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شــهــدت بـغــداد امس  تــظــاهـرة
وسط ؤيـدي االطار الـتـنسـيقي 
تأكيد احلـراك الشعـبي مواصلة
ـان االعـتــصـام قــرب مـبـنى الــبـر
ما حتى حتـقيق مـطالب الـشعب 
يــعــكـس اســتــمــرار اخلالف بــ
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
الـصـدر وخـصـومه بـشـأن إجـراء

انـــتــــخــــابــــات مـــبــــكــــرة في ظل
اسـتــمـرار أزمـة سـيــاسـيـة تـزداد
بـحسب تـعـقـيدهـا يـوم بـعـد اخـر
. واكــدوا ان (الـطــرفـ مــراقـبــ
يـتـواجـهـان  في تـصـعـيـد جـديد
خلالفات سـياسـية حادة من دون
ــــتـــأزم إلى ان يــــؤدي الـــوضع ا
حيث يـطـالب التـيار أعمـال عـنف
ـان وإجراء انـتخـابات بحل الـبر
بـيـنـمـا يرفض تـشـريعـيـة مـبـكرة

االطــار اجـــراء ذلك دون انــعــقــاد
ــــان). ويــــواصل آالف من الــــبـــر
أنـــصـــار الــــتـــيـــار مــــنـــذ نـــحـــو
أســبــوعــ اعــتــصــامــا بــجـوار
ـكان ألداء ان قـرب ا مبـنى الـبـر
صالة اجلــمــعــة عــنــد مــنـتــصف
ـنــطـقــة اخلـضـراء الــنـهــار في ا
الـــتي تــشـــهــد اجــراءات امـــنــيــة
مــــشــــددة. ورافق اغـالق جــــســـر
ــعــلق بـالــكــتل الــكـونــكــريـتــيـة ا

انتشار امـني غير مـسبوق عقب
خـــروج انـــصـــار الـــتــــنـــســـيـــقي
ـنـطـقة بـتظـاهـرات قـرب اسوار ا
اخلـــضــــراء الـــتي تـــضم مـــقـــار
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة وبـعـثات ا
دبـلومـاسـية أجـنـبيـة.واكـد مهـند
ــوســوي خالل صالة اجلــمــعـة ا
امس أنه (ال تــراجـع عن مــطــالب
الثـورة وال مسـاومة عـليـها ألنـها
مـــطـــالب الـــشــعـب) واضــاف ان
ـــتـــظـــاهـــرين خـــرجــوا لـــرسم (ا
ـــقـــبـــلـــة وهم مـالمح الـــعـــراق ا
أخــلـصــوا لــوطـنــهم) مــؤكـدا ان
(الــعــراقـيــ جــمـيــعــاً في خــانـة
سـؤولية جتـاه نصـرة الثورة) ا
ـثـابـة بـارقة وتـابع ان (الـثـورة 
أمل وفــرصــة إلنـقــاذ الــعـراق من
الــفــســاد وال يــوجــد تــراجع في
قــامــوس الــثــورة ومــطــالــبــهــا)
واشار الى ان (الثوار مـستمرون
ـطــالب) داعــيـاً حــتى حتــقـيـق ا
عـتصمـ إلى (االستـمرار على ا
اعـــتــــصـــامــــهم حــــتى حتــــقـــيق
ـــطــــالب). واغــــلــــقت الــــقـــوات ا
ــعـلق االمــنــيـة مــدخل اجلــســر ا
ونـشـرت بـالــكـتل الـكــونـكـريـتــيـة
قــطـعـات عــسـكــريـة حتــسـبـا الي
بــــعــــد خــــروج انــــصـــار طـــار 
الـــتــنـــســيــقـي بــتــظـــاهــرات دعم
القانون واحلفاظ على مؤسسات
حـيث طــالـبت تـنـسـيـقـيـة الـدولـة
دعم الـــشــرعـــيــة في بـــيــان امس
بـ(احلفاظ على السلمية واحترام
مؤسسـات الدولـة ومنع االنفالت

والفوضى. 
للضغط من أجل ويسعى اإلطـار 
تــشـــكــيل احلــكــومــة بــعــيــدا عن
الـتــيـار الـصـدري الــذي أنـسـحب

أنـــصـــاره الـى الـــتـــجـــمع في كل
احملافظـات عدا الـنجف وكربالء
في رد على دعوة االطار ألنصاره
ـنطقة اخلضراء. بالتجمع قرب ا
وتطـوع عـدد من احملـام لـتـقلي
ان عـتصـمِ اَمام الـبر دعاوى ا
اخلاصة بحل ِمجلس النواب من
اجل رفعـهـا للـمحـكـمة االحتـادية
ــواطن الـــعــلــيـــا بــاعــتـــبــار انَ ا
الــعــراقي مــتـضــرر ومن حــقه أن
يــرفـع دعــوى لــوجــود مــخــاَلــفــة
دسـتـوريـة.وبـرغم طـرح مـبادرات
بـــ االطـــراف اخملــتـــلـــفــة داخل
البـيت الـشيـعي اال ان اخلالفات
بــقــيت عــلـى حــالــهــا. وتــقـول أم
حـــســ  الـــتي تـــرتــدي عـــبــاءة
سوداء وتـضع عـلم العـراق حول
جاءت لدعم االصالح ضد عنقها 
انظمة لم تـقدم منذ عـشرين عاما
ئة شيـئا لـلشـعب ان (تسـع بـا
من الــــشـــعب يـــعــــيش حتت خط

رض واجلوع).  الفقر وا

(لـــلـــعـــراق جتـــاوزالـــصـــعـــوبــات
ــر بــهـا وأن الــسـيــاســيــة الــتي 
تــعــود األوضـــاع في هــذا الـــبــلــد
الـشـقــيق الى طــبـيـعــتـهــا بـأسـرع
قـــــال وزيــــر وقت). مـن جـــــانــــبـه 
الطـاقـة الـلـبنـاني ولـيـد فـياض أن
(قيمـة الصفـقة بلغـت حالياً 570
مـلـيـون دوالر بـحـسب حـسـابـاتـنا
االخـيــرة) واضـاف (وفــداً وزاريـاً
عــراقـيــاً ســيــزور بــيــروت قــريــبـاً
لالتـــفـــاق عـــلـى اخلـــدمـــات الـــتي
تـريــدهــا بـغــداد مـقــابل الــوقـود).
وتـعـد شـحـنـات الـفـيـول أسـاسـية
حيث يـصل انقطاع التيار للبنان 
الكهـربائي إلى 23 ساعة يـوميا
في حـــ أن مــــحـــطـــات تــــولـــيـــد
الكهـرباء شبه مـتوقفـة عن العمل.
لــكن زيت الـــوقــود الــثــقـــيل غــيــر
صـالح لالســتـعــمـال مـبــاشـرة في
مـعامل الـطـاقـة الـلـبـنـانـيـة ولذلك
ستواصل الـسلـطات التـزود بنوع
آخــــر من الـــــوقــــود من مــــصــــادر
أخـــــرى ويـــــتم الـــــدفـع لـــــهــــؤالء

ـــزودين عــــبـــر إعـــطــــائـــهم زيت ا
ر ـقابل. و الوقود الـعراقي في ا
لبنـان بأسـوأ أزمة في تـاريخه مع
ارتـفـاع حـاد في األسـعـار وهـبوط
تاريـخي لـقـيـمة الـعـمـلة الـوطـنـية
وإفـقــار غــيــر مـســبــوق لـلــســكـان
واد األساسية. ونقص خطر في ا
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وعـبـوة نـاسـفــة واربـعـة مـسـاطـر
تفجير ومنظومت طاقة شمسية
ومـــواد أخـــرى  تـــفـــجـــيـــرهـــا
مـــوقـــعــيـــا) وتـــابع ان (قـــوة من
الفوج الثاني باللواء 19 خرجت
لتنـفيذ عـملـية تفـتيش في منـطقة
تــقـاطع عــكــاشــات خـلف مــحــطـة
وعثـرت على كـدس عتاد الساعـة 
تــابع لـــعــنــاصـــر داعش بــداخــله
عبوتـ ناسفـت ورمانـتي قاذفة
و 11قذيـفة مدفـع عيار  57 ملم
وكـمـيــة من عـتـاد رشــاش خـفـيف
ومــتــوسط). وفي الــســلـيــمــانــيـة
أصــــيـب عــــدد من األشــــخــــاص
مـعــظــمـهم من االطــفـال نــتـيــجـة
سقـوط لعـبة تـعرف بـاسم سفـينة
نـــــوح في احـــــدى مــــتـــــنــــزهــــات

احملافظة. 
وقال بيان امس ان (لـعبة سقطت
داخـل بــــــــــــارك دروازة ضـــــــمن
مـدينـة  قـلـعة دزة بـالـسـليـمـانـية
ــا أدى إلـى وقــــــوع إصـــابــات
مــعــظــمــهم من االطــفــال). بــدوره
أفــاد مــديــر عــام صــحــة رابــرين
ديــار إبــراهــيم بــإن (مــســتـشــفى
طـوار قــلــعـة دزة اســتــقـبل 14
مــصــابـــــــاً جــراء ســقــوط لــعــبـة
ــتــنــزه) وأشـار إلى أطــفـال في ا
(تــــــــقـــــــدــــــــــــيـم الـــــــعـالج الالزم
للمصاب وان حاالتهم الصحية

مستقرة).
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اعـرب رئــيس الــوزراء الــلــبــنـاني
عن شــــكــــره جنــــيب مـــــيــــقــــاتـي 
لـلـحـكـومـة الـعـراقـيـة عـلى تـمـديـد
اتفـاق تزويـد لـبنـان بزيت الـوقود
دة عام في مقابل خدمات. الثقيل 
وقــال بــيــان امـس ان (احلــكــومــة
الـعـراقـيــة وافـقت في اجـتــمـاعـهـا
على الطـلب الذي تقدم بـه ميقاتي
لتمديد تزويد لـبنان بالفيول لزوم
ـدة عام مـؤسـسـة كـهـربـاء لـبـنـان 
بــالــشــروط نــفــســهــا الــتي كــانت
مــتــبــعــة حــتى االن) واضــاف ان
(مـيـقـاتي يـقـدم شــكـره لـلـحـكـومـة
ورئيسهـا مصطفى الـكاظمي على
اهتمـامهم بـلبنـان ودعمه لـتجاوز
ـر بها) الظـروف الصـعبة الـتي 
مـؤكــد ان (الــعالقــات بــ لــبــنـان
والعراق سـتبقى مـتينة كـما كانت
عليه تاريخياً وسيستمر التعاون
بـــ الــــبـــلـــديـن بـــروح األخـــوة)
واعــرب مـــيــقـــاتي عن تـــمــنـــيــاته
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كشفت مديريـة مكافحة إجرام ذي
ــة عن مالبــســات جــر قــار امس
أرتـــكـــبـــهــا شـــخص بـــحق قـــتل 
شقيقه عقب تغييره الرمز السري
لشبكة األنترنت .وقال بيان تلقته
(الـزمــان) امس ان (مـركــز شـرطـة
الــســديـنــاويــة أحــد مــراكـز قــسم
شــرطـة الــقــضــاء  أحـال األوراق
التـحقـيـقيـة اخلاصـة بوفـاة شاب
اثر تعرضه لإلصابـة بالرقبة قبل
نزل ايام  أثنـاء تنـظيف زجـاج ا
بــــحــــسـب إدعــــاء ذويه  والــــذي
تـــعـــرض عــلـى إثــرهـــا إلى قـــطع
احلـبـل الـشــوكي وتـســبب بــشـلل
ا أدى إلى و فاته ) واشار تام 
الى انه (من خالل الـتحـقـيق بـعد
تــســلم شــعــبــة مــكــافــحــة إجـرام
الـنـاصريـة األوراق الـتـحـقـيـقـية 
ـة تـولـدت شــكـوكـا بــوجـود جـر
حــيث وجـه قــائــد عــمــلــيـات قــتل
سومـر وشـرطة احملـافـظة الـفريق
الـــركـن ســـعـــد عـــلـي  حـــربـــيـــة 
بـتــشـكـيـل فـريق عـمـل لـلـتــحـقـيق

بـــــاحلـــــادثـــــة) مـــــؤكـــــدا انه (
ـــتـــهم  أ . ع . خ الـــتـــوصل الى ا
الذي البـالغ من الـعـمر 22 عامـاً 
ـة  إثـر أعـتـرف بـإرتــكـاب اجلـر
خالف مع شـقـيـقـه بـشـأن تـغـيـيـر
رمـز شــبـكــة اإلنـتـرنـت  و قـيـامه

بطعن اجملني علـيه بسك مطبخ
ــة الــتي و حــاول إخــفـــاء اجلــر
أرتــكــبــهــا ). وتــمــكــنت مــديــريــة
دني من الـسيـطرة على الدفـاع ا
حـــــــــــريـق انــــــــــــدلـع فـي هـــــــــــور
اجلبـايش.وذكرت فـي بيـان تلـقته
(الــــزمـــــان) امس أن (الـــــنــــيــــران
اندلعت في مسـاحات من القصب
واحلـشــائش الـقــريـبــة من بـيـوت
ســكــان االهــوار في الــچــبــايش)
مـؤكـدا ان (فـرق االطـفـاء احـكـمت
دون الـــســيـــطـــرة عــلـى احلــريق 
تـــســجــيـل خــســـائــر بـــشــريــة او

مادية). 
واطــاحت وكــالـة االســتــخــبـارات
والتـحـقـيقـات االحتـاديـة التـابـعة
ـنفـذي حادث لوزارة الـداخلـية 
قـتل وتـسـلـيب في مـنـطـقـة جـسـر
ديـالى بـبـغـداد.وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس أنـه ( كـــــشف
تفـاصيل حـادث قتل وتسـليب في
دائــرة الـــطــاقــة الــذريـــة بــجــســر
ديالى) مـؤكدا (الـقوة تمـكنت من
إلقاء الـقبض على اجلـناة). وكان
ي قد وجه  الوزيـر عثـمان الغـا
مفارز الوكالة التحقيق باحلادثة.
واعتـقلت مـفـارز مكـافحـة اإلجرام
متـهـما بـسرقـة مـركبـة في جانب
الرصافة ببغـداد.وقال بيان تلقته
(الـزمـان) امس ان (مــفـارز مـكـتب
مــــكــــافـــحــــة ســــرقـــة مــــركــــبـــات

تـــمـــكــنـت  من إلـــقــاء الـــرصـــافــة
القبض عـلى متهم لـقيامه بـسرقة
مركـبـة  مـستـغال ركـنـها وتـركـها
مـــفـــتــــوحـــة في أحـــد الـــشـــوارع
الـتــجـاريــة أثـنــاء نـزول الــسـائق
للـتسـوق) واشار الى ان (عـملـية
الــقـــبض تـــمت بــعـــد أن تــوفــرت
ـفـارز عن وجود معـلـومـات لدى ا
ـركـبة ضـمن قاطع حادث سـرقة ا
ــســؤولــيــة) وتــابع ان (مــفــارز ا
الـقت الـقـبض عـلى عدد ـديريـة  ا

ــتـهــمـ لــقــيـامــهم بـســرقـة من ا
مـنــازل سـكـنــيـة ومـحــال جتـاريـة
ودراجات نـارية وعـجلـة التك تك
ومــتـــهــمــ آخـــرين بــالـــتــزويــر
ومــطـلــوبــ بــقـضــايــا جـنــائــيـة
ـمارسات األمـنية مختـلفة خالل ا
الـتي أجـرتـهــا في جـانـبي الـكـرخ
والـــرصـــافــــة  حـــيث  اتـــخـــاذ
اإلجــراءات الــقـانــونــيــة بــحـقــهم
ـهم إلى الـقـضـاء لـيـنـالـوا وتـقـد
جــزاءهم الـعــادل ). وعــثــرت قـوة

امنـيـة عـلى  مـخـبأيـن لداعش في
محافـظة األنـبار.واوضحت خـلية
االعالم االمــني فـي بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس إن (قـوة من الفوج
الـــرابع فـي الـــلـــواء 18 خـــرجت
لـتـنـفـيـذ عــمـلـيـة تـفـتـيش جـنـوب
طــريق الــدولي بــجــانب صــحـراء
وادي الـــــقـــــذف) الفـــــتـــــا الى ان
(الـقـوة تـمـكــنت من الـعـثـور عـلى
مـــخــبـــأين لـــعــــــصـــابــات داعش
يـحوي 8 قـنـابـر هـاون مـخـتـلـفـة
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اكدت رئيسة هيئة احلماية االجتماعية في وزارة العمل
ـوسـوي اسـتـحـصـال سـنـاء ا والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة 
ـبـالغ اخلـاصـة في ـالـيـة عـلى تـمـويل ا مـوافـقـة وزارة ا
ــــســــتــــفــــيــــدي احلــــمــــايـــة قـــانــــون االمـن الــــغــــذائي 
اإلجـتـمـاعـيـة.وقـالت في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
بالغ اخلاصة في قانون وافقة على تمويل ا (حصـلت ا
الية) واضافت انه ( توجيه االمن الـغذائي من قبل ا
ـــبــالغ كـــتــاب الى دائـــرة احملــاســـبــة لــغـــرض عــكس ا
بحـسابـات صـندوق الـهـيئـة ليـتـسنى لـنـا اطالق الدفـعة
الــثــامـــنــة). وتــفــقــد وكــيل الــوزارة لــلــشــؤون االداريــة
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فـي وقـت ســـــابـق من مــــــجــــــلس
الـــنـــواب.في وقـت  وجه رئـــيس
الــتـيـار الــصـدر مــقـتــدى الـصـدر
دعــــوة الى جــــمـــاهــــيـــر االطـــار
للحفاظ عـلى السلم األهلي .وقال
في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر تـابعـته
(الـزمـان) امس (إنــنـا وجـمـاهـيـر
اإلطــار ال نـــخــتــلـف عــلى وجــود
الـفـسـاد واسـتـشـرائه في الـبالد
وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك
فـــــإن فــــــســــــطـــــاط اإلصـالح في
ــا يـــتــظـــاهــر من تـــظــاهـــراته إ
أجــلـــكم يـــا جـــمـــاهـــيـــر اإلطــار
فـــالــعـــجب كل الـــعــجـب من عــدم
مــنـاصــرتــكم لـنــا من أجل إنــقـاذ
الوطن الـذي وقع أسيـر االحتالل
واإلرهـــاب والــفـــســاد) واضــاف
(فــلـــتــكن مـــظــاهـــراتــكـم نــصــرة
لإلصالح ال نصـرة لـهيـبة الـدولة
واحلــكــومـات الــتي تــوالت عــلى
العـراق بال أي فائـدة ترجتى أال
تـــريــدون كـــرامــتـــكم وحــريـــتــكم
وأمــنــكـم ولــقــمــتــكم وسالمــتــكم
وصالحــكم كـمــا نـحن نــطـالب?)
وقـال إن (رفـضـتم ذلك فـاعـلـمـوا
أنكم حينما تظاهر واعتصمتم
عــلى مـــا أســـمــيـــتـــمــوه تـــزويــر
االنتـخابـات لم نـحاول الـتظـاهر
برغم واالعـتـصام تـزامـنـاً مـعـكم 
قـــدرتـــنـــا عـــلى ذلـك فـــإن قــرر
الـتـظـاهــر تـزامـنـاً مع مـظـاهـرات
اإلصالح فـــلــتــكن مـــظــاهــراتــكم
سلـميـة ولتـحافـظوا علـى السلم
األهــــلي فــــالــــعـــراق أهـم من كل
ـسمـيـات وعـمـوماً فـإن أيـديـنا ا
ـدودة لـكم يـا جـمـاهـيـر اإلطـار
دون قيـاداته لنـحاول إصالح ما
فـــســد). وكـــان الــصـــدر قــد دعــا

دائـرة الـتـقـاعـد والـضـمان والـقـانـونـيـة عالء الـسـكيـني 
االجتـمـاعي للـعـمـال لالطالع على احـتـياجـات الـدائرة
مدير واقسـامهـا.وذكر الـبيـان انه (التـقى خالل جولـته 
وجرى االطـالع على آلـية سـير عام الـدائـرة ومعـاونهـا 
) واكد الـعـمل واهـميـة تـوفـير بـيـئـة مـناسـبـة لـلمـوظـفـ
السـكيني ان (قانـون التقاعـد والضمان االجـتماعي فيه
وضرورة الـعمل يـزات كثـيرة تـخدم الـطبـقة الـعامـلة 
على تـفـعـيل جـمـيع فـقراته) داعـيـا الى (تـعـزيـز موارد
صــنـــدوق الــضــمــان االجـــتــمــاعي من خـالل مــتــابــعــة
ايجـارات عقارات الضـمان وتقديـر العقارات والـبنايات

االخرى لغرض استثمارها). 

وسوي مهند ا

رسـو وكــانت الـشــركـة قـد ســجـلت 
ثالث ســــفن جتـــاريــــة بـــحـــمـــوالت
حـاويـات وسيـارات ومواد مـتنـوعة
وانـابيب عند ارصفة ميناء ام قصر

الشمالي .
وذكــر الــبــيــان ان (الــشــركــة تــولي
ــواكــبـة أســتــراتـيــجــيـة مــتــقــدمـة 
الـتطورات في مـجال النـقل البحري
ـوانئ ) واشـار الـى ان (ارصـفة وا
مـيـناء ام قـصر الـشمـالي اسـتقـبلت
سـفـيـنـة بـحـــــــمـولة 2614 حـاويـة
رسـت عـــــلى مع 11 مـــــركـــــــــــبـــــة 
رصـــيف 14 وســـفـــيـــــنـــة  ثـــانـــيــة
بـحـمـولـة مـتـنـوعـة مع 374 مـركـبـة
رسـت عــلى رصــيف 21 وســـفــيــنــة
اخــرى بــحـمــولـة 948 طـن انـابـيب

رست على رصيف 19).

وهــنــاك اعــمـال أخــرى يــقــوم بــهـا
الــقـسم مـنــهـا االسـتـمــرار بـاعـمـال
مـــشـــايخ  صـــبـــرصـــة الـــوايـــرات
لــتـجـهـيــز رافـعـات والــيـات الـقـسم
واالقــــســـام االخــــرى في الـــثــــمـــان
نـاقـالت نـفـطـيـة تـصل مـيـنـاء خـور
الـزبـيـر الـتـخـصـصي . واسـتـقـبلت
أرصـــفـــة مــــيـــنـــاء خـــور الـــزبـــيـــر
الـتـخـصصي  نـاقالت نـفـطيـة. كـما
بــوفـد شــركـة الــتـقـى الـفــرطـوسي 
مــتـخــصـصــة بـصــيـانــة الـوحـدات

البحـــــــرية. 
واشـار الـفـرطـوسي الى ان (موانئ
الـعراق مفـتوحة ابـوابها لـلشركات
احملـــلــيـــة والــدولـــيـــة الــتي تـــقــدم
عــروضــهـا في اجملــاالت الــبـحــريـة
ــيـة). الــتي تــواكب الــتــطـور الــعــا
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اكــدت الــشـركــة الــعـامــة لــلــمـوانئ
الـتابعـة لوزارة النقل  اسـتمرارها
بـنقل الـغوارق واخمللـفات البـحرية
الحية بـعد انتشالها من القنوات ا
في كــورنـيش شـط الـعـرب والــنـفق
ــغـمــور في مــيـنــاء خــور الـزبــيـر ا
ووضــعــهــا في أمــاكن مــخــصــصـة
اعدت لهذا الغرض .وقال مدير عام
الــشــركــة فــرحــان الـفــرطــوسي في
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم
االنـــقــاذ الــبـــحــري يـــعــمل بـــشــكل
اســــتـــــثــــنــــائـي لــــرفـع الــــغــــوارق
واخملـلـفـات الـبحـريـة رغم الـظروف
اجلـويـة الـصـعبـة وارتـفـاع درجات
احلـــرارة الــغـــيــر مـــســبـــوقــة). من
جــانـــبه قــال مــديـــر قــسم االنــقــاذ
الــبـــحــري مــاجــد غــازي شــلش ان
(مالكـــات الــقــسم تــنــفــذ واجــبــات
عـديدة مـنـها اسـتمـرارعمـليـات نقل
الـغوارق من منـطقة الـكورنيش في
شط الـعرب وحتمـيلهـا على جنـيبة
االنــقــاذ وجتـمــيــعــهـا فـي مـنــطــقـة
ــــعـــقل ــــيـــنـــاء ا مـــخــــصـــصـــة  
الحـة البحريـة  فيما ـساعدة ا و
يـشـرع فريق اخـر مع اآللـيات بـنقل
ـنــطــقـة الــنـفق حــطـام الــغــوارق 
ــغــمــور وجتــمــيــعــهــا في أمــاكن ا
ـيـنـاء خـور الـزبـيـر  مـخــصـصـة 
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(الــزمـان) امـس ان (طــقس الــيـوم
السبت سـيكون صـحواً مع بعض
الغيوم ودرجات احلرارة ستكون
مقاربة لـليوم السـابق أما الرياح
تـنـشـط مـسـبــبـة تــصـاعـد الــغـبـار
نـطقـت الوسـطى واجلنـوبية با
ــنـطــقـة بـيــنـمــا سـيــكــون طـقس ا
الشـمـالـية صـحـواً مع بـعض قطع
الغـيـوم ودرجـات احلـرارة تـرتفع
قلـيالً عن الـيـوم الـسـابق) واشار
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رجـحت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
ان يــكـــون طـــقس لـــوزارة الــنـــقـل
الـيـوم السـبـت صـحوا مـغـبـرا مع
حـيث اسـتـقـرار درجــات احلـرارة 
سـتسـجـل العـظـمى فـي بـغداد 43

مئوية.
واوضح بــيــان لـــلــهــيــئـــة تــلــقــته

الى ان (درجـة احلــرارة الــعــظـمى
في بـغــداد سـتــكـون 43 مـئــويـة).
ـــراصـــد ســـجـــلت ا وفي تـــطـــور 
الـزلـــــــــزالـيــة في الـهــيـئــة  هـزة
بـــــــقــــــوة 3.7 في قـــــــضـــــــاء كالر
ـحــافـظــة الــسـلــيـمــانـيــة. وذكـر
البيـان ان (قوة الهزة 3.7 درجات
وتـبـعـد 13 كـيـلـومــتـرا غـرب كالر
حــيث  الــشــعـور بــهــا من قــبل

نطقة).  واطن في ا ا

ـهارات اخملـتلـفة وايـجاد لـتـنمـية ا
فــرص عــمل مــتــاحــة لــهم من قــبل
احلــكـومــة عـبــر مـراكــز الـتـشــغـيل
ــشـاريـع الـصــغـيــرة والـقـروض وا

يسرة).  ا
واضـــاف ان (مـــحــافـــظـــة ذي قــار
ســجـلت اكـثـر من 105 آالف عـاطل
عـن الـــعـــمل مـن الـــذكـــور واالنـــاث
كن االستفادة وهذا العدد الكبير 
مـنه فـي تـنمـيـة مـهـاراته  وقـدراته
وبــالــتــالي تــقــلــيل اخملــاطـر الــتي
يــواجــهـــونه خــصــوصــاً في مــلف
ـــــة وحـــــاالت اخملـــــدرات واجلـــــر

االنتحار).

ـديـنـة). واضاف انه داخـل مربع ا
( تــوجـــيه انــذارات لــلــمــشــاريع

ــشــروع ابــراهــيم االســتــثــمــاريــة 
اخلـلـيل وسط النـاصـرية وحتـويله
الى مـنـاطق خـضـراء بـسـبب تـلـكؤ
شـروع الكـثر من عـشر الـعـمل في ا
ســــنـــوات وقــــال رئـــيـس هـــيــــئـــة
اسـتثمار ذي قـار علي الدخيلي انه
 ايـــقـــاف الـــعــمـل بــاســـتـــثـــمــار
اجملــمـعـات الــسـكـنــيـة داخل مـربع
ــديـنـة بـعـد الـتــصـويت عـلـيه من ا

قبل مجلس ادارة الهيئة.
وذكـــر الـــدخـــيـــلي  ان (واحـــداً من
همة التي  التصويت الـقرارات ا
عـــلــيـــهــا هـــو ايــقـــاف اســتـــثــمــار
اجملـمـعات الـسـكـنيـة االسـتثـمـارية

سـتحـقة وتشـخيـصها  احلـاالت ا
ويــكــون دوامـهــا يــومــاً واحـداً في
االســـــبـــــوع داخل مـــــســـــتــــشـــــفى
الــنــاصــريــة. وســتــقــوم  الــلــجــنـة
ـــرضى بـــاســـتــــقـــبـــال و فـــحص ا
وإكـــمـــال إجـــراءات ســـفـــر  الـــذين
سـيـتم ارسـالهم الى خـارج الـعراق
وحسب االختصاصات اخملتلفة) .
وثـمن الـغزي اجـراءات ادارة هيـئة
االسـثمـار اجلديدة  بـاجتاه إجناح
مــفـــردات االســتــثــمــار ووضــعــهــا
بـــاالجتـــاه الـــذي يــخـــدم تـــطـــويــر
احملــافــظــة.  وكــانت الــهــيــئــة  قــد
صــــــــوتت  بــــــــســـــــحـب اإلجـــــــازة
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اكـد  مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هادي
الـغـزي حـصول مـوافـقة احلـكـومة
ــــرضــــيـــة عــــلى اخـالء احلـــاالت ا
الـــصــعـــبــة مـن ابــنـــاء احملــافـــظــة
لــلـــعالج  خــارج الــعــراق من خالل
تـــشـــكــيـل جلــنـــة لالخـالء الــطـــبي
ــســتــحــقــة. لــتـــحــديــد  احلــاالت ا
واضـــاف الـــغـــزي  لـ(الــزمـــان) انه
(سـيــتم ايـفـاد الـلـجـنـة  الى تـركـيـا
ـــســــتــــشـــفــــيـــات لـالطالع عــــلى ا
والعروض العالجية  فيما ستقوم
جلـنـة طـبـيـة مـخـتـصـة بـإسـتـقـبـال

ـتـلـكـئـة وتفـعـيل مـبـدأ الـغـرامات ا
حـسب الـقـانـون) الفـتـا الى (اعادة
ـــشـــاريـع اجلـــاهــزة الـــنـــظـــر في ا
لــلـتـصـويت عــلـيـهـا مـن قـبل جلـنـة

مشتركة من مجلس االدارة).
من جهة اخرى قال مسؤول منظمة
الـتـواصل واالخـاء االنسـانـيـة علي
ي للـشباب الـروخي ان اليـوم العـا
 فــرصــة لــتــنــمــيــة مــهــارات هــذه
الـشـريـحـة واالسـتـفـادة من طـاقـات
الـــعــاطـــلــ مـــنــهم الـــذين جتــاوز
عــددهم الـ 105 االف عــاطل. وذكـر
الـــــدوخي فـي تــــصـــــريح أمس  ان
ي لـلشـباب هـو فرصة (الـيوم الـعا

تنزه بارك دروازه في السليمانية W³F∫ مواطنون يهرعون النقاذ االطفال بعد سقوط لعبة 
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عـلى إطالق تـرفــيع حـمـلـة الـشــهـادة اإلعـداديـة  وصـوالً إلى وافق مـجـلـس الـوزراء 
الدرجة الثالثة على ألّا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة.

وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجملــلس عـــقـــد جــلـــســتـه بــرئـــاســة
الـذي اسـتـهـلـها مـصـطـفى الـكاظـمي 
ــنــاســبــة يــوم بــتــقــد الــتــعــازي 
عــاشـوراء ذكــرى اســتـشــهــاد اإلمـام
احلسـ علـيه السالم الـتي نسـتلهم
مــنــهــا قــيم الـــتــضــحــيــة والــعــدالــة
ومـــحــاربـــة الــظـــلم وروح االنـــتــمــاء
لــلـوطن واإلنـســانـيــة وأهـمـيــة بـنـاء
األ عـلى أسـاس الـعـدالـة) واضاف
(لــقـد بــدأنــا بـهــذه احلـكــومـة ســويـة
واجـهة حتـديات كـبيـرة اقتـصادية
وأمـنيـة وسـيـاسيـة وصـحـية وقـبـلـنا
خوض التحدي ومنذ عام ونصف
تــقـريـبــاً مـا زلــنـا نـعــمل عـلـى تـذلـيل
جـمــيع الـعـقــبـات في ظــروف مـعـقـدة
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وتــابع ان (الــعــراق يــواجه مــشــكــلـة
سيـاسيـة حقيـقيـة في مرحـلة مـا بعد
االنـتــخـابــات وهي بـحــاجـة إلى حل
واحلل يـــتــطــلب احلــوار واحلــكــمــة
والــتــضـحــيـة مــثــلـمــا ضــحّى اإلمـام
احلـــــســــ عــــلــــيه الــــسـالم من أجل
الـــعــــدالـــة والـــقـــيم والـــدين وكـــذلك
مــطــلــوب مـن الــســيــاســـيــ تــقــد
الــتــضــحــيــات من أجل الــوطن ومن
أجل أبــــــنـــــائـــــنـــــا) الفــــــتـــــا الى ان
(الـتحـديـات الـتي نـواجهـهـا تـنـعكس
عـلى أداء احلــكـومـة وكـل مـؤسـسـات
فذه احلكومة أمضت الدولة العراقيـة
ــؤسف أنـهـا خالل  28 شـهـراً ومن ا
ــدّة كـانت هــنـاك مــوازنـة فـقط هـذه ا
ـكن أن لـنـحــو سـتـة أشـهــر فـكـيف 
وازنة?) وتابع تعمل الدولة بغياب ا
ـــدة عــصــيـــبــة ومع كل هــذا ــر  )
شاكل عملنا على تذلـيل الكثير من ا

بــحــضــور مــحـافظ الــبــصــرة اســعـد
الواقع اخلدمي للمحافظة العيداني 
والتـحديـات الكبـيرة الـتي تواجـهها
ـتـطلـبـات التي وأهم االحـتيـاجات وا
تـمكّـنـها من حتـسـ البُـنى الـتحـتـية
ـسـتـوى اخلدمـات فـيـها واالرتـقاء 
ــعــاجلـة ــوضـوعــة  وأهم احلــلــول ا
وجـودة وبعد مـناقشة اإلشكالـيات ا
ما  عـرضه صـوّت مجـلس الوزراء
عــلى تــلـبــيـة احــتـيــاجـات مــحـافــظـة
شـاريع اخلـدميـة التي البـصـرة من ا
قـدمت من قبل مـحـافظـهـا) مبـيـنا ان
إقــرار تــوصــيــة (اجلــلـــســة شــهــدت 

اجملــلس الــوزاري لالقــتـصــاد بــشـأن
ـشــروعـات مــشـروعـي اسـتــشــارات ا
الـــعـــمالقـــة فـي وزارة الـــتـــخـــطـــيط
شروعات والرقابة والـسيطرة عـلى ا
هام االستشارية لوزارتي العمالقة ا
ـوافـقة وكـذلك ا ـالـيـة والـتـخـطـيط) ا
عـلى تـخـويل وكـيل وزارة اخلـارجـية
لــشـــؤون الـــتــخـــطـــيط الـــســـيــاسي
صالحـيـة الـتــفـاوض والـتـوقـيع عـلى
مـشـروع مـذكـرات الـتـفـاهم مع الـدول
وقــيـــامه بـــاعــتـــمــاد خـــتم الـــدخــول
حلاملي جوازات السفر الدبلوماسية
واخلـدمـة واخلـاصــة لـرعـايـا الـصـ

وروسـيا وسـلـطـنـة عمـان ودولـة قـطر
ومـــصــر والــســودان عـــنــد الــدخــول
ـنافذ ـطارات وا واخلروج من وإلى ا
احلدودية العراقية وعلى أساس مبدأ

ثل). عاملة با ا
lO dð ‚öÞ≈

وتـابع ان (اجملــلس وافق عـلى إطالق
تــرفــيـع حــمــلــة الــشــهــادة اإلعــداديـة
حـصـراً وصـوالً إلى الـدرجـة الـثـالـثة
عـلى ألّـا يـتـرتب عـلى ذلك اسـتـحـداث
عناوين وظيفيـة جديدة) مشددا على
الـيـة الـتخـطـيط ومـجلس ان (تـولي ا
اخلــدمــة االحتـــادي تــعــديل الــوصف

وكــانت هــنـاك مــشــاريع مــتـلــكــئـة أو
فاشـلة  الـتخطـيط لهـا منـذ سنوات
طــويــلــة وعـــمــلــنــا عــلـى إحــيــائــهــا
وحتــويـلـهــا إلى فــرص لـلـنــجـاح في
ــتـلـكـئـة ـسـتــشـفـيـات ا إعـادة بــنـاء ا
ومــشـاريـع أخـرى تــخص الــكـهــربـاء
والـنــفط والـغـاز والـطـاقــة الـبـديـلـة;
ولـكـن بال مـوازنـة فــإن حـيــاة الـنـاس
ســتـتـعــطل) مـضــيـفــا (نـحن اآلن في
الــــشــــهــــر الــــثــــامن من  وال وجــــود
للمـوازنة واخلـلل ليس في احلـكومة
ـــا بـــســـبب الـــوضـع الـــســـيـــاسي إ
دارس وجـود فـكيـف نقـوم بـبنـاء ا ا
ـشـاريع مع وتـعـبـيــد الـطـرق وبـنـاء ا
غياب التوافق السـياسي على تشكيل
احلــكــومـــة أو إيــجــاد حل لالنــســداد
الــســيـاسي) واســتــطـرد بــالــقـول ان
ـوازنة أمـر خطر  ولـدينا (موضوع ا
وفـــرة مــالـــيــة جـــيــدة ونــحـــتــاج إلى
اســتـثــمــارهـا في اعــادة بــنـاء الــبـنى
الـتـحتـيـة وحتـقـيق مـطـالب الـشعب 
فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم
وهـــو يــــحـــفـظ كـــرامــــة مـــواطــــنـــيه
واألمـــنــيــات بـــأن يــروا أبـــنــاءهم في
مـــدارس جـــيــــدة وطـــرق مـــعــــقـــولـــة
ومؤسـسـات حكـوميـة فـاعلـة). وجرى
خالل اجللـسـة التي شـهـدت تضـييف
وزيـــر الــكــهـــربــاء  (مــنـــاقــشــة واقع
نظومة واإلشكاليات التي تواجهها ا
ـعـتـمـدة لـتـجاوز الـوزارة واآللـيات ا
ـا يـؤمن توفـير مشـكالت الـكهـرباء 
الطاقة وباحلـد األقصى كذلك شهدت
اجللسة اسـتعراض التـقرير الوبائي
ـسـتـمرة في وجـهود وزارة الـصـحة ا
مــتـابــعـة جــائـحــة كـورونــا وتـوفــيـر
ـــســـتـــلـــزمــــات الـــطـــبـــيـــة الالزمـــة ا
واجهتها) مؤكدا ان (اجمللس ناقش

ــعــتــمــد لــدى الـوزارات الــوظــيــفي ا
ـرتبـطة بـوزارة على واجلهـات غيـر ا
ذكورين النحو الذي يضمن وصول ا
في الـفــقـرة اوال آنـفــاً من هـذا الـقـرار
إلى الـدرجـة الـثـالـثة) واشـار الى ان
(اجمللس قـرر االسـتمـرار بـاتفـاق بيع
مادة الوقود للجانب اللبناني). مؤكد
ــوافـقــة عـلى تــوصـيــة اخلـارجــيـة (ا
بـــشـــأن فـــتح ســـفـــارة لـــلـــعـــراق في
الـعـاصــمـة األيـرلـنــديـة دبـلن بـدالً من
قـنـصلـيـة عـامة اسـتـنـاداً إلى أحـكام
ادت   25 و 26 من قانـون اخلـدمة ا

اخلارجية). 
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ــــــقـــــراطي نــــــاقش رئـــــيـس احلـــــزب الـــــد
الـكردستـاني مسعود الـبارزاني مع رئيس
االوضاع حتـالف السـيادة خمـيس اخلنـجر
السـياسـية ومقـترح اجراء انـتخـابات نيـابية
مـبكـرة. وقال بـيان تلـقته (الـزمان) امس ان
اســتـقــبل في مــصـيف صالح (الـبــارزاني 
وجـرى خالل اللـقاء تـبادل اخلنـجر  الـدين 
اآلراء ووجهات النظر بشأن آخر التغييرات
ـستـجدات في الـعمـليـة السـياسـية  و وا
شتـرك بينهما من تأكـيد التنسـيق والعمل ا
أجل جتـاوز االنـسـداد الـسـيـاسي) وشـدد
اجلـانــبــ عـلـى أن (أي مـبــادرة أو خــطـوة
جــديـــدة يــجب أن تــصب بــاجتــاه حتــســ
الـــــوضـع الـــــســـــيـــــاسي وإنـــــهـــــاء األزمـــــة
الــسـيـاســيـة) واضـاف الــبـيـان ان (الــلـقـاء
شـهـد االتـفـاق عــلى أن إجـراء االنـتـخـابـات
ـبكرة خطـوة جيدة بـشرط أن تلـتزم جميع ا

األطراف بنتائجها). 
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سـتـشفـيات بـشكل ال جنـد الكـثـير من الـتجـمـعات الـبشـريه اليـوم مـتواجـدة في ا
صاب وهذا بدوره ياثر يكـاد ان يطاق بل ال ينطبق واداب الزيارة للمرضى او ا
ـنـاخ الـصـحي الـنـفـسي لـلـمـرضى والـعـاملـ في تـاثـيـراً مبـاشـراً عـلى سالمـة ا

ستشفيات كافة . ا
وبهـدف حتقيق السالمة الصحية ثم الراحة الـنفسية للمرضى ومن يساندهم في
الرعـاية و الـعالج البد من االخـذ بـالتـحوطـات القـيمـيه لـلذوق االخالقي الـعام في

حتقيق اداب الزيارة الالئقة وجودتها وعلى وفق االتي :-
ــنـاســبه وان ال تــتـعــارض مع ( زيــارة الـطــبــيب  اوقـات 1- اخــتــيـار االوقــات ا
البس  تـواجـد اعـداد كـثـيـره من الـعالج الـنـوم او الـراحـة  الـطـعـام  تـغـيـيـر ا

الزائرين . .
2- طرق الباب بهدوء .

3- االستئذان بالدخول .
سير بسكينه. 4- ا

ا قدر الله . 5- الفرح واالستبشار باخلير 
6- اختيار الكلمات الطيبه .
7- الرجاء بالله عز وجل .
8- اشاعة حسن الظن  .

9- التحدث بصوت معتدل مقبول .
10- اخلطاب الودي .

11- عدم اصطحاب االطفال .
12- تاجيل اي ذكر عن موقف مؤلم .

13- الدعاء بالشفاء.
14- االبتعاد عن الغوص في االسئلة والبحث عن االسباب .

15- االبتعاد عن االحاديث اجلانبيه .
ناسبه . 16- عدم اصطحاب االطعمه غير ا
17- تقن الوقت و عدم االطاله .

18- غض البصر .
سافة امنه . ريض  19- االبتعاد عن ا

20- الرقة واالختصار في احلديث .
تطلبات الواقع . 21- هدية مناسبه طبقاً 

دعائنا للمرضى كافه بالشفاء العاجل ان شاء الله.

ـنـزلـة االولى من بـ الـبـلـدان في الـكرم ـوصل حتـتل ا في تـاريخ الـعـرب كـانت ا
وكان الشعراء يتسابقون في الثناء على كرمها.

يقول الشاعر..
وصل احلدباء من بلد  سقى ا

اء يحكي مزن اهليها  مزن من ا
لكن االحكـام العامة انها بلد شحيح.النهاتـتدبر االمور وتعد عدة الشتاء منذ ايام

صيفها.حيث الشتاء قاسي .
وصل.كانـوا بقيادة عبد عتقل ومعـنا رفاق من ا كنـا في ا
الـرسول.وهـو من اكرم واشجع مـن رأيت في حياتي  وال

اعرف االن خبرا من اخباره
فعلى من له صلة به ان يعيننا.

فراطي الكردستاني خالل لقائه مع خميس اخلنجر UI¡∫ رئيس احلزب الد

بغداد

االمــ ومــســـتــشــار رئــيس الــوزراء
صــبـاح مــشـتت إضــافـة إلى رابــطـة
ــشـروع ــصـارف بــدعـمــهـا لــهـذا ا ا
وكذلك حديقـة األمة ونصب الـتحرير
ــقـــبــلــة الــلـــذان ســتــشـــهــد األيـــام ا
افـتتـاحـهـما) وتـابع ان (الـعـمل جارٍ
إلعادة احلياة لشارع الرشيد وإكمال
ـتــنـبي الـثـاني مـشـروع الــرشـيـد وا
وهو اجلـزء األخيـر من الشـارع الذي
ـتنبي). ـعظم إلى ا تد مـن الباب ا
وفي ذي قــار كـشــفت احملــافــظـة عن

وضع خــطط سـتـراتــيـجـيــة لـتـعــبـيـد
الطرق واجلـسور الرئـيسة والـفرعية
. وقال مـدير طرق وجـسور احملـافظة
عــــادل عـــبـــد االمـــيـــر اخلـــفـــاجي في
ديرية عمدت الى تصريح امس إن (ا
وضع خـطط ســتـراتـيـجـيـة مـتـكـامـلـة
عــلى مــدى خــمـســة اعــوام لــتـعــبــيـد
الطـرق الرئيـسة والـفرعيـة والريـفية
فضال عـن انشـاء جسـور كـونكـريتـية
وحديـدية) مـؤكـدا ان (اخلطط سـيتم
ـقـبـلة دة الـقـلـيـلة ا اجنـازهـا خالل ا

االمــانــة مـحــمــد الـربــيــعي في بــيـان
تلقـته (الزمان) امس ان (األمـ عمار
وجّه بــإيـالء أولــويّــة مـــوسى كــاظـم 
لـلــشـوارع الـفــرعـيـة في بــغـداد بـعـد
إكـمـال الشـوارع الـرئـيـسـة) واضاف
ان (الـــعــمل جـــارٍ بــجــديـــة وتــســارع
إلجناز مـهام األمـانـة من إكسـاء طرق
وخــدمــات مــشــاريع تــخـص عــمــلــيـة
النظافة وتخص عمـلية إنهاء مشاكل
اخلـدمـات والسـعي إلنـهـائـهـا بـشكل
تدريجي) مؤكدا انه (خالل  90 يوماً
قبـلة ستـتلقى االمـانة تخـصيصات ا
األمن الـغـذائي فضـالً عن ميـزانـيـتـها
ـتعـارف عـلـيـها بـالـتـمـويل الذاتي) ا
ولـــــفت إلـى أن (أمــــ بـــــغــــداد وجّه
بــحـسـب تـوجــيـهــات رئــيس الـوزراء
بــالــعــمل عــلى نــهــضــة بـغــداد ودعم
مـشـاريع شـارع الـرشـيـد والـسـاحـات
واجلمالـيات ورفض أن تكـون بغداد
فــوضى والســيــمـا مـن خالل تــأثـيث
الــشـــوارع وتــنـــظــيـــمــهـــا وتــنـــظــيم
ـسـاحـات اإلعالنـات وزيـادة كــثـافـة ا
اخلضـراء) مبيـنا ان (رئـيس مجلس
الــوزراء إطــلـع عــلى مــشــروع شــارع
الرشيد الذي سيكـون منطقة خضراء
ـراجع كــبــيـرة حــسب تــوجـيــهــات ا
العليـا) واستطرد بـالقول ان (ساحة
احلــسـنــ تـفـتــتح بــتـمـثــال ونـصب
جديـد من عـمل االمانـة وبـإشراف من
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وأن قسمـا منها دخل حـيز التـنفيذ)
وتــــابع ان (خـــطــــة الـــعـــام اجلـــاري
شـــمــلـت صــيــانـــة الــطـــرق والــطــرق
الــريــفـيــة واجلــســور وهـنــاك خــطـة
وزاريـة  وضـعـهـا لـصـيـانـة الـطرق
اخلـارجيـة جـزء منـهـا سيـدخل حـيز
الــتــنــفــيــذ خالل هــذا الــعــام واالخــر
ـقـبـلة) سـيـكون عـلى مـدار االعـوام ا
الفتا الى ان (مديرية الـطرق مستمرة
في متابـعة جـميع االعمـال التي تمت
إحالـتها وفق خـطط صنـدوق االعمار
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رهنت وزارة التخطيط معاجلة ملف
الــســكن الـعــشــوائي في الــبالد بــعـد
اقـــرار مـــجـــلس الـــنـــواب الـــقـــانـــون
اخلاص بـذلك واضـافة تـخـصيـصاته
ــتـحـدث ــوازنـة الـعــامـة.وقـال ا في ا
باسم الـوزارة عبـد الزهـرة الهـنداوي
في تــصـريح تــابـعـتـه (الـزمـان) امس
(نـتتـظـر فـقط إقرار الـقـانـون اخلاص
ــعـاجلــة الـســكن الـعــشـوائي بــعـد
ه الـى مـــجـــلـس الـــنـــواب في تــــقـــد
الدورة السابقـة وقرأ القرأت األولى
والـثــانـيـة ولم يــتم الـتـصــويت عـلـيه
بسبـب انتهـاء اعمال اجملـلس نتـيجة
بـكـرة) واشار الى ان لالنـتخـابـات ا
(الـقــانـون يـنـاقش بــالـدورة احلـالـيـة
لـــــلـــــتـــــصــــويـت عـــــلــــيـه واضـــــافــــة

وازنة).  تخصيصاته في ا
¡«dCš WIDM

وكانت الوزارة قد كشفت  عن وجود
نـحـو  3600 مـجــمع عـشــوائي فــيـهـا
بـــحــدود  522 ألف وحـــدة ســـكــنـــيــة
يـســكـنـهــا نـحـو  3مالي و 400 ألف
شخص في عـموم الـبالد. فيـما أكدت
أن شـــارع الــرشـــيــد امـــانـــة بــغـــداد 
سـيـكـون مـنـطـقـة خـضـراء كـبيـرة من
خالل احلـملـة الكـبـرى التي اطـلـقتـها
العادة احلـياة لـهذا الـشارع احلـيوي
.وقــال مــديـــر الــعالقــات واإلعالم في
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او خـطط الـتـنـمـيـة واالعـمـال جـارية
بوتيـرة متسـارعة وبعـضها أجنزت).
وخـــصـــصـت مـــحـــافــــظـــة بـــابل 10
مــلــيــارات ديــنــار لــتــحــويل الــقــصـر
ـــديــنـــة األثــريــة إلى الـــرئــاسي في ا

متحف حضاري.
l¹—UA  WO½«eO

وقـال الـنـائـب األول لـلـمـحـافظ وسـام
أصـالن في تــــــصــــــريح امـس إنه (
تـخــصـيص  10 مـلــيـارات ديــنـار من
مـــيــزانــيــة مــشــاريـع بــابل عــاصــمــة
ي لــتــحــويـل الــقــصـر الــتــراث الــعــا
ـــديــنـــة األثــريــة إلى الـــرئــاسي في ا
مــتـــحف حـــضـــاري يـــلــيـق بــتـــأريخ
دينة) واستطرد بالقول (نحن اآلن ا
في مـرحـلـة معـاجلـة بـعض الـقـضـايا
الــــفــــنـــيــــة بــــعــــد أن رفــــضت وزارة
الـتخـطيـط أن يكـون تـصمـيم وتـنفـيذ
شـروع في سـلة واحـدة) مـؤكدا ان ا
(احملــافـظــة في طــور إعـداد الــوثـائق
اخلـاصة بـالـتـصامـيم من أجل إعالن
ــشــروع ومن ثم إعالنـه لـلــتــنــفــيـذ ا
ــنـهــجــيـة الــتي  اعــدادهـا ضــمن ا
ـتحف مسـبـقاً) وتـابع ان (مـشروع ا
ــوافــقــة عــلى أصـــبح واقــعــاً بــعـــد ا
ـالية ولـكنه نـحتاج التـخصيـصات ا
ـــــراعـــــاة تــــعـــــلـــــيـــــمــــات إلى وقـت 
ــتـحف الــتـخــطــيط) الفـتــا الى أن (ا

تميزة). تاحف ا سيكون من ا

jI  —UÞù«Ë —UO² « 5Ð ‚«dF «

` U  5 Š rÝU

qassimsalihy@yahoo.com

صـراع مـستـمـيت لالنـفراد بـالـسلـطـة..يصـعـد الـسقف بـارتـفاع خـطـاب ثوري أو
الكي . وينخفض بتصريح من السيد نوري ا تغريده من السيد مقتدى الصدر 

فارقة.  ا
كـونات االجتماعيـة األخرى تتفرج والقـوى التقدمية أن ا
والوطنية غير قادرة على حتشيد جماهير تبحث عن قائد
ـقـومات ألن يـعيش ـتلك كل ا  يسـتـعيـد باحـراره وطـنا 

أهله بكرامة ورفاهية.
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كربالء

ـبـتـلى بـهم على يـصر (دهـاقـنـة) الـسـياسـة الـقـابـضون عـلى أنـفـاس هـذا الـبلـد ا
إضحـاكنـا عنـدما يـرددون ب وقت وآخـر وكلـما وجدوا أنـفسـهم محـاصرين في
الزاويـة احلرجة عن ضرورة إحترام التوقيتات الدستورية وسياقاتها وعدم جواز
العـبور فوقها. أال يثـير كالمهم هذا الضحك في الـنفوس? وهو في الواقع ضحك
مـر كـمرارة الـعـلـقم الـذي اليزال الـعـراقي يـتجـرعه مـنـذ عقـدين من الـزمن األغـبر
الذي صـنعه األمريكان كخطوة أولى من مـشروع الفوضى البناءة من أجل شرق
ـهــمـة الى نــفـر من اجلــهـلــة ومـزوري الــشـهـادات أوسط جـديــد ثم أوكـلت هــذه ا
ال الـعام فكـانوا عنـد حسن ظن مشـغليـهم. لقـد دمروا العـراق. طيلة والناهـب ا
عـقـدين من الـزمن لم يـحتـرمـوا يـومـاً ال الدسـتـور الـذي وضعـوه وال الـقـوان وال
ال األعراف كلـما كانت التلـبي طموحاتهم في اإلمـساك بالسـلطة والهيـمنة على ا
العـام وهو مال وفير بل كـانت مسيرتـهم على العكس من هذا مـثاالً صارخاً على
أن األولويـة واألعلوية ليست للدستور كما هو معمول به في كل العالم بل وال ألي
ـبـاديء الـتي ظــلـوا يـصـدعـون رؤوسـنـا بـهـا طـيـلـة سـنـوات شيء آخـر كـالـقـيم وا
تـسـكـعـهم على أرصـفـة اخلـارج بل هي ألولـيـة مـصاحلـهم فـقط. لم يـحـتـرم هؤالء
الدسـتور يوماً فلقد ساوموا عليه وتـالعبوا به وجتاهلوه وحرفوه وقاتلوا من اجل
ر كـالعلقم صـاحلهم مرات كثـيرة التعد والحتـصى. أفال يثيـر الضحك ا تكيـيفه 
بعـد هذا كله كالمـهم عن ضرورة إحـترام الـسياقـات والتـوقيتـات الدسـتورية. كل
ــغــا يــلــجــأ الى إســتــخــدام هــذه طــرف نــاشط داخل حــلــبــة الــصــراع عــلى ا
عادلة الكـليشهـات ضد خصـومه حلظة يـجد نفـسه في الكفـة األخف من ميـزان ا
ـعـادلـة الـسـيـاسيـة. الـقـتـال احلـامي الـوطـيس اآلن في حـلـبة ـصـاحلـية ولـيس ا ا
الــصـراع لــيس من أجل إحــتــرام الـدســتـور فــلــقـد أشــبع هــذا الـدســتــور طـعــنـاً
غـا وقد وصل اآلن الى مـرحلة وجتاوزات مـرات عديـدة لكنـه صراع من اجل ا
طـاف? وهل سـيـسـمح الالعـبون كـسـر الـعظـم فمن سـيـكـسـر عـظم من في آخـر ا
األقوياء في اخلارج لهواة السياسة في الداخل بالتمادي في هذه
شـهد سيـستمر اللـعبة طـويالً? مخطيء من يـظن أن هذا ا
طويالً فـهو كأي مشهـد مسرحي له خاتمـة البد أن ينتهي
عـنــدهـا قـبـل أن يـسـدل الــسـتـار عن فــصل واحـد إسـمه
(سيـاقات دسـتوريـة) في إنتظـار فصل آخـر حتت عنوان

آخر من مسرحية فصولها التنتهي.

بغداد الدولي مع دول عدَّة فيما أشارت إلى
وازنة باألموال.  وقال مدير أن ذلك سيرفد ا
إعالم الـسـلـطـة جــهـاد الـديـوان في تـصـريح
امس إن (أغـلب الــدول لـديـنــا تـعـاون مــعـهـا
وسيتم فتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي
وهــو مـــا ســـيـــدُّر مـــوارد إلى مـع دول عـــدة 

دني).  وازنة العامة والطيران ا ا
كــمـا أصــدرت الـســلـطــة  تـوضــيـحــاً بـشـأن
ـطـار. وذكـر تـوقف مــنـظـومـة الــتـبـريــد في ا
بـيـان امس إن (كـسـراً حـدث في خط االسـالة
ــغــذي لـلــمــطــار الــدولي مــا أدى إلى غـرق ا
ضـخات وتسبب بعطب نطقة احملـيطة با ا
ركزية في لوحات تشغيل منظـومة التبريد ا
واضاف انه للـمطـار وتوقـفهـا بشكـل جزئي)
ـطار (بعـد جـهـود كـبـيرة من الـعـامـلـ في ا
اســتــمـرت أكــثـر من  12ســاعـة تــمّت إعـادة
ــنــظــومـة ــغــذيــة  ــيــاه ا عــمل مــنــظــومــة ا
ـركزيـة بكـامل كـفائـتهـا" مقـدمة ـضـخات ا ا
ـسـافـرين الـذين حتـمـلـوا االعـتـذار جلـمـيع ا

طار).  الظرف الطاريء في صاالت ا
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حـدد وزيـر الـنـقل نــاصـر الـشـبـلي الـيـومـ
موعدا للـعمل بالترانزيت في سبعة قبل  ا

منافذ حدودية .
وقـــــال الـــــشـــــبـــــلي فـي تـــــصـــــريح امس إن
(الترانزيت لم يبدأ الـعمل به بعد أما القناة
الـرئـيـســة له فـقـد اكـتـمــلت ولم يـتـبقَّ سـوى
ـــنـــافــذ احلـــدوديــة) نــصـب األجــهـــزة في ا
مرجـحاً (افتـتاح الـترانزيت مـنتصف الـشهر
ـنـافــذ الـتي ســتـعـمل اجلـاري) وتـابـع ان (ا
بـالـتـرانــزيت هي طـريـبـيـل والـولـيـد وعـرعـر
وسـفـوان والــشالمـجـة ومــنـفـذان آخـران مع
إيــران) مــؤكـــدا ان (الــوزارة مــســتــمــرة في
رائب حيث أجنز البعض منها في تطوير ا
ـوصـل بـاإلضـافة الـنـاصـريـة والسـمـاوة وا
إلى تأهيل مرآب أمـام ساحة األمة في بغداد
وإجنازه لـيكون مالئـماً للـتطويـر الذي تعمل

عليه الوزارة).
دني التبعة للوزارة وكانت سلطة الطيران ا
قـد أعلـنت التـوجه لـفتح تـرانزيت في مـطار
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الية على استحداث وافقت وزارة ا
أكــثــر من  39 ألف درجــة وظــيــفــيــة
ضمن مالك وزارة الصحة ودوائرها
اخملــتــلــفــة. واطـلــعــــــــت (الــزمـان)
ــوجـــه امس عــلـى كــتـاب الــوزارة ا
تابـعته (الـزمان) امس إلى الصـحـة 
ــوافــقــة قــدر تـعــلق انه (حــصــلت ا
االمــر بــاســتــحـداث  39108 درجـات
وظـيـفـيـة ضـمن مـفـردات مالك مـركز
الــــــــصـــــــــحــــــــة ودوائــــــــرهـــــــــا في
احملــافـظــــــــات  لــتـعـيــ خـريـجي
ـــهن الــطـــبــيـــة والــصـــحــيــة ذوي ا
شمـول بقانون التدرج والسائدة ا

الطبي).
wHOþË Ê«uMŽ

واضاف انه ( استثناء  879 درجة
وعـنـوان وظـيـفي لـغـرض تـعـيـيـنـهم
ضــــمن وزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والــبــحـث الــعــلــمي والـــتــشــكــيالت
ا ورد بالفقرة التابعـة لها استنـاداً 
ـشـار الـيه اعاله ثـانـيــا من الـقـرار ا
ـالــيــة لـغــرض ســرعـة مع كــلـفــهــا ا
التنسيق مع مجـلس اخلدمة العامة
االحتادي لغـرض تمـكينه من اطالق
التـعـيـيـنـات لـلـمشـمـولـ بـالـقـانون
مــؤكـدا (عــلـى أن يـتـم الحــقـاً أعـاله)
تــزويــد دائــرة احملــاســبــة بــجـداول
تــفـصـيـلـيـة تــتـضـمن االسم الـثالثي
والدرجة والعنوان الوظيفي وكلفها
ـاليـة مع رقم وتاريـخ أمر الـتعـي ا
بـاشـرة). بدوره ورقم وتـاريخ أمـر ا
وجه مــجــلس اخلــدمــة  دعـوة إلى
اجلـهـات احلـكـومـيـة لـتـزويـد ديوان
الـرقــابـة بـبـيـانـات خـريـجي األعـوام
ـاضيـة.وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) ا
امـس إن (رئــيس اجملــلس مــحــمــود
حـضـر اجـتمـاعـاً عُـقد في الـتـميـمي 
ــالــيــة االحتــادي ديــوان الــرقــابــة ا
بـــرئــاســـة رافل يــاســـ خــضـــيــر 
بــحــضــور عـــضــو اجملــلس أســمــاء
وجـرى مـنــاقـشـة اإلجـراءات شــاكـر 
ـــتــخــذة لــتـــطــبــيق الـــتــوصــيــات ا
الـصـادرة عن جلـنـة األمـر الـديـواني

 35اخلاصة بقـانون األمن الغذائي)
وشـدد التـميـمي عـلى (ضرورة قـيام
الـــوزارات واجلــهـــات احلـــكــومـــيــة
ــالــيــة بـــتــزويــد ديـــوان الــرقــابـــة ا
ـطـلــوبـة لـلــخـريـجـ بـالــبـيـانــات ا
ـاضـيـة لغـرض تـدقـيـقـها لالعـوام ا
ومـقـاطـعــتـهـا مع بـيـانــات الـتـقـاعـد
والـعــقـود 315© مــؤكــدا ان (اجملـلس
جاهز إلطالق االستـمارة حال إكمال
الـبـيـانات وإرسـالـهـا مع الـدرجات)
اوضح خـضــيـر أنه ( من جــانـبـه 
تـســلم الـبــيـانــات اخلـاصــة بـوزارة
ــقـاطــعــتــهـا مع الــتــعـلــيم الــعــالي 
بـيــانـات مـديــريـة الـتــقـاعـد الــعـامـة
وبـــيـــانـــات الـــعـــقــود  315 من أجل
تـهــيـئـتــهـا وإرســالـهــا إلى اجملـلس
لــــيـــتـــســــنى له إطـالق اســـتـــمـــارة
التوظيف معبراً عن امتنانه ودعمه
ـصـلـحة ـا يخـدم ا لـعـمل اجملـلس 
الـيـة قـد إطـلقت الـعـامـة). وكانـت ا
الـــتــخـــصــيــصـــات لــلــمـــحــاضــرين
واالداريـــ ومـــســـاهـــمــات الـــعـــمل
والضـمان االجـتمـاعي للـمحـافظات.
وذكـــر بـــيــان تـــلـــقـــته (الـــزمــان) أن
(الوزارة شـرعت بتـنفـيد جلـنة االمر
الــــديــــواني رقم  35لــــســــنــــة 2022 
ـــالــيــة ــبـــالغ ا ـــتــضــمـن إطالق ا ا
للمحاضـرين واالداري ومساهمات
الـــعـــمـل والــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي
ـشـمــولـ بـقـانـون لـلـمـحــافـظـات ا
الـدعم الـطــار لالمن الـغـدائي). من
باشر مصرف الرافدين  جهة اخرى
بـــإطالق دفـــعـــة جـــديـــدة من ســـلف
وظف والعقـود ومنتسبي الدفاع ا

والداخلية. 
…b¹bł WF œ

وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس أنه
( اطالق دفــعــة جــديــدة من ســلف
وظف والعقـود ومنتسبي الدفاع ا
والـداخـلــيـة الـتي تـبـدأ من  5مالي
وحتى  50مــلـيـون ديـنـار بــالـنـسـبـة
ــنــتــســبـ وســلف لــلــمــوظـفــ وا
الــعـقــود تــبـلغ  5ماليـ ديـنـار و10
ماليـ دينـار) مشـيـرا الى ان (منح
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بغداد
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ـط من الـسـمــو والـرفـعـة ــشـاهـد يـوم الــطف تـنـقــلـنـا الى  ـتــأنـيـة  الــقـراءة ا

كنونِه. واالنسانية تعجز احلروف أنْ تكشف أبعاده وال تستطيع االحاطة 
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ونـحن هـنـا ال نُـريــد أنْ نـتـحـدث عن الـشــجـاعـة الـفـائـقــة  وااليـثـار الـفـريـد 
والـتضحيات اجلسام واالرادة الصلبة  والذوبان في حُبّ الله وحُبّ رسالته

واوليائه  فتلك الصور الباهرة تمأل العيون .
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نـريـد هنـا ان نـقف عـنـد عظـمـة احلـسـ في حـنانـه وتواضـعه ورقـة مـشـاعره
االنسانية .

أتدرون ماذا صنع ح قُتلَ غالمُه التركي ?
جاء في التاريخ :

انّ احلـســ كـان لـه غالم تـركي  غــايــة في الـصالح والــسـداد  خــرج يـوم
الـطف فـقـاتل حــتى قَـَتلَ عـلى روايـةٍ سـبـعــ رجالً ثم خـر صـريـحـاً  فـجـاءه
احلـس فاعتنقه وبكى عـليه ففتح الغالم عيـنيْه وراى احلس (ع) فتبسم ثم

فاضت روحُه واحلس (ع) واضِع خدّه على خدّه .
ا اسـتطعنا ان نعثر على مشهد أروع من ولـو فتشنا الروائع االخالقية كلها 

شهد االنساني النبيل . هذا ا
ـضـرج بـدم ـقـدور االمــام احلـسـ (ع) أنْ يـقف عـلى جــسـد الـغالم ا كـان 

وقِفه   الشهادة ويترحم عليه ويشيد 
ولـكنّ االمـام احلـس (ع) لم يـكـتفِ بـذلك بل بـكى  واعـتنـق الغالم  ووضع
خـدّه على خـدّه في مؤشـرٍ عظـيم الداللـة على عـظمـة نفـسه الصـافيـة الطـاهرة
نعه من ذلك كون ة  وقلـبه النابض بـالشفـقة والرحـمة واحلنان ولـم  الـكر
فهـذا الـغالم اجملـاهـد أثبت عـمـلـيـا أنه أشرف وأنـبل من كل الـصـريع غالمـا 
أصـحـاب الـعـنـاوين الـضـخـمـة واالنـسـاب الـعـتـيـدة الـذين نـأوا بـأنـفـسـهم عن

نصرة احلس .
وهـكـذا جـسّد االمـام احلـسـ (ع) مـفـاهـيم االسالم حـيث جـعل الـتـقوى هي

ال ميزان التفاضل ب الناس بدالً من العرق أو النسب أو ا
هـجة في سـبيل إعالء كـلمة  وقـد اقترنـت التقـوى هنـا بعـامل آخر وهو بَـذْلُ ا
عذب من عباده من جـور الطواغيت والظا  الـله ونُصرة رسالته وانقـاذ ا

فاستحق بها ان يلقى من احلس (ع) هذا التكر الفريد .
ولم يَـرِدْ في كتـاب (منـتهى اآلمال ) لـلمـرحوم الـشيخ عـباس الـقمي اسم هذا

الغالم فبقي االسم مجهوال  فيما بقي موقفه الناصع ملتمعاً  .
-4-

والسؤال اآلن :
ان هـذا الـغالم الـتـركـي أثـبت بـالـدلـيل والـبـرهـان صـدق
والئه لالمــام احلــســ (ع) ال بــاالدعــاءات الــزائــفـة وال
همة التي تقول: يذرف الدموع وحدها وبعث برسالته ا
اثـبتوا نـصرتكم لـلحسـ باالعمـال واألقوال ال باألقوال

وحدها.

 WÝUO « w  Âö
احلاجة خطاب الصدر كان واضح الـيوم بدأت صفحة جديـدة

إلى وقـفة مسـؤولة براكـماتيـة واقعيـة التحـديات اخملتـلفة
أي تغيـير بال ـعاشـية ضـاغطـة مـازالت ماثـلة واحلـياة ا
مـكافحـة الفسـاد ومساءلـة الفاسـدين وإسترداد األموال

نهوبة سيبقى اخللل. وجودات ا وا
واطنة. احلل في تبني #دولة_ا
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merajjnu@gmail.com ≈ŸUL²ł∫ وزير الصناعة يرأس إجتماعاً
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ـسـجـد األقـصى لـلـظـلم والـطـغـيان واالنـتـهـاكـات من قـبل االحـتالل تـعـرض ا
الـصـهـيـوني ومـا يـزال هـذا الـظـلم مـسـتـمـراً حـتى يـومـنـا هـذا فـقـد تـعرض
ـصــلـ من دخـوله والــتـشـديـدات في لإلحـراق ومــحـاوالت اإلغالق ومـنع ا
ـسـتـوطـنـ لـلـمـسـجـد األقـصى والـتـضـيـيق عـلى أهل دخـوله واسـتـبـاحـة ا
ـسـجد األقـصى ومـخـططـات بـناء الـقدس واحلـفـريـات التـي جتري أسـفل ا

زعوم وغير ذلك. الهيكل ا
إن دولـة االحتالل تسعى جاهدة وبكل الطرق لتغيير الوضع التاريخي القائم
ـنـهج لألوقــاف اإلسالمـيـة في في احلـرم الـقــدسي الـشـريـف بـاسـتـهــداف 
الـقدس وتغيير حالـة الـ "ستاتيسكو" في احلـرم وفرض حالة أمر واقع جديد

بارك. سجد األقصى ا كاني في ا تمهيداً للتقسيم الزماني وا
ـنـهـجـة في مـديـنـة الـقـدس تـمـارس دولـة االحـتالل عـمـلـيـة تـطـهــيـر وإحالل 
ي والعربي واإلسالمي في محاولـة بائسة منها لتغيير تـستهدف الوعي العا
ـفاهـيم واحلـقـائق الـتـاريخـيـة والـديـنيـة الـتي تـؤكـد إسالمـية مـديـنـة الـقدس ا
ديـنة وعـروبتـها ضـمن مخـطط قذر بـدأت فيه مـنذ احـتالل فلـسطـ لتـهويـد ا

قدسة وطرد سكانها األصلي أصحابها وأصحاب السيادة فيها. ا
ـية بل هي والـقدس لـيس مـجرد قـضيـة تـدخل في معـادالت الـسيـاسيـة الـعا
قـضية إسالمية والدفاع عن القدس وفلسط وبذل كل ما يُستطاع من جهد
ـســجـد األقـصى ومـال ووقت وحــركـة وعـمل لــتـحـريــر الـقـدس الــشـريف وا
ـسـلمـ أمـانـة ينـبـغي اسـتردادهـا. األقـصى حـجر ـبارك وإعـادته حلـوزة ا ا
تهن في عصرها الـزاوية في التمك والعزة ومسيرة التـحرير فاألمة التي 
هج وأرواح خـيـرة أبنـائـها لـهي أمة دون أن تـسيـجه بـضلـوعـها وتـذود عـنه 

ذليلة ولن يشرق فجرها مادام فجر األقصى وشمسه في أفول.
ـسجد األقـصى جعل الـله أرضها أرضـا مبـاركة إلى يوم الـساعة ـكانة ا و
سـلـمون الـغالـي والنـفيـس حلمـايته ـنزلـة الـعظـيـمة عـنـد الله يـبـذل ا ولـهذه ا
ويفدونه بكل ما لديهم من األموال والنفوس لتحريره من االحتالل الغاصب.
إن مـركزية الـقدس واألقصى في وجـدان كل مسلم غـربا وشرقـا فرغم أسر
ـسـلـمـ لم يـقـفوا األقـصى مـنـذ نـحـو  50عـامـا من قـبل الـصـهـانـة إال أن ا

متفرج بل هبوا يقاومون رغم ضعفهم وجعلوا حتريره من أولوياتهم.
قـدس لن يطـول فـشدة الـظـلم والظالم مـؤذنـة بقـرب ميالد إن احـتالل بيـت ا
الـفجر وانبالجه والفـرصة متاحة الـيوم للجمـيع ليلحقـوا بركب العزة واجملد
بـركـوب مـركب نـصــرة األقـصى. والـيـوم كل مـا نــشـاهـده من جـهـاد مـبـارك
ـقـدس لرد االعـتداءات الـوحـشيـة هـو أكبـر دليل وبـطوالت خـارقـة ألهل بيت ا
عـلى حـياة األمـة وعـافيـتـهـا ألن الدفـاع عن األقـصى هـو طريق الـعـزة واجملد

لألمة اإلسالمية.
تـرزح الـقـدس حتت االحـتالل وتـسـتـغـيث فـهي شـرف مـدنس وعـرض مـهان

وكـرامة منتهكـة وهي قضية القضـايا بالنسبـة للمسلم
سلـمون عن الـقدس في يوم حـول العالـم. ولن يتنـازل ا
من األيـام وإن مـقـاومـة لـتـحـريـر الـقـدس تـذكـرمـا هذه
الـعقـيدة والـتي سـتسـتمـر ألجيـال حـتى أن  يحـقق الله

احلق ويزهق الباطل. 

5ðU ³ « vKŽ  «“ËU−² « s  b×K  5Ž—«e*« —cMð s¹b « Õö

ائية وارد ا UI¡∫ رئيس مجلس القضاء خالل لقائه وزير ا

 ÍdDA «bO Ë
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رسـالة لـسمـاحـة السـيد مـقتـدى الصـدر أستـثمـر تفـاعل اجلمـاهيـر بأعالن
بيان رقم 1

ـقـيت وتـشـكـيل وأسـقـاط الــنـظـام الـسـيـاسي الـفـاسـد ا
حــكــومــة أنــقــاذ وطــني بــرئــاســة أحــد قـادة اجلــيش

ستقل .. الوطنن ا
أعتقال ساسة الفساد وأحالتهم للقضاء..

هذا هو احلل قبل فوات األوان..!?
اللهم أني بلغت فأشهد..

 وما على الرسول أال البالغ ..
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مـصــافي الـنـفط ومــحـطـات تــولـيـد
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيـــة). الى ذلك
انشأت الشركـة الـعامـة للصناعـات
التعدينيـة التابعة الوزراة معمـالً
جديـداً إلنتـاج مـادة البرايـم كـوت.
وذكـر الـبــيـان ان (الـشــركـة انـشـأت
ــعــمل بــطــاقــة انــتــاجــة تُــقـدر بـ ا
ــادة خـــمــســـة االف طن شـــهــريـــاً 
الـبـرا كــوت الـتي تُـســتـخـدم في
إكـساء الـطرق الـعامـة) مشـيراً إلى
ان (الــعـمل نـفـذتـه مالكـات الـشـركـة

مـعدات مـصـنع حامض الـكـبريـتيك
ُـــركــز واعــادة تــشــغـــيل مــصــنع ا
الـصـودا والكـلور مـنـذ مطـلع الـعام
احلــالي) مـشـيــراً الى ان (الـشـركـة
سـاحة جتـتهـد في مجـال توسـيع ا
ناطق التـسويقـية لتـشمل جمـيع ا
ـواد الـكـيـمـيـائـية ونـقل وايـصـال ا
ـســتــفــيـدة الى مــواقع اجلــهــات ا
لـــلــحـــفـــاظ عــلـى جــودة ونـــوعـــيــة
واد ـواصـفـات الـقـياسـيـة لـهـذه ا ا
احلـيـويـة الـتي حتـتـاجـهـا شـركـات

( ـــبـــرم بــ اجلـــانـــبــ الـــعــقـــد ا
واوضح ان (الـشـركـة جـهزت وزارة
الــزراعـة بــأكـثـر من  55الف طن من
ســـمــاد الــيــوريــا خـالل الــشــهــرين
ـاضـيــ حـيث بـلغ إنــتـاج شـهـر ا
ــبــيــعــات حــزيــران  25894طـن  وا
بـلـغت اكـثـر من   28الف طن فـيـمـا
بـلغ إنـتاج شـهـر تـموز  25الف طن
ـبيـعـات بلـغت اكـثر من  27الف و ا
طـن) مــؤكـــداً عــزم الـــشــركـــة عــلى
تــــشــــغـــيـل اخلط اإلنــــتـــاجي األول
مـكنة بـعد توقـيع العقد بالـسرعة ا
مع شـركـة نـيـوبـورت الـبـريـطـانـية
لرفع الطاقة اإلنتـاجية للخط الى
اكـــثــر من  2000طن يـــومــيـــاً لــســد
ُـزارعــ والـفـالحـيـن. في حــاجــة ا
سياق متصل حـققت شركة الفرات
الــعـامـة لـلـصــنـاعـات الـكـيــمـيـائـيـة
ـبيـدات الـتابـعـة للـوزارة نسـب وا
تـــطــــور مُـــتــــقـــدمــــة فـي اإلنـــتــــاج
ــبـيـعـــات خـالل الـنـصـف األول وا
مـن العـام احلالـي. وذكـر البيان ان
(الشـركة حـققت تـطوراً مـلحوظ في
ـادتي ــبـيـعــات  حـجم اإلنــتـاج وا
ـركـز وهايـبو حـامض الـكبـريـتيك ا
كلـوريت الصوديـوم مقارنـة بالعام
اضي حـيث بلغت نـسبة الـتطور ا
بيـعات للـنصف األول من هذا في ا
ـائــة وبـلـغت نــسـبـة الـعـام  137بـا
الـتـطـور فـي اإلنـتاج لـنـفـس الـفـترة
ـــائــة) مـن الـــعــام احلـــالي  261بـــا
مــــؤكــــداً الى ان (حتــــقـــــيق نــــسب
ـبـيـعات في الـتـطـور في اإلنتـاج وا
الــعـام احلــالي جـاءت وفـق اعـمـال
ونـشـاطـات الـتـأهـيل الـدوريـة على
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بـحــثـت هـيــئـة الـبــحث والـتــطـويـر
الصناعي التابعة لوزارة الصناعة
ـعـادن مــشـروع بـنـاء مــنـظـومـة وا
الطـاقة الشـمسيـة لديوان مـحافظة
كـركـوك. واكـد بيـان تلـقته (الـزمان)
ـركز بحوث امس ان (رئيس الوفد 
ـتـجـددة والـبـيـئـة الـتـابع الـطـاقـة ا
للـهيئـة عمـر عـبـد الستــار اجتمع
مع  معاون احملافظ للشؤون الفنية
علـي حمـادي) مبـينا ان (اجلانب
تــــبـــــادال األفـــــكــــار الـــــعـــــلــــمـــــيــــة
والـتـخـصـصيـة فـي مـجـال الـطـاقة
لـبـحث بـنـاء مـشـروع مـتـكـامل وفق
الـتـقـنـيـات احلـديـثـة) مـوضـحـاً ان
ـــشـــروع يــــأتي ضـــمـن اخلـــطـــة (ا
الــرئـيـســيـة اخلـمــسـيـة لــلـمـبـادرة
الــوطــنـيــة في مــجــال دعم الــطــاقـة
وتــقـلــيل اإلنــبــعــاثــات) وشـار الى
انهـما (نـاقشا اجلـدوى التـفصيـلية
ـشـروع والـتــصـامـيم اخلــاصـة بــا
بـالتـعاون بـ فريق الـهيـئة وادارة

احملافظة). 
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على صعـيد متصل جـهزت الشركة
العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية
الـتـابـعـة لـلـوزارة الـشـركـة الـعـامة
لــلـتـجــهـيــزات الـزراعـيــة الـتــابـعـة
لـوزارة الزراعـة بـأكـثر من  55 الف
طن من سماد اليـوريا خالل شهري
ـاضــيـيـن. وقـال حـزيـران وتــمـوز ا
البـيان ان (الـشركـة تواصل جتـهيز
الــشـــركــة الــعــامــة لـــلــتــجــهــيــزات
ـادة ســمــاد الــيــوريـا الــزراعــيــة 
ـوجب بـأكـثـر من الف طن يـومـيـاً 

ـعتـمـدة من قِبل وفـقـاً للـتـصامـيم ا
الـلـجـنـة الـفـنـيـة في وزارة الـنـفط)
ـــشـــروع يـــعـــد من واضـــاف ان ( ا
ـسـاهـمـة في ـشـاريع احلـيـويــة ا ا
دعم اإلقـتــصـاد الـوطــني وتـنــمـيـة
اإلنـــتــاج الـــصــنـــاعي لـــتــلـــبـــيــته
احـــتــيـــاجــات الـــقــطـــاعــ الـــعــام
واخلاص مـن منـتج البـرا كوت)
الفـــتـــاً الـى ان الـــعـــمـل مـــتـــواصل
ــــعـــــمــــل بــــصــــضــــورة إلجنــــاز ا

نهائية).

الـســلف يــتم بـعــد اســتـكــمـال كــافـة
ـــــنح وفق الـــــضــــوابط إجــــراءات ا
والـتـعـلـيـمـات حـيث يـكـون الـتـقد
عـــــلى الــــســـــلف عن طـــــريق فــــروع
ـــنـــتـــشـــرة في بـــغـــداد ــــصـــرف ا ا
واحملــافــظــات) وتــابـع ان (الــفـروع
مــازالـت مــســتـــمــرة في اســـتــقــبــال
طـــلـــبـــات مـــعـــامالت الـــتـــرويج عن

السلف للموظف ومنتسبي القوات
ـركزي  األمـنـية). وأحـصى الـبـنك ا
ـصـارف األهـلـيـة الـعـاملـة في عـدد ا
الـعـراق فـيمـا حـدد شـرطاً لـتـسـديد
ـتـبـقي ـتـقـاعـد الــقـرض ا ــوظف ا ا
بذمته. وقال في بيان تلقته (الزمان)
ـــصــارف األهـــلــيــة امس إن (عــدد ا
مصرفاً العـاملـة في العـراق يبلغ  70

مـــنـــهـــا جتـــاري و اسالمي وفـــروع
مصارف أجنبيـة عاملة في العراق)
تـقاعد ـوظف ا مؤكـدا أن (مطـالبة ا
بـــتــســديـــد مــا بـــذمــته مـن أقــســاط
الـقـروض والـســلف تـتـعـلـق بـهـيـئـة
الـــتــقـــاعــد) الفـــتــا الى ان (قـــانــون
الــتـقـاعـد يـقـضـي بـأن ال يـزيـد مـبـلغ
تقاعد عن 50 االستقطاع من راتب ا

ـئة من راتـبه) واستـطرد بـالقول با
وظف ـصرف يـضـطـر إللـزام ا ان (ا
ـتـقـاعـد بتـسـديـد جـزء من الـقرض ا
بحيث يـغطي نصف تبـقي بذمـته  ا
راتـبه قـيـمــة الـقـسط الــشـهـري بـعـد
تـخـفـيض أصل الـقرض) وتـابع انه
بلغ طالـبة بتسـديد كامل ا (ال تتم ا

كما يروج البعض).

d³²∫ موظفو الصحة في أحد مختبرات الوزارة
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بحث رئيس مجلس القضاء االعلى
ــــوارد مـع وزيـــــر ا فـــــائـق زيــــدان 
ــائــيــة مـهــدي رشــيــد احلــمـداني ا

االجـــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة بـــشــأن
تجاوزين على القنوات االروائية. ا
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس أن
االجراءات القـضائية (اللقـاء بحث 

بـــحق اخملــــالـــفـــ لـــلـــقـــانـــون من
ـتــجـاوزين واخملــربـ لــلـقــنـوات ا
االروائية) وأكـد زيدان إن (تخريب
ـة يـعـاقب ـمـتـلـكـات الـعـامـة جـر ا
عــلـيــهـا قــانــون مـكــافـحــة االرهـاب
ادة الـثانيـة الفقرة اوال) وجب ا
مــــشـــددا عــــلى (أهــــمـــيــــة اتـــخـــاذ
شددة بحق من يرتكب االجراءات ا
هذه اجلـرائم). وافـتتـحت الوزارة 
مشروع معاجلة ملوحة حوض نهر
الـــفــرات فـي مــحـــافــظـــات الــفــرات
األوسط.وقـــــالـت خـــــلـــــيـــــة اإلعالم
احلـكومي في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امـس إنه (بــــــرعـــــايــــــة الـــــوزيـــــر 
وبــإشــراف ومــتــابــعــة من األمــانــة
الـعـامــة جملـلس الـوزراء افــتـتـحت
الـوزارة مـشـروع مـعـاجلـة مـلـوحـة
حـــــوض نـــــهــــر الـــــفــــرات ضـــــمن
ـثنى وذي مـحافـظات الـديوانـية وا
قـار الـذي تــنـفـذه شـركــة الـرافـدين

الـعـامـة وبـاشـراف الـهـيـئـة الـعـامة
ــــشــــاريع الــــري واالســـتــــصالح)
ــشـروع ســيــسـهم في مـؤكــدا ان (ا
ـلـحيـة في نـهر مـعـاجلة الـتـراكـيز ا
بـازل التي تصب الفـرات نتـيجـة ا
الئمة من فيه بعد وضع احلـلول ا
قـبل الـلـجـنــة الـتي يـرأسـهـا األمـ
الــعـام جملـلس الـوزراء وبــتـنـسـيق
ـــــســــــتـــــوى مـع مالكـــــات عــــــالي ا
ــشــروع الــوزارة) الفــتـــا الى ان (ا
يهـدف الى حتويل مـبزل نـكارة أبو
ــبــازل ذات الــتــراكــيــز حــجـــارة وا
لـحيـة والتي كـانت تصب سـابقا ا
في نــهـر الــفــرات وحتــويل مــسـار
بزل باجتاه مبزل الفرات الشرقي ا
ـــصب والـــذي يـــصـب بـــدوره في ا
العام) وتابع ان (العـمل سيتضمن
أيـضاً إنـشاء احملـطات الـتحـويلـية
من قــبل شــركــة الــرافــدين وهــيــئـة
االســـتـــصـالح ضـــمن تـــشـــكـــيالت

انــذرت الــوزارة. في غـــضـــون ذلك 
مـديــريـة الـزراعـة في صالح الـدين
ــــزارعــــ لــــلــــحــــد من عــــدد من ا
الــــتـــجــــاوزات عـــلـى الـــبــــســـاتـــ

واستخدامها خارج غرض الزراعة.
وقـال مـدير زراعـة احملـافظـة عـباس
طـه في تـصـريح تـابــعـته (الـزمـان)
ــديـــريــة شــكــلت جلــنــة امس ان (ا
ـتابـعـة البـسـات ووجـهت انذاراً
ــدة شــهــر) واضـاف ان (األراضي
الـتـابعـة لـلبـلـديات يـتـابعـهـا رئيس
الوحدة اإلدارية وجلـنة التجاوزات
ــشـكّــلــة) الفــتـًا الى ان (الــلــجـان ا
ـــوجــودة فـي الــشُـــعب الـــفــنـــيـــة ا
الـــزراعــيـــة مــهـــمــتـــهــا مـــتــابـــعــة
الــتـجــاوزات عــلى عــقــود األراضي
الــزراعـيـة) واكــد انه (ال يـوجـد اي
عـــقـــد زراعي  الـــتــجـــاوز عـــلــيه
الـتـجـاوزات ضـمن حــدود الـبـلـديـة

والتصميم األساس).

ـنـشـأ رقم الـوزارة  عـبــر تـنـفـيــذ ا
واحـد الـواقع عـلى مـبـزل الـشـامـية
نـشـأ رقم ثالثـة الواقع الـغـربي وا
على مبـزل الفرات الـشرقي لغرض
ـاحلة ـبازل ا حتويل مـسار مـياه ا
الـــتـي تـــصـب في نــــهـــر الــــفـــرات
وحتــويـــلـــهــا إلـى مــبـــزل الـــفــرات
الـــشــــرقي في مــــوسم عـــدم زراعـــة
مـــحــصــول الـــشــلب حـــيث تــكــون
ـلـحـيـة عالـيـة فـيـتـطلب الـتراكـيـز ا
األمــر حتـــويل مــســارهـــا عن نــهــر
الــفـــرات بـــاجتـــاه مــبـــزل الـــفــرات
ــــــصب الــــــشــــــرقـي ومن ثـم إلـى ا
الــعـام). وحـضـر مـراسم االفـتـتـاح
ديـر العـام للـهيـئة الـعامة مـعاون ا
لــتــشــغــيل وصـيــانــة حــوض نــهـر
ثلو دجلة أحمد كاظم عبدالله و
األمانة العـامة جمللس الوزراء جنم
طـارش ومـحمـد هـادي إضـافة إلى
ـهـنـدســ الـعـامـلـ في عـدد من ا
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ــهــجـرين لــنـقل تــنــسق وزارة الـهــجـرة وا
دفعة جديدة من نازحي مخيم الهول البالغ
عـددهم  150عـائـلة الـى مخـيـم اجلدعـة في
ـتـحدث بـاسم الـوزارة علي نيـنـوى. وقال ا
عـبـاس جهـانـكـير في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس إنه ( تــخـــصــيـص جــزء من مـــبــلغ
قــانــون األمن الــغــذائي إلغــاثـة الــنــازحـ
حـتـى نهـايـة الـعـام احلـالي) ولـفت الى انه
(هـنـاك  28 مـخـيــمـاً في إقـلـيم كـردسـتـان
تــضم  37 ألف عـــائــلــة نـــازحــة) وأوضح
ــقـرر نـقل 500  جـهــانـكـيــر أنه (كـان من ا
عــائـلــة من مــخـيـم الـهــول هـذا الــعــام عـلى
شـكل دفـعـات بــالـتـعـاون مع مــسـتـشـاريـة
األمن الـقــومي واألجــهـزة األمــنــيـة كــافـة)
مـؤكـدا ان (الـوزارة بــاشـرت بـنـقل الـدفـعـة
األولى من نـازحي مخـيم الـهول الـذي يـبلغ
عددهم نحو  153 عائلة أما الدفعة الثانية
فــسـتــشــمل نــقل نــحـو  150 عــائـلــة خالل
قبلة أغلبهم من كبار السن األيام القليلة ا
رضى الـذين سيـرافقـهم فريق طبي إلى وا

مخيم اجلدعة.
 U UÐ W¾ONð

ــقــرر 500 ــتـــبــقـــيــون مـن الــعـــدد ا أمـــا ا
ســيــنــقـلــون جــمــيــعــاً حــتى نــهــايــة الــعـام
اجلـاري) مـبـيـنا ان (وزارة الـنـقل سـتـهيئ
الباصات لنقل النازح إلى مخيم اجلدعة
مـركـز الـتـأهـيل الـنـفـسي) مـشـيـراً إلى أن
(اجلدول الـزمني لنقل نـازحي مخيم الهول
إلـى مخـيم اجلدعـة يـعتـمد عـلى الـكثـير من
األمـــور مــنـــهـــا وضع اجلـــانب الـــســوري
إضافـة إلى استعدادات اجلانب العراقي)
وتـــابع ان (نـــازحي مــخـــيم الـــهــول هم من
احملــافـظـات احملــررة وهي األنـبـار وصالح
الـدين و نـينـوى وبـعـد تأهـيـلهم سـيـوزّعون
عـلى مـحـافـظـاتـهم) ومـضى الى الـقول ان
(نقل نـازحي الهـول خمليم اجلـدعة سـيكون
ـدة تتراوح من  4 إلى  6 أشـهر والـهدف
من ذلك هو تـأهيلهم وتدقيق بـياناتهم امنياً
والــــتــــحــــقـــيـق من وضــــعــــهم الــــنــــفــــسي
واالجـــتـــمــــاعي) وقـــال  جـــهــــانـــكـــيـــر أن
(النـازح مدققـة بياناتـهم وليس لديهم أي
شبـهات ولكـنهم عـاشوا بـاخمليم لـفترة من
الــزمن لــذلـك هــنــاك خــشــيـــة من تــأثــرهم

بأفكار التطرف الداعشي). 
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ـؤشرات الى ـرور الـزمن تـؤكد الـوقـائع وا ـا نتـوقع و قـلنـا وأكـدنـا باسـتـمـرار ان القـادم اسـوأ 
سار يكـاد يكون مـعدوما مع صـحة ما ذهـبنا الـيه من تقصي وحتـليل  وكأن األمل في تـصحيـح ا
األسف والـشواهد عـلى ذلك كثيـرة .. نعم كثـيرا ما دعـونا الى وجوب الـتفريق عـندما يـتم األختيار
وقف سـؤولـيـة ايـنـمـا كانـت ولكن دون جـدوى  حـيث الـتـخـبط مـسـتمـر واألنـهـيـار سـيـد ا ـواقع ا
واألسبـاب معـروفة لدى اجلـميع وعـلى اجلمـيع ان يعرف ان الـقائـد يحتـاج الى الذكـاء واألحساس
ن حوله الفـطـري كي يرسم الـطريق الـصحـيح الـذي يسـير فـيه ويحـتاج الى الـسـلطـة كي يجـعل 
يـسـيـر في هـذا الـطـريق .. ان الـقـائـد عـنـدما يـسـتـطـيع ان يـحـقق الـتـوازن بـ الـذكـاء واألحـساس
الـفطري فان قـراراته تصطـبغ عندها بـصبغـة ( البصيـرة ) او معرفـة األجتاه الذي يخـطه القائد ..

انه األمر األساس في عظمة القيادة .. 
ـيـزان الـنـفـسي يـعـانق الـريح .. ان تـأمالتـي في الـنـاس والـبـشـر وعـشـائـر األيـام والـدهـر جـعـلت ا
ة .. انها مثل شجرة عمالقة احلروف والبحر  والقلم جـعل التميز في الكلمة ألن لأليام ذيوال قد
ال ترى عروقها الضاربـة في األعماق  لكن رياح ( البوارج ) والزمن قد ازاح بـعضا منها فظهرت

الى النور .
نـاسب واالسباب كـان ا نـاسب في ا وبصـراحة .. انـنا كنـا وما زلـنا نـعاني من وضع الـشخص ا
ـرة الى ديـوان الـوقف عـديـدة .. اسـئـلـة كـثيـرة جـعـلـتـني ارحـل في سـفـر جـديد .. وسـفـري هـذه ا
هم في ثقـله الديني واألنـساني واالجتـماعي بعد ان حتـدث البعض عن مـا يعانيه السني الـديوان ا
رات عـدة ال مجال لـلخوض في من سلـبيات ومـلفـات فساد كـثيرة وعـلى اثر ذلك  تغـير رئـاسته 
اشكـالـياتـهم .. ولـهذا اثـرت ان ال اغـادر حتى ارتـوي مـنه ما يـغـذي فضـولى الـصحـفي .. بـعد ان
رة ليضرب كل اشكال احملـسوبية ليعلن لنا بداية عرفت ان ميزان العدالة في األختـيار جاء هذه ا
عـهد جـديد فـي حسن االخـتيـار .. نعم عـنـدما وصـلني خـبـر اختـيار الـدكتـور عـثمـان اجلحـيشي (
ؤلم الـذي اعتدنا سار ا رئـيسا لديـوان الوقف السـني  ) .. شعرت انهـا بداية حقـيقية لـتصحـيح ا
واقع في همـة التي غادرت العراق لـتحتل اجمل ا ـتعمد لكل الـكفاءات ا عليه دائـما وهو األهمال ا
ادي او دول مـتـقدمـة بـعـد ان جتـاهل اجلـمـيع وبـتـعـمـد النـهم لم يـدركـوا ان من حـقـقـوا الـنـجـاح ا
األدبي او السـياسي قـليـلون جـدا ال بفـظل الشـهادة الـتي يـحمـلون والـوطنـية الـتي يتـشبـثون .. بل
ـة واألرادة والصـبـر اجلـمـيل .. ولـو انـنـا عـقـدنـا مقـارنـة بـ عـدد الـنـاجـحـ بـفضل بـفـظل الـعـز
تـقدمة وفي عالم ما يسـمى باأل النامية لـوجدنا نسب النجاح جـهدهم وجهادهم في عالم األ ا
من األفراد في العالم األول اعلى كثيـرا من نسبة العالم الثاني .. والسبب الوحيد الذي يفسر هذا
ـال والـوقت سـعـيا الى الـتفـاوت هـو ارادة احلـيـاة واحليـويـة في الـعـمل واألسـتـعداد لـلـتـضـحـية بـا
الـنجـاح والـتـقـدم ومـصـارعة األزمـات ..وخـتـامـا اقـول ان الـدكـتور عـثـمـان اجلـحـيـشي شـأنه شأن
األفذاذ من اصحاب القلوب الكبيرة والهمم العالية .. لم يجد في الدنيا غير التواضع وحب الناس
كـما يتمـناه ويرضى .. هـكذا وجدته متـهيب  فيه سـطوة الكبـار وتأثيـر األمر وقوة األبطـال ومناعة
الصـناديد .. فـي حضوره لم اعـد اتذكـر أهات الـزمن وركام الـسن ... لم
يـكن من مـثالـيـات اخلـيال وسـاهم في صـنـعهـا حـبري وقـلـمي الذي
خط في الــذاكـرة هـذا الــشـوق الى الــكـمــال .. وهـو شــوق ال يـجـد
ثال  بل في عالم الواقع .. فهنـيئا لنا بهذه ينابيعه اال في عـالم ا
ــؤثـرة .. وهـنـيــئـا لـديـواف الـوقف ـيــة الـكـبـيـرة وا الــقـامـة األكـاد
الـسني الذي سيـكون الدكتـور عثمان  اجلحـيشي من اهم اعمدته

في القيادة والنزاهة والعفة .
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(أ ف ب) - رفــضت طــهــران { طـــهــران
اتــهــامـات مَــحـكــمــة أمـيــركــيـة بــوجـود
مـــؤامــــرة قـــادهـــا عـــضـــو في احلـــرس
الــثــوري اإليـرانـي الغـتــيــال مـســتــشـار
األمـن القـومـي السـابـق للـبـيت األبـيض
جــون بـولــتــون واصـفــة إيـاهــا بـأنــهـا
"سـخيفة".وأكّدت وزارة الـعدل األميركيّة
األربـــعـــاء أنّ شـــهـــرام بــورصـــافي (45
ــعــروف أيــضًــا بــاسم مــهــدي عــامــا) ا
رضـائي اتُهـم غيابـيًا لـعرضه دفع 300
ألـف دوالر ألشــــخــــاص فـي الــــواليــــات
ـتــحـدة لـقـتل بـولـتـون الـذي شـغل في ا
الـسابق أيضاً منصب السفير األميركي
ـتــحـدة.ويــبـدو أنّ اخملـطّط لــدى األ ا
كـان يـهدف إلى االنـتقـام الغتـيال الـلواء
قـاسم سـليـماني الـقائـد السـابق لفـيلق
الـقدس في احلرس الثوري اإليراني في
كـــانــون الــثــانـي/يــنــايــر  2020بــغــارة
أمـيركية وكشَفَ عنهُ لـلسلطات شخص
كــان يُــفـــتــرض أن يــقــتل بــولــتــون ولم
ـتـحـدّث بـاسم تُـكــشَف هـويّـته.ورفض ا
اخلــارجـيّــة اإليــرانـيّــة نـاصــر كـنــعـاني
اخلـــمــــيس االتّـــهــــامـــات األمـــيــــركـــيّـــة
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وقـال "الـسـلـطات الـقـضـائـيّة األمـيـركـيّة
أصـــــدرت اتّـــــهــــامـــــات دون أن تـــــقــــدّم
اثــبـاتـات".تــأتي االتّـهــامـات األمـيــركـيّـة
بــيـنـمـا تــدرس طـهـران تـســويـة قـدّمـهـا
االتّــــحـــاد األوروبّـي إلحـــيــــاء االتّـــفـــاق
ـعطّل ـبرم  2015وا الـنـووي اإليراني ا
ـتّحدة منه في مـنذ انسـحاب الواليات ا
 2018بناء على رغبة الرئيس األميركي
الـــســــابق دونـــالـــد تــــرامب الـــذي كـــان
بـولتون مستشـاره حينذاك.وفي األشهر
ـاضـية طـالبت إيـران بشـطب احلرس ا
الـثوري من الالئحـة السوداء األمـيركيّة
ـنــظّـمـات اإلرهـابـيّـة األجـنـبـيّـة" في لـ"ا
مـقابل العودة إلى تـنفيذ الـتزاماتها في
ـدّعي االتّــفـاق الـنـووي.وقـال مــسـاعـد ا
الـعـام األمـيـركي مـاثـيـو أولـسن "لـيست
أوّل مـرّة نكشف مـؤامرة إليران من أجل
االنـــتـــقــام عـــلى األراضـي األمــيـــركـــيــة
وسـنعمل بال كلل لكشف كل محاولة من
هــذا الـقـبـيـل ومـنـعـهــا".واخلـمـيس قـال
ــتـحـدث بـاسـم اخلـارجـيـة األمــيـركـيـة ا
فـيدانت بـاتيـل إن واشنطـن بانـتظار رد
إيـــــــران عــــــلـى مــــــســـــــوّدة االتــــــفــــــاق
الــنـووي.وأضـاف في مـؤتــمـر صـحـافي
"نــحن واالحتــاد األوروبي أبــديـنــا بـكل
وضـوح استعدادنا إلجناز االتفاق الذي
تـفاوضنا علـيه في فيينا وتـطبيقه فورا

لـضـمــان عـودة الـطـرفـ لـلـتـقـيّـد الـتـام
شـتركة" بـبنـود خطة الـعمل الـشاملـة ا
برم وهي الـتسـمية الـرسمـية لالتفـاق ا
بـ الدول الكـبرى وطهـران حول ملـفها
الــنـووي.وتــابع "كي يـحــصل ذلك عـلى
إيـران الـتـخـلي عن مـطـالبـهـا اإلضـافـية
الـــتي تــتـــخــطى نــطـــاق خــطـــة الــعــمل
شتـركة" مشـددا على وجوب الـشاملـة ا
أن يــحـسـم اإليـرانــيـون خــيـارهم.ووفق
الئـحة االتّهام اتّـصل شهرام بورصافي
فـي نهـاية  2021بـشـخص كـان يُفـترض
أن يـنـفّذ االغـتيـال لـكنّه كـان في الواقع
مـخبرا لـدى مكتب التـحقيـقات الفدرالي
األمــــــيــــــركي (إف بـي آي).وقــــــد أمـــــرَه
بـورصافي بـفتح حـساب بـعمـلة رقـميّة
ثمّ أعــطــاه عــنــوان مــســتــشــار دونــالــد
تـرامب السابق وطلب منه تنفيذ اخلطة
ــقــتل قــبل الــذكــرى الــســنــويــة األولى 
ســلــيــمــاني.كــان ســلــيــمــاني مــهــنـدس
اسـتراتـيجيـة بالده في الشرق األوسط
سـؤولة وقـائـد فيـلق الـقدس الـوحـدة ا
عن الـعـملـيات اخلـارجيـة داخل احلرس
الــثــوري. وقــتِل في الــثــالث من كــانـون
الـثـاني/ينـاير  ?2020بـضـربة أمـيركـية
نـفّـذتـهـا طـائـرة مـسـيـرة في بـغـداد.لـكن
بـعـد انـقـضـاء تـاريخ الـذكـرى الـسـنـوية
ــقـــتل ســلــيــمـــاني واصل بــورصــافي
الــضــغط عــلـى اخملــبـر لــقــتـل بــولــتـون
ــبــلغ قــدره مــلــيــون دوالر في ووعــده 
مــقـابل اغــتـيــال شـخــصـيــة ثـانــيـة إذا

جنـــحـت الـــعـــمـــلـــيـــة.وأصـــدر مـــكـــتب
الـتـحـقيـقـات الفـدرالي مـذكّـرة بحث عن
بـورصـافي أرفَقَـها بـصور عـدّة ويظـهر
في اثــنـتـ مـنـهــا مـرتـديًـا زيّ احلـرس
الـثـوري.وأفـاد الـقـضـاء األمـيـركي بـأنّه
ــصـدر "خـالل تــبـادل احلــديـث أشــار ا
الـــــســـــرّي مـــــرّات عــــدّة إلـى ارتـــــبــــاط
بــورصـافي بــفـيـلق الــقـدس. ولم يــنـكـر
بــورصـافي مـطـلـقًــا".يُـواجه بـورصـافي
عـقوبـة تصل إلى الـسجن  25عـامًا في
حـال قُـبض علـيه وهو أمـر غيـر مرجّح
ألنـه قد يـكـون فـي إيـران.وكـان بـولـتون
برم عام 2015 يـعتبر االتفاق النووي ا
"خطأً استراتيجيًا كبيرًا".وعندما كان
يـشـغل منـصب مسـتـشار األمن الـقومي
خـالل عـهـد تــرامب من نـيــسـان/أبـريل
 2018إلى أيلول/سبتمبر  ?2019أيّدَ
بـــولــتـــون عــلـــنًــا قـــرار تــرامـب ســحب
ـتـحـدة من االتـفـاق الـهـادف الـواليـات ا
ــدنـي لـبــرنــامج إلـى ضـمــان الــطــابع ا
إيـران النـووي.وأكدت الئـحة االتـهام أن
بــولــتــون أُبــلغ بــاخملــطط وتــعــاون مع
.وأكـد بولتـون اخلميس أنّ من احملـقق
ــــهم أن نـالحظ "إلى أي مــــدى درست ا
شروع) بتأنٍّ احلـكومة اإليرانيـة (هذا ا
وشــاركـت في الــتــخـــطــيط".وقــال عــبــر
مـــحـــطـــة "سي ان ان" إنّ هـــذا يــوضح
كــيف "تـتـصـرّف طـهــران في مـا يـتـعـلّق
بـأنشطتـها اإلرهابيـة" وكذلك كيف تدير
"سـياسـتهـا اخلارجـية".وحـذّر مسـتشار

األمـن الــــقــــومـي احلــــالـي في الـــــبــــيت
األبـيض جايك سـاليـفان عـبر تـويتر من
أنّ طــهــران تُـعــرّض نــفـســهــا لـ"عـواقب
وخــــيـــمــــة" إذا هـــاجــــمت مــــســـؤولـــ
.ولم يُـحدّد الـقـضاء األمـيركي أمـيـركيّـ
هـــويّـــة الـــهـــدف الـــثـــانـي لـــكنّ مـــوقع
أكــســـيــوس ذكــرَ أنّه وزيــر اخلــارجــيّــة
وقع عن الـسـابق مايك بـومـبيـو.ونـقل ا
مـــصـــدر قــــريب من وزيـــر اخلـــارجـــيّـــة
الـسـابق قـولـه إنّ وزارة العـدل أكّـدت له
"بـــــشـــــكـل مـــــبـــــاشـــــر" أنّه كـــــان أحـــــد
.إلى جـانب بــولـتـون كـان ــسـتـهــدفـ ا
ـهـنـدسـ الـرئـيـسـيّـ بـومـبــيـو أحـد ا
لــسـيــاسـة "الــضـغــوط الـقـصــوى" الـتي

مارستها إدارة ترامب على إيران.
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تحدة اخلميس  11 وأعـلنت الواليات ا
اغــســكـطس 2022م أن مــبــعـوثــهــا تـيم
لـيـنـدركـيـنغ سـيـجـري جـولـة تقـوده إلى
اإلمـارات وسلطنة عمان والسعودية في
مـسـعى لـتـرسـيخ وقف إطـالق النـار في
الــيـمن الـذي يـشـهـد حــربـا مـنـذ ثـمـاني
ســـــنــــوات. وجــــاء فـي بــــيــــان لــــوزارة
ــبــعــوث اخلـــارجــيــة األمـــيــركــيـــة أن ا
األمـيركي اخلاص يبدأ جولته اإلقليمية
اخلـميس وسيسعى خاللها إلى "تمهيد
الـطريق أمام هـدنة مسـتدامة وأمام حل
شــامل ومــســتــدام لـلــنــزاع الــدائــر بـ
ــتـحــدة قـد ". وكــانت األ ا الــيــمـنــيـ
أعـــلــنت في الــثــانـي من آب/أغــســطس

جون بولتون

صـعيد آخر أكدت الشرطة األفغانية مقتل
ـــســـتــــوى في حـــركـــة رجـل دين رفـــيـع ا
طـالبـان وشقيق له بـتفـجير انـتحاري في
كـابـول اخلمـيس.وكان رحـيم الله حـقاني
معروفا بخطبه النارية ضد تنظيم الدولة
اإلسالمــيـة. وأيّـد مـؤخـرًا عـلـنًـا الـسـمـاح
ــدرســة في لـــلــفــتــيـــات بــالــذهــاب إلـى ا
أفـغـانسـتـان. وجنا حـقاني مـن محـاولتي
اغـتيال سـابقت عـلى األقل إحداهما في
بــاكـــســتــان في تــشـــرين األول/أكــتــوبــر
تحدث باسم الشرطة في .2020وأكد ا
كـابـول خـالـد زدران لـوكـالـة فـرانس برس
"اســتــهـدفت مــدرســة الـشــيخ رحــيم الـله
الــيـوم وقــد اسـتـشــهـد مع أحــد أشـقـائه"
مـــضـــيــفـــا أن ثالثـــة أشـــخـــاص آخــرين
أصـيـبوا في الـهجـوم.وأكـد النـاطق باسم
ي مـقـتل رجل الـدين احلـكــومـة بالل كـر
"فـي هجـوم نـفـذه عـدو جـبان" من دون ان
يـعـطي تفـاصيل إضـافـية.وفي بـيان نـشر
ـتخـصص في مـراقبة عـبر مـوقع سايت ا
ــواقع االلــكــتـرونــيــة اإلسالمــيــة أعـلن ا
تـنـظيم الـدولـة اإلسالميـة مـسؤولـيته عن
الـتـفـجـيـر الـذي نـفـذه انـتحـاري جنح في
دخـــول مــكــتب حـــقــاني وفــجـــر ســتــرته
الـناسـفة.وأفـادت مصـادر من طالـبان بأن
رحـيم الـله حـقاني كـان شـخـصيـة مـؤثرة
رغـم عدم تـوليه أي مـنصب رسـمي وعلّم
الــعــديـد مـن أعـضــاء اجلــمـاعــة عــلى مـر
.وأعــرب الــعـشــرات من أعــضـاء الــســنـ
طـالـبـان ومـسـؤولـيـهـا عن تـعـازيـهـم عـبر
وســـائل الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي.وكــتب
ــتـحــدث الـسـابق بــاسم شـرطــة كـابـول ا
مـوبـ خـان عـلى تـويتـر "لـقـد اضـطـلعتَ
صير لكن كن تغيير ا سؤولياتك. ال 
ـسـلـمـ أصبـحـوا يـتـامى".وعُرف رجل ا
الــدين بــخـطــبه الـشــديــدة الـلــهـجــة ضـد
تــنــظــيم الـدولــة اإلسالمــيــة الــذي أعـلن
مــــســـؤولــــيـــتـه عن عــــدة هـــجــــمـــات في
أفــغــانـــســتــان مــنــذ عــودة طــالــبــان إلى

السلطة قبل عام.
فـي األشــهـــر األخـــيـــرة دعم رحـــيم الـــله
حــقــاني حق الــفــتــيــات في الــذهـاب إلى
ــدرسـة.وقــال في مــقـابــلـة عــبـر "بي بي ا
سـي" في أيـار/مــايـو "ال يــوجـد مــبـرر في
الـشــريـعـة لـلـقـول إن تــعـلـيم اإلنـاث غـيـر

مسموح به ال مبرر على اإلطالق"
.مـنـذ تـولـيـهـا الـسـلـطـة فـرضت طـالـبـان
قــــيـــــودًا صــــارمـــــة عــــلـى الــــفـــــتــــيــــات
ـدارس والــنــسـاء.وأغــلــقت خـصــوصــاً ا
ناطق الـثانويـة للفـتيات في الـكثيـر من ا
في آذار/مـارس بعيد إعادة فـتحها التي

كان أعلن عنها قبل فترة طويلة.

تــمــديــد الـــهــدنــة الــســاريــة في الــيــمن
" عـلى أمل "تـكـثـيف" "شـهـرين إضـافـيـ
ـفاوضـات الرامـية للـتوصل إلى سالم ا
أكــــثـــر "اســــتـــدامــــة". وكـــان الــــرئـــيس
األمـيـركي جـو بـايـدن قـد رحّـب بـتـمـديد
سـبوقة" الـهدنـة وبـ"فترة الـهدوء غـير ا
فـي اليمن. في الثانـي من نيسان/أبريل
ــاضي دخـلت الـهـدنـة حــيـز الـتـنـفـيـذ ا
ــتــحـــدة. وشــمل بـــوســاطــة مـن األ ا
االتــفـاق الـسـمــاح بـرحالت جتـاريـة من
مـطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل
ـساعدات منذ  ?2016ما فـقط طائرات ا
مـثّل بارقـة أمل نادرة بـعد حـرب مدمرة.

وفـي الــثــاني من حـــزيــران/يــونــيــو 
. وخالل تــمــديـــدهــا شــهــرين إضــافــيــ
ـبـعـوث األمـيـركي إلى جـولـته سـيـدعـو ا
سـاعدات الـدوليـة للـيمن. وأشار زيـادة ا
بـــيـــان اخلــارجـــيـــة األمــيـــركـــيــة إلى أن
ـانـحـة إلى واشــنـطن "تـدعـو كـل الـدول ا
إبـداء سخـاء وتنـفيـذ تعهّـداتهـا السـابقة
ــا فــيه مــصــلــحــة شـعـب الـيــمن" فــورا 
ـتـحـدة قدّمت مـشـددا عـلى أن الـواليـات ا
هــذا الـعـام مـسـاعــدات إنـسـانـيــة لـلـيـمن
ـليـار دوالر. ويدور نـزاع في اليـمن منذ
الــــعــــام  2014بـــ احلـــوثــيـــ وقــوات
ـدعـومـة من حتـالف عـسـكري احلـكـومـة ا

بقيادة السعودية.
ــقــتل مــئــات آالف  وتــســـبّــبت احلــرب 
األشــخــاص بـــشــكل مــبــاشــر أو بــســبب
ـــتــحــدة.عــلى تــداعـــيــاتــهــا وفق األ ا

بغداد
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من الكـتب الكـثيـرة التي قـرأتها مـتأثـراً بأفكـارها فـترة الـدراسة اجلامـعيـة كتاب
ـعـروف  كـارل كـارنـيجـي وأذكر من ي ا (دع القـلق وابـدأ احلـيـاة) لـلـكاتـب العـا
تـوصيـات الـكـتاب الـتي أعـجـبتـني حـيـنهـا واتـخـذتهـا مـبـدءاً ثابـتـاً لي في حـياتي
(وأنت تنتـظر نتيجة مهـمة في حياتك ال تتوتر وتـوقع أسوأ االحتماالت فان كانت
ايـجـابيـة فخـيـر لك وان حدث الـعـكس فسـتـكون أكـثر  تـمـاسكـاً وتقـبالً لـلصـدمة
عنوية فتنهض من جـديد) وقد أعطتني تلك احلكمة أو النصيحة دفقة من القوة ا
ـواقف  السلـبية واالنـتكاسـلت بكل حزم والـثقة بـالنفس اجـتزت بهـا الكـثير من ا
وجنـاح ولم يـخـطـر بـبـالـي ولـو لـلـحـظـة أن مـؤلف الـكــتـاب هـذا الـنـاصح احلـكـيم
سيكون أول ضـخايا  القلق وستكون نهايته االنتحار بعد ما نصح الكثير لكنني
ـكن أن يـعـطيه) أدركـت عنـدهـا مـعـنى احلـكـمـة التي تـقـول أن (فـاقـد الـشيء ال 
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ـغـرية لـألدوية والـعالجـات (الـسـحـريـة) لـلـكـثـيـر من األمراض كـثـرت الـعـروض ا
بـتكرات من شـركات وسـماسرة غـير رص ـعروفـة والغريب أن مـصدر تـلك ا ا
ـاهيـة ومحـتويـات تلك وغيـر معـروف كمـا أن اجلهـة ال تعـطي مـعلـومات مـفصـلة 

العالجات وتكتفي 
شروع بـالقول أنـها (تركـيبة آمـنة من األعشـاب الطبـيعيـة) ويبرز هـنا التـساؤل ا
أين كـانت هـذه احلـلـول الـسـحـريـة قـبل انـتـشـار الـنت  واألمـراض مـوجـودة مـنذ
األزل فـهل هي مـبـتـكـرات حـقـيـقـيـة سـتـنـهي أوجـاع الـبشـر وآالمـه أم هي خـدعة

ولعبة من أالعيب العصر ??  
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واطـن وراء كل شيء يعـتقد أنه وارده فـقيـر بحـكمائـه يلهـث فيه ا في بـلد غـني 
ـريـر مـا كـان تـمـيـمـة أو تـعـويـذة أو نذر أو حـتى قـادر عـلى انـتـشـاله من واقـعه ا
اناً احلجر الذي له أهـمية كبـيرة واستثنـائية في حيـاة الفرد هناك فـهو يزوره ا
ويـقبّله تـبركاً ويـسجد علـيه تقـرباً ويحـمله تعـويذة وتبـركاً وليسـت االشكالـية هنا
ـبالغ الطـائلة التي ـصيبة في ا مـطلقـاً فلالنسان حـرية ما يـصدّق ويعتـقد  لكن ا

يدفعها   فدية لهذا احلجر طوال حياته التي تسير دوماً نحو األسوأ        
∫ UOK  …œUN

لـم يعد مسـتغرباً أو مـستهـجناً ما نـرى من مشاهد شـاذة وغريبـة على مجتـمعنا
ـكـانـة مـرمـوقـة بـ اجملـتمـعـات والـيـوم  وقـعت عـيـني عـلى الـذي كـان يـحـضى 
صـورة ال تـتـنـاسب مع مـضـمــون اخلـبـرالـذي نـشـر عـلى الـعـام وبـاخـتـصـار هي
ـيـز يـحمل شـهـادة (الـدكتـوراه) لـيسـت االشكـالـية في صورة لـتـكـر شخص 
ـا وتــقـديـراً اســتـحــقـاقه لــهـذا لــتـكــر أم ال فـنـحـن أكـثــر شـعــوب الـعـالـم تـكــر
ـرتبـة األخيـرة ب دول الـعـالم لكن االشـكالـية ـتمـيزين) رغم أن بـلـدنا في  ا ل(ا
في مـظهـر هـذا الدكـتور الـعتـيـد فهـو يعـتمـر (عـصّابـة) كالـتي يـعتـمرهـا قراصـنة
الــبــحــار في  الــقــرون الــوســطى أال يــعــد ذلك انــحـالالً أخالقــيــاً واســتــخــفــافـاً

رتبة العلمية) واستخفافاً بالذوق العام  أم ال  ..  ?? أترك لكم التحليل  بال(ا
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دينتنا وهي صور رائعة تظهر لـنا ب احل واآلخر صور توثق مواقف مختلفة 
اجلمال والنقاء وال نخفي مدى سعادتنا بتلك الصور 

الـتي خـلّـدت مـحـطـات جـمـيـلـة في حـيـاة آبـائـنـا وأعادتـنـا روحـيـاً الى ذاك الـزمن
اجلميل لكننا نشعر بشيء من االستغراب ح نقرأ عبارة 

وقع الفالني) سائل أنفسنا (أين ذهب ـركز االجنبي الفالني وا (من أرشيف ا
تراث مجـتمعنا وأرشيف مديـنتنا  ??  هل شمله قانون

االجــتـثـاث هـو اآلخـر أم قـد كـتب عــلـيـنـا االتـكـال عـلى
غيـرنا في كل شئ حتى في تـراثنا وخـصوصيـاتنا  ..

??
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بـيـروت (أ ف ب)  –سـلّم لـبـنـاني مـسـلّح
احـتـجـز لـسـاعـات رهـائن داخل مـصرف
في بــيــروت مــطــالـبــا بــاحلــصــول عـلى
ــذكـور ــصــرف ا ــودعــة في ا أمــواله ا
نـفسه الى السلطـات اخلميس في حلقة
ؤسسات جـديدة من إشكاالت تشهدها ا
ـالية منذ بدء االنـهيار االقتصادي قبل ا
. وذكرت الوكالة الوطنية لالعالم سـنت
ودع وافق على الـلبنانـية الرسمـية أن ا
حتــريـــر الــرهــائن "بــعـــد االتــفــاق عــلى
اعـطـائه  30الـف دوالر من اصل وديـعته
الـــبــالـــغــة قـــيــمـــتــهــا  209آالف دوالر".
ــصــارف مــنــذ خــريف2019 وتــفــرض ا
قـــيـــودا مــشـــددة عــلـى ســحـب الــودائع
ـصـرفـية تـزايـدت شيـئـا فـشيـئـا حتى ا
ـودعـ أصــبح شـبه مــسـتــحـيل عــلى ا
الــتــصــرف بـأمــوالــهم خــصــوصــا تـلك
بـالدوالر األميـركي بينمـا فقدت الودائع
بــالـعـمـلــة احملـلـيــة قـيـمـتــهـا مع تـراجع
ـئـة أمـام الـلــيـرة أكـثـر من تـسـعـ في ا
الدوالر. وصنّف البنك الدولي األزمة من
ب األسوأ في العالم منذ العام  .1850
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ـودع دخل مـصـرف "فـدرال بـنك" وكــان ا
ـكـتـظة في الـواقع في مـنـطـقـة احلـمـرا ا
غــرب بــيــروت وفـق مــا أفــاد مــصـدران
أمـــنــيــان وكــالــة فـــرانس بــرس حــامال
ـوظــفــ بـاحلــصـول سـالحـا وطــالب ا
عـلى وديـعـته من أجل عـالج والده وفق
قـوله. وفرضت قوات األمن طوقاً مشدداً
ــصـــرف وتـــفـــاوضت مع فـي مــحـــيـط ا
ــودع الـغــاضب طـالــبـة مـنـه فـتح بـاب ا
ـــــوظــــفــــ ـــــصــــرف واإلفـــــراج عن ا ا
احملتجزين. وقال مصدر أمني طلب عدم
ودع الـكـشف عن هـويـته "كـان بـحـوزة ا
بـندقية.. ومواد ملتـهبة" و"هدّد بإشعال

نــفـسـه وقـتل من في الــفـرع كــمـا شــهـر
سـالحه في وجه مديـر الـفرع". وبـحسب
مصدر أمني ميداني "سكب الرجل وهو
في األربـعـيـنات من عـمـره مادة الـبـنزين
ـــصـــرف وأغـــلق مـــدخـــله فـي أرجـــاء ا
". وكان يطالب وظفـ مـحتجـزاً داخله ا
بــاحلــصـول عــلى وديــعـته الــتي تــفـوق
قيمتها مئتي ألف دوالر. وذكرت الوكالة
ودع برّر الـوطنية لإلعالم الرسمية أن ا
صـرف بهـذه الطريـقة بأن دخـوله الى ا
ـسـتـشــفى مـنـذ فـتـرة والــده "دخل الى ا
إلجـراء عمـليـة من دون أن يسـتطيع دفع
تـكـاليـفهـا". وقال عـاطف الـشيخ حـس

ـــســــلـح في تــــصـــريــــحـــات شــــقـــيـق ا
ـصـرف "لـشـقيـقي لـصـحـافـيـ خـارج ا
ـــصــــرف ويـــريـــد 210آالف دوالر مـع ا
احلـــصـــول عــلى  5500دوالر لـــدفــعـــهــا
لــلــمـســتــشـفى". وقــال إن الــسالح الـذي
ــصـرف ولم بــحـوزتـه "أخـذه من داخل ا
يـحضره مـعه" مؤكداً أنه سيـسلّم نفسه
ـجـرد حـصوله عـلى وديـعـته. وأضاف
ـهم أن "ال يــهمّ أن يـدخل الــسـجن لــكن ا
ـادية. وفي شريط فيديو نـفكّ ضيقتنا" ا
 تـــــداوله عـــــلـى مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـتمـاعي ظهـر شخـصان يـتفـاوضان
ـــصــرف احلـــديـــد مع مـن خــلـف بـــاب ا
ــودع الــذي كـان يُــنـادى بــاسم بــسـام. ا
وظـهـر وهـو يـتـحدّث بـعـصـبـيـة ويـحمل
سالحـــاً بــيــد وســيـــجــارة بــيــد أخــرى
. ـوظـفـ رافــضـاً إطالق سـراح أي من ا
ـفــاوضــ مـنـه الـســمـاح وطــلب أحــد ا
بـخروج مـودع اثـن مـوجودين داخل
ـــــــصــــــرف. وفـي وقت الحـق أفــــــادت ا
وســائل إعالم مـحـلـيـة عن إطالق سـراح
مــودع أصـيب بــعـارض صــحي بـيــنـمـا
ـواطـنـ وأهالي جتـمّع الـعـشـرات من ا

ــصــرف. وشــهــدت ــوظـــفــ خــارج ا ا
ــصــارف خالل قــاعـــات االنــتــظــار في ا
اضـي إشكاالت مـتكررة ب الـعام ا
مـواطـنـ غـاضـب راغـبـ بـاحلـصول
عــلـى ودائــعــهم ومــوظــفــ مــلــتــزمــ
تـعلـيمات إداراتـهم. وقال نقـيب موظفي
ــصـارف جـورج احلــاج أثـنـاء وجـوده ا
صرف لوكالة فرانس برس "يريد أمام ا
ـودع وديــعـته ولألسف يـفـجّـر غـضـبه ا
ـصــرف ألنه الـشــخص الـذي ــوظف ا
يـجده أمامه بينمـا ال يستطيع الوصول
الـى اإلدارة". واضـاف "هـذه لــيـست أول
ماثـلة وحتتاج حـالة تتكـرر احلوادث ا
األمــور حـالً جــذريــاً غــيــر مــتــوافــر في
الــــوقـت الــــراهن". وفـي ظل انــــقــــســــام
ســيــاسي وفــسـاد مــســتــشـر فـي الـبالد
يـحـوالن دون اتـخـاذ خـطـوات حـكـومـية
لـوقف االنـهيـار الذي لم تـوفّـر تداعـياته
أي قـطاع أو شريـحة اجتـماعيـة يصدر
مـــصـــرف لـــبــنـــان بـــ احلـــ واآلخــر
ــودعـ تــعــامـيـم المـتــصــاص نــقـمــة ا
تـسـمح لـهم بـسـحب مـبـالغ صـغـيرة من
ودائــعـهم بــالـدوالر ضــمن سـقـف مـعـ

ووفق معايير معينة.
عـلى صـعـيـد آخر أعـربت مـفـوضة األ
ــتــحــدة الـســامــيــة حلـقــوق اإلنــسـان ا
مـيشيل باشليه اخلـميس عن قلقها إزاء
عـدد األطفال الـفلسـطينـي الذين قـتلوا
فـي األيام األخـيـرة ودعت إلى محـاسـبة
اضي 19 . وقـتل األسـبـوع ا ـسـؤولـ ا
طـفالً فـلـسـطيـنـيـاً لـيرتـفع عـدد الـقـتلى
فوضية إلى  37مـنذ بداية العام وفق ا
الــسـامـيـة. و 17طــفالً مـنــهم قـتــلـوا في
أعــــمــــال الــــعــــنف فـي غــــزة بـــ  5و7
آب/أغـسطس وقُـتل اثنـان آخران في 9
آب/أغـسطس خالل عـمليـات اسرائيـلية

في الـضـفة الـغـربيـة. وقالـت باشـليه في
بـيان إن "العدد الكبير من األطفال الذين
قـتلوا أو جرحوا هذا العام غير مقبول".
فـي  5آب/أغـــــــســــــطـس شن اجلـــــــيش
اإلســـرائــيــلي عـــمــلــيــة فـي قــطــاع غــزة
وصــفـت بــأنــهــا "وقــائــيــة" ضــد حــركــة
اجلـــهـــاد اإلسالمي قُـــتل خاللـــهـــا قــادة
عـسكـريون بـارزون ينـتمـون إلى احلركة
فـي غزة بـاإلضافـة إلى عـدد من مقـاتلي
ـفــوضـيــة الـســامـيـة احلــركـة. وأكــدت ا
ـتحدة حلـقوق اإلنـسان التـابعة لأل ا
دنـية لـلتصـعيـد األخير في أن "الـكلـفة ا
غـــزة من  5إلى  7آب/أغـــســـطس كـــانت
بـــاهــظــة". تـــمــكن مــكـــتب بــاشـــلــيه من
الـتحقق من أن ب القتلى الفلسطيني
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طـــــفـالً وأربع نــــــســـــاء. ومن بـــــ 360
فـلسطينيًـا  اإلبالغ عن إصابتهم نحو
دني بينهم  151طفلًا الـثلث هم من ا
و 58امــرأة و 19مــســنًــا. وأكــد اجلــيش
اإلســرائـيـلي أنّ فـلــسـطـيـنـيــ وبـيـنـهم
أطـفال قـتلـوا بصـواريخ أطلـقتـها حـركة
اجلـــهــاد اإلسالمي بـــاجتــاه إســرائــيل
لــكــنـهــا ســقــطت بــاخلـطــأ في الــقــطـاع

الفلسطيني. 
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ــفــوضــيــة الــســامــيــة أن عـدة وأكــدت ا
ـتــلـكـات غــارات إسـرائـيــلـيــة أصـابت 
يـبدو أنها مدنية. وقالت باشليه "ينبغي
أن تــتـوقف مـثل هـذه الــهـجـمـات". كـذلك
اتـهــمت فـصـائل فــلـسـطـيـنــيـة مـسـلـحـة
بــــإطالق مـــئــــات الـــصــــواريخ بــــشـــكل

عشوائي ما تسبب بوقوع إصابات ب
ــمـتــلــكـات ــدنــيـ وإحلــاق أضــرار  ا
مـــدنـــيـــ فـي إســـرائـــيل وغـــزة. ودعت
ـفوضـة السـامية إلى إجـراء حتقـيقات ا
فــوريــة ومــسـتــقــلــة ونــزيـهــة وشــامــلـة
وشــفـافـة في جـمــيع األحـداث الـتي قُـتل
فـــيــهـــا أشــخـــاص أو جُــرحـــوا. وقــالت
ـساءلـة بشكـل شبه تام "يـستـمر غـياب ا
سـواء فيـمـا يتـعلق بـانتـهاكـات القـانون
اإلنـسـاني الدولي الـتي تـرتكـبـها جـميع
نخـرطة في األعمال الـعدائية األطـراف ا
في غـزة أو بـاالنـتـهـاكـات اإلسـرائـيـلـيـة
ـــتــكــررة لـــلــقـــانــون الــدولـي حلــقــوق ا
اإلنــسـان وقـانــون االحـتالل في الــضـفـة
ــــا في ذلـك في الــــقـــدس الــــغــــربـــيــــة 

الشرقية".
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ضـدّهم بـعـد دهـم مـقر إقـامـة الـرئـيس
الـسابق دونـالد تـرامب قد شـجّع على
الـعـنف ضـدّ سـلـطـات إنـفـاذ الـقـانون

مــــعــــتــــبــــريـن أنّ هــــذا األمــــر "غــــيـــر
مـقـبـول".وكان سـيـاسـيّون مـحـافـظون
وتــرامـب نــفــسه قــد وصــفــوا مــكــتب
الــتـحـقــيـقـات الــفـدرالي بــأنّه "فـاسـد"
و"مُــســيّس" فـي أعــقــاب عـمــلــيّــة دهم
مـنزل الـرئيس الـسابق اإلثـن والتي
ســعى خـاللــهــا عـنــاصــر اإلف بي آي
إلـى احلــصـــول عـــلـى وثــائـق ســـرّيــة
احـــتـــفظ بـــهـــا تـــرامب في انـــتـــهــاكٍ
لـقواعد السـجلّات الرسـميّة.وتبع ذلك
تـصاعـدا في التهـديدات الـعنيـفة ضدّ
مـكـتب الـتـحـقـيـقـات الـفدرالي ووزارة
الـــــعــــدل عـــــلى وســـــائل الـــــتــــواصل
االجــتـمـاعي وفي مـجـمـوعـات دردشـة
.وقـالت رابطـة للـدفاع عن لـلمـحافـظ
عـنـاصـر اإلف بي آي في بـيان إنّه "ال
يـنبـغي أبدًا تهـديد العـمالء اخلاصّ
ا في ذلك بسبب وعـائالتهم بعـنف 
تـــأديـــتـــهم لـــعـــمــلـــهم". وأضـــافت أنّ
"الــتــهــديــدات الــتي وُجــهـت مــؤخّـرًا
تُـســهم في إثـارة جـوّ قَـبِلَ أو سـيـقـبلُ
فــيه الـبــعض بـالـعــنف ضـدّ ســلـطـات
إنـفـاذ الـقانـون".وصـدر بـيان الـرابـطة
بُـــعـــيــد إعـالن وزيــر الـــعـــدل مـــيــريك

غـــارالنـــد أنّه وافق شـــخـــصـــيًــا عـــلى
نزل رئيس عـمليّـة دهم غير مـسبوقـة 
ســابـق. ووصف غــارالنــد الــهــجــمـات
عـلى مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّها
"غـيــر مـبـرّرة".وقـال "لن أقف مـكـتـوفـا"
عـنـدمـا يـتـعـرّض عـنـاصر اإلف بي آي
"لـهجـوم غيـر عادل".بـعد عـملـية الدهم
اإلثـنـ أصـدر تـرامب بـيـانًـا قـال فيه
إنّ مـنزله في مـاراالغو في بـالم بيتش
بوالية فلوريدا كان "محاصرًا ودهمته
مــجـمـوعـة كـبـيـرة مـن عـنـاصـر مـكـتب
الـتحقـيقات الـفدرالي". واعتـبر ترامب
ـكن أن يـحـدث أنّ "هــجـومًـا كـهـذا ال 
إال فـي دول الـــــــــعــــــــــالـم الـــــــــثــــــــــالث
ــنـهـارة".واتــهم الـزعـيـم اجلـمـهـوري ا
كــيــفن مـكــارثي مــكـتـب الـتــحــقـيــقـات
الــفـدرالـي ووزارة الـعــدل بـ"تـســيـيس
مـســلح".وقـال الـسـنـاتـور اجلـمـهـوري
تــيــد كـــروز إن مــكــتب الــتــحــقــيــقــات
الـــفــدرالي أصـــبح "كـــلــبـــا مــهـــاجــمــا
" بيـنما كتب وقراطـي ـساعدة الـد
عــضـو الـكــونـغـرس اجلــمـهـوري بـول
غــوســار في تــغــريــدة "يــجـب عــلــيــنـا
تــــدمــــيــــر مـــكــــتـب الـــتــــحــــقــــيــــقـــات

الـفدرالي".وهاجمت النائبة مارجوري
ـؤيدة لـترامب الـوكالة تـايلـور غرين ا
وحتــدثت عن "حـرب أهــلـيــة". وكـتـبت
عــلى تـــويــتــر "مــكــتب الــتــحــقــيــقــات
الـفدرالي مارق ويقوم بـعمل قذر يليق
بــــنـــظـــام شــــيـــوعي".وقــــالت رابـــطـــة
الـعـامـلـ في االف بي آي في بـيـانـها
"هـــذه لـــيــــست قـــضـــيـــة حـــزبـــيـــة أو
ســيـاسـيـة" مــؤكـدة أن "الـدعـوات إلى
العنف ضد عناصر إنفاذ القانون غير
مـقبولـة ويجب إدانتهـا من قبل جميع
الـقادة".وجاء البيان أيضا بعد هجوم
مـــســلح عـــلى مــكـــتب الــتـــحــقـــيــقــات
الــفــدرالي في مـديــنــة سـيــنــسـيــنـاتي
بــواليـة أوهـايـو اخلــمـيس حتـول إلى
مـــطــاردة وتـــبـــادل إطالق الــنـــار بــ
ـهـاجم.و قــتـلت الـشـرطـة الــشـرطـة وا
األمــيـركـيّـة اخلــمـيس مـســلّـحًـا حـاول
ـكــتب الــتــحـقــيــقـات اقــتــحـام مــركــز 
الـفـدرالي في مديـنـة سيـنـسيـناتي في
واليـة أوهايو وذلك بعـد ساعات على
مـواجهة مـسلّحـة.حصلت الـواقعة في
وقـتٍ يــــــســــــود الــــــغــــــضب أوســــــاط
الـيمـينيّـ على خلـفيّـة تفتـيش مكتب

الــتـحـقـيـقــات الـفـدرالي دارة الـرئـيس
األمـيـركي الـسـابق دونـالـد تـرامب في
مـار ايه الغو في فـلوريدا عـلما بأنّ ال
مـــؤشّــرات تــفــيـــد بــوجــود رابط بــ
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وأعـلن مكـتب التحـقيقـات الفدرالي أنّ
مـسـلّـحًا حـاول اقـتـحام مـركـز اجلـهاز
في مـديـنـة سـيـنـسـيـنـاتي فـي أوهـايو
صــــبــــاح اخلــــمــــيـس.وأشــــار بــــيـــان
"اف.بـي.آي" إلى أنّ الــواقــعــة "فــعّــلت
جــرس اإلنــذار واســتــجـابــة عــنــاصـر
وحــدة مــســـلّــحــة خــاصــة في مــكــتب
الـتـحقـيـقـات الفـدرالي فالذ الـشخص
بــــالـــفـــرار".وبــــحـــسب وســــائل إعالم
مــحــلّـيــة اسـتــعــمل الـشــخص قــاذفًـا
سـاميـر تعمل لـلمـساميـر (آلة لـقذف ا
بـــواســـطــــة ضـــغط الـــهـــواء) وكـــانت
بــحـوزته بــنـدقـيّــة من نـوع ايه-ار 15
تـحـدث باسم وقـد فـرّ بـسيـارة.وقـال ا
الـــشــرطــة إنّ قــوات إنـــفــاذ الــقــانــون
ـهاجم.وتـابع "عنـدما تـوقّفت الحـقت ا
الــسـيـارة جــرى تـبــادل إلطالق الـنـار

شتبه به". ب الشرطيّ وا
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واشــنـطن) ,أ ف ب) - أعــلن عــنــاصـر
مـكـتب الـتـحـقـيـقـات الفـدرالي (إف بي
آي) اخلـمـيس أن تـصـاعد الـتـهـديدات
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ـافـيـا الـتي تـنهـب مالي إن حـجم الـفـسـاد واالنتـقـادات الـكـبـيـرة لـلعـمـلـيـة الـسـيـاسـية وشـبـكـات ا
الدوالرات يوميـاً وتتستر بـأحزاب السلطـةأصبح كبيرا جـدا حيث تكونت لديـنا شبكة فـساد معقدة
ستشريـة في جميع مفاصل الدولة. وحتى رؤساء الـوزراء في العراق يخشون ?شبكات الفـساد ا
عـطيات احلالـية تشير إلى وحـتى معاجلتـها سوف لن تتم بـبساطة كـما يعتـقد البعض ولـهذا فإن ا
ـكن أن حتـصل على ـافـيـات في الـعراق تـعـاني من رعب شـديـد وطـمع ٍ شـديد ألنـهـا ال  ان تلك ا
ـليارات ?حتى أموال في أي بقـعة في العـالم بهـذه البسـاطة كمـا يحصل في الـعراق من نهب ?با
ا فيها نيجيريا حيث ال يوجد هكذا أن العراق اصبح اخطر مكـان من اي دولة فاسدة في العالم 
كن أن تتـخلى عن هكـذا بلد ألنـهم يتجـولون براحة فساد ?لـهذا فإن هـذه الشبكـات الفاسـدة ال 
وبحمـاية قـيادات سيـاسية كـبيـرة وهم يعرفـون أن رفع الغـطاء السـياسي سيـحد من نـفوذهم ألنهم
ال عقيدة كما ال العام عقيدة وإرجاعه إلى بيت ا يعرفون جيدا أنهم لم ولن يفـلتوا من العقاب فا
قال األمام علي علـيه السالم( والله لو وجدته قد تُزُوج به الـنساء ومُلِك به اإلماء لرددته. فإن في
العدل سعـة. ومن ضاق عليه العـدل فاجلور عليه أضيق.  ?الفاسدون الـيوم يسيطـر عليهم خوف
وطـمع شـديـدان لـهذا هم سـيـدفـعـون بـاجتاه الـفـتـنـة وإراقـة الدمـاء وخـلط األوراق و سـيـفـعـلون كل
واجهة اإلصالح ??سيـخلطون األوراق شيء وتهـديداتهم يـجب أن ال يستهـان بها لـهذا فإنـهم 
و يـستخـدمون الـفتـنة من أجل تـقويض الـعملـية بـرمتـها حتى تـبقى الـعمـليـة السيـاسيـة على حـالها
ويحـتمون بهـا وال ينزع عـنهم هذا الغـطاء الذي يـستترون به .?معلـوم أن النظام الدكـتاتوري سقط
في احـتالل عـام  2003وأن أحـزابـا عـراقـيـة كـثــيـرة شـاركت في ذلك واصـبح أمـرا واقع اوجـرت
شاركـة حقيـقية من تلك عـملية انـتخابـات وكتابة الـدستور في ظل وجـود هذا االحتالل األجـنبي و
االحزاب ?ألن الـكل كان يطـمح إلى أن يكـون هذا النـظام جديـدا وصاحلـا وحكيـما لكن بـعد مرور
 20سنة فقد هذا النظام شرعيته كأمر واقع بسبب عدة عوامل اهمها ارتفاع ?حجم الفساد
وعجز الـقانون عن مالحقة الفاسدين ?من سماسرة وفـاسدين في كل مؤسسات الدولة لهذا فأن
هذا النـظام فقـد شرعيـته خصـوصا بعـد محاوالت إصالحه ومـنهـا محاولـة السيـد مقتـدى الصدر
الـذي جـرب اصالح الـنـظـام من داخل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة من خالل مـشـروع لألغـلـبـيـة الـوطـنـية
شـهد ولم يـقبل بـهذه ؤسف أن الـطرف اآلخـر لم يقـرأ ا وترشـيحه لـلـسيـد جعـفر الـصدر ?ومن ا
تـظاهرين ـليونـية من ا الـفرصة إلصالح هـذا النظـام من الداخل واآلن تـوجد شرعـية خالل هذه ا
التي نزلت إلى الشارع وانتهى الوضع السابق سلميا وما لم يتعاملوا ?ويقبلوا بهذا الوضع فإن
واجـهة هـذه الـتظـاهـرات ستـتكـرر مـرة ثانـيـة وبشـكل اكـبر وكـما قـلت مـا أخشـاه أن نـتجه نـحـو ا
?وسابقا كنا نأمل من اإلطار التنسيقي أن يتفقوا مع السيد مقتدى الصدر في إصالح العملية
الـسـيـاسـيـة بـعـد انـتـخـابات  2021ولـكن لألسف اضـاعـوا الـفـرصـة ما
ـا وصلـنا اليـه اآلن من أزمة ونكـرر ندعـو للـعمل مـباشرة مع تـسبب 
السيد مقتدى الصدر والقبول بأن هذه العملية السياسية انتهت البد
شـاركة اجلـميع من مـؤتمـر وطني لـتصـحيح العـملـية الـسيـاسية ?
نأى عن الفاسـدين واالدعاء أن هذه األحزاب تمتـلك الشرعية غير

دقيق ألنها فقدت شرعيتها واصبح أمرا واقعا .
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 مـن مـراسـيم ايـام عــاشـوراء هي مـجــالس الـنـسـاء ,لـكن لالسف الــيـعض مـنـهـا
يل الى الريـاء بدون ال يعلم ,ونـسمع وحسب الـثقافـة من يقوم بذلك اجملـلس ان 
واسـاة اهل الـبـيت الرسـالـة في مـصاب ان فـي مجـالس تـذهب وجتـتمع الـنـسـاء 
كـربالء ومـا جرى عـلـيـهم من ظـلم وجور  ,والـعـزاء هو عـزاء ال الـنبي ,ان نـحزن
ـقربون مـنا في هذا شاعـر واالحساس كـما نـحزن في عزاء مـحبيـنا وا بصـدق ا
تـزينة  بالذهب ـالبس السوداء ا الدنـيا .لكن جند الـبعض منهن يـرتدى الزينة وا
راسـيم احلزن الشـائعـة بيـننا ـتكـبر واالنفي وهـذا ال يلـيق  وباسلـوب التـعامل ا

كما لو كان لنا عزاء.
∫‰UH ô« lM

 بــعض مــراسـيـم االعـزاء تــمـنـع دخـول االطــفـال وهــذا مــا يـتــنـاقـض مع اجلـانب
ـعـروف ان ايام عـاشـوراء هي مدارس الـتربـوي في احـيـاء مراسـيم عـاشوراء ,وا
تربـوية دينية تدرس فيها حب الوفاء والتفاني وااليثار واالخالص مع سيرت اهل

البيت وما جرى عليهم من ظلم وجور في تلك االيام من الفاسدين .
∫»«u « l “u

ـال احلرام لـدى الكـثيـر ومنهـم من يقـدم عاشور يـعمل  في االونة االخـيرة كـثر ا
الـثـواب بطـريـقـة البـذخ والـتـسـابق ومنـهم من يـغـلق بـابة ويـبـدأ الـتـوزيع من خلف
الـباب بـعد مـا يـنتـظر يـكـثر الـناس لـطـلب  الثـواب بالـقـرب من البـاب ومـنهـا تكـثر
شاكل بطريـقة الذل ومحاولـة تصوير فيـديو ونشرة بعـد ذلك للتباهي الصيـاح وا

وهذا نوع اخر من الرياء.
∫‚ö ô« R

 اغلب مـن يقـيم االعـزاء ايـام عـاشوراء وبـذهب الى الـزيـارة هـو في الـواقع االيام
تـثل لالخالق السيـئة بالتـعامل مع االخرين في العـادية 
البـيع او الشـراء او العـمل او في العالقات االجـتمـاعية
حيـث احلسد والـغل واحلقـد والبغض والـكذب والـنفاق
وهـذا ما ال يتناسب مع اخالق اهل بيت رسول الله وال

يرضي الله سبحان وتعالى.

 …b d  ` d  —U

 –u U  wK  bL  

الرمادي

«¡U{≈5

www.azzaman.com

بغداد

 Íb U « w “

”œU « f u  ◊ö  Â« ÊU*d
ødA

بغداد

¡«—u U  w  ¡U d «

s dA  „«d  s  WO «bO  WOKOK% …¡«d

ـــعـــلـــومـــة هـي االســـاس الــذي وألن ا
ـؤلف في عــلم الـداللـة اســتـنـد عــلـيه ا
قدمة مصنفاً اياها فـقد وضعها  في ا
علومات الرسمية  بـتسعة انواع  ( ا
ـعلـومات ـعـلومـات غيـر الرسـمـية ا ا
علـومات  االجـتمـاعية الـسيـاسيـة  ا
ـعـلـومـات ـعــلـومـات االقـتـصـاديـة ا ا
ـعــلــومـات االمــنــيـة والــعــسـكــريــة  ا
ـعلومـات التـكنولـوجية الـتاريـخية ا
ـعلـومـات التـعلـيمـية)  ومع حتـفظي ا
لـكن يـبـدو انه عـلـى  هـذا الـتـصـنـيف 
اراد بـه ان يـــــنــــــســــــجم مـع بـــــحــــــثه
خـصوصاً ح رَبطَه بتوجيه مدرسي
ــصـادرهــا اســتـكــمـاالً  عــنــد تـنــاوله 

للمعرفة احلسابية  .
شـكلـة العـراقية ـؤلف عنـد ا يـتوقف ا
وكــــيـف حتــــولت الـى ازمــــة بـــرؤوس
اقــتـصـاديــة وعـسـكــريـة واجـتــمـاعـيـة
وسـيــاسـيـة ثم تـمـددهـا لـتـتـحـول الى
ازمـة مستعصية   وكان من الطبيعي
بل واحلــتـمي ان يـتـبـلـور مـقـابل هـذه
االخـــــتالالت رفـض شــــعـــــبي تـــــمــــثل
دني  وفق بـالتـظاهـرات والعـصيـان ا

عروفة.  النسخة التشرينية ا
لــقـد اســتـخــدم عـدنـان عــلم االشـارات
والـــدالالت في اطـــار رصـــد وتـــفــكـــيك
وتــــركـــيب لــــلـــعالمــــات الـــبــــصـــريـــة
واالشــــارات والــــرمــــوز   ومن هــــنـــا
اسـتطاع ان يضع احداث تشرين على
مــنــصـة فــحصٍ مــتـشــعبٍ   مــتـابــعـاّ
بـعــمقٍ كل مـاجـرى فـنـجحَ في تـرسـيم
ـعـالم ضـمن تـشـريح صـورٍ واضـحـة ا

هيكلي على درجة من النباهة . 
يـقـول الـبـاحث ان (تـظـاهـرات الـعراق
اخــذت تـشــكل فـعـالً مـؤثــراً   وحـدثـا
صــادمــاً   اضــافــة الى انــهــا لم تــكن
بــدفع من جــهــات سـيــاســيـة وزعــمـاء
ومـنـظمـات بل ان تـميـزها واهـمـيتـها
ـا حتـمل من اسـبـاب موجـبـة خـلقت
قـناعات وقيادة ذاتية تـضامنية بعيداً
عن الــهـيـاكل الــتـنـظــيـمـيـة  الــهـرمـيـة
نـســبـيـاً  اتـسـمت بـالـتـفـاعل واحلـوار
وبــــأســـتــــخـــدام وســــائل الــــتـــواصل

ادارة االزمـة ازمة التظاهرات البداية
ـعـلـومات  وديـنـامـيـكـية االزمـة  اثـر ا
ـعـلـومـة في في تــفـعـيل الـسـلــطـات  ا
وسـائل االعالم اثنـاء ازمة التـظاهرات
الـعراقيـة انتشـار الشائـعات  قرارات
عـقابية حرية االعالم الدعم الديني  

علومات  . التعدد وتناقض ا
s dA  „«d

 •امـا الفصل الـثاني فقد تـناول الرمز
في حــراك تــشــرين    بــيــنــمــا تــطـرق
ـــــؤلف فـي الــــفــــصـل الــــثـــــالث  الى ا
الــوظـيـفـة االتــصـالـيـة لــلـشـعـارات في
حـراك تشرين  (تطور نوعي  الوظيفة
الــوظــائف االتــصــالــيــة االتــصــالـــيــة 
عـلومات لـلشـعارات  ارتـباك وتعـدد ا
فـي ازمــة الـــتــظـــاهــرات   اجتـــاهــات
الـرأى ودينـاميـات االحتـجاج   قـبلـية
الــدولـة ومـدنـيــة الـتـظــاهـرات  افـكـار
ـــعــــاجلـــة الــــســـخـط  وقـــبل افــــضل 
الــدخـول  في الـتــفـاصـيل البـدَّ لي اوالً
ان اتـــوقف عـــنـــد تــوصـــيف االســـتــاذ
ه الـدكتور احمد عـبد اجمليد  في تقد
لـلكتاب حـ اشار الى ان الباحث كان
(مـوفـقاً فـي التـقـاط الثـيـمة االسـاسـية
فـي الـــدراســــة الــــتي عــــاجلت وقــــائع
ـثل حـضـورها االحـتـجـاجات  حـيث 
عـــامالً  مــهـــمــا فـي اضــاءة الـــفــضــاء
فـيمـا يـشكل غـيـابهـا فـرصاً االتـصـالي
سـانحة للـتخبط واالفرازات الـسلبية 
ومـنــهـا الـشـائـعـات وغــيـاب احلـقـيـقـة
واالخـبـار الـكـاذبـة وتـنـامي الـتـضـلـيل

وتفاقم النزاعات) . 

االجـــتــمـــاعي واالعالمـي وفــعـــالــيــات
واحــداث حتــمل كل تــســاؤالت اخلــبـر
الــــذي تــــبــــحث عــــنه وســــائل االعالم
ـا أنـطوت لـتـشـبع حـاجـات اجلمـهـور 

عليه من معانٍ  وتطلعات)  . 
وفي هـذا الـسيـاق يـرى عدنـان  مـقابل
ذلـك( ظـلت االزمـة تـسـيـر وفق مـعـادلـة
تصارعة السيما مـغلقة ب االطراف ا
ان جــهــات سـيــاسـيــة داخــلـيــة وقـوى

اقليمية وخارجية التريد الوصول الى
حـل لالزمــــــة  دون فـــــرض ارادتــــــهـــــا
ر من دونها)  . ألعـتقادها ان احلل ال
ــــزيــــد من ولـي هـــنــــا ان اضــــيـف بـــا
احلــيــثــيــة    ان الــبــاحث  كــان عــلى
ـزيد مـوضـوعـيـة سسـيـوجلـيـة فيـهـا ا
ــــقــــدمــــة ابـن خــــلــــدون مـن الــــفــــهـم 

ومالحقات الدكتور علي الوردي.
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ـان العـراقي بعد دخـول اتباع الـتيار عـتصمـ في البر شاهدنـا جميـعا دهـشة ا
عتصمون من ا شاهـده ا الـصدري ومن معهم الـيه.دهشة واضحة,وأسف كـبير 

ثل الشعب. وسائل الراحة التي كان يتمتع بها 
  مشـاهد صدمت اجلـميع بـالتاكـيد.فكل مـا نعيـشه من حرمان,وضع حتت ايدي
ـثلـون الفـقراء الـذين انـتخـبوهم.ومن الـطريف ان احـدا لم يتـحدث النـواب النهم 
ـان من قـبل.الـنـاس احملـرومون هم من نـقل الـيـنـا الـصورة عن جـمـال وابـهـة البـر
ـزود بكـهـرباء ال تـنـقطع,ومـقاعـد قـيل ان لـها امـتـيازات ـاني ا لذلك الـكـوكب الـبر
خــاصـــة الن من ســـيــجـــلس عـــلــيـــهــا هـــو كـــائن ذو امــتـــيـــازات خــاصـــة اســمه
ـاني.اضف لـهذه الـلـوحة مـرايا تـعمل بـالـلمس ال اعـرف حكـمـتهـا.وحمـامات الـبر
مزودة بـاجهزة تكييف تعطي للمـكان احساسا اخر.هل هذا كل شيء.?بقي هناك
ان ثم تقاعده بعد ان تنتهي الدورة ادي الذي يحصل عليه عضو البـر االمتـياز ا

انية. البر
عتـصمون لـنا صورة اهـانت الشعب الـعراقي احملروم,وذكـرتني في الواقع نـقل ا
لك الذي جمع في بالطه اثرياء,وعاطلون لك لويس السادس عشـر.ذلك ا ببـالط ا

ذوي نفوذ,ورجال دين فاسدون,وطبقة حاكمة سخرت من الفرنسي اجلائع.
اني.وعدت بذاكرتي الى واطن غائب تماما من حساب دفتر البر احسـست بان ا
لك فيصل االول النه كان يـتخذ لنفسه بالطا ابيـات كتبها الرصافي وهـو يشتم ا
ـلـك فـيـصل االول عـاتـبه,وقــال له:اين هـو فـيه مـن فـيه.وحـ الـتـقـى الـرصـافي بـا
البالط الـذي حتدثت عـنه في شـعرك.ولم يـكن هـناك سـوى بنـايـة صغـيرة اتـخذت

مـقرا لـلمـلك فيصل االول,وكـان اجلواهـري يعمـل في مكتب
لك. ا

ا اعـتذر ان لـر لو عـاش الرصـافي وشـاهد حـال البـر
كان ـلك فيصل االول.فـكل شيء متوفـر في ذلك ا من ا
ـعـتصـمون,ومـا زالـوا فيه.وال بـد ان يـقول الـذي دخله ا
ـاني,وامـتــيــازاته غــيـر الــشــعب كـلــمــته في عــمل الــبــر

نطقية.   ا
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اهـتـمـامه وخـوفه عـلـيـنـا ووعـدناه
بــتــخــفـيف وقــاحــة مــنـشــوراتــنـا,
وانــصــرفــنــا.  لم تــقــتــصــر دائـرة
احلـضـور في بـيت مـصـطـفى عـليً
ـزيد وحـدي بل تـوسـعت لـتـضـم ا
من اصدقاء دفعتنا كمهند وماهر,
ومـاجـد ,بــعـدهــا صـارت ويـاسـر ,
تــكــبــر مع الــوقت لــتــشــمل حــتى
طالبــــا من كـــلـــيـــات اخـــرى ,ومع
انــقـضـاء سـنـوات اجلـامـعـة صـار
بــيت مــصـطــفى فــاضل صــالــونـا

حامـد الشـبيب الـذي كان اسـتاذنا
pathology)  ) في مـادة األمـراض
استدعانـا الى غرفته بعد أن وقف
ـعلـقة أمـام احد اعـداد اجلداريـة ا
ــمــر الــرئــيس  في فــوق جـدران ا
الكـلية ,وابدى صدمـته واندهاشه
نشورة ,وما واضيع ا من جُرْأَة ا
ان صــرنـا بــ يـديه حــتى بـادرنـا
بــالــقـول بــصــوت هــامس  ( بــابـا
انــتـوا شــدسـون? ,تــرة كــتـابــاتـكم
واضحة اهدافها) !! ,شكرناه على

ــــؤلف عــــنـــد الـــتــــعـــامل ويــــتـــوقف ا
االعـالمي مع االحـــداث لــــيـــشـــيـــر الى
الـتنـاقض والتـخادم بـ اطراف ثالثة
  االول الـنظام الـسياسي الـقائم بكل
ــلك مـن احــداثــيـــات  حتــكـــمــهــا مـــا
الـنزعات احلـصصيـة  والتفاطن اآلني
ـثـلـون من ـا ـتـظـاهـرون  ا الـثــاني
قـوة سيـاسية ضـاغطة وحـرمانٍ مزمنٍ
الـثـالث قـوى اجملتـمع الـعـراقي  الذي

يــعـد غــالـبــيـته مــصـدرا داعــمـاً لــفـعل
الــتـظـاهــرات في مـصــاهـرة مـفــتـوحـة
اغـــنت بـــحق الــعـــديـــد من مــضـــامــ

الوحدة الوطنية. 
لـقـد تـعـاطى االعالم مع مـحـركـات هذه
ــزيــد من الــشــد االطــراف الـــثالثــة بــا
اجلـدلي  الـبـنـيـوي دون ان يـعـطي اية
توازن الوضع فـرصة تذكـر للفـحص ا

ــــــــوظف وأنــــــــا اســــــــلـم اوراقـي 
الـــتـــســـجـــيـل في الـــكـــلـــيـــة ,ومن
وتعمقت حلظتـها صرنـا اصدقاء ,
صــداقـتــنـا حـيــنـمــا اكـتــشـفت انه
رســام وقـار نـهم لـلـكـتب االدبـيـة
وصــــاحب اذن مـــوســـيــــقـــيـــة الى
ـــارس كــرة جــانـب أنه ريـــاضي 
ـفـضـلـة, الـسـلـة حـيث ريــاضـتي ا
ولم تــــمض أيـــامـــا حـــتى صـــارت
غـــرفــــته في بــــيت أهـــلـه مـــكـــانـــا
ـراجعـة دروسـنا وتـبـادل افكـارنا
فـي كـتب االدب والــشــعـر وســمـاع

وسيقى.  ا
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في بيت مصطفى فاضل استمعت
لــــلـــمــــرة االولى الـى مــــوســـيــــقى
بــيــتـــهــوفن و تـــشــايــكـــوفــســكي,
وانصتُ بـاندهـاش الى سـمفـونية
Requiem ) )الـــــقــــداس االخــــيــــر
ـــــوزارت  ,ومن خـالل لـــــوحـــــات
مــصـطــفى عــرفـت مـدارس الــرسم
ورمـوزهــا امــثـال ســلــفـادور دالي
وبــــيــــكــــاســــو وفــــان كــــوخ ,ومع
مـصــطـفى اســتـمــعت لـفــيـروز في
ليال الشتاء كأنـني أسمعها للمرة
االولى ,ومن اســـلــوب مـــصـــطــفى
الــــســـــاخــــر وروحـه الــــســــاحــــرة
اسـتــوحـيت أسـلـوبي اخلـاص في

الكتابة.
 كـــــان الـــــســــيـــــد (فــــاضـل) والــــد
ـنـتهـى اللـطف في كل مـصـطـفى 
مــرة يـنـتــظـرنـا عــنـد بـاب الــكـلـيـة
وكـانت لــيــعــود بــنــا الى الــبــيت ,
والـدته ( الـسـت الـفـاضــلـة خـالـدة
ــنــتـــهى الــطــيــبــة الــطــلـــبــاني) 
واحلـنــيـة في تـعـامـلـهـا مع كل من

يـعـرفـها ,واالثـنـان كـانـا مـوظـفان
راقيـان في سلك الـدولة العـراقية,
وهــمـا عـلى قـدر عـال من الـثـقـافـة
واالدب ودمـــــــــــاثــــــــــــة اخلـــــــــــلـق
واحلـــمــيـــمـــيــة  ,ومـــنــحـــاني كل
االهـتــمــام حـتى أحــســست أنـني
ابــــنـــــهم الـــــرابع ,فـــــإلى جـــــانب
مصـطفى كـان هناك مـحمـد ودينا
الـلـذان يـعـجـز الـلسـان عن وصف
محاسن اخالقهما ,ومع مصطفى
صـرت اقــرأ اكــثــر وافـهـم افـضل,
ـرحـلـة الثـالـثة في ومع بـلـوغـنا ا
الكلـية اقتـرح هو ان نكـلل جهدنا
االدبي بـعـمل  مـا يـشـبه اجلـريدة
لــنــمـارس مـن خاللــهـا هــوايــتــنـا
فضلة في الكتابة ,وبعد نضوج ا
الـفـكـرة وحـصولـنـا عـلـى مـوافـقة
عمـادة الكـلية  ,خرجت الى النور
جدارية ادبـية دورية ,تناوبنا في
قـاالت االدبية مع مهـمة اختـيار ا
اضــافــة لــوحــاته وتــخــطــيــطــاته
علـيـها ,غـيـر أنني اكـتـشفت فـيـما
ـقـاالت الـتي كـنا بـعـد ان نـصف ا
نـــنــشـــرهــا ونـــدعي أنـــهــا ألدبــاء
مـــعــروفــ  كـــان مــصـــطــفى هــو
الـــكــاتـب احلــقـــيــقي لـــهــا ,وكــان
إلصــراره الــدور االكــبــر في خــلق
جــو ادبي في الــكـلـيــة الى جـانب
جـو الـكـلـية الـعـلـمي الـذي يزدحم
ــــنــــاعــــة واجلــــراحـــة بــــدروس ا
والــفــســـلــجــة واالدويــة ,وادركت
حـــيـــنــهـــا أن مـــصـــطـــفى فـــاضل
يـسـبقـنـا بـسنـة ضـوئيـة ال عـادية

في نضجه وتفكيره ووعيه.
 صرنـا نصـدر عددا من اجلـدارية
كل شــــــهــــــر ,وكـــــــانت مـــــــعــــــظم
مـواضـيـعهـا ولـوحـاتهـا فـيـها من
الـتـحـريض  ضـد الـقـبح والـنـفاق
واالســـــتـــــبـــــداد والـــــطـــــغـــــيـــــان
والدكتاتورية ما يتسبب بهالكنا,
فـــكـــنـــا نــدس الـــسم فـي الــعـــسل
مـتــأمـلــ أن ال تـثـيــر جـداريــتـنـا
حـــفـــيـــظـــة أحــد ,ولم تـــثـــنـــيـــنـــا
حتذيرات اساتـذتنا وزمالئنا الى
خـــطــــورة مـــا نــــنـــشــــر حـــتى أن
ــعــروف طه الــدكــتــور الــروائي ا

مع  مطلـع عقد التـسعيـنات وبعد
إكـمــالي الـثــانـويـة  قــبـولي في
جــامــعـة بــغــداد في كــلــيــة الـطب
الــبـيــطـري بــعـدمــا تـقــاعـست في
تقـد اوراقي الى كلـية الطب من
بـوابة الـتطوع  عـلى نـفقـة الدفاع
كـمـا فــعل الـكـثــيـرون من اقـراني,
واحلـقـيقـة ان رغـبتي من الـبـداية
لم تـكن ال في الـطب وال الـهـنـدسة
بل كــانت في دخــول كـلــيـة اآلداب
حصرا حيث قلبي معلق بالكتابة
 مـنـذ الـصـغر ,ولـكن في الـنـهـايـة
فـشلت فـي فرض رغـبـتي ووجدت
ـرحـلة االولى نـفـسي طـالـبـا في ا
والتي في كـلـيـة الطب الـبـيـطري ,
كانت ومازالت من أجمـل الكليات
حيث في عـمـوم جـامـعـات بـغداد ,
حدائقها الكبـيرة الغناء وهوائها
النقي اذ تتطرف مدينة العامرية,
وقـــد تـــســـبب اخـــفـــاقي بـــدخــول
اآلداب بــخــلق حــالــة من الــكــآبــة
ــرض خـــاصــة بـــعــد اصــابـــتي 
حـــمى الـــتــايــفـــوئــيـــد في أيــامي
االولـى مــن دخـــــــــــولــي الـــــــــــطـب
ـا جــعـلـنـي حـبـيس الـبــيـطــري 
ـســتـشـفـيـات, الـفـراش في أحـد ا
ولـكن في النـهـاية  رضـخت لألمر
الواقع  ووجدت نفسي اتنقل ب
القاعات واخملتبرات لتعويض ما
فــاتــني من دروس في الــتــشــريح
واالنسجـة والكيـمياء ,االمر الذي
استنـزف كل طاقتي وفـكرت بترك
الدراسة غـير أن ظهـور (مصطفى

فاضل) جعلني أهجر الفكرة !!.
كــان مـصــطــفى طــالــبـا مـن نـفس
دفعتي وهو اول من تـعرفت عليه

ــارد في الــفــانـوس بــات هــذا احلــلم من االمــنــيــات الــتي ال يــحــقــقــهــا ا
السحري ..هذا ان وجد الفانوس االسطوري  .. 

ــدن الـرئــيـســيـة  تــمــيل الى ان تـأخــذ اجلـنس االرض في الـعــراق بـ ا
الـصـحراوي النـهـا زراعـية غـيـر مـستـغـلـة زراعيـا وبـاتت صـحراء قـاحـلة
ـأهول الـسـكاني فـيهـا ال يتـعدى وبـغـداد بكل رقـعتـها اجلـغـرافيـة حجم ا
ـئـة من مـساحـتـهـا وهـذه الـرقـعة الـصـغـيـرة من مـسـاحة مـسـاحة 28 بـا
بـغـداد يقـطنـها االن اكـثـر من ١١ ملـيون نـسـمة مـوزعة تـوزيـعا عـشوائـيا
ـنـاطق عـلى حـسـاب اخـرى .. ولذلك وبـإكـتـظـاظ غـيرمـنـطـقي في بـعض ا
طرحنـا رؤية ان تبنى مدن سكنـية بالكامل جديدة بكل مـرفقاتها احليوية
ـدن قـرب الـطـرق الـسـريعه ـدن ولـكن عـلى شـرط ان تـكون ا بـعـيـدا عن ا
ـثالي الزمـة السـكن واحلـد من التـشويه الـعمـراني لبـغداد لتـكون احلل ا
دن ..وتوزع لـلشبـاب بالتـقسيط وبـواقع ان الوحدة وغيـرها من مراكـز ا
شـروع شـباب الـسـكنـيـة ال تتـجـاوز اخلمـسـون ملـيـون دينـار واسـميـنـا ا
نـح الشـبـاب فـرصة ـسـؤولـ  سـتي  ولـكنـنـا صـدمـنا بـعـدم اسـتـجابـة ا

للبناء والسكن في تلك االرض القاحلة ..
ان الطـاقات البشرية القادرة على البناء والتطوير في العراق مهولة جدا
يحـيث يقدر عـدد الشبـاب اربعة ملـيون عاطل عـن العمل  وبالـوقت نفسه
ـا يـقـدر  اربـعـة ونـصف مـلـيون لـديـنـا  نـقصـاً في الـوحـدات الـسـكـنـيـة 
وحدة سـكنيـة لذلك فـان احلاجة الـيوم بـاتت ملحـة لبـناء مجـمعـات واطئة

الكلفة ..
تنـفذين وبـاتت اسعـار الوحدات الـسكـنية اال ان اجلشع اسـتولى عـلى ا
اليطـالها اال من يحـاول تبيض امـواله ..  لذلك ندعو احلـكومة الى اعادة
الـنـظـر في اســعـار اجملـمـعــات ومـقـارنـتــهـا بـدول اجلـوار او حــتى اقـلـيم
كوردسـتان  وندعوها  الى الـتوجه الى بناء مـدن سكنية ولـيس مجمعات

ترهل . بسيطة لتستوعب الشباب بفرص عمل خارج القطاع العام ا
ان االسعار اخليالية لبعض مجمعات بغداد السكنية بالنحو التالي : 

ربع ضـمار  1000دوالر لـلمـتر ا مجـمع الـرفاه الـسكـني في البـلديـات ا
الواحد 

ربع الواحد  مجمع زهراء السيدية في السيدية  1000دوالر للمتر ا
 مجمع النسيم ستي حي احلس مقابل اطباء حي اجلهاد  1100$

 مـجـمـع الـروان الـضـبـاط مـقـابل بــانـزين خـانه حي الـعـامل  1200دوالر
ربع الواحد للمتر ا

ربع الواحد نصور ستي  1250دوالر للمتر ا  مجمع ا
ــربع  مــجــمع مــاريــنــا بــغـداد فـي الـدورة 1350 - 1250دوالر لــلــمـتــر ا
ربع الواحـد مجمع الـعبسـلي في الكـاظمية 1350 - 1250دوالر لـلمـتر ا
ربع الواحد نصور  1250دوالر للمتر ا الواحد  مجمع الرويال ستي ا
ربع الواحد مجمع جواهر دجلة الكاظمية 1500 - 1400دوالر للمتر ا
ـربع ـنـصـور  1600 -1400دوالر لـلــمـتـر ا  مـجـمع بــوابـة الـعـراق فـي ا

الواحد 
ربع الواحد نصور  1500دوالر للمتر ا مجمع ابراج النخلة ا

ربع الواحد  مجمع بروج السكني حي الفرات  1650دوالر للمتر ا
ربع الواحد  مجمع مورانو العرصات  1800دوالر للمتر ا

ـنــطـقــة اخلـضـراء  2000 -2200دوالر  مـجــمع بـغــداد ريـزيــدانس في ا
للمتر الواحد

مـجمع الـيرمـوك - مـجمع الـوزراء سابـقاً 1400
دوالر للمتر الواحد .

مــجــمع اخلــضــراء الــسـكــنـي - مــقـابـل ســاحـة
االحتفاالت  1800دوالر للمتر الواحد

ــواطن الــبــسـيـط خـارج حــســابـات واخــيـراً أن ا
الدولة وال ناصر وال مع له..

وشـهدت أدبـيـا وفـنـيـا وسـيـاسـيا ,
غـــرفــته اوقـــات ســعـــيــدة واخــرى
صـعــبـة ,وعـلى جــدرانــهـا عــلـقــنـا
كتاباتـنا وآمالنا ,وفي فراشه حلم
ــــســــتــــقـــبــــله, كل واحــــد مـــنــــا 
وبـحواراتـنا مع مـصطـفى تعـلمـنا
ــنـطق والــعـقل  غــيـر ان حتـكــيم ا
أهم مـــا تــعـــلــمــنـــاه مــنه هي روح
السـخـرية الالذعـة التي ال يـجاريه

فيها احد.   
مضت السنوات ومرت بغداد وكل
الــبالد بــأوقــات قــاســيـة ,ومــعــهـا
اضطر مـصطفى وعـائلته الى ترك
الــــبـــيـت والـــهـــجــــرة بـــحــــثـــا عن
االسـتــقـرار كــحــال بـاقي الــعـوائل
طاف طبيبا العراقية ,فانتهى به ا
بــيــطــريــا مـحــتــرفــا فـي مــديــنـة (
ـانيا ,ومن وقتـها دوزبورغ ) في ا
تَـشَـظِّـيـنـا جــمـيـعـا ومـضى كل في
طـريـقه ,ولم جنــتـمع  بـعـدهـا ابـدا
تـاركــ اوقـاتــنـا احلــلـوة واوراق
مــحـاضـراتـنـا ومـحـاوالتـنـا االولى
في احلب والـشــعـر والــكـتــابـة في
غـرفـة في الـطـابق الـثاني مـن بيت

مصطفى فاضل!!.
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ا احـتل داعش مدينـة الرمادي   و
في الـــعــام   2015وجـــدت نــفــسي
ــــديــــنــــة مــــجــــبــــرا عــــلـى تــــرك ا
واسـتــئــجـارً بــيت في حي حــطـ
قريـبا من نـفق الشـرطة ,في شارع
ال يـــبـــعــد ســـوى أمـــتــار عـن بــيت
مصطفى فاضل ,وبال وعي وجدت
أقــــدامـي جتـــــراني الـى  الــــبـــــيت
ـهجـور طـارقا بـابه بـقوة مـتأمال ا
أن تفتح والدته الباب كعادتها من
قـــبل مــــتـــنـــاســــيـــا ان ال أحـــد في
الـبــيت!!. وقــبل اســابـيع أبــلــغـني
ا وصـادما لي مـصطـفى خبـرا مـؤ
بــأن والـــدته رحــلت الـى بــارئــهــا,
وحلقت بـوالده الـذي فارق احلـياة
قبلها ,وليته لم يفعل ولم يتصل!!.
فــرحـم الــله تــلـك االرواح الــنــقــيــة
الـعظـيمـة الـتي تركت في ارواحـنا
وضـمــائــرنـا أبــلغ االثــر وضـربت

اروع االمثلة في االنسانية. 

ــوضـــوعــيــة   مـن حــقــوق الـــقــراءة ا
االنـصـاف في الـتـقـيـيم   واذا جـاز لي
ان أنـــصفَ مـــاكــتـــبه عــدنـــان ســمـــيــر
دهـيرب عن حراك تشرين فمن حقي ان
اضـعه فـي مـصـافي الـبـحـوث الـبـاهرة
حـقا في مـوضوعـيتـها وفي مـالحقـتها
الــتــفــكــيــكــيــة لــلــحـدث والــغــوص في
الـتـفـصـيالت    بل ويـشـرفـني ان اقف

نجز    تقديراً لهذا ا
الـبحث لدى  عدنان يرقي على مصافي
الـرؤية التحليليـة التي تعتمد  التوغل
ـعــلـومـات وتـفــكـيـكـهـا في مــضـامـ ا
واالســتــنــتــاج  عــلى غــرار مــا يــفـعــله
خـبراء في  علم النفس والفلسفة  على
ـاني االمريـكي ارك فروم    رأسـهم اال
واالمـريكي نعوم تشومسكي  واخرين
والـقـائـمة تـطـول  ويـحضـرني هـنا ان
اشــيـر الـى ان الـفــيـلــسـوف جــان بـول
ســــارتــــر دخل عــــلـى وقـــائـع الــــثـــورة
الـطالبية التي زلزلت فرنسا عام 1968
واطــاحت بـاجلــنـرال ديــغـول رغم ارثه
الـوطـني الـعظـيم  في حتـرير بالده من
االحــتالل الـنـازي   فـقـد تـولى سـارتـر
مـهـمـة اعالمـيـة حتـلـيـلـيـة مـتـنـقـالً ب

تظاهرين  مستطلعاً االراء .  ا
كـتاب عـدنان سـميـر دهيـرب جاء حتت
ــعــلـومــة الـرمــز الـشــعـار ـ عــنـوان (ا
دراســة سـيـمـيــولـوجـيـة اتــصـالـيـة في
حـراك تشـرين ـ) تضمن ثالثـةَ فصولٍ 
ـعلـومـة مصـادرها   االول  مـفـهوم ا
ـــفــهــومي االزمــة انـــواعــهــا   مــدخل 
ومـؤشراتها بشـأن تظاهرات العراق  
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الـــذي تـــســـبب فـي ضـــيـــاعـــات وهــذا
مـاكـانت تريـده السـلـطة احلـاكمـة على
ضـعـفهـا واخلـصومـات الـتي تسـودها
لـتضـيع دماء شـهداء االنـتفـاضة هدراً

.
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وفـي سـيــاق اخـر   يــحـصي الــبـاحث
حتليلياً تسعة  رموز في احلراك 

•الـطـقوس احلـسـينـية  •الـعلـم العراق
•جـبل احد ويقتضي التنويه هنا كيف
ًَ تــوظــيـف هــذا الــدلــيل الــتــاريــخي
الـلوجستي الحداث اختراق في مشهد
احلراك  •التك تك  •ايقونة احلراك في
اشـارة لشـهداء الـتظـاهرات   •االجنـاز
رأة الـتشكيـلي الگرافيكي •الـيشامغ ا
ـوذج ضـمن استـخدام قـيمـة الغـطاء
فـي مـفــهــوم اجلــنـدر •الــهــويــة ضـمن
اسـتخدامها خلـدمة حدث احلراك على
ـسيحـي العـراقي في غـرار موقف ا
االمـتنـاع عن تلبـية متـطلبـات اعيادهم
مـن اجل االبقاء على الصورة احلدثية
لـلـتظـاهـرات هي االعلى  •قـص الشـعر
لـدى متـظاهرات قـربانـا حلدث احلراك
 واذا كـــان الــبــاحـث قــد اســتـــخــلص
16اسـتنتـاجاً تسـتحق االخذ بـها فانه
ومـن ذات االســـــــتـــــــخـالص جنـح  في
ــنــهل الــبــنــيــوي الـذي الــكــشف عـن ا
ــتــظــاهــرون لــثــورة ســيـد اعــتــمــده ا
الـشهـداء احلس ودخـول التـظاهرات
وجة الـثانية في مـوجت اخـري   ا
وقـد الــتي اســتــمــرت خـمــســة اشــهــر
(كــشــفت عن وعي عــفـوي بــســلـبــيـات
الواقع احمليق باالنسان العراقي الذي
ـوجة اثـقـلـته اخـطـاء الـسـلـطـة)  ثـم ا
الــثــالــثــة من الــتــظــاهــرات الـتـي كـان

مسرحها احملافظات  . 
بـخالصـة  اسـتـنـتـاجـيـة   كـان عـدنان
ســمـيـر دهـيــرب مـاهـراً  في مــتـابـعـتهِ
لـلتـظاهرات   واذا كـانت هنـاك حاجة
فـي يوم من االيام لـتنـاول هذا  احلدث
مـجـدداً   فـان مـاكـتـبه عـدنـان في هذا
كن االستغناء الـشان يظل مصدراً  ال

عنه  .
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اجملـتمع هـو نتـاج ما تـرشح وما ترسخ
او مـا تأثـر به من معـطيـات حتولت الى
واقـع وضـاغط جـمـاهــيـري عـلى األفـراد

ضمن البيئة الواحدة . 
فـتـجـد سـمات مـجـتـمـعـية تـمـثـلت بـعدة
مــفــردات مــنــهــا حالل  حــرام  عــيب (
ســلـوك خــاطى )  اضـافــة الى ضـوابط
اضــافــيــة مـــثل ثــقــافــات مــجــتــمــعــيــة
اجـتماعية بالتـعامل منها احترام حُسن
اجلـوار وبـعض هـذه الـثقـافـات تـتـحول
إلى قــيم مـجـتـمـعـيـة اجــتـمـاعـيـة ثـابـته
الـصدق الكـرم النظـافة العالقـات العامة
( احــتــرام االخــرين) بــغض الــنــظـر عن

الدين والعشيره .  
ÊU  ‚u

ـعـرفـيـة) الـطـوق ـعـارف ( الـدائـرة ا ٢.ا
عرفي الـثاني الدائـرة الثانيـة  احمليط ا
ـقرب الـدوائر الـثالث السـابقـة بكل ما ا
تــرشح عـنـهـا من قـيم واعـراف وثـوابت
او مـا تـسمى خـطـوط حمـراء سـتتـحول
الى فـواعـل داخـلـيـة لألفـراد طـبـعـا هـنا
نــتـحـدث عن الـســلب وااليـجـاب الـرضـا
واالمــتـعـاض الــقـبــول والـرفض .كل مـا
تـقدم ليضـاف للفرد ونـحن نركز الضوء
قـرب من األهل وثـلة من عـلى االفـراد ا
ـعــارف لـيــكـونـو األصــدقـاء او بــعض ا

ؤثرات .  مركز القرارات او مركز ا
هـوالء هم امـا دائـرة الـنـجـاة لالسرة او

اجملتمع .
لــذا الـتــوجه نــحـو الــتـثــقــيف بـاالخالق
قابل والـسلوكيـات العامة الـتي حتترم ا
كــمـا يـحـتـرمك وفق الــقـانـون الـسـمـاوي
والـوضعي امر وتفصيل بغاية االهمية .
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الـعـشـائريـة سـمة قَـيـمـية لـتـرابط عـائلي
كـبـير جـد اعلـى عمـام وابنـائـهم وعنـدما
يـتسع صـدى افعـالهم الطـيبه ومـواقفهم
ــشـرفـة فــتـسـعى الــعـشـائــر والـعـوائل ا
واالفـراد االنـظـمـام لـهم لـتـصـل مـسـتوى
االمـاره وهـو ما حـدث قبل نـشوء الـدولة
الـــغــراقــيــة احلـــديــثه ومن نـــتــجــاهــا (
االعــراف والــســ ) الــعــشــائــريــة وهي
الـنتاج احلالي للعشائرية ودورها بفض
ـــشـــكالت عـــدد لــــيس بـــالــــقـــلـــيل مـن ا
والـنزاعات وهنا النتحدث عن تقاطع مع
الـقوان الوضعيـة بل تتكامل معها النه
مـثال هـنـاك حق شخـصي اضـافة لـلـجزء
الــقـانـوني .االعــراف والـسـنــائن والـقـيم
اجملــتــمـعــيــة نــتـاج جــزء مــهم وحــيـوي

وخالصة للتناغم وتاثير العشائر . 
هــــنـــا البــــد من االشـــاره الــــدولـــة ان لم
تــتـكـامل مـع الـعـشــائـر ضـمن رؤيــة بـلـد
سـتكون بتضاد قد يصل ببعض األحيان
الى الــتــقــاطع  فــتــجــد هــنــاك مــعــادلـة
حـاضـرة ومتـجـددة عنـدمـا تكـون الـدولة
قــويــة يـقل تــأثــيـر الــعــشـائــر والــعـكس

صحيح . ٣.اجملتمع الطوق الثالث 

٤.العشائر الطوق الرابع 
٥.الدين الطوق اخلامس 

لــنـدقق بــاالطـواق او الــدوائـر اخلــمـسـة
ؤثـرة باالسـرة عمـوما او أي الـفـاعلـة وا
فـــرد مـن افـــرادهـــا االب  االم  األبـــنـــاء

والبنات .
لــنـبــتــدأ الـدوائــر من األعــلى اخلـامــسـة
االوسـع الـــديـن الى الــــدائـــرة األصــــغـــر

األسرة .  
٥. الطوق اخلامس الدين

الـطوق اخلامس االعلى واالهم ( الدائرة
الدينية )

الـــديـن ركن اســـاس ومـــهـم لـــلـــعـــائـــلـــة
واجملــتــمـع والــعــشــائــر وهــو من يــضع
احملـددات الـعلـيـا لـقيم وثـوابت اجملـتمع
ـا عــمـومــا لـتــؤطـر قــوانـ الــدوله به 
ــعـتـقـد الن يــضـمن احلـريـة الــفـكـريـة وا
الـــبـــلــدان اغـــلـــبــهـــا مـــتــعـــددة االديــان

والــطــوائف . لــذا يــحــاول الــكــثـيــر من
أصــحـاب االجـنـدات والـســيـنـاريـوهـات
الـداخـلـية واخلـارجـيـة كسـر او جتـجيم

هذا الطوق بل يسعون الى حتطيمه .
الن بــقـاء تـأثـيـر الـدين بــقـاء لـكـثـيـر من
ـشـتـركـة والـعـامة الـثـوابت األخالقـيـة ا
لــلــتــفــاهم بــ افــرد اجملـتــمع  والــتي
تـؤسس لـقـواعد مـجـتـمعـيـة اجـتمـاعـية

ثابته .
ÊU œô« dEM

بـهـذه اجلـزئـيـة يـحـاول الـكـثـيـر تشـويه
مــنـظـر االديـان بــوضع نـقـاط االخـتالف
شـتركـات  طبـعا الدول واخلالف قـبل ا
ـنـاهج الـدراسـية حتـاول أن تـسـتـثمـر ا
الــــديــــنــــيــــة لـــــهــــذا االمــــر  ومن خالل
اسـتـحـداث درس األخالقـيـة والـسـلوك 
لـذلك نـوصي دوما أن يـتم التـركيـز على
درس ومــــنـــهج األخالق    لــــســـبـــبـــ

رئيسي                   
األول : األخـالق احلــســـنــة والـــتـــعــامل
الـطيب موجـودة وفاعلـة بكل االديان بل

حتث عليه وتدعمه وتعززه .        
ثـانيا : ببلد مثل بلدنا يضم تنوع ديني
عـقائـدي مجتـمعي واسع  فـهو يضم 6
أديــان رئــيــســيــة و  13طــائــفــة امــا أن
تـكـلمـنـا عن األجزاء والـتـفرعـات فـحدث
ــعــطـيــات كـيف وال حــرج  بــظل هـذه ا
ـكن أن نضع مـناهج لـلتـربيـة الديـنية
دون ان يـثيـر قالقل ونـعرات ب نـسيج

األسرة عماد اجملتمع وهي األساس لكل
بـناء حقـيقي للمـستقـبل  فعندمـا نتكلم
عـن الـفــرد الــنــاجح نــحـن نـتــحــدث عن
مــجــمــوعــة عــوامل اجــتــمــعت بــالــركن
ـهم لـتـنـتـج الـفـرد الـصـالح االســاس وا
ـتزن  ألنه بـدون هذا الـفرد الـفاعل لن ا
تــتـحــقق وتـنـفــذ كل اخلـطـط والـبـرامج
ـستقبلية للعائلة واجملتمع واحلكومة ا

والبلد . 
بــنـاء عــلى مـا تــقـدم نــتـوجه بــالـسـؤال
االهـم كــيف نــبــني ونــحــافظ عــلى هــذا

الفرد ...? 
اوجــزنـا الــبـنــاء واحملـافــظـة بــخـمــسـة

االطواق او الدوائر : 
١.االسرة الطوق االول 

ـعـرفـيـة) الـطـوق ـعـارف ( الـدائـرة ا ٢.ا
الثاني 

٣.اجملتمع الطوق الثالث 

مــصــدر شــقـائــهــا  النــهــا ســتـنــقل الى
االســره الـســلب وااليـجــاب من الـعـادات

والقيم والسلوكيات . 
١.االسرة الطوق االول 

ـرتـكز االسـرة عـلـيهـا عبء كـبـيـر النهـا ا
من جهتان 

١. نتاج صحيح الختيار الشريك 
٢. تـاثـيـر الـدوائـر االربـعـة كـقـوه نـاعـمة

لالسرة
اخـتـيار الـشريك الـصـحيح سـواء الرجل
عايـير عديدة ـراه يجب ان يخـضع  او ا

قد نخصص لها مقاله منفصلة
لـكن بـاخلالصة االخـتيـار يجب ان تـكون
ال واجلمال مـعاييـر تبتعـد مبدئيـا عن ا
. ان تـوافق الـشـريـكـان سـيـكـون الـنـتـاج
عـائـلـة تسـتـطيع ان تـسـتـوعب بل حتول
االطـواق االربعـة االخرى الى قوة نـاعمة
ايـجـابيـة نـحو بـناء االسـره ومـا نشـهده
مـن حـــاالت طالق وحــــوادث لم نــــســـمع
مـثـلهـا من قـبل اال نتـاج لـلبـنـاء اخلاطى
الـذي سـيكـون من اخـطر نـتاجه االبن او
الـبنت بسلوكيات سلبية قد ال تتالئم مع
مـنـهج االسـره او الـعـائـلـة وهـو مـا افـرز
عـدد من حـاالت االنتـحار ألسـباب واهـية
التـمت لـبـعد الـنـظـر بشيء  لـنـدقق بـهذه
االطــواق فـهـي الـنــجـاة لــلـفــرد واالسـره
والــعــائــلــة من االســقــاطــات الــســلــبــيـة

للمجتمع .  
{ عن مجموعة واتساب
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ـدرب البـرازيلي باولـو ألفـيس لقيـادة فريق الـشباب حتت 18 تعاقـد نادي زاخـو العراقي مع ا
دة  3 سنوات. وأشـرف البـرازيلي ألفـيس على تـدريب شباب ونـاشئـ نادي بورتـوكيز عاما 
البرازيلي من عام  2014 إلى 2017. وعمل مع اجلهاز الفني للفريق األول في عام 2017  و
دة  3 سنوات مـتتـالية. ويـعد زاخو ـيراس  تعيـينه مديـرا فنـيا لفـرق الفئـات العـمرية لـنادي با
أول نـاد عـراقي يـتـعـاقـد مع مـدرب أجـنبـي لـقيـادة فـريق الـشـبـاب في خـطـوة حتـسب لإلدارة
ـواهب من أجل دعم الـفـريق األول الذي اجلديـدة الـتي تـسعـى لبـنـاء قـاعدة سـلـيـمة وصـقل ا

درب حمزة هادي. يقوده ا
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لوح االحتاد العراقي لكرة الطائرة
بـانـســحـاب مـنـتــخب الـشـبـاب من
ــؤهــلـة إلـى كـأس بــطــولــة آســيــا ا
ـــالـــيــة الـــعـــالم بـــســـبـب األزمـــة ا
اخلـــانـــقـــة وغـــيـــاب الـــدعم. وذكـــر
االحتـــاد فـي بــيـــان أن مـــنـــتــخـــبه
وجـود حـاليـاً في أربيل الـشبـابي ا
ـعـسـكـر تـدريــبي في حـالـة يـرثى
لـها بـرغم النـجاحـات التي حـققـها
فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـتي كـانت
مـــــحـــــطــــة إعـــــداد حـــــقـــــيـــــقـــــيــــة

لألســــــــــــود. 
وأضـاف أن األزمـة اخلـانـقـة وعـدم
نـتـخب الذي سـيـكون له دعم هـذا ا
ـسـتـقـبل سـيـرغم شـأن كـبـيـر في ا
االحتاد بـاتخاذ قـرار بعدم مـشاركة
ـــا مــــنـــتـــخــــبه في الـــبــــطـــولـــة 
سيتسبب ذلك بـدفع الغرامات التي
يـــنص عــــلـــيـــهـــا قـــانـــون االحتـــاد
اآلســـيـــوي في حـــال االنـــســـحــاب.
وبــحـسب الـبـيـان حـدد احتـاد كـرة
الـطـائرة يـوم السـبت مـوعـداً لعـقد

جــلــســة اســتـثــنــائــيــة يـنــاقش من
خاللـها الـعديـد من األمـور والنـقاط
ـــهـــمـــة الـــتي تـــخـص الـــلـــعـــبــة ا
طـروحة وسـتكـون أبرز الـقـضايـا ا
هـي انــســحـــاب مــنــتـــخب الــعــراق

الـوطني لـلشـبـاب من بطـولة آسـيا
ــؤهــلــة إلى كــأس الــعــالـم لــعـدم ا
تـــوفــيــر األمــوال الـــكــافــيــة إلعــداد
طـلوب السـيما نـتخب بـالشـكل ا ا
ــشــاركـة ــنــتــخــبــات ا أن جــمــيع ا

أقــامـت مــعــســكــرات خــارجــيــة في
أوروبا. 
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وعـــلـى صـــعـــيــــد اخـــر غـــادر وفـــد
ـنـتـخب الـعـراقي لـلنـاشـئـ لـكرة ا
الــيــد مــتـوجــهــا إلى ايــران القــامـة
مـعـسـكـر تدريـبـي هـنـاك اسـتـعدادا
ـقـبـلة. لـالستـحـقـاقـات اخلـارجيـة ا
ـنسق االعالمـي حسـام عـبد وقـال ا
ـنـتـخب سـيـتـوجه إلى الـرضــا ان ا
ايران اليـوم القامة معسـكر تدريبي
للمدة من  18-11من الشهر احلالـي.
ـعــسـكــر يــأتي ضـمن وأوضـح أن ا
نتـخب للمـشاركة في استـعدادات ا
بطـولـة اسـيا لـكـرة الـيـد للـنـاشـئ
ــقــررة إقـــامــتــهــا في الــتــاســـعــة ا
الـــبـــحـــرين لـــلـــمـــدة من  31-20 من
الــــــشــــــهــــــر احلــــــالـي. واوضح ان
ـنـتـخب الـعـراقي سـيـخوض أربع ا
مواجـهات ودية مع مـنتـخبي إيران
لـلنـاشئ والـشبـاب . وكانـت قرعة
البطولة االسيويـة اوقعت منتخبنا
الـوطـني لـلـنــاشـئـ في اجملـمـوعـة

الــثــانــيــة الى جــانب مــنــتــخــبــات
الـــيــــابـــان والـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر
واإلمــارات والـكـويـت. وتـوجه وفـد
االحتــاد الــعــراقي لــلــبــولــيــنغ الى
مــصــر لــلــمـشــاركــة فـي الــبــطــولـة
الـعـربـيـة لـلـرجـال والـنـسـاء والـتي
ـركـز سـتــجـرى مــنـافـســاتـهــا في ا
الدولي للبولينغ في القاهرة للفترة
مـن احلـادي عــشـر وحــتى الــتـاسع
عـــــشـــــر من الـــــشـــــهــــري احلـــــالي
شاركة تـسعة منتـخبات وطنية و
تـمـثـل الـكـويت والـسـعـوديـة وقـطر
وسـلطـنة عـمـان والبـحرين واألردن
ومصـر واليمن فـضالً عن منتـخبنا
الــوطــني. وقــالـت عــضــو الــهــيــئـة
اإلداريـة الحتـاد الـبـولـيـنغ عـصـماء
عــبـــد احلــســ فـي بــيــان الحتــاد
اللعبـة إن العراق سيـشارك بعشرة
: ســتـة مـنــهم رجـال وأربع العــبـ
العــــبـــــات  اخــــتـــــيـــــارهم خالل
تصـفيات أقيـمت على مـرحلت في
معسكرات داخلية لتمثيل منتخبي

الرجال والنساء.
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وسط محدودية النـتائج التي سيطرت
عــــلـى الــــفــــريق بــــرمـــــته وسط امــــال
ردود لكن دون جمـهوره ان يـتحـسن ا
جـدوى بـسبب الـلـعب الـعـشوائي وفي
ارتـبـاك شـديـد و حتت ضـغط الـنـتائج
امـام جـمـهـوره وفي الـظـهـور الـصـعب

من جولة الخرى.
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وعــانى الــفــريق من مــشــكــلــة اهــتـزاز
مـســتـوى الـدفـاع وتــفـكـكه ولـم تـظـهـر
قــدرات الالعـبــ في الـتــحـكم في اداء
الواجـبات قبل ان يـتسببـو في اهتزاز
النتائج عندما افتقد الى حتمل االمور
والـســبب في اخلــروج الـغــيـر مــتـوقع
ــبــاريــات الـــتي كــانت في لــعـــدد من ا
نـافـس ـنح ا ـتـناول عـنـدما بـقي  ا
اهدافـا مجـانية في أوقـات قاتـلة اثرت
وقف. باجململ عـلى حاصل النـقاط وا
بـغـيـر الــقـادر عـلى واسـتــمـر الـفـريـق 
تـــغــيـــر واقع الـــنـــتــائج امـــام هـــبــوط
ـسـتـوى الـعـام لـلـجـمـيع. وكـان عـلى ا
ادارة النادي ان تدعم الصـفوف بعدما
انتـقل اكثـر من العب مـؤثر ما انـعكس

ذلك على مجمل االمور.
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كــمـا بــرز غــيـاب االنــســجـام وجنــاعـة
الهـجوم االسـوء في مشـاركات الـفريق
الــــذي غــــاب عـن األنــــظــــار وافــــتــــقـــد
ــقـبـول من الـتـعـاطي مع لـلـمـسـتـوى ا
الـفـرص والـتـسـجــيل عـنـدمـا فـشل في
االعــبــ فــيى الــتــهــديف خـالل ثــمـان
دة  720 دقـيقـة لن يـتـمكن مـبـاريـات و
مـن هـز شـبـاك اقـرانـه حـتى من الـفـرق
ــتــأخـرة ــواقـع ا الــتي كــانت حتــتل ا
وهذه إحدى الـتحديـات التي اثرت في
فـرص اسـتعـادة الـتوازن قـبل ان تـقلل
ـنافـسـة التي من حـظـوظ الفـريق في ا
اكـثـر مـا حتـتـاج الى الـهـدافـ لـصـنع
كن ان قبولة على األقل وال النتائج ا
ذكورة يسـتمر عـجز الـهجوم لـلفتـرة ا
ولفريق مثل الـزوراء يفترض ان يكون
مـتميـز بجـميع الاعـبيه ويـتعـاملوا مع
كن ان الفرص بجدية وخـلقها وكان 
ـشـكـلـة خالل االنـتـقاالت تـعـالج هـذه ا
الـشـتـويـة امـام حـجم أضـرار الـنـتـائج
التي تضاعفت واضرت كثيرا بالفريق
عندما فشل في حتقيق الفوز في ثمان
مـبــاريـات مـتـتــالـيـة وسـلـســلـة نـتـائج
هزيـلة فـرط فيـها  18نقـطة مـرة واحدة
رحـلة الـثانـية احلـاسمة مع انـطالقة ا
ومــعـهــا بـدا الــعــد الـتــنـازلي لــلـدوري
بـانتظـار جمـهوره فيـر ان تتـغير فـيها
أشــيـاء اخـرى في أهـم فـتـرات الـدوري
احلاسمة التي قللت من فرص الزوراء
الــذي ابــعـدته الــنــتـائج الــســلـبــيـةعن
نافسة احلقيقية البل اختفى وابتعد ا
ـتقـدمة قـبل ان يفـقد امال ـراكز ا عن ا
الـصـراع عـلى الـلقب الـذي ابـتـعـد عنه
وسط حيرة جـمهوره الذي كـان ينتظر
ان تتغير االمور وينقلها التشكيل الى
بر االمـان فيمـا تبـقى من اجلوالت قبل
ان يــزداد عــجــز الــفــريق امــام ضــعف
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ـوسم الـذي كــان يـتـرقـبه لـعـله لــيس ا
جمهور الزوراء بعد مشاركتي الدورى
والـكـاس ومـلـحق اسـيـا ولم يـكن عـلى
قدر التحدي واللعب واخذ االمور على
افــضـل شــكل جـــدي قـــبل ان يـــفــتـــقــد
ستـوى احمللي الـفريق لـلحـلول علـى ا
ذل و الـهزيل من واخلروج اخملـيب وا
مــلـحق دوري ابـطــال اسـبـا في مـوسم

اقل ما يطلق عليه موسم للنسيان. 
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وثـمــة فـوارق بــ مـشـاركــتي الـزوراء
ـاضي عـنـدمـا حل وصـيـفـا لـلـمـوسم ا
واألخـــيـــرة واخلـــروج ســـادســـا وسط
رفض جــمـهـوره الـذي يـجـده وكـانه لم
ذكـورة ولم يـعكس يـتـحضـر لـلمـهـام ا
شيء من مـــهـــاراته وقـــوته وأســـلــوب
لـعــبه ولم يـقـدر عـلى حتـقـيق جـزء من
مسـتواه امـام شعـور االنصـار باحلزن

العميق من البداية حتى النهاية. 
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ــســابــقــة بــ طــبــعــا دخل الــفــريق ا
رشح على الـلقب اذا لم يكن قريبا ا
مــنه جـريـت عـلى الــعـادة لــكــنه تـعــثـر
ــواجــهـات كــثــيــرا وواجه حتــديــات ا
بــصـعــوبـات بـالــغـة ومــواقف صــعـبـة
تكررت من جولة الخـرى وافتقد للروح
اخلـاصــة الـتي اعــتـاد الــظـهـور فــيـهـا
وبــقي بـــعــديـــداعن تــطـــلــعـــاته جــراء
تعـثرالنـتائج الـتي اثارت توتـر نفوس
عشـاقه ولم يسـتطيع اسـتعـادةاسلوبه
عتـاد عليه. وتـراجع في تقد االداء ا
والـنتـائج قبـل الدخـول في احلسـابات
ــعـــقــدة وتـــاخــر كـــثــيـــرا وفــشل في ا
الوصول و الـدخول في مربع الـترتيب
عـلـى األقل قـبل ان يـخـذل اهـله لـعـدم ا
ـتـوقع في ـسـتـوى ا اسـتـقـراره عـلى ا

مثل كل مرة.
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بكر تبـاينة القـلق ا وأثارت النـتائج ا
والفشل في تدعيم االمور في استعادة
اضي عـندما خرج مسـتواه للمـوسم ا
وصــيـفــا كـمـا انــعـكــست عـلـى تـواجـد
قاعد االنصار أنفسهم عـندما ظهرت ا
ـبـاريـات. كـمـا هزم فـارغـة في بـعـض ا
مـن الـلــحـظــة األولى في مــلـحق دوري
أبـطـال آسـيا بـخـسارة الـلـقـاء احلاسم
من اجلزيـرة اإلمـاراتي بفـارق الركالت
الترجيحية بعد مستوى هزيل ما اثار
توجيه سـهام النـقد واالستيـاء للفريق

واجلهاز الفني. 
ولم يــقـــدر الــتــشــكــيل في الــدفــاع عن
ستوى سمـعة الفريـق بسبب ضـعف ا
الـعام مـا أثـار مخـاوف جـمهـوره الذي
تـابع االمـور بــحـذر وغـضب. كــبـيـرين
النه لـم يـــــتــــــوقع أن جتــــــري االمـــــور
بـالـطريـقـة التي اسـتـمر يـظـهر ويـلعب
فــــيــــهـــا و فـي وضع لم يــــلـــيـق به في
الــنــرتــيب الــعــام البل كــان بــعــيــد عن
ـنافـسات وصـعب االمور على اجواء ا
نـفـسه ولم يــتـمـكن احلــد من الـتـراجع
الــذي الزمـه في اغــلب فــتــرات الـدوري
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وفد من لعبة بناء االجسام يشارك في بطولة دولية

ورحـب مــــــؤيـــــــدو الــــــقـــــــضــــــيــــــة
الـفلسـطينـية بـالتغـييـر على قوائم
الــبـلــدان واســتــخـدام الــتــوصـيف
الــــــــصــــــــحــــــــيـح وهــــــــو األراضي
الـفـلسـطـيـنيـة احملـتلـة. وتـأتي هذه
اخلطوة في أعقاب مطالبات بحظر
إســرائـيل مـن مـونـديــال قـطـر 2022
عــلى غـرار حــظـر روســيـا من كـأس

العالم.

سيتحتَّم على اإلسـرائيلي اختيار
األراضـي الـفــلــســطــيــنــيــة حلــجـز
تذاكرهم بنجـاح. وتفاعلت منصات
ا الـتـواصل الـعـربـية بـالـتـرحـيب 
نـقـلته مـواقع إخـبـارية من أن اسم
إســرائــيل  اسـتــبــداله بـاألراضي
الفلسطـينية احملتـلة في موقع فيفا
اخملصـص لبـيع تذاكـر كأس الـعالم

قطر فيفا 2022. 

احلصري لتـسويق احلزم لم يشمل
إســرائــيل فـي الــقــائــمــة واخلــيـار
الـوحيـد هو األراضي الـفلـسطـينـية
احملتـلة عـند قـيامـهم بشـراء باقات
الــضـــيــافــة أللــعــاب كــأس الــعــالم
والـتي سـتـفـتــتح في شـهـر تـشـرين
الـثـاني/نـوفـمــبـر في قـطـر. ونـظـرًا
إلى كـــون مـــوقـع فـــيـــفـــا الـــنـــافــذة
الـوحـيدة لـبـيع تـذاكر كـأس الـعالم

اخرى عبرت الصحافة اإلسرائيلية
عن غـضـبـهـا بــعـد الـتـحـديث الـذي
ـوقع الـرسـمي لـالحتاد طـرأ عـلى ا
الـدولي لــكـرة الــقـدم فــيـفــا والـذي
تــــضـــــمَّن حـــــذف اسم إســـــرائــــيل
واستبداله بـاألراضي الفـلسطينية
احملــتـلــة قـبـل أشـهــر قـلــيـلــة عـلى
انـطالق مـونديـال قـطر  .2022حيث
وجـد اإلســرائـيــلـيــون أن االمـتــيـاز

االفـتــتـاح قـبـل مـبـاراة قــطـر في 21
نـــوفــمـــبـــر تــشـــرين الـــثـــاني أمــام
اإلكــوادور وهـــو مــا خــلـق وضــعــا
غـريـبـا بـخـوض مـبـاراتـ أخـريـ
ـقـرر إقـامة قـبل احلـفل. وكـان مـن ا
مواجـهة الـسنغـال أمام هـولندا في
اجملـمـوعـة األولى ومبـاراة إنـكـلـترا
أمــام إيـران في اجملـمـوعـة الـثـانـيـة
قـــبل حـــفل االفـــتــتـــاح. ومن جـــهــة

{ الـدوحـة- وكـاالت: أعـلن االحتـاد
الدولي لكرة القدم فيفا أن نهائيات
كـأس الـعـالم  2022 سـتــنـطـلق قـبل
ـوعـد األصـلي بـعد يـوم واحـد من ا
وافقة باإلجـماع على خوض قطر ا
صـاحبـة الـضيـافة مـبـاراة االفتـتاح
أمـــام اإلكــوادور في  20 نـــوفــمـــبــر
ـــقــبـل. وكــانت تـــشـــرين الـــثـــاني ا
اخلطة األصلية تقضي بإقامة حفل

r UF « W uDÐ w  qOz«dÝ≈ s  ÎôbÐ WK²;« w{«—_«

bŠ«Ë ÂuOÐ ≤∞≤≤ dD  ‰U¹b½u  ‚öD½≈ bŽu  .bIð

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــنــتــخب الــعـــراقي لــبــنــاء األجــســام إلى  تــوجـه م وفــد ا
الـعـاصمـة اللـبنـانـية بـيروت لـلمـشاركـة في بـطولـة مسـتر
يونـيفـرس الدولـيـة . وقال رئـيس االحتاد الـعراقي لـلعـبة
ــنـتــخب فـائــز عــبــد احلــسن في تــصــريح صــحــفي إن ا
العراقي جاهز لتمثيل البالد في البطولة  معرباً عن أمله
بـحـصـد أغلب األوسـمـة السيـما أن الـعـراق يعـد من ب
ـنتخبات القارية. وأضاف عبد احلسن أن أبطال أقوى ا
العـراق استعدوا بشـكل جيد للـبطولة ويـتطلعـون للتتويج
ـقـبلـة الـتي سيـشـاركون نـافـسات ا ـراكـز األولى في ا با
اضي ي. والعام ا ستوى العا فيـها أبطال اللعبة عـلى ا
ـنـتـخب الـعـراقي لـبـنـاء األجـسـام  69 وسـامـا في حـقق ا
منـافسات بطولة آسيـا التي أقيمت في العاصمـة اللبنانية
بـيـروت حيث تـنـوعت األوسـمـة بواقع  33 وسـامـاً ذهـبـياً

و 19 وساماً فضياً و 17 وساماً نحاسياً. 
W¹b½√ W uDÐ

قـابل اختتمت فعـاليات بطولـة أندية وصاالت أربيل في ا
للـمتـقـدم الـتي نـظمـهـا احتاد أربـيل الفـرعي في قـاعة
الـثـقـافـة بعـاصـمـة إقـلـيم كوردسـتـان وذلك بـالـتـعاون مع
االحتــاد الــعــراقي الــوطــنـي لــبــنــاء األجــســام واالحتــاد
ـركـزي الـكـوردسـتـاني. واسفـرت الـنـتـائج الـفـرقـية عن ا
ـركـز األول بعـد جمع  115 نـقـطة تـتويج نـادي بـرسك با

ـركـز الـثـاني بـعـد جـمع 112 بـيـنـمـا حل نـادي الــقـلـعه بـا
ـركـز الـثـالث بـعـد جمع 96 نقـطـة وجـاء نـادي آرارات بـا
نـقــطـة. فـيـمــا اعـلن أعـلن رئـيـس احتـاد الـتـنس األرضي
ماجـد الـعكـيـلي انسـحاب زوجـي الفـريق الـعراقي وهـما
هـدي رافض مواجهه الالعبـان نصر مهـدي ومحمد ا

الـفريق اإلسـرائيـلي ضمن بـطولة
رومـــانــــيــــا لـــلــــتــــنس األرضي
ــــــــــبـي. وأوضح الـــــــــبـــــــــارا
الـــعـــكـــيــــلي في بـــيـــان أن
مـبـاريـات الــبـطـولـة أوقـعت
ـواجـهة الـفـريق العـراقي 
خـصمه اإلسـرائيلي وذلك
في مـــســتـــهل مــنـــافــســات
بطولة رومانيا الدولية للتنس
األرضي الـتـي انـطـلـقت أمس
األول هــــنـــاك. يــــشـــار إلى أن

الــبـطـولــة سـتـسـتــمـر حـتى 18
مـن شــــــهــــــر آب/ أغـــــــســــــطس
اجلـــاري وتـــشـــارك فـــيـــهــا دول
عربية وآسيوية وإفريقية وأوربية.
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أصدرت جلـنة الـصاالت في االحتـاد اآلسيوي
لـكـرة الـقـدم جـدول مـواعـيـد مـبـاريـات منـتـخب
الــعـراق الــوطـنـي لـكــرة الـصــاالت في بـطــولـة
نــهـائـيــات كـأس آســيـا الــتي سـتــقـام في دولـة
الكويت في الـسابع والعشـرين من شهر أيلول
ـقـبل. وسيـالقي منـتـخب صـاالت الـعراق في ا
قبل أولى مواجهاته يوم  27 من شهـر ايلول ا
نـتخب الـتـايلـندي في الـساعـة الـثانـية ظـهراً ا
ويالقي مـنــتـخب ســلـطــنـة عــمـان يـوم  29 من
نـفس الـشـهـر فـي الـسـاعـة اخلـامـسـة عـصـراً
ويالقي مـــنـــتــخـب الــكـــويت اصـــحــاب االرض
واجلـمـهــور في األول من شـهــر تـشـرين االول
ـقـبل في الـسـاعـة الـثـامـنـة مـسـاءً. ومن جـهـة ا
اخــرى كـشـفت جلـنـة الــتـراخـيص في االحتـاد
الـعراقي لـكـرة القـدم عن اخـر حتديـثـات ملف
ـمـتاز. الـتـراخـيص اآلسـيـويـة ألنـديـة الـدوري ا
وقال النـاطق اإلعالمي للجنة التراخيص بالل
ـمتـاز لكرة زكي إن أربعـة أنديـة من الدوري ا
القدم أكمـلت جميع ملـفات التراخيص لـلمعيار
A  وهي الــزوراء وكــربـالء ونــفط الــبــصــرة
ونــفط مــيــســان أكـــمــلت رفع جــمــيع مــلــفــات
التـراخيص. وأشار إلى أن هـناك اكـثر من نادٍ
قريب جـدا من رفع جميع مـلفات الـتراخيص أ
مضيـفاً أن االحتـاد االسيوي لـكرة الـقدم حدد
منـتصف آب اجلاري مـوعداً اولـياً إلغالق باب
الــتـقـد عــلى الـتــراخـيص ومــنـتــصف شـهـر
. ـقبل موعداً نهائياً الغالق باب التقد ايلول ا
وب زكي أن جلنـة التراخيص ستقوم بجوالت
مـيـدانـيـة لالطالع عن كـثب عـلى واقع األنـديـة.
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أعــــلن نــــادي الــــنــــجف الــــعــــراقي أن
مشـاركـة سـبـاهـان أصفـهـان بـبـطـولته
ـوافــقـة االحتـاد الـربـاعــيـة مــرهـون 
اإليـراني لــكـرة الــقـدم مـشــيـرًا إلى أن
الـــقـــرار الـــنـــهـــائـي ســـيـــحـــسم خالل
ـقبل.  وقـال عـباس مـهدي األسبـوع ا
رئيـس النـجف في تـصـريـحـات نـقـلـها
ــشــكالت ــكــتب اإلعالمـي لــلــنــادي ا ا
ــــر بـــــهــــا االحتــــاد اإلداريــــة الـــــتي 
اإليــــراني أجــــلـت حــــسم مــــشــــاركــــة
سباهـان أصفـهان بـالبـطولـة الربـاعية
ــلـعب الـنـجف الـوديـة الـتـي سـتـقـام 
الـــدولي خالل ســـبـــتـــمـــبـــر. وأضـــاف
أسفرت زيارتنا إلى مقر نادي سباهان

عن عقـد تـؤامـة بـ النـاديـ وسـيتم
ـــدربــ الــعــامــلــ إرســال عــدد من ا
بــالـــنــادي لالســـتــفــادة مـن اخلــبــرات
ـعسـكر اإليرانـية. وتـابع تقـرر إقـامة ا
اخلــــارجي فـي مــــديــــنــــة أصــــفــــهـــان
اإليرانية بعـد تعذر إقامته بـالعاصمة
صرية القـاهرة إلسباب إدارية. وأ ا
تـلـقــيـنـا اهـتــمـامًـا كـبــيـرًا من اجلـانب
اإليراني للـمشـاركة في تطـوير نـادينا
نشآت الرياضية اخلاصة واستغالل ا
قبل. يذكر أن بهم للتحضير للموسم ا
النجـف أعلن في وقت سـابق تنـظيمه
ـشــاركـة سـبـاهـان لـبـطـولــة ربـاعـيـة 
أصـفـهـان اإليـراني والـعـهـد الـلـبـنـاني

ستضيف. وكربالء والنجف ا d…∫ منتخب العراق بالكرة الطائرة
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قبل وسم ا œuŽ…∫ يسعى فريق الزوراء للعودة إلى سكة االنتصارات في ا

يـسـتـطـيع احلـصـول عـلـيـهـا بـعـدمـا
تـعـثــر كـثـيـرا تـتـهــاوى في سـلـسـلـة
مـبـاريـات حـينـمـا تـعـادل مع الـقاسم
بـدون اهداف واخلـسـارة من الطالب
بـهـدف والتـعـادل مع الـكهـربـاء ونفط
مــــيـــــســــان ونــــوروز بــــدون اهــــداف
واخلـسـارة من اربـيل بـهـدف لـتـسـتـمر
اثـار تــلك الــنــتـائج لــكن بــدون مـردود
بـسيط مـا ترك اخملـاوف عنـد جمـهوره
بـعدمـا انهـار الفـريق وامتـدت النـتائج
الــســلــبــيــة مع فــرق مــتـاخــرة لم تــكن
بـاحلـسـبـان وتـوسـعت الـفـجـوة بـوجه

الفريق وعدم القدرة على تقليصها.
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كـما واجه الـفريق أثـار النـتائج األكـثر
مـرارة عـنـدمـا فـشل من الـفـوز عـلى أي
الــغـرمــاء االعــداء الــشـرطــة واجلــويـة
والـطالب مـن دون حتـقـيق الـفـوز عـلى
ايـا مــنـهــا في ست مــواجـهــات مـا زاد
الط بـله قبل ان يظـهر الزوراءسراب

في موسم للنسيان ليس إال.

الـدفـاع وانـهـيـار الـهـجـوم ولم يـتـمـكن
ــســار ــهـــاجــمــ من تــغـــيــر ا أحــد ا
وحتـقـيق فـرصـة تـعـديل نـتـائج بـعض
ــبـاريـات امـام فــرق كـانت في أوقـات ا
اكثر مـا تخشى مقـابلة الزوراء قبل ان
تــتــجـــرأ وتــتــطـــاول عــلــيـه وتــخــطف
وتـتـقـاسم الـنـقـاط مـعه وهـو مـا حـدث
رحلة الثانية عندما افتتحها مع بدء ا
بـالـفـوز عـلى الـصـنـاعـة بـهـدف قبل ان
يـتـوقـف بـشـكـل غـريب ومــفـاجـأ وسط
ـشـاركـة التي خـرجت عن اهم اوقـات ا
الـتـوقـعـات الــتي كـانت وراء االبـتـعـاد
احلـــقــيـــقي عن الـــدور اخملـــطط له في
وسم حينـما اهدر نتائج ثمان بداية ا
مـبـاريـات من دون ان يـسـتـطـيـع الـفوز
في واحــدة حــتى مـع مــتــذيل الــدوري
سامراء الذي خطف نـقطة حتت انظار
جـمـهور الـفـريق وسط الـعاصـمـة امام
حــيـرة االنــصـار عن الـذي يــحـصل مع
ـشـوار لـكن انـهار كل الـعـودة إلكـمال ا
شيء امــام احلـاجــة لــلـنــقــاط الـتي لم

أيوب أوديشو
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لكي { مدريد-وكـاالت: تعجب فلورنـتينو بيـريز رئيس نادي ريال مـدريد من طلب أحد مشجـعي الفريق ا
غادرة الـذي طالـبه بالتـعاقـد مع كريـستيـانو رونـالدو جنم مانـشسـتر يـونايتـد. وارتبط كـريسـتيانـو رونالـدو 
ـيركاتـو الصـيفي اجلـاري بعد مـوسم واحد فـقط من انضـمامه للـمانـيو. وذكرت مـانشـستر يـونايـتد خالل ا
يرجني صحيفة ماركا أن مجموعة من جماهير ريال مدريد التي كانت تقيم بنفس الفندق الذي أقام فيه ا
لكي. قبل خوض لـقاء السـوبر األوروبي أمام آيـنتراخت فـرانكفـورت طالبت بـيريز بـإعادة رونالـدو للفـريق ا
تواجدة كريستيانو? مرة أخرى? في وفي رد صادم من رئيس ريـال مدريد قال فلورنتينو بيريز للجـماهير ا

لكي وهو يضحك. عمر  38 عامًا?. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس ريال مدريد ترك جماهير الفريق ا
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{ تــــورونـــتــــو- وكــــاالت: أطـــاحت
الــسـويــسـريــة بـلــيـنــدا بـنـشــيـتش
بـاإلسـبـانـيـة جـاربـيـني مـوجوروزا
من ثـمـن نـهــائي بـطــولـة تــورونـتـو
ـفـتــوحـة لـلـتــنس. وفي سـاعـة و3 ا
دقـــائق تـــمـــكــنـت بــنـــشـــيـــتش من
ـوجـوروزا بـنـتـيـجة 6-1 اإلطـاحـة 
و3-6  لـــــتـــــبـــــلغ ربـع الـــــنـــــهـــــائي
وســتـواجـه بـيــاتــريس حــداد مــايـا
التي فجرت في وقت سـابق مفاجأة
وأطــــاحت بـــالـــبـــولــــنـــديـــة إيـــجـــا
شـفيـونتك. وودعت مـاريا سـاكاري
الـــبـــطـــولـــة عـــلى يـــد كـــارولـــيـــنـــا
ـدة بــلــيــسـكــوفــا الــتي احــتــاجت 
ـباراة ساعت و 27 دققـة لتـحسم ا
لصاحلها بواقع  1-6 و 11-9 7-6و-6
3 .

…dODš WÐU ≈

وتــــواجه بــــلــــيــــســـكــــوفــــا في ربع
الــنـهــائـي الـصــيــنــيــة تــشــيـنــوين
تــشــيــنج الــتي أطـاحـت بـالــكــنــديـة
بـيانـكا أنـدريـسكـو بواقع  5-7 و5-7
و 2-6 في ســاعــتــ و 58 دقــــيـــقـــة.
وتواجه الرومانيـة سيمونا هاليب
األمريكية كوكو جوف أما جيسيكا
بـيجـوال سـتواجه الـكازاخـيـة يولـيا

بــوتــيـنــتـســيــفـا. وأطــاحت هــالـيب
بالـسويسـرية جـيل تايخـمان بواقع
 وتـــغـــلــــبت جـــوف عـــلى 5-7 و 6-2
آرينـا سـابـاليـنكا بـنتـيجة  5-7و4-6
و4-7 6-7. وتــغــلــبت بــيــجــوال عــلى
كـاميال جـورجي بـنـتيـجة  6-3 و6-0
و 5-7 فـيـمـا أطـاحت بـوتـيـنـتـسـيـفـا
بـألــيـسـون ريـسك بـواقع  3-6 و7-5.
وتـعرض جـاييل مـونـفيس إلصـابة
ن أجـبرته خطـيرة في الـكاحل األ
عــــلـى االنــــســــحــــاب من بــــطــــولــــة
مونـتريال لـلتنس. وفي مـباراة ثمن
الــنــهــائي أمــام جــاك درابــر ســقط
مـونـفـيس عـلى األرض وهـو يـتـألم
بـــشـــكـل واضح وعـــنــــدمـــا حـــاول
الــنــهــوض ورأى أنـه ال يــســتــطــيع
ـشي انـفـجـر في الـبـكـاء مـخـفـيـا ا
وجـــهه بـــ يــــديه.  وبـــعـــد فـــتـــرة
وجـيـزة تمـكن مـونفـيس الـذي عاد
للمـنافسـة في كندا بـعد غياب دام 3
أشهـر من النـهوض لـكنه أدرك أنه
ال يــســـتــطـــيع االســـتــمـــرار وأعــلن
انــســحــابه من الــبــطــولـة. وحــدثت
اإلصــــــابــــــة في وقـت كـــــان الـالعب
الـفرنـسي متـقدمـا فيه بـنقطـت في
اجملمـوعة الثـانيـة بعدمـا خسر في

األولى 6-2. وبـانـسـحـاب مـونـفيس
تأهل درابـر الذي تـمكن مـن إقصاء
ستيفـانوس تسيتـسيباس في ثاني
أدوار الـبــطـولـة إلى ربع الـنـهـائي
وســيـواجه بــابـلــو كــاريـنــو الــــذي
أطــاح بــاإليــطـالـي يـانــيك ســيــنــيـر

بنتيجــــــــة  2-6و6-4.
…QłUH  dO−Hð

وفـجـرت العـبـة الـتـنس الـبـرازيـلـيـة
بـيـاتــريس حـداد مـايــا مـفـاجـأة من
العـيار الـثقـيل اليـوم اخلميس في
بـطـولـة كـنـدا لألسـاتـذة الـتـي تـقام
ـصنـفة في تـورنـتو بـفـوزها عـلى ا
ــيــا الــبــولــنــديــة إيــجـا األولـى عـا
سويـاتيك والـتأهل إلى ربع نـهائي
باراة التي نافسة. وبفوزها في ا ا
اســتـمــرت ثالث سـاعــات أصـبـحت
حداد أول العبة برازيلية تتأهل إلى
ربع نـهـائي بـطولـة ذات ألف نـقـطة.
يا ـصنفة رقم  24عا وفازت حداد ا
عـلى سـوياتـك بواقع  4-6و 6-3و7-5
في مــبـاراة تــنـافـســيـة احــتـضــنـهـا
ملعب سـوبيس في تورونـتو. يشار
رة األولى ـبـاراة كانـت ا إلى هـذه ا
الـتي تلـتـقي فيـها الـالعبـتان وجـها

لوجه.
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أسـبـايـر إدارة جـميـع احلوادث الـتي
العب في يـــحــتـــمل وقــوعـــهــا فـي ا
مـــــكـــــان واحـــــد.يـــــقـــــول مـــــســـــؤول
ـركز نيـاس عبد التـكنولـوجيا بـهذا ا
العب الرحمن أن "فكـرة ربط جميع ا
ـكـنـة من خالل الـطـبـيـعة أصـبـحت 
ــدمـجـة لــكـأس الــعـالم هــذه" حـيث ا
يــــفـــصـل أقل من  75كــــلم عن أبــــعـــد
مـلـعـبـ مـشـيـدا بـهـذه الـفـكرة الـتي
ســـــتــــطـــــبـق "ألول مـــــرة في تـــــاريخ
ــونـديـال".أنــفق مـنـظّــمـو الـنــسـخـة ا
األولى لكأس الـعالم في بلـد عربي ما
يـقرب من سـتـة ملـيـارات يورو لـبـناء
سبعة مالعب وجتديـد واحد والتوفر
العب الـــتــدريـــبــيـــة الالزمــة. عـــلى ا
ـــنـــون الـــنــفس بـــأن يـــصـــبح هــذا
اجلهـاز الرقابي اخلـاص بهم مـعيارًا
لألحداث الرياضيـة الدولية.مع توقع
ما ب  1.2و 1.4مـلـيـون مـتـفرج عـلى
مــدار أربــعــة أســابــيع ووصــول أقل
تـــقـــيـــيــــدًا من الـــوقـت الـــعـــادي إلى

ـضيـفة لـنهـائيات العب الثـمانـية ا ا
كـأس العـالم لـكـرة الـقـدم في قـطر في
الفترة من  20 تشريـن الثاني إلى 18
كـانـون األول. من تــسـرّب لـلـمـيـاه في
راحـيض إلى مشـكلـة أمنـية سـتتم ا
من مـــركــز الـــقـــيـــادة والــتـــحـــكّم في

{ الدوحـة-(أ ف ب) - أمام جدار من
ـوجـودة الـشـاشـات عــلى غـرار تـلك ا
في قاعدة الـصواريخ التـابعة لـوكالة
الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا) يـتـحـكّم
الـفـنـيـون بـالـبـوابـات والـتـواصل مع
ــتــفــرجـ وبـ 15ألف كـــامـــيــرا في ا
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{ بـرشــلـونــة- وكـاالت: حــذر ويـلــيـام جــاالس مـدافع تــشـيــلـسي
الـسـابق إدارة الـنـادي اإلجنـلـيـزي من الـتـعـاقـد مع فـريـنـكي دي
يـــوجن العب خط وسـط بـــرشـــلـــونــة خـالل ســـوق االنـــتـــقــاالت
الـصيـفـية احلـالـية. وقـال جاالس خـالل تصـريـحات نـقـلتـها
صحيـفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية: دي يوجن العب رائع
واليـزال صــغـيـرا ولـديه خـبـرة كـبـيـرة في طـريـقـة لـعـبه.
وأضاف الـفرنسي ويـليام جـاالس: ومع ذلك ال أعتقد
أنه يـجب عـلى تـشـيـلـسي ضـم العب بـهـذه الـقدرات
ــلك الـنــادي العـبـ مــثـله. وتــابع: يـجب أن حـيث 
يـسـعى تـشـيـلـسي لـضم العب مـثل كـاسـيـمـيرو أو
رودري فـــهم رجـــال أقـــويـــاء ويـــتـــقـــدمـــون أمــام
ـدافــعـ ويـتـمـتــعـون بـقـوة بــدنـيـة جـيـدة. وأ ا

مدافـع تشـيـلسي الـسـابق صاحب ال 44 عـاما:
لذلك ال يجب التوقيع مع دي يوجن ألن تشيلسي
لك العـب مشـابه له بـعض الشيء. وارتبط
اسم دي يــوجن بـــالــرحــيل عن بـــرشــلــونــة هــذا
الـصـيف في ظل اهـتـمـام مانـشـسـتـر يـونـايـتد
وتشـيـلـسي مع تضـارب في األنـبـاء من كامب
نـو بـشـأن مـوقف مسـؤولي الـنـادي الـكـتـالوني

من بيع الالعب.

من جــامــعــة قــطــر أنــظــمــة مــراقــبــة
رة يــقــولــون إنــهـا بــطــائــرات مــســيـَّ
ســـتـــقـــدم أدق الــــتـــقـــديـــرات لـــعـــدد
األشـخاص فـي الشـوارع.يـقـول مـدير
إدارة مـركز الـقـيـادة بالـلـجـنة الـعـلـيا
هندي للمشاريع واإلرث حمد أحمد ا
"مـهـما حـدث فـلـديـنـا ردّ فعـل في ع
ــا لم حتــدث ــكـــان" مــضــيــفــاً "طــا ا
ـمـتـلـكات ولـم يصـب أحد أضـرار بـا
سنراقب فقط. سـيتعيّن عـلينا اإلدارة
واإلبالغ عـن أي شـيء يــــــــتــــــــعــــــــلّق
ــاديـــة واألشــخــاص".ب بـــاألضــرار ا
اإلضــافــة إلـى الــتــحــكم في تــكــيــيف
ـروريـة عـنـد الـهــواء واالخـتـنـاقــات ا
بـوابـات الـدخـول سـيـسـتـضيـف هذا
ــقـــرّ الــرئــيــسي الــشــرطــة في أيــام ا
ـباريـات لـلـتـنسـيق مع مـركـز قـيادة ا
قــوات األمن.وحــسب عــبــد الـرحــمن
ـركز يـضـمن وجود "عـيون فإن هـذا ا
العب وآذان وحــضـــور في جــمـــيع ا

في نفس الوقت".

أخبار النجوم
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-وكاالت: يـبـدو بـوروسـيـا دورتـمـوند { بـرلـ
في طريقه الفتقاد وافد جديد عند مواجهة فرايبورغ في

ـاني. ويـعــاني أسـود الـفـيـسـتـيـفـال من ثـاني جـوالت الـدوري األ
ضـربـات مـتـتـاليـة لـالعبـ اجلـدد حـيث تـعـرض الـثالثي نـيـكالس
ي إلصـــابــات فـي مــســـتــهل ســـولي صـــالح أوزكــان وكـــر أد
وسم فضال عن غيـاب سيباستـيان هالير إلصـابته بالسرطان. ا
ي خـرج من وبــحـسب مـوقع سـبـورت 1 ومـجـلـة كــيـكـر فـإن أد
ا يـعني غيابه عن اللقاء. وتعرض باراة الغد  قائمة دورتـموند 
مهاجم سـالزبورج السـابق إلصابة في وقت مبـكر خالل مواجهة
ا أدى بايـر لـيـفركـوزن في اجلـولـة االفـتتـاحـيـة للـبـونـدسلـيـجـا 
الستبـداله. وكان إيدين تيـرزيتش مدرب دورتمـوند قد أعرب عن
واجهة فرايبـورج لكنه سيضطر ي وأوزكـان  أمله في حلاق أد
خلوض اللقاء بدون صاحب ال 20 عاما. ولفتت إلى أن البرتغالي
وجودة في قـائمة رافـائيل لـياو مهـاجم ميالن هـو أحد األسمـاء ا
النـادي الفـرنسي أيـضا خـاصة وأنه يحـظى بتـقديـر كبـير من قبل
ـديـر الـريـاضي لـسـان جـيـرمان. وأوضـحت أن لـويس كـامـبـوس ا
هـاجم الشاب الـرغبة في الـتعـاقد مع راشفـورد تأتي بـعد اقتـراب ا
أرنـود كالـيـمـويـنـدو من االنـتـقال لـصـفـوف رين الـفـرنـسي بـجانب

اورو إيكاردي أيضا.  نتظر  الرحيل ا
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قـــنــاة الــزمــالك أنـه  الــتــعــاقــد
رسـمــيـا مـع الـنــجم األمـريــكي تـو
هـولـواي لـدعم فـريق كـرة الـسـلة
وسم اجلديد. وأضاف بداية من ا
أن تـــو هـــولـــواي إضـــافـــة قـــويــة
لـصـفـوف فـريـق السـلـة بـالـزمـالك
ـدرب أحـمد والـذي يـشرف عـلـيه ا

مرعي. 
وأوضـح مــــــــرتـــــــضـى أن الـالعب
األمـــريــكـي يــشـــغل مــركـــز صــانع
ـقرر األلـعاب بـوينـت جارد ومن ا
أن ينـضم لـلفـريق خالل السـاعات
ـقـبلـة. يـذكـر أن األهـلي أعلن في ا
وقت ســابـق تــعــاقـــده مع والــتــر

هودج جنم الزمالك السابق.  

ــنـامــة الــبــحــريـني كــمــا حــسم ا
مـــصــــيـــر العب الــــفـــريـق حـــسن
دة موسم نوروز وجدد عقـده 

من أجل تمثيل الفريق في الدوري
الــبـحــريــني لـكــرة الــسـلــة وكـأس
خـلــيـفـة بـن سـلـمــان. ووقع حـسن
نـوروز على عـقده اجلـديد في مـقر
نامة النادي بحضور مسئولي ا
ـنـامـة على حـيث حـرصت إدارة ا
. ـدة مـوسـمـ إبـرام عـقـد الالعب 
وبـعــد تـلــقي الالعـب الـعــديـد من
الـــعــروض احملـــلــيـــة في الـــفــتــرة
ـنـامة في ـاضـيـة دخـلت إدارة ا ا
مـــفـــاوضـــات مـــعـه وجنـــحت في
احلــــــصـــــول عــــــلـى تـــــوقــــــيــــــعه

{ الــــقــــاهـــــرة - وكــــاالت: تــــأهل
ــصـري لــشـابــات كـرة ـنــتـخب ا ا
الـــســلــة حتت  18ســنــة بـــقــيــادة
مـديـره الـفـني مــصـطـفى هـدهـود
ـقرر إلى نـهـائـيـات كـأس الـعـالـم ا
قـبل بـإسـبـانـيا. إقامـتـهـا الـعـام ا
وصـــــعــــدت بـــــنــــات الـــــنـــــيل إلى
ــونــديــال بـــعــد اكــتـــســاحــهن ا
نتخب مـدغشقر بـنتيجة 98
فـي نـــــصف نـــــهـــــائي 66 -
ــقـامـة بـطــولـة أفــريـقــيـا ا
ـدغــشـقــر خالل الـفــتـرة
14 مـن  4 وحـــــــــــــــــــتـى 
أغــــــــــــســــــــــــطـس/آب
اجلـــــاري. وقـــــدمت
آنسـات الفـراعنة
مـــبـــاراة قـــويــة
شهدت حضور
جـــــــمـــــــهــــــور
مــــدغـــشــــقـــر
بـــالــــســـعـــة
الـــكـــامـــلـــة
للصالة إال
نتخب أن ا
ـــــصـــــري ا
جنح في حتــقــيق
بــــطــــاقــــتـي كــــأس الــــعــــالم
والـــتــأهل لــنــهــائـي إفــريــقــيــا في

باراة.  ا
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صري من إنهاء نتخب ا وتمكن ا
الفترة األولى لصاحله بنتيجة 26
لـكن الـفــتـرة الـثـانــيـة انـتـهت 21 -
بتقدم أصحـاب األرض بنتيجة 41
واســتــعــاد مــنــتــخب مــصــر .43 -
تـقـدمه في الـفـتـرة الثـالـثـة وتـمكن
من إنهائـها لصاحله بـنتيجة - 70
قــــبل أن يـــواصـل تـــفــــوقه في  57
الــفــتــرة الــرابــعــة الــتي أنــهــاهــا
لـصــاحله بـنـتـيـجـة 66 - 98. بـهـذه
الــنـتــيـجـة ضــمن مــنـتـخـب مـصـر
رســمـيــا تـأهــله لــنـهــائـيــات كـأس
ــقــبـــلــة في إســـبــانــيــا الــعــالـم ا
وينـتظـر الفـائز من أجنـوال ومالي
ــواجـــهـــته في نـــهــائـي بــطـــولــة
أفريقيـا. وتضم قائمـة بنات النيل
ـشــاركـة بـالــبـطـولــة الـقـاريـة 12 ا
العبة وهن: تمارا نادر السيد -
جنا األلفي - جنا السيد - جنا
الشامي - جنا طارق السعيد -
روال أحمد - فريدة خالد - ليلى
خـــالـــد - مـــايـــا ســـيـــد -  مــر
ـهدي - هـنـاء عـبد طـارق - نـور ا

الله.

{ بـاريس-وكـاالت: كــشف تـقـريـر صـحــفي فـرنـسي عن رغـبـة
نــادي بـــاريس ســـان جـــيــرمـــان في الـــتـــعــاقـــد مع أحـــد جنــوم
مـانـشـستـر يـونـايتـد خالل الـصـيف اجلـاري. وذكرت صـحـيـفة
ليـكـيب وشبـكة RMC Sport  أن سان جـيرمـان بدأ يـستـطلع
مدى إمـكانـية الـتعاقـد مع ماركـوس راشفـورد مهاجم مـانشـستر
يونـايتـد. وأضـافت أن باريـس سان جـيرمـان بـدأ منـاقـشاته بـشأن
ـــقــبـــلـــة مــشـــيــرة إلى أن ضم مـــاركــوس راشـــفـــورد خالل األيــام ا

ناقشات نشطت خالل الساعات األخيرة. ا
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واالسـتــمــرار مع الـفــريق.  ويــعـد
حــسن نــوروز من أعــمـدة الــفـريق
الـرئيـسـية والـتي سـاهمت بـشكل
ـنامة إلى حتقيق كبير في عودة ا
لــقب الـدوري احملــلي بـعــد غـيـاب
دام ســـــــنــــــوات. وجنـــــــحت إدارة
ــنــامـة فـي جتــديـد عــقــد الالعب ا
عـــلـي حــســـ الـــذي كـــان مـــحط
اهـتــمـام عــدة أنــديـة إضــافـة إلى

الالعب محمد أمير.
وأعـلن مــرتــضى مـنــصــور رئـيس
مــــجــــلس إدارة نــــادي الـــزمــــالك
التعاقـد مع صفقة جـديدة لتدعيم
صــفـوف فـريق رجـال كـرة الـسـلـة.
وأكد مرتـضى في تصريـحات عبر
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ملعب في  الدوحة

ـشـروبـات الـكـحـوليـة - عـلى الـرغم ا
من عــدم حتـديــد الــقـواعــد حـتى اآلن
ـوضوع - وما يصل إلى بشأن هذا ا
أربـع مـــبـــاريـــات يـــومـــيًـــا خالل دور
ــركـز اجملــمــوعــات سـيــلــعب هــذا ا
ـجــمع اسـتـاد خـلـيـفـة في ـوجـود  ا
الـــدوحــة دوراً رئـــيــســـاً.في الــواقع
ـتـوقـعة فـي شوارع تـثـيـر احلـشـود ا
العاصمة قلق األجهزة األمنية بينما
ـــتـــوقع وصــول تـــعـــزيــزات من من ا
ـا ي  اخلــارج خالل الــعـرس الــعــا
فـي ذلك أكــــــثـــــر مـن ثالثــــــة آالف من
شــرطـة مــكـافـحــة الـشــغب الـتــركـيـة.
ـشـجـعـون لـعـمـلـيـة تـصـفـية خـضع ا
أولية عند طلب التذاكر مع استبعاد
درجة في القائمة السوداء األسماء ا
زوّرين.وفي الـدوحة للـمـشاغـبـ وا
شـجعـ في الشارع ستـتم متـابعـة ا
بـكـامــيـرات مـراقـبـة مــنـتـشـرة في كل
مكان ومـجهزة بـتقنـية التـعرف على
الـوجه.من جـهـة أخـرى طـوَّر خـبـراء
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fMð∫ سقوط العب في مباراة للتنس

صري WKÝ∫ إحدى مباريات دوري السلة ا
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{ لنـدن-وكـاالت: يخـطط نادي نـيـوكاسل يـونـايتـد لـهجـمة
ثالثيـة خالل فـترة االنـتـقاالت الـصيـفـية اجلـاريـة رغبـة منه
يـركـاتو. في جلب بـعض العـبي تـشـيلـسي قـبل غـلق بـاب ا
ـاكـبايـس يرغب في الـتـعـاقد وذكرت صـحـيـفة الـصن أن ا
مع الـثالثي كــريـســتـيــان بـولــيـســيـتـش وكـالــوم هـودسـون
أودوي وكـونــور كـاالجــيـر. وأصـبح مــصـيــر بـولـيــسـيـتش
غـامـضـا داخل مـلـعب سـتـامـفـورد بـريـدج ال سـيـمـا بـعد
تــعـاقــد الــفـريق الــلــنـدنـي مع رحـيم ســتــرلـيــنج مــؤخـرا.
ويـسعى نـيوكـاسل إلقنـاع الدولي األمـريكي بـاالنضـمام
لـصـفـوفه عبـر مـنـحه ضمـان الـلـعب بشـكل مـنـتظم مع
الفـريق في ظل خروجه من حـسابات مـدربه توماس
ــدرب إيــدي هــاو من إدارة تــوخــيل. كــمــا طــلب ا
نــيــوكــاسل ضــرورة الــتــحــرك جلــلب كــاالجــيــر
وهودسـون أودوي حال أراد تـشيـلسي الـتخلي

عن الثنائي هذا الصيف.

ماركوس
راشفورد

{ الــــقــــدس-(أ ف ب) - أعــــلــــنـت عــــائالت
اإلسـرائيـليـ الذين قُـتلـوا في عمـليـة ميـونيخ
ــــبـــيــــة في 1972 خـالل دورة األلـــعــــاب األو
اخلـمــيس أنــهــا رفـضـت عـرضــا جــديـدا من
انـيـا يتـعـلق بتـعـويضـات وستـقـاطع مراسم أ
إحياء الـذكرى اخلمس لـلهجوم.وفي رسالة
مـوجـهة إلى مـاركـوس سـودر رئيس مـقـاطـعة
انـيـة قالت عـائالت االسرائـيلـي بـافاريـا األ
ال 11 الـــذيـن قـــتـــلــــوا خالل دورة األلـــعـــاب
ــبــيــة في مــيــونــيخ إنــهــا "تـرفـض" دعـوة األو
حلضـور مراسم إحـياء الـذكرى في اخلامس
من أيــلـــول/ســبــتــمــبــر.وبـــدالً من ذلك طــلب
اني األقارب "اعـتذارا عـلنيـا" من الرئـيس األ
فـرانك فـالـتـر شـتـاينـمـايـر عن "أخـطـاء" بـلده
و"سوء مـعاجلـة" أزمـة الرهـائن.وفي اخلامس
من أيـلــول/سـبـتـمـبـر 1972  اقـتــحم ثـمـانـيـة
مسلـح شقة الـفريق اإلسرائيـلي في القرية
ـبــيــة وأطـلــقــوا الـنــار عــلى اثـنــ مــنـهم األو
واحتجـزوا تسعة إسـرائيليـ رهائن مهددين
بقـتلـهم ما لم يـتم إطالق سراح  232 أسـيرا
ـانــيـا الــغـربــيـة فــلـســطـيــنـيــا.وردت شـرطــة أ
حـيـنـذاك بعـمـلـيـة فـاشـلـة قـتل فـيـهـا الـرهـائن
الـتـسـعة وخـمـسـة مـن مـحـتـجزيـهـم الـثـمـانـية
وضــابط شـرطــة.وفي الـرســالـة الـتـي اطـلـعت
عـلــيـهـا وكــالـة فــرانس بـرس طـلــبت عـائالت
ـــانــيـــا "فــتح جـــمــيع الـــوثــائق الــقـــتــلى من أ
اخلاصـة بالهجوم اإلرهابي" وتقد "تعويض

عادل".
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فرينكي دي
يوجن 

ويـســعى فـريـق الـسـلــة بـالــزمـالك
اضي ـوسم ا لـتـعويض إخـفـاق ا
وسم بـاهت عقب بعـد اخلـروج 

خسارة جميع
األلقاب.
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لم تـكن مـعـركـة الـطف مـعـركـة (رابـحة)
ــفـاهــيم الــعــسـكــريــة كـونــهـا حــسب ا
التــتـكــافئ بـالــعُـدة والـعَــدد والـعــقـيـدة
ـــبـــدأ بـــ مــــعـــســـكـــرالـــتـــوحـــيـــد وا
ــنـضـوي حتت ومــعـســكـرالـظاللــة ! فـا
(الـراية الهاشمية)عـلية ان يعرف جيدا
انــة (مـقـتـول) المـحــال ..ولـكن الـسـؤال
هــــو مـــــا الــــذي يُــــحـــــرك (الــــســــلــــوك
االسـتشهـادي ) لدى  اصحـاب احلس
واهـل بيته (ع) ..!? هل هي غـلبـة الظلم
االجـــتــمــاعي عـــلى مــبــاد الـــعــقــيــدة
االسالمـيـة وهـذا الـشـعـور انـتـج شـيـئا
مـن االهتـزاز الـداخـلـي لـدى اخملـلـص
ـســلــمـ ..!? ام هـي االنـتــفــاضـة مـن ا
الــديـنـيـة لـلـرجـوع الـى مـنـبع الـرسـالـة

احملمدية االصيلة ..!?
W öC « dJ F

وتـشير الدالئل الى ان آل بيت احلُس
ا (عـلـيـهم الـسالم) كانـوا عـلى درايـة 
سـيـحـصل علـى ارض كربالء ومع ذالك
فــــهم اليــــنــــفـــــكّــــون من الــــوقـــوف مع
احلُــســ (ع) في ثــورتـه مـهــمــا كــانت
الـنتـائج ..ولكن مـاهو الـدافع احلقـيقي
لـ (اصـحـاب احلسـ ) من الـبقـاء مـعة
ـعـركـة والـقــتـال دونه مع يـقـيـنـهم ان ا
(خـاسرة) ميدانيا ..!واقل مايوصُف إن
عـدد جـيش( عُمـر ابن سعـد) يربـو على
اثـني عـشـر الف مـقاتـل في اقل رواية 
مــقــابل ســبــعــ  ونـيـف من اصــحـاب
احلُـسـ واهل بـيتـه! ففي هـذا الـظرف
يـكـون من الـصـعـب تمـكّـ حـظ االخرة
الــغـائب ..! عــلى حظ الـدنـيــا احلـاضـر
ـــاجـــعـل مـــعـــركـــة الـــطف اقـــرب  !!..
مـــاتــكــون الـى (مــعــركـــة اجلــوائــز)..!!
والـتى عّـبـر عـنـهـا قـائـد جـيش الـظاللة

عُمر ابن سعد ح قال :ـ
أأتـرك ملُك الري والري مُنيتي أم ارجع
مــاثــومـا بــقـتـل حُـســيـنـي ..هـكــذا كـان
مـعسكر الـضاللة يفكر بـ جـوائز الدنيا
.. فـيـمـا راح مـعـسكـر الـتـوحـيـد يـعطي
دالالتـه الـواضـحـة عن جـوائـز االخـرة..
الـتي ظلت تلويحا غامضا اليرتقي الى
اســتـيـعـاب مــفـاهـيـمــهـا اال اخملـلـصـ
ـدرك حلـقـيقـة مـا جاء به االوفـيـاء وا
احلـسـ (ع) ..فاسـتـعدوا لـلـمنـاجزة و
االســتــشــهــاد حــتى قــال فــيـهـم (عـلــيه
الـــــسـالم ) قــــوال مـــــأثـــــورا (مـــــا رايت
اصـحابـا أوفى من اصحـابي) وهذة الـ

(ما) النافية جاءت على لسان ابن بنت
رســول الــله حــداً فــاصـال لـ (اصــحـاب
)  بــانـهم (اوفـى) الـســابــقـ احلــســ

والـالحــقـــ ..!ولم يــكـن احلُــســ (ع)
ّني لـيـمـتـلك اخلـراج و االمـصار كـي 
بـهـا اصـحابه سـوى (اجلـنـة ) ..! التي
اســـتــثــمـــرهــا في جــوهـــر احلث عــلى

صالح االمة ..!!
وقـد اكــد احلـسـ (ع) الصـحـابه لـيـلـة
الـعـاشرمن احملـرم اذ قـال لهم ..(يـاقوم
..هـذا الـلـيل يُـغــشِيـكم فـاتـخـذوه جمال
..ولـياخذ كل واحـدا منكم بـيد صاحبه
وا مضوا في جوف الليل اليراكم احدا
ان الـقـوم يـطـلـبـونـني  ..الـخ ) فـماراى
وت من قـومه اال أنـهم يـستـانـسون بـا
حالب امه..!! مثلما يستانس الطفل 
ان الـتــبـاين في مـواقف الـرجـال حـيـال
الـبقاء في معسكر الـتوحيد أو معسكر
ــــعـــركـــة جـــوهـــرا الـــظـاللـــة اكـــسب ا
كن ادراكه (سـيسيـولوجيا ) غـريبا ال
ـكن فـهمه سـوى انـها( بـسـهـولة و ال 
حلـظة الـهدايـة الربـانيـة).!التي جـعلت
مـن (احلُر بن يزيد الرياحي) ينتقل من
مـعـسكـر الظـاللة الى مـعسـكـر الهـداية
ـوقف بـعقـله دون هواه  عـنـدما راى ا
فـــــــــــادرك (احلـق) ثـم عـــــــــــرف مَـنْ هـم
ـعركة ..! وقد عُرف اصـحابه في هذة ا
(احلُـر) بأنه (اموي الـهوى) وأحد قادة
يـزيد ابن معاوية ومن الـلذين توجهوا
لـقـتال احلـس (ع) فـالقاه في الـطريق
ـنـاجزة وجـعـجع له ودعـاه لـلـقتـال و ا
عــلى ارض كـربالء ولــكن احلـسـ (ع)
انـــاخ له الـــراويـــة وســـقى لـه خــيـــوله
وفـــرســـانـه ..ونـــراه في الـــعـــاشـــر من
احملــرم يــخــرج من مــعــســكــر الـظـاللـة
ويــاتي بـاكــيـا نــادمـا عــنـد خــيـمــة أبـا
االحـرار(ع) وهـو يـقـول (لقـد جـعـجعت
بـك فـــهل من تـــوبـــة )..!? فـــقـــال له (ع)
(يـاحُـر.. انت حُـرا في الـدنـيـا وسَـعـيدا

في األخيرة). 
 ثـم حتّــول آخـــر في مـــواقف الـــرجــال
ـرة جـاءت عـلى يـد (زهـيـر ابن وهـذه ا
الـقــ )وكـان زهـيـر (عـثـمـاني الـهـوى)
وكـان وقتـها قـريبـا من منـازل احلس

وخـيـامه  اذ قالت لـه زوجته (ذولـهام)
ـاذا ال تقابل احلسـ ابن فاطمة ..? !!
ـانع مـرارا من فـعل ذالك حـتى وكـان 
جـاءت حلـظـة الـهـدايـة بـعـد صـراع مع

قـابـلـة ابلغ الـذات! وبـعـد رجوعـه من ا
زوجــته بــانــهــا (طــالق )..فــردت عــلــيه
..مـاذا ورائك يازهـير ..!? فـقال لـها اني
مـــلـــتـــحـق بـــركب احلـــســـ (ع) وانتِ
تـــرجــعــ مع مـــولى لى( اخلــادم) الى
اهـلكِ قـبل ان تَـهـلكِ وتكـوني سـبـية مع
سـبـايا الـطف ..! وهـذه اشارة واضـحة
الى ان القوم سيلقون حتفهم بال شك!!
فــمـا كــان جـوابـهــا له ..اتـرُيــد لـوحـدِكَ
الــفــوز دونـي  فال افــارقكَ حــتى الــقى

عقيلة الطالب احلوراء زينب (ع)!..
ولـــكن هــنــا نـــضع كــثــيـــر من عالمــات
الـــتـــعــــجب واإلعـــجـــاب واالشـــادة مع
االفــــادة لـــرجــــال رائـــعــــون هم خـــارج
ــنــظـومــة االسالمــيـة فــكــرا وعـقــيـدة ا
واجتــاهــا  اذ نــراهم فـي الـعــاشــر من
احملـرم ياتون ويـقدّمون مُهـجهم سبيال
واجـسـادهم قُـربانـا وحـيـاتهـم منـهـاجا
(ع) كي يــفــوزوا بـ لــقـــضــيــة احلــســ
(جـوائـزاالخرة) وكـان مـاكان من (وهب
ابـن حـــبــــاب الـــكــــلــــبي) ذلك الــــشـــاب
ــسـيــحي) اجلـديــد الـعــهـد بــالـزواج (ا
الـذي التـحق بركب احلسـ في الثامن
مـن احملرم بعد ان القـاه في الثاني منه
وكــــانـت مـــعـه عــــروســـتـه وامه حــــيث
عركـة للـقتال  اسـتاذن احلـس يـوم ا
فــقـاتل ثم رجـع الى امه الـتي ارجــعـتـة
الـى الـقـتــال مـرة اخـرى وهـي تـقـول له
..(ارجـع يــابــني وقـــاتل دون ابي عــبــد
الــلـة الن واعــيـة احلــسـ قــتـلــتـني !!)
فــقــاتل حــتى اســتـشــهــد رضــوان الـله
عــلـيه! ويــضـرب لـنــا (جـون مـولى ابي
ذّر) مـثال رائعا وهو(رجـل مسيحي) قد
نـاهز الـرابعـة و التسـع من الـعمر اذ
قَـدِم الى احلُـس (ع) يـستـاذنه لـلقـتال
وهـو يـقـول (ان لـوني السـود وحـسـبي
لـئيم وريـحي لنـ ..) فرد عـليه السالم
وقــال له (الــلــهم بــيّض وجـهـه و طـيّب
ريـحه واحـشـرة مـع مـحـمـد وآل مـحـمد
..) فــمـا كــان من مـكــان اسـتــشـهـاده اال

ريحا طيبا تاتي منه ..!
إن اصـحـاب احلُسـ (عـليـهم السالم )
يـقـتـربـون من اخلـمـسـ شـهـيـدا ولكن
تـناولـنـا اربعـة منـهم خلصـوصيـتهم و
تّـميز مـواقفهم حـيث ادرك احلس (ع)
ـتــنـاهي في مــضـامـ هــذا الـشــعـور ا
االنــقالب عــلـى الـذات و االنــا وأصــبح
ــاذج من (الــشـهــادة ) اليــرتـقي لــديه 
الـيـهـا احـد من الشـهـداء وهـذا هـو سر
ــومــة الــبـــقــاء في مــآثــر اخلــلـــود ود
ــواقف الـــتــاريخ اذ جـــعــلـــتــهم هـــذه ا
(سـرمـديـون) عـلى مّـر الـعـصـور اليصل
ــتــلك من الــيــهم احــد حــتى من كــان 
الـبهاء البـشري الشيء الكـثير و اجلاه
الـوفير اذ كان عطاء (خير االصحاب )
جـميعهم خالـصا لوجه الله في حضرة
ابـي عـبــد الــله احلــســ فــطــوبى لــهم
وحـــشــرنــا الـــلــة مــعـــهم ! آمــ يــارب

العا ..
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شـهــدت وسـائل الــتـواصل األجــتـمــاعي انـتــشـار واسع وتــزايـد واضـح لـعـدد
مجـاميع التواصل التي تصنف نـفسها أنها مجـاميع نخبوية. في ذات األجتاه
عـانيه بحيث بـات كل من ينضم لتلك شهد مـصطلح النـخبة أستخـداماً جائراً 
كن أن تـؤثر في القرارات السياسية أو اجملامـيع يرى نفسه من النخب التي 
األقـــتـــصـــاديــــة أو األجـــتـــمـــاعـــيـــة. وجــــريـــاً مع الـــنـــظـــريــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة
مـوسكا أو ميـشيل) تصـور كثيـر من أعضاء تـلك اجملاميع أنهم للنـخبة(بـاريتو
governed non-elites خرجـوا من مـجـمـوعـة احملـكـومـ من غـيـر الـنخب
الـى مـجـمــوعـة الــنـخب احلــاكـمـة  governing elitesأو الـصـانــعـة لــلـقـرار
السـيـاسي واألجتـمـاعي واألقتـصـادي. وعلـى الرغم من أني لـست من أنـصار
ستند الى أن العالم اال أني أتفهم منطقـها التاريخي ا نظـريات النخب أساساً
وأغلبـية خاضـعة لتلك الـسلطـة. تنقسم منقـسم الى أقليـة قابضة عـلى السلـطة
أو األجتماعية أو االقـتصادية النخب تـقليدياً الى طبقات مـن النخب السياسية
أو الثقـافية وبحسب درجة حتكـمها بسلطة القـرار في تلك اجملاالت.ولو سلمنا
كن أن ـا  بـصحـة منـطق نظـرية الـنـخبـة فأن الـساحـة العـراقيـة تفـتقـد حالـياً 
كنـها تنسيق وتوحـيد قرارها لقيـادة التغيير في نطلق عـليه (طبقات) نخـبوية 
ـكـن تـصــنــيــفـهـم أنـهـم نـخب قــد يــوجــد أفــراد  أي مـن اجملـاالت أعاله. نــعم
سيـاسية أو أقتصـادية أو ثقافـية أو حتى أجتمـاعية لكن مـا زال الوقت مبكراً

في رأيي لتشكيل طبقات نخبوية تقود التغيير.
…b¹bł W³ ½

أن الــتـاريـخ هـو مــجــرد قـصــة نــخـبــة حتل مــحل أخــرى بــحـسب بــاريــتـو  أو
مـايـسـمــيه "تـداول الـنـخب  circulation of elites. فـعـنـدمـا تــبـدأ الـنـخـبـة
يـتم حتـديـهـا لتـفـسح اجملـال لـنخب أخـرى حتل مـحـلـها. احلـالـيـة في التـراجع
أو دمج : إمـا من خالل االسـتـيـعـاب اعـتـقـد بـاريـتـو أن هـذا يـحـدث بــطـريـقـتـ
ــة .أو من خالل الـثـورة أي الـنـخـبـة الـنـخـبـة اجلـديــدة مع عـنـاصـر من الـقـد
.يشهد العراق حـالياً  حالة سيرورة كبرى وأنتقال اجلديدة الـتي تمحو القد
شامل من نـظام سياسي وأقتـصادي وأجتماعي تـقليدي الى نظـام جديد كلياً
لكنه لم يـنجح بعد في تشكيل نخب ة  فيه الـقضاء تقريباً على الـنخب القد
بديلـة بسبب عدم وضوح معالم هذا النظام اجلـديد . فعلى الصعيد السياسي
ـــوقـــراطـــيــة ـــركـــزيـــة والالمـــركـــزيـــة والـــد ال زال نـــظـــامـــنـــا يـــتـــرنح بـــ ا
واألغـلـبيـة والـتـوافقـيـة. أمـا على الـصـعـيد والـلـيـبرالـيـة والـديـنيـة والدكـتـاتـورية
األقـتـصادي فال زال نـظامـنا يـعـاني من الفـرانكـشتـانـية األقـتصـادية حـيث هو
نظـام  رأسمـالي-أشتـراكي-ريعي-كـليـبتـوقراطي. وعـلى الصـعيـد األجتـماعي
فقـد شرحت في سلسلة مقاالت سابقـة كيف أن مؤسسات الضبط األجتماعي
سجـد واحلكومة) تـشهد حالة مـستمرة من تآكل درسة وا ا التقـليدية(األسـرة
سـلطـاتـهـا وأنـتقـالـهـا الى فاعـلـ جـدد لم يـتمـكـنـوا بعـد من ملء الـفـراغ الذي
تـركته الـسلـطات األجـتمـاعيـة التـقلـيديـة. لقـد ظهـرت في العـراق ظاهـرة جديدة
دن.فبـدال من أن يحصل حتـضر للريف تمـاماً في علم األجـتماع هي تريـيف ا
كـمـا هـو احلال في كـل دول العـالم حـصل لـديـنا تـريـيف لـلمـدن بـحـيث لم تـعد
أو في أحسن األحوال في طـريقها لـلزوال. والغريب النـخب التقلـيدية موجـودة
الـبـيـروقراط ـتـنـفذة ـدن(العـوائل ا أنه لم تـخـتـفي فـقط النـخب احلـضـريـة في ا
كـبـار الــضـبـاط...الخ) بل تــتالشى تـدريــجـيـاً سـلــطـة الـنـخب الــريـفـيـة الـكــبـار
ـدن. حـدث نـفس الــشيء عـلى الـصـعـيـد (الـشــيـوخ ومالك األراضي) خـارج ا
الـثـقافي حـيث غـاب خريـجي مـدارس احلكـمة والـراهـبات وكـليـة بـغداد وأنـدية
الـعـلـويـة والـصـيـد والـبـورت كالب ودور ومـؤسـسـات ومـجـالس الـفن والـثـقـافة
ال زالت عـملـية األحالل والـتبديل واآلداب. وفي غيـاب كل مصـانع النـخب هذه

متلكأة وبالتالي غير قادرة على خلق نخب جديدة تقود عملية التغيير.
أن الـرهـان-حالـيـاً عـلى األقل- عـلى الـنـخب لـكي تقـوم بـعـمـلـية الـتـغـيـيـر التي
ـطـلقـة من الـعـراقيـ يـبـدو رهـاناً خـاسـراً. وفي ظل فـقدان تـريـدها الـغـالـبيـة ا
أو العـسكـر أو حتى الـنظام اخليـارات األخرى الـقادرة على الـتغـييـر(األحتالل
يبـدو اخليـار الشـعبي هـو األكثـر واقعـية واألسـرع تأثـيراً. األنتـخابي احلـالي)
ـشـكـلة في مـثل هـذا اخلـيـار هي خـطورتـه على الـسـلم األجـتـمـاعي. لذا لـكن ا
تـسـتـطـيع حـشـد قوى يـجب تـوفـر أدارة عـقالنـيـة وغيـر مـنـدفـعـة لـهـذا اخلـيـار
الشـارع ولكن ضبطها وعـدم السماح للـعواطف بالتحـكم فيها من جانب آخر.
لـقـد أنتـهت كـما يـبـدو حلـول التـغـييـر الـتي جربـنـاها مـنذ 2003 وصـار لـزاماً
البـحث عن حلـول أخرى ال تـستنـد لنـظريـات وجتارب تـرتضـيهـا النـخب-ألنها

- بل تستند آلمال وأرادة الشعب. غير موجودة أصالً

d¹bIð 5Ð ÆÆ dOOG² «

VFA « d¹dIðË V M «

ø‚«dF « w  Íd−¹ «–U

W U u UÐ  w Ëœ wLOK ≈ Ÿ«d  Â√ WDK « vKŽ wK×  f UMð

 wMOF*« b Uš

بغداد

اخلــلــيج وحتــديــدا الــســعــوديـة الــتي
شـرعت تـوا بخـطوات تـقارب شـرقا في
إجتـاه احملور الروسي- الـصيني هذه
الـعودة اإلضطرارية األمريكية األوربية
جــاءت لــتـفــادي فــتح جـبــهــتـ في آن
واحـــد مـن جـــبـــهــــات حـــرب الـــطـــاقـــة
وإرتـفـاع أسـعار الـنـفط  قـد يـجعل من
شـتاء أوربا األشد قسوة عبر تاريخها.
أمـام هذا اخلـطر إضـطر إدارة الـرئيس
األمـــريـــكـي إلى الـــعـــودة إلى الـــشـــرق
األوسط  مـعـتـرفـا بـأنه "جـاء لـيـصحح
األخــطـاء"  ومن أبـرز مـحـطـات زيـارته
عـقـد إتـفـاقـيـة ستـراتـيـجـيـة جـديدة مع
إسـرائـيل ثم زيارته إلى الـسعـودية في
ــنــطــقــة والــتي تــقــدم في قــمــة قــادة ا
عــنـوانـهــا شـعـار األمن عــلى الـتــنـمـيـة
وهـي ( قـمــة جــدة لـألمن والــتــنــمــيـة )
وكــان من أهم مــخــرجـاتــهــا عـلى األقل

الظاهر منها على السطح :
أوال   –الـتعهد األمريـكي بعدم السماح
"مـــطـــلـــقـــا" بــإمـــتـالك إيــران لـــلـــسالح
الـنـووي وهـذا يـعـني إطـالق رصـاصة
ـفاوضـات في فـييـنا أو الـرحـمة عـلى ا
عـلى األقل مضي اإلتفـاق ولكن بشروط

أمريكية وليست إيرانية .
ثــانــيـا  –تــصــريح الـرئــيس األمــريـكي
جـوزيف بـايـدن : بـعـدم الـسـمـاح بـتـرك
نطقة تملئه الص وروسيا فـراغ في ا
ـنـطـقة ـقـصـود  وإيـران  والشـك إن ا
الــفــراغ هــو الــعــراق كــونه يــقع كــخط
فـاصل بـ مـحـاور الـصراع اإلقـلـيـمـية

والدولية .
ــصـري ثــالــثــا  –تــصــريح الــرئــيـس ا
لفت للنظر: بأنه عـبدالفتاح السيسي ا
لم يـعد مسموحا بوجـود " ميليشيات "

نطقة . في ا
W¹dJ Ž  U³Oðdð

عــلـى األقل هــذا مــا تــرشح من الــقــمــة
وبـالـتـأكـيـد مـا لم يـتـرشح من إتـفـاقات
أمــنـــيــة وتــرتــيــبـــات عــســكــريــة حتت
الطاولة هو األهم . أضف إلى ذلك هذه
الـعودة األمريكية اإلضطرارية للمنطقة
ـمـلـكة الـسـعـوديـة تـعد وحتـديـدا الى ا
ـكانتـها في دوائر إقـرارا بإسـتعادتـها 
القرار االمريكي ودورها احملوري الذي
ســتـؤديه مـسـتــقـبال في إدارة الـصـراع
اإلقـليمي والدولي في الشرق األوسط 
رغـم اإلشـارات الـســعـوديـة الــواضـحـة
بـعـدم اإلنخـراط مـجددا مع اخملـطـطات
األمــــريــــكــــيــــة والـــتــــورط فـي حـــروب
وصــراعـات غــيـر مــحـســوبـة ال خــاسـر

نطقة نفسها . فيها سوى شعوب ا
ثــالـثــا - طـبــيـعــة الـصــراع احملـلي في

العراق
إتـخـذ الصـراع عـلى السـلـطة في بـداية
اإلحــتـالل األمــريــكي غــطــاءا طــائــفــيــا
وعـنصـريا ومـذهبـيا وبـدا العـراق كأنه
ثالث كــتـل مـنــقــســمــة تــتــصـارع عــلى
جرد ـال والسالح ولـكن  الـسلـطة وا
مـــرور الـــوقت إتـــضـح زيف الـــطـــبـــقــة
الــسـيـاسـيـة الـتي كــلـفـهـا اإلحـتالل في
الــتـخـادم والــتـعـاقب وإنــكـشـاف حـجم
فـسادها وفشـلها في تقـد أية خدمات
ورهـن ســـيـــادة الــــعـــراق وإســـتــــقالله
لــصـــالح دول أجــنــبــيـــة عــلى حــســاب
مصالح الشعب العراق األمر الذي أدى
إلى إنــحــسـار شــعــبـيــتـهــا وفــقـدانــهـا
تــدريــجــيــا مــشــروعــيــة حــكــمــهــا رغم
مـسـرحيـات اإلنـتـخابـات الـهزيـلـة التي
جتـــري كل أربع ســـنـــوات  وواقــعـــيــا

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وإعــاد ضـــبـط أطــراف
ناطق هي حتـالفاتها  ومن أهم هذه ا
الـشـرق األوسط واخلـلـيج وبـالـتـحـديد
ــهــمـل كــونه ســيــشــكل خط الــعــراق ا
الــــصـــد األول الــــفـــاصـل بـــ احملـــور
اإليــراني الـروسي الـصـيـني من جـهـة
واحملـور اخلـلـيـجي األمـريـكي الـغـربي
مـن جــهــة أخــرى وهــو مــا عــبــر عــنه
الــــــرئـــــيـس األمــــــريـــــكـي في زيــــــارته
لـلسعـودية وحضـور ( قمة جدة "لألمن
" والــتـنـمــيـة : لن نـتــرك مـنـطــقـة فـراغ
تـمـلـئـها الـصـ وروسـيـا وإيران ) في
إشــارة واضــحــة ال تــقـبـل الـلــبس إلى
ــا تــقـــدم من الــواضح إن الـــعــراق . 
طـبـيعـة وخـارطة الـصـراع الدولي بـعد
احلـرب في أوكـرانـيا لن يـكـون نفـسـها
قــبل ذلك  وإن الــعــراق قـد عــاد بــقـوة
إلـى دائرة اإلهتمام األمريكي واألوربي
واخلـــلــيـــجي كـــخط تـــقــســـيم حملــاور
الـصراع الـدولي القـادم وكونـه محاذي
ــصــادر الــطــاقــة  وإن لم تــبــرز بــعـد
ـا قـد يـزيـد مـالمح هـذا اإلهـتـمـام  و
الـــوضع الــدولـي خــطـــورة ونــتـــيــجــة
ــبــررات مـوضــوعــيــة أهـمــهــا عـوامل
الـــطــــاقـــة واإلقـــتـــصــــاد والـــتـــضـــخم
وإحــــتــــمـــاالت الــــركــــود  هـــو مــــجي
اجلـمهوري لسدة احلكم في الواليات
ا قـد  يـشـهد الـعـالم حـربا ـتـحـدة  ا
فـكـما هـو مـعـروف لكل رئـيس امـريكي

جمهوري حربه .
ثانيا - تداعيات زيارة بايدن للمنطقة
حــرص بــايـدن ومــنــذ إسـتالمه االدارة
األمــريـكــيـة مــطـلع 2021 عــلى إتــخـاذ
مـواقف بعـيدة عن أسالفه في الـتعامل
ملكة السعودية وكان منها إزالة مع ا
ـــضـــادة بــــطـــاريـــات الــــبـــاتـــريــــوت ا
لـــلـــصـــواريـخ والـــتـــصـــريح بـــأنه لن
يـتعامل مع ولي الـعهد السـعودي كما
" من قوائم وافـق على إزالـة "احلوثـيـ
اإلرهـاب وحظر جتهيز التحالف الذي
تقوده السعودية في اليمن بالسالح .
شـهـدت نـفس فـتـرة الـتـعـالـي والـغرور
األمـريـكي في الـتـعامل مع الـسـعـودية
شـهدت تـقاربا سـعوديا حـثيثـا بإجتاه
الــصـــ وروســيــا الســيــمــا خــطــوات
الــشـراكــة االقــتـصــاديـة والــتـجــاريـة 
وقف السعودي بالوقوف على تـتوج ا
احلــــيــــاد في قــــضـــيــــة احلـــرب عــــلى
أوكـرانيـا ثم لتـأتي الصـفعـة األكبر في
رفــضـــهــا زيــادة إنــتــاج الـــنــفط لــســد
الـــنـــقص احلـــاصل جـــراء احلـــرب في

أوكرانيا .
بـاغت الـغزو الـروسي ألوكـرانيـا أوربا
ــتــحــدة الســيــمــا بـقــطع والــواليــات ا
اإلمـدادات الروسية للـغاز والطاقة إلى
ـا جـعـلـهمـا يـعـيدان أوربـا الـعـجوز 
ـة مع الــنــظـر بــتـحــالــفـاتــهــمـا الــقــد

لم يـكن تفاقم الصراع على السلطة في
الــعــراق ولــيــد اإلنـتــخــابــات األخــيـرة
ـا كــان تـتـويج لـعـمـلـيـة سـيـاسـيـة وإ
هــشـة مــنـذ بـدايــتـهـا حــيث ولـدت من
رحـم اإلحـتالل االمــريــكي وبــشــعـارات
فـضفـاضة كـانت أكبـر بكـثيـر من جسد
ثـخن بجـراح أربعة الـشعب الـعراقي ا
عـقود من احلروب الـطاحنـة واحلصار
اإلقتصادي القاسي وسن اإلحتالل .
زاد مـن ذلك إعتـمـاد نـظام احملـاصـصة
الـطائفية واإلثنية كنظام حكم سياسي
فعول من إنقسامات اجملتمع سـاري ا
الــــعـــراقـي حـــيـث ســــعت الــــطـــبــــقـــة
الـسيـاسية إلى تـوظيف ذلك لصـاحلها
ا بـعيدا عن مـصالح الشـعب العـليا 
خــلق تــدريــجــيـا حــالــة من اإلحــتــقـان
والـغليان الشعبي الذي عبر عن نفسه
مــــــرارا عــــــلـى شــــــكـل مــــــوجــــــات من
اإلنـتفاضات الـشعبية إبـتداءا منذ عام
2011 كـنتيجة حـتمية  حلجم اخلراب
وإنــــهــــيــــار اخلـــدمــــات الــــصــــحــــيـــة
والـتعليـمية وجيـوش الشباب الـعاطلة
عن الــعــمل وتــضــخم مــعــدالت الــفــقـر
وتــفـشـي اخملـدرات واألمــيـة والــفـسـاد
ــالي واإلداري ونـهب الــثـروات الـذي ا
مــارســته بــإنـتــظــام أحــزاب الـســلــطـة
ومـــافــيــات الـــفــســـاد وأمــراء احلــرب
وحتـول نـظـام احلكـم تدريـجـيـا إلى ما
يـــــشــــبه اإلقـــــطــــاعــــيـــــات وأضــــحت
قراطية واإلنتخابات نكتة سمجة الـد
ومـسـرحـيـة إلعادة إنـتـاج وتـدوير ذات

الواجهات السياسية .
أوال - إرتــــــدادات الـــــغــــــزو الـــــروسي

ألوكرانيا
ـقـراطـي إلـى احلكم مـنـذ مـجيء الـد
ـتـحـدة لم يـكن الـعـراق فـي الـواليـات ا
أصـال عـلى قــائــمــة أولـويــاتــهم األمـر
الـذي أطلق يد إيـران في العراق  وفي
الوقت الذي كان معدل الصراع الدولي
الـذي يعد الـسمة الـغالبـة في العالقات
الـدوليـة يـسيـر بسـرعة هـادئة نـسبـيا
جــاء الــغـزو الــروسي ألوكــرانـيــا عـلى
تـخـوم أوربـا لـيـشـكل صـدمـة ولـيـعجل
مـن سـرعـة الـصــراع الـدولي إلى احلـد
الـذي دفع بدول واقفة على احلياد منذ
نـصف قرن لإلسراع فـي اإلنضمام إلى
حـلف الناتـو في حلظة تـاريخيـة تشبه
إصــطــفــافــات مـا قــبل عــشــيــة احلـرب

ية الثانية . العا
احلـــرب األوكـــرانــيـــة دفــعـت أمــيـــركــا
وأوربـا الـعجـوز إلى إعادة حـسـاباتـها
عـسـكـريـا وإقـتـصـاديـا والـصحـوة من
إجـازتـهـا الـطـويـلـة في شـهـر الـعـسل 
بـــعــــد أكـــثـــر من ربع قــــرن من تـــفـــكك
االحتـاد الـسوفـيتي ولـيعـود اإلهتـمام
مـن جــديــد مـن قــبل الـــدول الــعـــظــمى
والـكبرى إلعادة فحص مناطق نفوذها

أصــبـحت هــذه الـطـبــقـة مــعـزولـة وفي
مـواجهـة الشـعب بعـد أن سقـطت ورقة
الـتوت عن شـعاراتهـا الزائفـة وبعد أن
سـقـطت ورقـة الـطـائـفـيـة الـتي جنـحت
في بـدايـة األمـر في تـوظـيـفـهـا لـصالح
بــقــاءهــا وإعــادة إنــتــاج نــفــســهــا في
الــســلــطــة . تــدريــجــيــا لم يــعــد لــهـذه
األحـزاب أيــة أرضـيـة شـعـبـيـة وفـقـدت
ـا رصـيــدهـا بـالـكـامل وعـبـر عن ذلك 
يـشبه اإلسـتفتـاءات الشعـبية من خالل
إنــتــفــاضــات شــعـبــيــة عــارمــة قــادهـا

الشباب.
حـاليا آلية نظرية الضد النوعي باتت
تـعـمل بـقوة داخل أروقـة هـذه الطـبـقة
بــــحــــيـث أصــــبــــحت اإلنــــشــــقــــاقــــات
والـتصدعات السمة الـغالبة في طبيعة
عـمل هـذه الـطـبقـة ويـعـود الـسبب إلى
الــتــنـــافس والــصــراع عــلى مــزيــد من
الـنـفوذ والـبـقاء في الـسـلطـة واحلـفاظ
كاسب اإلقتصادية الهائلة التي عـلى ا
حـقــقـتـهـا طـيــلـة الـتـسـعــة عـشـر عـامـا
ـاضية  ومن خالل سعيها للبقاء في ا
الــســـلــطــة واإلســتــقـــواء عــلى الــضــد
الـنوعي حتولت بـعض هذه القوى إلى
وكالء بـالنيابة عن مصالح هذه الدولة
ن لـديها نفوذ ناعم األجـنبية أو تلك 
وصـلب في العـراق عسكـريا وسيـاسيا

وإقتصاديا .
وكـــــعــــــرف لـــــيس لـه أي أســـــاس في
الــدســـتــور إنــحــصــر مـــنــصب رئــيس
الـوزراء وهو مـحور الـسلـطة والسالح
شوه في العراق اني ا في النظام البر
والـــقــائـم عــلى أســـاس( احملــاصـــصــة
الـتوافـقيـة ) إنحـصرت رئـاسة الوزراء
كــــحـــصــــة في حـــيــــز أحـــزاب اإلسالم
الـسياسي الطائفي ونـتيجة تصدعات
هـذه األحزاب وصـراعها عـلى مزيد من
مــغـا الــسـلــطـة والــتي كــانت لـوقت
قـريب تـبـدو مـوحـدة ومـتـخـادمـة فـيـما
بـينها  ساهم في تعميق هذا اخلالف
إشــتــداد الـصــراع الـدولـي واإلقـلــيـمي
وســعي مـحـاوره عــلى ملء الـفـراغ في
الــعــراق لــصـاحلــهــا نــتـيــجــة مــوقـعه
اجلــيـوبــولـيــتـيـكـي اخلـطـيــر وثـرواته
الــــنـــفــــطـــيـــة  حــــيث يــــرغب احملـــور
(اإليـراني الصـيني الـروسي) في إبقاء
ر مـفـتوح جـيـوستـراتـيجـيا الـعـراق 
لــــلـــقــــوس ( اإليـــراني  –الــــعـــراقي –
الـــســوري  –الـــلـــبـــنــانـي وصــوال إلى
ـتـوسط ) شــواطيء الـبــحـر األبـيـض ا
ثل الـعراق بـكافة وبـالنـسبـة للصـ 
خــيـارات طـريق احلــريـر اجلـديـد وهـو
ثل مـشروع الـقرن بـالنـسبـة للـص 
الــــعـــراق فـــيـه عـــقـــدة الــــوصـــول إلى

توسط . شواطيء البحر األبيض ا
مـن جـــــــانـب آخـــــــر يـــــــرغـب احملـــــــور
(الــسـعـودي األمـريـكي الـغـربي) في أن
يـستـعيـد العـراق إستـقالله وقراره عن
النفوذ اإليراني وتشكيل حكومة قوية
قـــادرة عــلى إنــهــاء الـــنــفــوذ اإليــراني
وأذرعـه في الــعـــراق لــيـــشــكـل مــقص
يــقـطـع نـفــوذ إيـران والــصـ بــإجتـاه

توسط .  البحر األبيض ا
حــالــيـا إســتــكــمـلـت مـحــاور الــصـراع
احملـلي في الـعـراق مالمحـهـا لـتتـبـلور
في قـــطــبــ  هـــمــا تــكــتـل ( الــتــيــار)
الـصـدري الـذي يـقـوده الـسـيـد مـقـتدى
الـصدر مـدعوم كـرديا بـالسـيد مـسعود
نـاطق الغربية الـبرزاني ومدعوم من ا
مـن خالل احلــلــبــوسي واخلــنــجــر من

جــهـة وهـو مـحــور بـعـيـد نــسـبـيـا عن
الـتـوجه اإليراني وأقـرب إلى إستـعادة
الـــعـــراق لـــدوره الـــعـــربي وقـــريب من
عنى الواسع. التوجهات األمريكية با
ـثل احملــور الــثـاني هــو ( اإلطــار ) و

القوى والفصائل القريبة من إيران .
كال احملورين متعادل من حيث القوة
 فـــاحملــور األول لـــديه تـــيــار شـــعــبي
تلكه الصدر حصريا ماليـيني واسع 
في الــســاحــة الـســيــاســيـة الــعــراقــيـة
وبــدون مـنـافس ويـتــصف بـإنـضـبـاط
مسـنود بجـناح عـسكري عـاطفي عـالي
ـهدي" وسـرايـا السالم ـثـله "جـيش ا
تـلك مـحور كـفـصائـل مسـلـحة . كـمـا 
اإلطـار فصائل مسلحـة مدربة ومجهزة
بـصـورة متـقـدمة نـوعـيا ومـدعـومة من

إيران .
سـابقـا كان قـد جرى "عـرفا سـياسـيا "
فـي أن يكون رئيس الوزراء في العراق
قـابل لـلقـسمـة على اإلرادتـ اإليرانـية
ـا يــضـمن مــصـالح كال واألمــريـكــيـة 
الـطرف  حـاليا وبسـبب تغير طـبيعة
الــصــراع اإلقــلــيـمـي والـدولـي فـإن كال
احملـــوريـن يــســـعـى لإلســـتـــيالء عـــلى
الــســـلــطــة كــلــيـــا وإقــصــاء خــصــومه
وإجــتـثـاثـهم من الــسـاحـة وسط حـجم
هــائل من اخملــاوف والـشــكـوك يــحـول

دون أية تفاهمات أو حوارات .
تـصارعة ال ـفارقـة إن كال احملورين ا ا
ـشهـد السـياسي يـشـكالن من حقـيقـة ا
أكثر من  % 20فـي ح هناك األغلبية
نتفضة ضد كال الـساحقة الصامتة وا
احملــورين والــتي مـثــلـتــهـا إنــتـفــاضـة
تــشـرين وعــمـودهــا الـفــقـري الــشـبـاب
ـتـمـرد عـلى هذه الـطـبـقـة السـيـاسـية ا
ويــســـعى إلى تــغــيــيــرهــا إال إن هــذه
األغـلـبـيـة رغم إنـها بـاإلمـكـان أن تـكون
ـــوازن والــرقم ـــكــافيء وا ـــعــادل وا ا
عادلة الـسياسية الـصعب الثالـث في ا
الـثنائية احلالية كونها الوحيدة التي
تـمتلك طـاقة الشـارع والشبـاب إال إنها
طاقة معطلة كونها غير منظمة وتفتقر
ـنـظـومـة قـيـادة وسيـطـرة كـمـا تـفـتـقر

عالم .  لرؤية سياسية واضحة ا
رابعا - مشاهد العراق احملتملة

ـصـالح في الـعـراق تـتــداخل خـطـوط ا
ـصـفـوفـة مـعـقـدة يـصـعب وتـتـشـابك 
مــعـهــا نـسـج أي تـصــور وسط تـداخل
األبـعـاد احملـليـة واإلقـلـيـميـة والـدولـية
وتـــــداخل األبـــــعــــاد الـــــســــيـــــاســــيــــة
واإلقـتـصـادية والـعـسـكـرية أضف إلى
ذلـك أدى غيـاب إرادة سـيـاديـة مـوحدة
إلـى بــروز مـــراكــز قـــرار وقــوى خــارج
الـدولـة وأحـيانـا أقـوى منـهـا عمق من
ذلـك نـظـام ســيـاسي مــشـوه قــائم عـلى
ــة وجـو ــغـا أســاس احملـاصــصـة وا
سـيـاسي مـشـحـون ومـثـقـل بـاإلحـتـقان
ـا يجعل من الـعراق أشبه والـشكوك 
بـبرميل بـارود قد ينفـجر في أي حلظة
نـتيجة إنعدام صمامات األمان الالزمة

لتهدئة األوضاع .
الشك إن الـتصدعات قد بـلغت أقصاها
عـمــوديـا وأفـقـيـا في بــنـيـة ومـنـظـومـة
احملـاصــصـة والـفـسـاد الـهـشـة أصال 
وإسـتـكـمـلت كافـة أبـعـادهـا العـقـائـدية
ـصلحـية والعـسكريـة والسيـاسية  وا
سـواء في صفوف األحـزاب ذات النهج
الـقـومي في شـمـال الـعـراق أو أحزاب
اإلسـالم الــــــســــــيــــــاسـي فـي الــــــوسط
نـاطق الغربية فال واجلـنوب أما في ا

بغداد
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ــعــنى تـــوجــد أحــزاب ســيـــاســيــة بـــا
ـا سـمـاسـرة صـفـقـات ال احلـقـيـقي وإ
ناطق ـتون بصلة لواقع نسيج هذ ا

الفكري والسياسي.
جـمـيع اإلحتـمـاالت مفـتـوحة في وضع
الـعراق الشائك من أكثرها تفاؤال إلى
أكــثـرهـا تــشـاؤمــا وقـتـامــة مـســتـقـبل
الـعراق في مـهب الريـاح ويشـبه مركب
بـال ربــان أو وجــهـــة واضــحــة  وسط
أمـــواج الــصــراع احملـــلي واإلقــلـــيــمي
ـتالطـمــة وفي أدنـاه بـعض والــدولي ا

شاهد احملتملة : التصورات وا
 ‰Ë_« bNA*«

بـقـاء رئـيس الوزراء احلـالي مـصـطفى
قـرب من التيـار ومضاعفة الـكاظمي ا
الـضغط الشعـبي جلماهيـر التيار على
الــقــضــاء واحملــكــمــة اإلحتـاديــة  حلل
ـان وتـعـطـيـل مـؤسـسـات الـدولـة الــبـر
والذهاب إلنتخابات مبكرة خالل سنة.

w½U¦ « bNA*«

الـتوافق بوسـاطة خارجـية على رئيس
وزراء تـــوافـــقي لـــتـــصـــريف األعـــمــال
تـرشـحه قـوى اإلطـار قـريب مـن الـتـيار
الـــصــــدري واليـــســـتــــفـــزهم  يــــهـــيـــأ

إلنتخابات مبكرة
Y U¦ « bNA*«

الـــهــروب لألمـــام وقــيـــام قــوى اإلطــار
مــنـفـردين بـتــشـكـيل حـكــومـة يـرأسـهـا

مرشح من قبلهم 
lÐ«d « bNA*«

فــرض األمـر الــواقع من خالل فــصـائل
احلـشد الـشعبي والـذهاب إلى حـكومة
طــــواريء تــــشــــكـــلــــهــــا قــــوى اإلطـــار
بـإعتـبارها حـاليا تـمثل األغلـبية داخل

ان البر
f U)« bNA*«

تـأجيج ورقة التـحشيد الـشعبي والزج
ومع وجـود الـسالح خارج بـالـعـشائـر 
الـدولـة وفي ظل غـياب مـركـزية وهـيـبة
الـدولة قد يؤدي إلى إإلصطدام نتيجة
أي خـطـأ مـقصـود أو غـير مـقـصود من
ــا مـن خالل عــامل أحـــد االطــراف ور

خارجي .
œU « bNA*«

الـعـودة من جديـد إلى نـظام الـتوافق (
احملــاصـصــة ) نــتـيــجـة تــعـادل كــفـتي
أطــراف الــصــراع ( الــتــيــار واإلطــار )
والـــــلـــــجـــــوء إلـى تـــــعـــــديل قـــــانـــــون
اإلنــتـخــابـات مع تــغـيــيـر فـي خـارطـة
ـا يـرضي ـكـاسب  أوزان الــغـنـائم وا

تصارعة . األطراف ا
اخلـالصــة : صـــفــوة مـــا ســبـق  فــإنه
ــكن الــقــول بــأن طـبــيــعــة الــصـراع
اجلـاري في العراق قد يبدو ألول وهلة
إنه صــراع وتـنــافس مـحــلي بـإمــتـيـاز
عــلى الـســلـطـة وذلـك صـحـيـح بـجـانب
ـكـن فصـلـه بأي كـبـيـر مـنه  إال إنه ال
حــال من األحــوال عن أبــعـاد الــصـراع
اإلقــلـيـمي والـدولي الـذي بـات الـعـراق
مـنطقـة ستراتـيجيـة فيه بسـبب موقعه
اجلـيـوبـولـيتـيـكي وثـرواته في خـارطة
هـذه الصـراع ومن احملتـمل أن يـتحول
هـــــذا الــــصــــراع احملــــلـي إلى صــــراع
بــالـوكـالــة عن قـوى إقـلــيـمـيــة ودولـيـة
حـــسب مـــصـــالح ومـــخــطـــطـــات هــذه
األطــــراف قـــد تـــعــــبـــر عـن نـــفــــســـهـــا
بـإنـتـخـابـات مـبـكـرة شـرسـة تـسـتـخدم
فـيها كـافة الوسـائل الناعـمة والصـلبة

تاحة لدى أطراف الصراع .  ا
{ مدير مركز دجلة للتخطيط اإلستراتيجي
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بغداد

تـعد اللـغة العـربية أقـدم اللغـات احلية
عـلى وجه األرض و عـلى اخـتالف ب
الـباحث حول عمـر هذه اللغة; ال جند
شـكاً في أن الـعربـية الـتي نسـتخـدمها
الـــيــــوم أمـــضت مـــا يـــزيــــد عـــلى ألف
وســتــمـــائــة ســنــة وقــد تــكــفّل الــله -
سـبـحـانه و تعـالى- بـحـفظ هذه الـلـغة
حـتى يرث الله األرض ومن عليها قال
تـعالى {إنـا نحن نزلـنا الـذكر و إنا له
حلـــافــظـــون} و مــذ عـــصــور اإلسالم
األولى انــتــشـرت الــعـربــيـة في مــعـظم
ــعـــمــورة وبــلـــغت مــا بـــلــغه أرجـــاء ا
ــسـلــمـ اإلسالم وارتــبــطت بـحــيـاة ا
فـــــأصــــبــــحـت لــــغــــة الـــــعــــلم و األدب
والـــســيــاســة و احلـــضــارة فــضالً عن
كـــونــهــا لـــغــة الــديـن والــعــبـــادة.لــقــد
اسـتطاعت اللـغة العربـية أن تستوعب
احلـــضــارات اخملــتـــلــفــة الـــفــارســيــة
عـاصرة لـها والـيـونانـية والـهنـديـة ا
فـي ذلك الـــوقـت و أن جتـــعل مــــنـــهـــا
ـــنـــزع ــــيـــة ا حـــضــــارة واحـــدة عـــا
إنــسـانــيـة الـرؤيــة وذلك ألول مـرّة في
الـــتـــاريـخ فـــفي ظل الـــقـــرآن الـــكـــر
ـية أصـبـحت الـلـغـة الـعـربـيـة لـغـة عـا
والــلـغــة األم لـبالد كــثـيــرة. إن أهـمــيـة
الــلـغـة الـعــربـيـة تـنــبع من نـواحٍ عـدّة;
أهــمــهــا: ارتـبــاطــهــا الــوثــيق بــالـدين
اإلسـالمي و الــــقـــرآن الــــكــــر فــــقـــد
اصـطفى الـله هـذه اللغـة من بـ لغات
الــعـالم لـتــكـون لـغــة كـتـابه الــعـظـيم و
لــتـنــزل بـهـا الــرسـالــة اخلـاتــمـة {إنـا
أنـزلنـاه قرآنا عـربيـا لعلـكم تعـقلون}
نـطلق ندرك عـميق الـصلة و من هـذا ا
بـ الـعـربيـة و اإلسالم كـمـا جنـد تلك
الـعالقة علـى لسان العـديد من الـعلماء
ومـنـهم ابن تـيـمـية حـ قـال: " مـعـلوم
أن تــعـلم الـعــربـيـة و تــعـلـيم الــعـربـيـة
كما تتـجلى أهمية فـرض على الكفـاية 
فـتـاح إلى الثـقـافة الـعـربيـة في أنـهـا ا
اإلسالمـيـة و الـعربـيـة ذلك أنهـا تـتيح
ـتـعـلـمـهـا االطالع عـلى كم حـضاري و
فـكـري ألمـة تـربـعت عـلـى عـرش الـدنـيا
عـــدّة قــرون وخـــلــفـت إرثــاً حـــضــاريــاً
ضــخـمـا في مـخـتــلف الـفـنـون و شـتى

العلوم.
أهـمـيـة اللـغـة الـعـربيـة تـنـبع من نواح
عـدة; أهمـها: ارتـباطهـا الوثـيق بالدين
اإلسـالمي و الــــقـــرآن الــــكــــر فــــقـــد

اصـطـفى الله هـذه اللـغـة من ب لـغات
الـعالم لـتكـون لغـة كتـابه العـظيم و من
ـنـطـلق نـدرك عـمـيق الـصـلـة ب هـذا ا
الـــعـــربــيـــة واإلسالم كـــمـــا جنـــد تــلك

العالقة على لسان العرب.
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ـميـزات التي تتـميز هـناك الـعديد من ا
بـهـا الـلـغـة العـربـيـة عن بـاقي الـلـغات

ومن أبرزها:
هي لـغـة الـقـرآن الـكـر ولـغـة احلـديث
الـشـريف  هي لغـة الضـاد وهي اللـغة
الـوحـيدة في الـعالم الـتي تـشتـمل على
هـذا احلـرف. تـتـسم بـالـقـوة والـصالبة
ـكن أن جتـدها في ـفـردات التي ال  وا
أيـة لـغـة أخـرى حـيث تـتـوزع احلروف
فـيـهـا عـلى مـخـارج الـشـفـت مـن أعلى
ومن أســـفل مــشـــكّــلــة تـــرانــيم قـــلــمــا
تـسـمـعـهـا في بـاقـي الـلـغات. ?حتـتـوي
عـلى ثمانية وعـشرين حرفاً وهي بهذا
تـعــتـبـر من أقل لـغـات الـعـالم من حـيث
عـدد احلـروف.  تتـميـز بأنـها تـكتب من
جـهة اليم إلى اليـسار وهذا يختلف
عـن باقـي لغـات الـعـالم الـتي تـكـتب من

اليسار لليم عدا اللغة الفارسية.
 يــتم االحـتـفـال في كـلّ عـام في الـثـامن
عـشـر من شـهـر كـانـون الـثـاني فـي يوم
يّ لــلــغــة يــطـــلق عــلــيـه "الــيــوم الــعـــا
الـعربيّة" فقد وافـقت منظّمة األ على
اعـتـمـاده لالحـتفـال به حـيث إن الـلـغة
الــعــربـيــة تــعـتــبــر من الـلّــغــات الـستّ
عـتمـدة حول الـعالم.وتـنبع الـرسمـيّـة ا
أهــمــيــة الــعــربــيـة فـي أنــهـا مـن أقـوى
سـلم ذلك الـروابط و الصالت بـ ا
أن الـلـغة من أهم مـقوّمـات الوحـدة ب
اجملـتمـعات. وقد دأبت األمـة منـذ القدم
عــلى احلــرص عــلى تــعـلــيم لــغــتــهـا و
نـشـرهـا لـلـراغـبـ فـيـهـا عـلى اخـتالف
أجــــنــــاســــهم و ألــــوانــــهم ومــــا زالت
فـالـعـربيـة لم تـعد لـغـة خـاصة بـالـعرب
ـية يطلبها وحـدهم بل أضحت لغة عا
ــســلــمــ في الــعــالم الــيــوم ماليـــ ا
الرتـــبـــاطـــهـــا بـــديــنـــهـم و ثـــقــافـــتـــهم
اإلسالمـيـة كـمـا أنـنـا نـشـهـد رغـبـة في
سلـم للتواصل تـعلم اللغـة من غير ا
مـع أهل الـلـغـة من جــانب و لـلـتـواصل
مـع الـــتـــراث الـــعـــربـي و اإلسالمي من

جهة أخرى.
تعطي لأل العربية هويتها اخلاصة

وتــبـرز مـكـانـتـهــا بـ شـعـوب الـعـالم
فـالـلغـة من أهم سمـات الـشعـوب حيث
تـقـاس قـوة الـشعـوب بـانـتـشار لـغـتـها
وقـوتـهـا ووجـود أكـبـر عـدد من الـناس

الذين يتقنونها. 
تــســتـعــمل كــلـغــة أســاسـيــة لــتـدريس
الـــكــثــيـــر من الــعــلـــوم ومن أهم هــذه
الـعـلـوم العـلـوم اإلسالمـية مـثل تـعـليم
الــقـرآن الـكــر واألحـاديث الـشــريـفـة
والـفقه باإلضـافة إلى تعلـيم اخلطابة
والــشــعــر واألدب. تــســاهم عــلى فــهم

الدين بالطريقة الصحيحة 
كـما أنـها تـسمـو باألفـراد وتمكـنهم من
تــعـلم تـعـالـيـم ديـنـهم دون وسـاطـة من
أحـد. ?تـعـتـبـر الـلـغـة الـعـربيـة من أهم
ـرجـعـيـات لبـاقي الـلـغـات في الـعالم ا
فـلو بحثنا لوجدنـا العديد من الكلمات
الــعـربــيـة واألرقـام فـي بـعض الــلـغـات
األجـــنــبـــيـــة مــثل الـــلـــغــة الـــتــركـــيــة
والـفـارسيـة والكـردية. الـلـغة الـعربـية
مـهمة في التعرف على لغات أخرى من
خالل الـتـرجـمـة والنـقل حـيث تـتوسع
مـدارك اإلنـسان ويـتعـرف عـلى ثقـافات
أخـــرى. تـــواجه فـي  لــوقـت احلـــاصــر
الــكـثــيـر من حتــديـات الــعـصــر فـنــجـد
صطلحات الدارجة انـتشار العامية وا
والـقليل يتـحدث العربـية الفصحى في
مـواقع تـعلـيمـيـة أو منـاسبـات مـعيـنة
ونـسـتـطـيع أن جنـمل الـتـحـديـات  إلى

نوع من التحديات وهما:
حتـديات داخـليـة :- وتتـمثل في الـبعد
عن اسـتـخدام الـفـصحى  واسـتـبدالـها
بـالــلـغـة الـعـامـيـةأو مــزجـهـا بـالـلـغـات
مع األخـرى بدعوى التحـضر والسرعة
الـعـلم أن الـتـطـور ال يكـون بـالـبـعد عن
حــضــارتــنـا وال عن لــغــتــنـا الــعــربــيـة
الـفصحى فكثيرًا  من الدول تقدمت مع
حـفـاظـهـا عـلى لـغـتـهـا األسـاسـيـة مـثل

. اليابان والص
حتـديات خـارجيـة :- تتـمثل فـي الغزو
الـفكري لـلغات األجـنبيـة األخرى لتحل
مـــحل الــلـــغــة الـــعــربــيـــة في الــتـــعــلم
ـة والــدراسـة بــدعــوى تـقــنـيــات الـعــو
احلـديثة التي ترغب في ابتالع ثقافات

الشعوب العربية والقضاء عليها 
ولـألسف نـحن الـعـرب نــسـتـسـلم لـذلك
ة تـاريخ وحضـارة كانت ونـسلم لـلعـو
ومــازالت مـنـارة لــلـعـالـم .مع الـعـلم أن
حـفـاظـنـا عـلى الـلـغـة الـعـربـيـة اليعـني
عـلى اإلطالق دعـوة لعـدم تعـلم اللـغات
األخــرى بل إن رسـولـنــا الـكـر دعـانـا
لـذلك مع احلفاظ على لغتنا األم فلغتي

هويتي .
نـتـسـاءل جـمـيـعـا عن مـسـتـقـبـل الـلـغة
الـعـربـيـة خـاصـة فى ظل هـذا الـتراجع
الـبين فى التعبير والـكتابة الصحيحة
والـــتى أصــبــحت ظـــاهــرة عــامــة بــ
ـصـرية ـدارس واجلـامـعـات ا طـالب ا
فـالـشـواهد عـديـدة حول هـذا الـتراجع

والـذى يؤكد عـلى أن هناك عـدة قضايا
ـنـاهج الـتــعـلـيم لـلـطالب فى تــرتـبط 
ـراحل اخملـتـلـفة من الـدراسـة خـاصة ا
ــدارس احلـكـومــيـة وهـنــا نـؤكـد فى ا
عــلى أهـمــيـة الــتـطــويـر فـى مـنــظـومـة
الـتـعلـيم كـعمـليـة هـامة لـتـصحـيح تلك
احلــالـة من الـتـردى فى مــنـاهج الـلـغـة
ــكــانــة الــتى الــعــربــيــة وإعــطــائــهــا ا
تـستحقها من األهـمية; حيث إن إهمال
الـلـغـة الـعـربـية والـتـعـالى عـلـيـهـا كـما
نـالحــظـه فى الـــعــديـــد من الـــشـــواهــد
ســيـــكــون له عــواقــبه الـــكــبــيــرة عــلى
مـستقبل هوية اجملتمع فاللغة القومية
فـى أى مجتـمع قـد تضعـف وتموت إذا
تـخـليـنـا عن التـعـبيـر بـها واسـتـبعـدنا
اسـتـخـدامـهـا فى احلـيـاة االجـتـمـاعـية
والـثقـافيـة وخاصـة فى منـاهج الـنظام
الـتـعلـيـمى من األساسى إلـى الثـانوى.
ـنـطـلق نـؤكـد أن الـتـطـويـر ومن هــذا ا
يــجب أن يــكــون ضــروريــا خـاصــة فى
مـــنــظــومـــة الــتــعـــلــيم اجلـــديــدة ومــا
تــتــضـمــنه وتــتــطــلـبـه مـنــاهج الــلــغـة
الــعـربـيـة من دروس فى قــواعـد الـلـغـة
ـطــالـعـة واإلمالء والـتـعـبـيـر ومـادة وا
اخلط الــعــربى. وكـلــهـا من الــعـنــاصـر
ــعـرفـة بـأسـاسـيـات الـهــامـة لـتـدعـيم ا
الـــلـــغـــة ومـــا تــــتـــضـــمـــنه من أفـــكـــار
ـفـاهيم ومـعـلـومات تـدعم الـعديـد من ا
والــقـيم الـهـامــة لـدفع حـركـة الــتـنـمـيـة
احلـقيقية.وهنـاك حقيقة هامة وهى أن
قـيـمـة الـتـعـلـيم فى اجملـتـمع وأهـمـيـته
نـاهج للـطالب ـا تـقدمه تـلك ا تـقاس 
من مــقــومـات اجــتــمـاعــيــة ومـعــرفــيـة
وعــلـمــيـة ومــا تـتـطــلـبـه من مـنــظـومـة
مـتـكـامـلة لـلـتـربـية والـتـعـلـيم والـبحث
الــعــلـمى قــادرة عــلى حتـقــيق تــنـمــيـة
ـعـرفـيــة والـثـقـافـيـة قــدرات اإلنـسـان ا
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يـعـود السـبب في ضـعف الـكتـابـة لدى
ـعظم هذه األيام بسبب الـتكنولوجيا ا
وانـتـشارهـا الواسع وحتـديـدًا انتـشار
مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي اخملـتلـفة
كـالـفيس بـوك واالنـستـغـرام والتـويـتر
وغــيـره إذ كــثـرت األخــطـاء االمـالئـيـة
والـنـحـويـة والتـي يتم تـداولـهـا بـشكل
ـا أدى إلى تـآلف كــبـيـر بـ الـنـاس 
ـغـلـوطـة الــنـاس عـلى تـلـك الـكـلـمــات ا
امالئـيًا ونحـويًا واعتـبارها صـحيحة
كــــمـــا أن لـــكل شــــخص مـــنــــهـــجه في
الـــتـــواصل وطـــريـــقــة الـــكـــتـــابــة دون
مرجعية أساسية صحيحة يستند لها
ـا أدى إلى كـثـرة األخطـاء في كـتـابة
الــهــمــزات والــتـاء والــتــنــوين وغــيـره
ـعـلـم دورًا هـامًـا في الــكـثـيــر. يـلــعب ا
حتـس اللغـة العربية أو ضـعفها لدى
وجود في الـطلبـة إذ يؤدي الضـعف ا
قـدرة معلمي الـلغة العربـية إلى انتقال
الـضعف تلقائيًا للطـلبة فيفتقد بعض

ــطـلــوبـة في ــعـلــمـ إلـى الـكــفـاءة ا ا
الـلـغة وتـعـلـيمـهـا كمـا أنـهم يفـتـقدون
ـــشــجــعـــة واجلــذابــة إلـى الــوســائل ا
ــهــارات لــلــطــلــبــة ويــفــتــقــدون إلى ا
ـــطــلـــوبــة الـــتي تـــرتــقـي بــالـــطــالب ا
وتــنــهض به نــحــو األفــضل وكل تــلك
ــعـــلم ســبـــبًــا في األمـــور جتــعل مـن ا
ضـعف الـلـغـة العـربـيـة ويـشار إلى أن
اجلـامعات لم تعد تخـرج معلم أكفاء
قــادرين عـلى شــرح الـلــغـة بــالـطــريـقـة

ناسبة. ا
ناهج التي تدرس في اجلامعات تعد ا
عاهد أحد أسباب ضعف ـدراس وا وا
ناهج ثابتة وال الـلغة العربيـة إذ إن ا
تـغـييـر فيـهـا بل تتـسم بـاجلمـود وما
زالت تـدرس بطـريقة سـيبـاويه وغيره
مع تـواجـد مصـطـلحـات كـثيـرة باألدب
سـواء بالبالغـة أو الشعـر أو غيره يتم
شـرحها واحلـديث عنهـا دون تطبـيقها
فـعـليًـا كاحلـديث عن الوصل أو الـقطع
وشــبه كــمــال االنـقــطــاع فــجـمــيــعــهـا

مصطلحات تدرس نظريًا فقط 
نـاهج يتم بـفترة بـسيـطة جدًا إعـداد ا
ـا ال يتـيح تنـظيـمها وبـسرعـة عالـية 

وترتيبها بشكل سليم وصحيح 
يـلـعب كـل من األهل والـبـيـئـة احملـيـطة
دورًا كــبــيــرًا في حتــسـ الــلــغــة لـدى
األطـــفــال أو ضــعـــفــهـــا فــاألســرة هي
ـنـشىء األول لإلنسـان واحلاضـنة له ا
ـعـلـمة فـعـنـدما تـقـوم األسـرة بزرع وا
فـكـرة االحـتـفـاء والـتقـديـر لـلـغـة أخرى
غـيـر الـعربـيـة في عـقـول أطفـالـهـا فإن
ذلك يـؤدي إلـى ضـعف الـلـغـة الـعـربـية
لـدى الـطـفل فـالـلـسـان يـجـب أن يـكون
مـتمـرسًا على الـلغـة األم وأسسهـا منذ
الـطـفـولة وذلـك يبـدأ في األسـرة ومـنذ
نــعـومـة األظــافـر كــمـا ويـجب تــوعـيـة
الـــطــفل بـــأهــمــيـــة الــلـــغــة الــعـــربــيــة
وجــمـــالــيــاتــهــا وااللــتـــزام بــفــهــمــهــا
وتـطـبـيـقـهـا والـتـحـدث بـهـامـقـتـرحـات

لتحس مستوى اللغة العربية.
قترحات التي من هـناك مجموعة من ا
مكن أنْ حتسن مستوى ضعف اللغة ا
ـقـتـرحات الـعـربـيـة  وتـتلـخص هـذه ا

في:
ا لها 1- تدريس قواعد اللغة العربية 
مـن ارتـبــاط في إتــقــان بــاقي مــهـارات
الـلـغـة الـعربـيـة كـاالسـتمـاع والـتـحدث

والقراءة والكتابة. 
2- فــرض تـعـلــيم الـلــغـة الـعــربـيـة في
جــمــيع الــدول الــعـربــيــة وخــاصـة في

رحلة األساسية  ا
ة اللغات األجنبية.  3- إلغاء فكرة عو
علمي 4- .تـكثيف الدورات الـتدريبيـة 
هارات اللغة العربية في مجال إتقان ا

الشفوية والكتابية.
ـكتـبـات العـربـية من خالل 5-  إثـراء ا
الــتــألـيف بــالــفـصــحى وخــاصــة كـتب

األطفال.



عن دار أمجد للـنشر والتوزيع  في عمـان صدر للباحثـة شفاء عبد الزهـرة الكناني كتاب بـعنوان (اخلطاب الدعـائي والقوة الناعمة
يقع في  118صفـحة من القطع الكبير ويضم فصـل االول بعنوان (مفهوم االعالم اجلدي) والثاني في وسائل االعالم اجلديدة)

عن الدعاية.
نابـر اخلطابية ومن مقدمة الـكتاب نقـرأ ماكتبـته الكناني(ان لـلخطاب الـدعائي دور مهم خصـوصا وانه اصبح يواكـب متطلـبات العصـر فا
ية بات دورها واضحـا في حتشيد اخلطـاب خصوصا خالل االزمات التي وجدت مكـانها في وسائل االعالم اجلديـدة هذه احملركات العـا
تـعصف بالـبلدان.ان اخلـطاب يحـمل في طياته رسـائل عديدة منـها ما يـصب في خدمة االنـسانيـة ومنهـا ما يكون وسـيلة حتـريضيـة دعائية
تهـدم اال وتـؤثر عـلى بـناء كـيانـهـا االنسـاني من خالل وسـائل اعالم جديـدة ومـواقع مخـتلـفـة منـها الـفـيس بوك واالنـسـتغـرام فضال عن
والى مـواقع الـتـواصل ـهـمــة).مـضـيـفـة (تـطـرقـنــا في كـتـابـنـا هـذا الى االعالم اجلــديـد والـرؤى الـتي تـشـكـلـت حـوله تـويــتـرذا الـتـغـريـدات ا
ختلف شرائحه ومن ثم تطـرقنا الى اخلطاب بشكل والواقع االفتراضي لكونهـا وسائل تواصل مباشرة مسـتخدمة من قبل اجملتـمع  االجتماعـي
مفصل وركـزنا على اخلطاب الدعائي االعالمي والى االساليب الدعائية لكون االعالم اجلـديد بوسائله اخملتلفة اصبح وعاء لكل أساليب واخلطاب

الدعائي).
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ــنــقــوطـة إشــارة تــوقف تــطــلب الــتــمـهل ا
الــتـدريـجي نــحـو الـتـوقـف الـكـلي ومن ثم
االنــطـالق من جــديــد. عــنـــدمــا نــســتــخــدم
الترقيم لتنظيم العالقة ب الكلمات ننظم
تـلـقائـيًـا العالقـة ب قـارئـيهـا. والـفاصـلة

خــصــوصًــا أو الــفــارزة كــمــا يــســمــيــهــا
الـبعض تـفصـل ما ال ينـفصـل وبسـحرها

جتمع ما يصعب جمعه.«
لم يـكتف القاص بتوظيف عالمات الترقيم
خلـــدمــة غــرضه بل مـــضى قــدمًــا ووظف
الـفــراغـات (أسـطـرًا فـارغـةً) دالـةً عـلى كالمٍ
مـفـقود أو أحـداثٍ مـسكـوتٍ عـنهـا تـستـب
من خـالل مــا قــبــلــهـا ومــا بــعــدهــا أو من
ـا يحـتمل أن تـكون. ومـثال ـتـلقي  خـيال ا
ذلك األســطـر الــفـارغــة قـبل آخــر سـطـرٍ من
قـصة (شـهيد وُلِـد من عشق احلسـ "عليه
الـــسالم" وعـــقـــيـــدته) وهي عن الـــشـــهـــيــد
(الــشــيخ حـسـن هـادي مــحــمـد الــعــتـبي ).
ويـنــهي الـقـاص بـعض قـصص اجملـمـوعـة
بـنـقطـت مـتتـاليـ وأحـيانًـا بثالثِ نـقاطٍ
ـا بــدلًـا من نــقـطـة االنــتـهـاء الــواحـدة دو
ســببٍ مــقــنعٍ مـن وجـهــة نــظــري ومن ذلك
قـــصـص (الـــشـــهـــادةُ قـــبلَ أي شيء آخـــر)
.. لــــبسَ َ رنَّتِ الــــشــــهــــادة في أذنهِ و(حــــ
العمامة) و(الشهيدِ الذي صدقَ في وعده).
ــؤلف من ويــلــحـظ الــقــار سالمــة لــغــة ا
األخــطـاء الــلـغــويَّـة نــحـوًا وإمالءً في وقتٍ
أصــبـحت هـذه األخـطــاء قـاسـمًـا مــشـتـركًـا
يـشـوه كتـابـات كثـيـرٍ من األدباء. إنَّ عـنـاية
ـؤلف بالـلغـة وصلت حلـرصه على كـتابة ا
عالمـة (الشدَّة) وكتابة عالمات (التنوين)
األمـر الـذي يـتـنـاساه عـمـدًا أو جـهالً كـثـير
من الـكـتَّـابِ رغم أنَّه من مـقـتـضـيـات الـلـغة
ؤلف الـعـربـيـة عـنـد كتـابـتـهـا. يـسـتـخـدم ا
ـاضي كثيرًا وهذا بـحرفيّة مهـنيَّةٍ الفعل ا
يــتــسق مـع طـبــيــعــة الــقص الــذي هــو في
الـغالب حكاية قد انتهت. كما أنَّه يستخدم
ضارع حـينما يريـد إيصال رسالةٍ الـفعل ا
ضـمـنيـةٍ أن أحـداث تلك الـقـصة قـد حدثت
ومـــازالت حتــدث وإن تــغـــيــر الــشــخــوص
كـان ومثـال ذلك قصة واخـتلف الـزمان وا

(شــمـوع حـوزويــة ال تـنــطـفئ) مـجــمـوعـة
قـــصــصــيّــة مـن تــألــيف الـــقــاص (حــيــدر
عـاشور العبيدي) أديب عراقي من مدينة
ـقـدسـة. صـدرت مـؤخرًا عن (دار كـربالء ا
الـوارث للطباعة والـنشر والتوزيع- قسم
اإلعالم- شـعـبـة الـنـشـر- وحـدة الـتـوثـيق
والــتــدوين) الــتـابــعــات لألمــانـة الــعــامـة

قدسة. للعتبة احلسينية ا
 وتـقـع اجملمـوعـة في(  ( 160صـفـحـة من
احلــجم الــكــبــيـر. صــمَّم غـالفـهــا الــفــنـان
ــصـمـم واخملـرج الــفـني (حــيـدر عــدنـان ا

اخلفاجي).
ة تـعدُّ حتـتـوي اجملـمـوعـة على ( (29قـصـَّ
مـن الــقــصـص الــقـــصــيــرة اخلـــاصــة عن
شــهـداء احلـشــد الـشـعــبي في مـعــركـتـهم
ــــــــصــــــــيــــــــريــــــــة مـع زمــــــــر اإلرهـــــــاب ا
والـــفــجــور(داعش) ومـن هــنــا تـــكــتــسب
اجملـموعـة مزيَّة خـاصةً بـها في ظل ندرة
الـنــشـر جملـمـوعـاتٍ كـامـلـةٍ حتـتـوي عـلى:
(قـــصص قـــصـــيـــرة عن أبـــطـــال شـــهــداء

احلشد) في النتاج األدبي احمللي.
وإذا كـانت الـعـنـاوين هـي أولى الـعـتـبات
لـــلـــوصـــول لـــفــــهمٍ أعـــمقٍ لـــلـــنـــصـــوص
الـقـصـصـيـة فـيـلـفت الـقـار في عـنـاوين
قـــصص (شــمـــوع حــوزويـــة ال تــنـــطــفئ)
تــكــونــهــا من كــلــمــة شـمــوع في اجملــمل
وغـالبًا ما تكون تلك الكلمة (سيادية على
اجملــمـوع) لـتـكـون مــتـوهـجـة مع كل نص
وقـد تـكـون الـشـمعـة رمـزا لـلـشـهـيد احلي
أي ان أبــطــال احلــوزة هم شــمــوع -عــلم
ومــعـــرفــة- دائــمــة الــتـــوهج في الــســراء

والضراء.
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ــــــــــــؤلـف وُفِـقَ فـي وسـم أحــــــــــــســب أنَّ ا
مـجـمـوعـته بـهذا الـعـنـوان ألنَّ في مـعظم
قــصــصــهــا أشـخــاص لــهم آمــال ظــاهـرة
حـــيـــنًــا وخـــفـــيَّـــة في أحـــيــانٍ أخـــرى لم
تـتـحـقق. لقـد أشـار العـنـوان خلـيطٍ دقيقٍ
يربط ب قصص اجملموعة أو غالبيتها.
وظّف الــقـاص عالمـة الـتـرقـيم: الـفـاصـلـة
تـوظيفًا ذكيًّا. جعل منـها فاعلةً في البناء
الــقـصـصي مـعـيّْـنَــةٍ له في حتـقـيق شـرط
الـتكثيف فقـد وفَّرت عليه اسـتخدام كثيرٍ
من الـكلمـات وعبَّرت عن تـتالي األحداث.
وأبـقت على األسلوب سلسًا وكأنَّه أجزاء
من مـقطعٍ موسـيقيٍّ. وبهذا يـكون القاص
قـد جتاوز بـالفاصـلة وظـيفتـها الـتقلـيدية
في الــلــغــة الــعــربــيــة وهي الــفـصـل بـ
اجلـمل القـصيـرة والداللـة على أن الكالم
مــســتـمــر بــعـدهــا. ومــثـال ذلـك جنـده في
قـــصـــة (صـــقـــرُ لـــواء الـــبـــتـــار) وهي عن
الـــشــهـــيــدِ الــســـيّــد ( رزاق خـــشن غــراب
ـوسـوي) أبي جــعـفـر: "لم ــكـصـوصـي ا ا
ً فمن أجل يـنطـفئْ اسمُه ما زال مـوجودا
عــزٍ وكـبـريــاءٍ سـلم أبـنــاءه لـرعـايـة من ال
يــنـطـفـئ نـوره".يـقــول األمـيـركي الــهـنـدي
بــيــكــو اليـر: »إنَّ الــتــرقــيم يــضـبـط عـمل
الــقـانــون في الـنــصـوص. وإن الــعالمـات
تــــشـــبـه في الـــتــــواصل تــــلك الــــعالمـــات
ـوضوعـة على الـطرق والـتي حتـدد لنا ا
ـفـارق. فالـنقـطة االجتـاهـات والسـرعة وا
أشـبه بـالـضوء األحـمـر والـفاصـلـة ضوء
أصــفـر يــطـلب مــنّـا الــتـمــهل والـفــاصـلـة

) عن الــشـــهــيــد (والـــتــحقَ بـــربّهِ شــهــيـــداً
الـسعـيـد(الشـيخ علي خـالد الـركابي): "في
ــنـــام.. كــان حُـــلمِ الــيـــقــظِـــة ال في حُـــلم ا
االنـفـجـار الـصـاعق يـأخـذ جـميع األرواح.
فحلقت روحه مع األرواح صوب السماء".
كـثـيـرًا مـا يـشـيـر (حـيـدر عـاشـور) ألبـطـال
قـصصه بضـمير الـغائب. وضمـير الغائب
ـــزيــدٍ من ــتـــلــقي فـــرصــةَ أوسع  ـــنح ا
الـتـخـيل وبـالـتالـي يكـتـسب الـنص عـمـقًا
ـــا يُـــضَــافُ له أكـــثـــر ويــتـــشــبـع ثــراءً 

ـلـة وتــخـيالتٍ كل ويُــضْـفَي عــلـيـه من أخـيـُّ
مـــتــلقٍ لـــلــنص بــفـــضل اســتـــخــدام هــذا
الــضــمــيــر بــخالف اســتــخــدام ضــمــيــري
ـتكلم واخملاطب اللذين يحدَّان كثيرًا من ا
مـجانـيَّـة منـحة الـتخـيل ويحـصرانـها في
ــتــلـــقي لــشــخــصـــ فــقط هــمــا تــخـــيل ا
ـتكـلم الذي غـالبًـا ما يـكون اخملـاطب أو ا
الـــراوي نـــفــسه. إنّ اســـتـــخــدام ضـــمـــيــر

الـغائب يـعطي لـلنص مـجالًـا أكبـر ويهبه
ا يزيد من ثـرائه. قناعة احـتماالتٍ أكثـر 
الـقـاص بـأنَّ األدب احلقـيـقي أدب إيـحائيٌّ
بـاقـتـدارٍ لم تـضـطـره مـثـلـمـا يفـعل بـعض
األدبــاء إلى اســتــخــدام لــغــةٍ مــبــهـمــةٍ في
مـفـرداتهـا وتراكـيـبهـا; حتـتاج من الـقار
ـؤلف عن ذلك فـكَّ شـفـراتـهـا. اســتـعـاض ا
كن أن تـأتي وتؤول من بـالرمـزيَّة الـتي 
احلـدث نـفـسه ومن نتـائـجه وحتـديدًا من
ؤلف ـفارقـات البـارعة الـتي ينـهي بهـا ا ا

قـصـصه الـباعـثـة عـلى األسـئلـة. وهـو أمر
يـحـمـد لـلـسـارد روائـيٍّـا كـان أو قـاصًّا ألنَّ
الـسرد أدب مـوجه لعامـة النـاس لذا ال بد
واحلـالة هـذه أن تكـون لغـته مبـاشرةً دون
ابـتــذالٍ واضـحـةً دون تـكـلفٍ وتـصـنعٍ قـد
يـــصـــرف الـــقـــار عن قـــراءة الـــعـــمل أو
ـجـرد أن يـشــرع فـيـهـا. مــتـابـعـة قــراءته 
الـشـعر فـقط من وجـهة نـظـري قد تـنـاسبه

أحـيـانًـا الـلـغـة الـرمـزيَّة ألنَّـه لون أدبيٌّ
قـد يصدق عليه وصفنا إيَّاه بالنخبوي

بخالف السرد.
مــوضــوعــات قـصـص الـقــاص حتــضـر
فـيهـا قضـايا الـشهـادة في سبـيل الدين
ــقــدســات وضــد اإلرهـاب. والــوطن وا
وحتـضـر فـيـها أيـضـا قـضـايا فـلـسـفـية
ذات صـلةٍ بـتسـاؤالت مضـنيّة ومن ذلك
الـبحث عن براءة الـشيوخ والسادة في
احلــوزة الــشـريــفــة وغـرائـب أقـدارهم

كـيفـية عشـقهم للـشهادة جـدوى إطاعة
رجـعـية الـدينـية الـعلـيا بـشكل أوامـر ا
مـطـلق غيـر قـابل لتـردد ونعـمـة اليـق
فـي بـعض الــظــروف وعالقـة اإلنــسـان

بالله تعالى ونحو ذلك.
ـتذوقـ الى قراءة (شـموع لـذا نـدعو ا
حــوزويــة ال تــنــطــفئ) فــفــيــهــا تـوثــيق

وأسرار ألشرف رجال في العالم.
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بحـضور ابنة عمـها عبيـر إليهم والتي هي واحدة
قربات حيث نشـبت خناقة بينها من صديقـاتها ا
وبـ زوجـهـا بسـبب االجنـاب ولـكونـهـا لم تـنجب
وزوجهـا الـسبب والـذي يـرفض أن يتـعـالج جائت
عـبــيـر بـعـد نـشــوب خـنـاقـة من زوجـهــا ولـكـونـهـا
يـتيـمة وال اشـقاء لـها اخـتارت بـيت عمـها مـحمـلة
ـسـاء خــرجت زيـنب حتـمـل بـيـدهـا بـأسـاهــا في ا
شيء يـشـبه الـعلـكـة و لزج الـقـوام فـجائـهـا صوت
وردة اجلــزائــريــة من احلــديــقــة مــحــمالً بــريــحــة
ـزروعات الـريـحـان والـنعـنـاع حـيث عـبـيـر تـرش ا
ـاء   الوداع مبـقيتش أخـاف في الدنيـا دي غير با

من الوداع
ـا تـكـون بـعـيـد مـعنـى الـضـياع والـضـيـاع بـحس 
فأجتـهت إليها وهي تدندن مع األغـنية  خليك هنا
خـلـيك بالش تـفـارق بـتــقـول يـومـ وتـغـيب سـنـة
بالش تفـارق وأكملت معها عبـير حيث جلستا في

احلديقة على الكراسي معاً
ا تـروح وتـغيب خـايـفة مـن بكـرا والـلي حيـجـرى 
سنـة وتفوت هنا حبـيب مجروح جلست زينب في
ـا سألـتـها _مـا هذا الـشيء الذي نـزل و حديـقـة ا

بيدك و ال زلتي تشدينه ثم ترخينه أجابتها
نزل احلالة (الشيرة) سألتها أتملينها في ا
أجابتها نعم أنا ال أشتريها من السوق قالت
عبير أنا ال استخدم الشيرة فأخبرتها زينب
قائلة  وانا ال استخدم سواها فردت عبير قائلة
لـكنـهـا تـؤلم جداً أجـابـتـها زيـنب قـائـلة فـقط عـند
أول أستـخدام لها تـؤلم وبعدهـا سيضـعف الشعر
ويـستـسـلم لـهـا انصـحك بـأسـتـخـدامهـا الـشـيرة
اطــهـــر و أطـــول مـــدى فـــقـــالت عـــلـــمـــيـــني كـــيف
تــصـنـعــيـنـهـا أيــضـاً و سـأعــوّد زوجي مـعي عـلى
طـبخ برفقـة عبير استـخدامها دخـلت زينب إلى ا
وعملـت لها الشيرة أمامهـا وبعد أن بردت دعكتها
أمـامـها ثم دخـلن غرفـة  زيـنب معـاً وبـدأن بعـملـية
التـنظيف بعد مرور أسبوع حضر ابن خالة عبير
ا تـراضت معه و اتـفقوا و زوجهـا ليأخـذ عبـير و
على أن يـتعـالج من أجل اإلجنـاب عادت عبـير إلى

بيتها راضية
سـاء خرجت زينب بعد االستحمام أخبرتها في ا

بعـد احتالل ما يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية
للمناطق واحملافظات السنية في العراق عادت
أم أيـاد إلى مـنزلـهـا مكـلـلة بـاحلـزن حيث فـقدت
شــقــيــقــهــا في احلــادثــة والــذي قــتل عــلى ايــد
عركة وهو يقاوم كأي ضابط االرهابي أثناء ا

في اجليش.
عـادت زيـنب ابـنة الـسـيـدة أُم أياد حتـمل مـعـها
قـهــرهـا بـسـبـب مـا عـانـتـه أثـنـاء الـتــهـجـيـر من
مــشـاكل مــاديــة وضـغط نــفـسـي في الـتــهـجــيـر

لتعاني مرة أخرى بعده
طـبخ على جلـست زينـب جتلي الـصحـون في ا
األرض مـا من مـغــسـلـة حـيث خــسـرو مـنـزلـهم
وسـيـاراتـهـم الـتي فـجـرهـا االرهـاب فـعـادو من
التـهجير بـحقائب ثيـابهم فقط  اسـتأجرو بيت
ليـسكـنو فـيه رن جـرس البـاب فتـحت السـيدة
أم أيــاد الـبــاب دخل أيــاد ودون أن يـلــقي حـتى
التـحية إلى احلمّـام حيث جاء مـتعب من العمل

في الصناعة كونه يعمل ميكانيكي
هـــنــاك رن جـــرس الــبـــاب مــرة أخـــرى دخــلت
الـسيدة أم أدريس جـارتهم وزوجة ابن عم زوج
الـسـيـدة أُم أيـاد حتـمل مـعـهـا  الـطـعام ودخـلت
ــطــبخ بـعــد أن ألــقت نــظـرة عــلى زيــنب الـتي ا
كــانت جــالــســة جتــلي الــصــحـون عــلى األرض
حيث مـا من مـغسـلـة سألت الـسـيدة أُم ادريس

قائلة
سـتخدم هنـالك أناس يـبيعـون أثاث مـنازلـهم ا
كونهم قررو إن يغادرو العراق إن شئتم نذهب
ألــيـهـم عـصــر الـيــوم لـشــراء اثـاث لــكم? فـرحت
السـيدة أُم أياد باخلبـر وكانت اجابتـها موافقة
حـان وقت الـعـصـر حـضـرت الـسـيـدة أُم أدريس
إلى أُم أيـاد لـيــذهـبـان مـعـاً لـشـراء االثـاث وفي

سـاء عـدنا لـيالً كـان السـيـد أبو ادريس واقف ا
نزل انـزلو أثـاث بيت أُم ادريس ولكن في بـاب ا
بـقـيت أُم أيـاد تـنـتـظـر مـا من أثـاث سـأل الـسـيد
أبــو ادريـس عن أثــاث أُم أيـــاد أخــبـــرته بـــأنــهــا
ســتــذهـب مــرة أخــرى أكــد الـــســيــد أبــو ادريس

مشككاً
اذا مرة أُخرى أجابته  _ولكن 
_أموالها ليست بكاملة حيث تنقصها مائة و
ـبـلغ و أصرر ا عـرف أعـطـاها ا خمـسـون ألف و
علـيها أن تـأخذه حاالً لـتجلب االثـاث على الفور

عادت 
الـسـيدة أُم أيـاد ومـعـها خـزانـة وسريـر لـزينب و

مغلسة للمطبخ
ـدرسة في ضهـر الـيوم الـتـالي عادت زيـنب من ا
حـيث تـعمـل معـلـمـة لـلـغة االنـگـلـيـزيـة في أحدى
ــدارس و بــعــد تــنــاولــهم وجــبــة الــغـداء  رن ا
جرس الـبـاب كـان أحمـد أبن الـسـيدة أم أدريس
يــحــمل مـــعه كــتــبه ارســلــتـه والــدته إلى زيــنب

لغرض التدريس
جـلــست زيـنب لــتـدريـس أحـمـد الــذي يـدرس في
الـصف اخلامس االبـتـدائي والـذي ال يـفهم شيء
ـنـهــاج غـابت الـشـمس و انــطـفـأ نـورهـا و من ا
زينب ال تـزال تقـوم بتـدريس أحمـد الذي ال يـفهم
شيء مـن الــلــغــة ارســلت إلــيه والــدته لــتــنــاول
العـشاء ليـكمل الـدراسة بـعد وجبـة العـشاء عاد
أحـمـد مـرة أخـرى بعـد وجـبـة الـعـشاء ألـى زينب
ا لم يـنـتـهي ضل حتى ألنهـاء مـادة االمتـحـان و

نزل. وقت متأخر من الليل ثم عاد إلى ا
ــدرســة مــنــهــكــة أخــبــرتــهــا عـــادت زيــنب من ا
والدتـها أن عليـها أن تتـحضر غداً سـيدعون أبو
ادريس وعـائــلـته حلـضـور وجــبـة الـغـداء سـألت

زينب

اذا كل هذا يا أُمي أجابتها والدتها  _ولكن 
اذا كل هذا يا زينب هل نسيتي وقوفه _كيف 
معـنا عند شراء االثاث حتى أنه أصرر عدم أخذ
ــبــلغ الـــذي عــلــيـــنــا وإصــرر عـــلى دفع أجــرة ا
السـيارة الـتي جائت باحلـمل أيضـاً هل تذكرين
الــطـبـاخ الـذي ابـتـعـته فـي أثـنـاء الـتـهـجـيـر كـان
بـلغ من  السيد أبو ادريس أتظنينه من الراتب ا
التقاعدي لوالدك رحمه الله ال بل كان من السيد
ـال لــتـدبــيـر أبـو ادريس دفـع ألخـيك مــبـلـغ من ا
أمـــورنــا وابـــتــعـت به الــطـــبــاخ أعـــلــنـت زيــنب
االســـتــسالم لــلـــمــوافــقه بــعـــد كل هــذا الــطــرح

والشرح
في صـبــاح الـيــوم الـتــالي قــامت زيـنب بــأعـداد
وحتـضيـر وجـبة غـداء شهـية لـعائـلة الـسيـد أبو
ادرس مـن الـبـامــيـة بــالـلـحــمـة والــرز والـدجـاج
ـــشــــوي والـــســــلــــطـــة واخلــــضـــار والــــســـمـك ا
ـشـروبـات  وبعـد تـنـاول الغـداء جـلـبت زينب وا
ـــشــروبـــات الـــســاخـــنـــة وجــلـــست إلعـــدادهــا ا
لــلـضــيـوف كــان وقت الـضــهـر وكــانت الــسـاعـة
الـثـانـية والـنـصف ضـهراً اخـتـارت زيـنب أحدى
الـزوايــا جـلــست فــيـهــا كـمــا الـقــطــة تـنــظـر إلى
والدتها وهي تتبادل أطراف احلديث مع السيدة
أم أدريس و كنـائنها بـينما اخـتار أياد شقـيقها
والـسـيـد أبـوأدريـس جـانـبـاً من الـغــرفـة لـتـبـادل
احلديـث أرادت زينب أن تـبادلـها احلـديث ولكن
مــا الحـــضــتـه من الــســـيــدة أُم ادريـس هــو عــدم
ـقاطـعـتهـا وجتـاهلـها االرتـياح لـهـا فقـد قـامت 
ــشــروبـات أيــضــاً بــعــد االنـتــهــاء مـن تــنــاول ا
الـــســـاخـــنـــة خـــرجت زيـــنب أبـــريـق الـــشــاي و
الكـؤوس من غرفـة  اجلـلوس عـلى عجل مـتجـهة
ـطـبخ ـطـبخ وكـفـراشـة حـلـقت في ارجـاء ا إلى ا
لـتـنـظيف جـمـيع صـحون وأوانـي الدعـوة وبـعد
طبخ خرجت لـتغيير أن انهت زيـنب عملهـا من ا

وترتيب ثيابها.
خـرجت الـعائـلـة مسـتأنـسـة رابحـة بـوجبـة غداء
دسمـة و شهـية من مـنزل الـسيـدة أُم أياد دخلت
زينب غرفـتها بعد نهاراً من التعب كعامل ينتظر
اجــره بــلـهــفــة ولـكـن مـا من أجــر تــفـأجـت زيـنب

والــدتــهـا أن الــســيــدة أُم أدريس تــطــلــبــهــا غـداً
ـنزل; اجلـمـعـة من أجل مـسـاعـدتـهـا في شـؤون ا

إلن كنـائنها حوامل وال يقـوين على تدبير شؤون
نـزل في الصباح أستيقضت وذهبت إلى منزل ا

ـا دخـلت وجدت الـسـيدة أم السـيـد أبو أدريس و
ــطــبخ الــذي يـعج بــرائــحـة ادريس وحـيــدة في ا
تـسخـة به طـلبـت السـيدة أُم الطـعام واألوانـي ا
ـنـزل قـامت ادريس من زيــنب تـنـظـيف أرضــيـة ا
نـزل بطـابقـيه األعلى زينب بـعمل جـرد ألرضيـة ا
واألسفل عـاد السـيد أبو أدريس رأى زيـنب تنهي
ـطـبخ أتـمت زيــنب الـعـمل وعـادت إلى تـنـظــيف ا
نـزل بالـكـاد جتر أنـفاسـهـا من شدة الـتعب ولم ا
تقـوم السيدة أُم أدريس حـتى بألقـاء نظرة عـليها
ـاء في الـيـوم كـمـا لم تــقـدم لـهـا حـتى كــأس من ا
الـتـالي طـلـبت الـسـيـدة أُم ادريس أن تـعـود زينب
ـنزل كـان يـوم الـسبت و ـسـاعـدتهـا أيـضـاً في ا
كالـعادة أنـهت عمـلهـا وعادت قـبل الغداء دون أن
اء عنـدما جلـست عائلـة السيد تشـرب كأس من ا
أبوأدريس عـلى الغـداء سألهـا قائالً  أين الـفتاة
ـنـزل وتـعود قـبل الـغـداء?! كيف مـنـذ يـوم في ا
اســتـطــعـتـي أن تـفــعــلـ هــكــذا ردت الـســيـدة أم
أدريس  هي ال تـريد طلـبتُ منـها و رفـضت أنهى
اجلـمـيع وجـبـة الـطعـام ولـكن الـسـيـد أبو ادريس
غـيــر راضي عن خــروج زيـنب دون تـنــاول وجـبـة
ـســاء جـلــست زيــنب بـرفــقـة الــغـداء مــعـهـم في ا
ــفـضـل تـقــرأ روايـة شــيــفـرة دافــنـشي كـتــابــهـا ا
وسارحـة معـها حـتى اسـتفـاقت على صـوت رن
الهـاتف كان يـرن رنـة غريـبة و غـيـر مألـوفة ردت
ـــتــصـل وجـــدته أم أدريس كـــانت زيـــنب عـــلـى ا
تطـلب منها احلضور في هـذه اجلمعة مرة أخرى
ـنـزل امــتـعـضت زيـنب ـسـاعـدتــهـا في شـؤون ا
كــثـيـراً من مــعـامـلــة الـسـيـدة أم ادريـس و كـأنـهـا
خـنـفـسـاء ضـارة بـتـجـاهـلـهـا وأسـتـغـاللـهـا بـهذه
ـوت هـو دافع الـطـريـقـة قـرأت زيـنب "ان تـوقع ا
قوي""هيا إذن قل لي يا تلميذي ما علي معرفته "
ثم سـرحـت مع أُم ادريس وسـوء مـعـامــلـتـهـا أخـذ
فـتوحة هواء نـيسان يـضرب بـقوة نـافذة زيـنب ا
نـهـضت واجتـهت نـحـو الـنـافـذة اغـلـقـتـهـا بـحذر
رآة ضـهرت لـها وعادت في طـريقـهـا نظـرت إلى ا
صـــورة أُم أدريس وهي حتــــمل بـــيـــدهـــا ســـكـــ
لـتـغـرسـهـا فـي صـدرهـا من االمـام سـمـعت صـريـر
باب يـنفتح اسـتفاقت من تـخيالتهـا وراحت تنظر

وجدت والدتها وهي تدخل عليها فأخبرتها قائلة
_اتصلت بي السيدة أُم أدريس مرة أخرى تطلب
ـساعدة ردت عـليها _اذهـبي وساعديـها لو لم ا

حتتجك ما طلبت منك ذلك فقالت  زينب 
نزل بأكمله ولكن يـا أمي تتركني وحيدة أنـظف ا
و مـا من أحـد يـســاعـدني كـمـا أنـهـا ال تـرتـاح لي
كلـما وصلت غرفـة أحدى الكنـائن دخلت تتـفقدها
كـأنـني لص وتـركـوني اقـوم بتـنـظـيف الـصـالـت
العـليـا والسفـلى مع باقي الـغرف ال حتـبني هذه
ـرأة صـدقـيــني  و كـمـا في كل مــرة أمـطـرتـهـا ا
والدتـها بوابل من القصص عن وقوف السيد أبو
أدريس بـجـانـبــهم في أزمـاتـهم حـتى قـعـدت عـلى
ــوافـقـة بـأســتـسالم ثم عـادت ســريـرهـا مـعــلـنـة ا
متـابعة قراءة روايتها "توقفت صوفي عن التقدم
أمـامه وحـدقت فـيه بـأرتبـاك ""شـيفـرة? لـقـد كانت
تـفـكر مـلـيـاً في تلك الـكـلـمات طـوال الـليل دون أن
ترى أن هـناك شـيفـرة في األصل. وحتى لـو كانت
شـيـفرة فـهي بـالـتـأكـيد لـيـست بـسـيـطـة ".سرحت
زيـنب وهـي حتـاول أن جتــد حتــلـيـل لـتــصــرفـات
الـسـيدة أُم ادريس الـسيء مـعهـا وسـر معـامـلتـها
ـرأة احلـقـيــرة لـهـا فـهـي تـعـرف جــيـداً أن هـذه ا
تستـعبدهـا و تريد استـغاللها أيضـاً ولكن ما هو
السـر ال تعرف  فـقد رجحت الـكثيـر من األسباب
كالـغيرة منـها على زوجهـا و أوالدها ولكن ما من
هنـالك سبب مقنع يـدعيهـا لذلك.بعد تـناول وجبة
نزل مـتجهة إلى منزل اإلفطـار خرجت زينب من ا
الـسـيدة أُم أدريس لـلـتنـظـيف كـما الـعـادة بيـنـما
كـانت زيـنب مـنهـكـة في تنـظـيف الـطابق الـسـفلي
ــنـــزل لم تـــبــالي به ردت رن جــرس هــاتـف في ا
السـيدة أُم ادريس عـليهـا كانت ابـنتـها الـكبرى و
فجـأة خفت الصـوت ولكن ال تزال زيـنب تسمـعها
وهي تقول ألبنتها _سأذلها لك كيف يجدر به أن
يعـاملك بسوء ويقارنك بـها و  لقد جئت بها إلى
ـنــزل لـلـتـنــظـيف وهـا هـي بـائـسـة وتــعـمل كـمـا ا
اخلادمـة وسأذهب غداً إلى العرافة لنجعل زوجك
يكـرههـا و نعـقّد قـسمـتهـا في الزواج ثم ضـحكت
عاناة عما قريب واضافت ستتخلص من هذه ا
{ تتمة القصة على موقع (الزمان ) االلكتروني
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بغداد

   يوم نال األسـتاذ الدكتور علي جـواد الطاهر جائزة سلـطان العويس في الدراسات
األدبـية والـنـقـد عام 1988ـ  ?1989قـالت جلـنة الـتـحكـيم : " إن عـلي جـواد الطـاهر
ي وهي تتصف باحلرص الشديد على ستـوى األكاد يتمـيز بدراساته األدبية على ا
األناة في احلكم والـدقة في النـظر الى اجلزئـيات من أجل بنـاء كلي متـكامل واجلمع
عـاصرة مثل" ـتنـوع ب دراسات تـهتم بـالتـراث وأخرى تـهتم بـاإلجتاهـات األدبيـة ا ا
مقدمة في الـنقد األدبي" و"دراسة عن الشعر احلر والتراث " وهو فيها جميعاً ملتزم

نظم عرفة ا نهج العلمي مؤمناَ بجدواه الكبيرة في نقل ا با
    وأضـافت الـلجـنـة: "إن مـؤلـفـات علي جـواد الـطـاهـر تنـقل لـقـرائـها شـغـفـاَ صـادقاَ
بـالتجـويد في العـبارة والفكـرة والبنـاء وإخالصاً كلـياً لروح العـلم وموضوعـية البحث

النقدي".   
وقـد سـرني أن اقـرأ مـؤخـراً كـتـاباً لـألستـاذ الـدكـتـور سـعـد الـتـمـيمـي صدر عن دار
ن تلـقوا عـلومهم يـ  الشـؤون الثـقافـية الـعامـة يضم شهـادات لعـشرة من األكـاد
الـعـالـيـة عـلى يـديه أو حـظـوا بـرعـايـته أو صـداقـته مـنـهم (مع حـفظ األلـقـاب): حـسن
نـاظم عـبــد الـرضــا عـلي سـعــيـد الـزبــيـدي حـا الــصـكـر ســعـيـد عــدنـان فـاضل
التـميمي يـاس النـصير جـواد احلطاب

عدنان الصائغ عبد الرزاق الربيعي.
ــؤلف وأصــدقــاء الــطــاهـر    وقـد أجــمع ا
على أنه كـان أمينـاً على روح النقـد ومعناه
وشروطـه منذ أن عاش في أجـواء القاهرة
األدبيـة يستمع الى مـحاضرات طه حس
ويــلـتــقي كـبــار الـكــتـاب هــنـاك ويــنـهل من
عيون األدب يوم التحق بجامعة فؤاد األول
 1947أو بـــــعـــــدهــــا عـــــنـــــدمــــا أقـــــام في
بــاريس(تــشــرين األول  1948ـــ (1954
وأبــدى اهـتــمـامــاً بــاألدب األجـنــبي تـلــمـذة
وقـــراءة ومـــشـــاهــدة ومـــتـــابـــعــة لـــلـــنـــقــود

والدراسات. 
     ولي هـنا أن أضـيف درساً تـعلـمته من
الطـاهـر وهو "تـواضع الـعالم" الـذي كنت
شاهـداً على جانب مـنه; فيوم قـرأت مقالته
الــطــويــلــة عن روايــتي "الــعــزف فـي مــكـان
صاخـب" في مجـلـة األقالم العـدد الـصادر
في آب  1988وتـقع في  27صفـحة رفـعت سمـاعة الـهاتف األرضي ألشـكره فـقال

لي بتواضع جم:
ـــ أنا الذي أشكرك.

h  qOK%
قالة النقدية فن قائم بذاته ا معناه: إن ا     لم أفهم رده فراح يشرح لي األمر 

وهو اليكـتبها مجاملة للكـاتب أو لنيل رضاه بل من أجل حتليل نص له ميزات العمل
ه لـلـقارىء وعـلى وفق هذا فـإن الروايـة في رأيه استـطاعت ـبدع الـذي ينـبغي تـقد ا
أن تنتزع من قـلمه مقالة نقديـة كاملة تصلح أن تكـون فصالً في كتاب فإن لم تصلح
أن تكون فصـالً فهي مادة صحـفية سريعـة القيمة لـها.لزمت الصـمت احتراماً له إذ
لم أهـضم فـكرة أن يـشـكـرني وهو الـذي ذهب الى آفـاق عـربـية عـلى أطـراف بـغداد ــ
وهـو يومئـذ في السبـع من عمـره ــ ليأخـذ نسخـة من الرواية ويـكتب عنـها ثم يرسل
هندس إربـد الطاهر ألن األنترنيت غـير موجود في العراق آنذاك ثم قالـة بيد ابنه ا ا
قـالة?.  وجـاء اليوم الـذي اتصل بي لـيهدي يـعتـذر عن الشـكر ألن الروايـة أوحت له 
إلي نسـخة مـن كتـابه النـقدي" مـسرحـيات وروايـات عراقـية في مـآل التـقديـر النـقدي"
ـقالة الـنقدية ص191 الصـادر عن دار الشؤون الثـقافية  1993والذي تـضمن تلك ا
ــ  218وقـرأت اإلهـداء بـخط يـده فـإذا هـو يـعـبـر عـمـا قـاله لي تـعـبـيـراً دقـيقـاً: ( إلى
بدع األستـاذ علي خيون من أكـسبتني " الـعزف في مكان صاخب" القاص الـروائي ا

مقالةً وصديقاً..حتية..19/10/1993
   وكان مـن جمـال روحه وسـعـة أفقه وعـلـو انـسانـيـته أنه دعـا الى تـرجمـة الـرواية
هـا الى العـالم في نقـاء منـقطع الـنظـير فقـال: ( ومن هنـا جاءت روايـة "العزف وتـقد
تـميزات في مـكان صـاخب" رواية متـميـزة إلى جانب أخواتـها الـعراقيـات القـليالت ا
لتزيـد في أمل اإلزدهار ولتقول: إن لـدينا ما ال يقل عـما لدى أخواننـا وما النحتشم
ـلك تاريـخاً طويالً لـلروايـة احلديثـة. ولتقـول ــ على هذا ه إلى الـعالم الذي  مـن تقد

ـــ إن الرواية العراقية بخير).
اته;     رحم الله الطـاهر وأحسن إليه وهو يعطي الـدروس لنا في حياته ومن بعد 
قالته قبل نشرها. وهي دروس تدعو األديب ليحترم فنه قبل طباعته والناقد ليهتم 

قراءة في مجموعة حيدر عاشور العبيدي

قصة قصيرة

أيها...
... من بخل الفرات الظمآنُ

قد…وهبت العمرَّ
  في كفِّ احلياة

وأقتفيت.. احللم…في
درب  احلفاة

واذا الدمع  بحار
حول  أجداث  الرفات

×××
بعوث…… من عطر الورود أيها ا

كيف أمسيت  كسهمٍ
ب أوتار  القيود
كيف حلّقت   ظمياً
ب ومضات االرعود
كيف  عانقت  الثرى
هائماً….ب اللحود

××××××
كيف…صافحتَ ضريحاً
في مسافات …الدموع
جئتُ  أرثيه……أنادي

…..وآنات الضلوع جمرة الشوقِ
حامال…حزني  جناحاً
…في محطات الشروع
فالنهارات….أستطالت
..وشموع ب زهرٍ

××××××   
ا  ال…أرثيه….تترى
وأنا …..جنحُ  احلن
غير  اني….في انتظار

الفجر….
في أفقِ السن

ساكباً ….قلبي  دموعاً

حول شباك  احلس
××××××   

أيها الراحل
ماب الضباب…
قد مسكنا اجلمرَ
في كف الغياب
حلمنا  الصاهل
رفرفَ  كجناحٍ

في مدارات القباب
خطفت…. منا

األماني
في مسافات  السراب
واذا  احللمُ  ذبيح
ب اصفاد  التراب

××××××   
أيها الراحلُ

في  لون النهار
هذا   صوتي
قد  تكلس

ب قيدٍ ..وأنتظار
وغفا  احللمُ ….طويال
ب  مدٍّ    وبحار

ت عمري....خريفاً و
في صحارى   األوسكار
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ـنصِب لـلحـصولِ عـلى أي شيءٍ بطـريقٍة ُـهاِب أرفعُ من اسـتغالِل ا ـقاِم ا # صَاحُب ا
ُجتمِع. مخجلةٍ أو محل استهجانٍ وعدمِ رضا ا

نـفلِت بـ فـترة وأخـرى سـواًء كان هـذا السالح تخـدش أسمـاعـنا حـوادَث السـالِح ا
(جملـامـيعَ خـارجة عـن القـانـون عـشائـري شـخـصي حـزبي .......) وتـستـمـرُ فـترُة
ادي أو االجـتمـاعي أو البـيئي الـذي تسبَب ا يـتالئُم وحجُم الـضَّرر ا تداول احلـدث 
بِه وينتـهي أما بتقييدِه ضدَّ مجهوٍل أو تسكينُه وقتيًا إذ أن تكراره يثبُت عدَم التعافي

منه وهذا بالتأكيِد يرسلُ رسائالً سلبيةً وغير مطمئنٍة للمجتمعِ.
ـسؤوليةِ ويـرعبُ النَّاس هو انفـالتُ الَْمسْؤُول من خاللِ عدم أما الـذي يخدش شرف ا
ـساَس بـخصـوصيـاِتهم وعدَم حفـاظه على حـقوِق الدَّْوَلـة والنَّـاس وعدِم حـمايـتِهم أو ا
احتـرامـهِم أو يـستـخـدُم مـنصـبَه لـتـحـقيق مـنـافع (شـخصـيـة عـائلـيـة حـزبيـة فـئـوية
واطن وإفسـاد للمـهن واجملتمع محـاصصاتـية ......) فيـها انتـهاك حلقـوِق الدولـة وا
والزمن لم يـبتعد عن عـقد مصرف الرافـدين مع احد شركات الـدفع االلكتروني (اغلب
راجـعة النها غير عادلة للطرف العقود بعد  2003فيـها شبهات فساد وحتتاج الى ا
ـثـيـرةِ لـلـجدل ـواطن) ا االول وفـيـهـا هـدر للـمـال الـعـام وجتـاوز عـلى حـقـوق الـدولـة وا
هنية والتي جتسـد مدى الفساد واخلراب واآلثار اجملتمعيِة واخلجل وانـتهاك للعلم وا
سؤول والذي يعاني ـنضبطِة للَمْسـؤُول غير ا الكارثـيِة التي تسبُبها الـسلوكياُت غير ا
سـتوياِت ـختـلف ا اجملتـمُع من التـعامِل مـعه في مخـتلِف أجـهزة الـدَّوَْلة والـوظائِف و
اإلدارية. حادثـُة العـقد سيء الصـيت تنـبيُه التخـاذ إجراءاٍت وتـدابيَر سـريعـٍة ومطمـئنًة
ـراجـعة جـيمع الـعـقود احلـكومـية بـعد  2003اخلـدميـة واالستـثمـارية للـنَّاسِ وذلك 
ـراجعـتـهـا من الـنـاحـية ـكـان)  وغـيـرهـا من خالل ارسـالهـا الى اجلـامـعـات (حـسب ا
ية واالقليمية العلـمية التخصصية واالدارية والقانونية ومدى تطـابقها مع مثيالتها العا
ـكتب االستشاري ورئيـس اجلامعة والعمداء شـكلة في اجلامعة أو ا (تتحـمل اللجنة ا
سؤولـية القـانونية واالخـالقية واالجتـماعيـة والتاريـخية عن عـلمية ذوي االختصـاص ا
ومـهنـية ونـزاهة قـرار اللـجـنة بـخصـوص كل عقـد) وتشـكيل غـرفة عـملـيات في االمـانة
الــعــامــة جملــلس الــوزراء وفي كل وزارة لــدراســة قـرارت الــلــجــان االســتــشـاريــة في
نـاسبة بشأنـها واحالة طرفي الـعقد (عند اثـبات شبهة اجلامعـات واتخاذ االجراءات ا
ـديـر الــعـام أو الـوزيـر(الـطـرف األول) الــفـسـاد) الى الـقـضــاء (الـلـجـنـة احلـكــومـيـة وا
وصاحب الـشركة النه مـخالف للـقانون ولـشروط الـتعاقـد وذلك بتقـد ِرشا للـحصول
على الـصفقة (الـطرف الثـاني)) حلمايـة العدالـة والقضـاء على الفـساد واعادة االموال
ـواطن وتـشـجيع نـهـوبـة واحلفـاظ عـلى حـقـوق الدولـة وا ا

نافسة العادلة. ا
نفـلُت أخطَر وأكثـَر تدميـراً وانتهـاكًا  حلقوِق سـؤوُل ا # ا

نفلتِ. اجملتمعِ من السالِح ا

واطنة  -وعي كامل بحق ا
واطنه  -تصاعد مفهوم ا

-تـمتع  االفـراد واجملتـمعات بـفضـاء العدل
ساواة التي يضمنها العقد االجتماعي  وا
-الـوعي الـكـامل بـحـريـة االخـتـيـار واتـخاذ

القرارات 
ـؤســســات الـســيــاسـيــة لــهـذا -احــتــرام ا

االختيار 
ـمـارسـة -جــاهـزيـة االفـراد واجملــتـمـعــات 
ارسه الـقـرارات الـتي اتخـذتـهـا ونقـصـد 

احلرية بوعي ومسؤولية .
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ـا ان االنتـخابـات هي حق للـمواطن في و
واطن صـناعه القـرار (للمـواطن الواعي وا
ـقـصــود فـيه هـنــا حـضـور الــسـيـاسـي )وا
احلـق في االخـتـيـار والــوعي مـعـاً في هـذه
ــــواطن البـــد ان نــــذكـــر ان جـــغــــرافـــيـــة ا
االنـتخابـات في العراق وفي بـعض البلدان
الـعربية تعد عتبـة مهمة في صناعه مفهوم
ــواطن الــوطـني اســاســيــاً لـلــفــرز بــ (ا

واطن السياسي )  ا
ـرشح في بـرنـامــجه سـيـسـاهم ان اخـالل ا

ــا في عـــمــلـــيه تــغـــيــيــر االجتـــاهــات ور
ســيــســاهم في زعــزعـه الـثــقـه بـ وســطه
اجلـوهري (بيئته اجملتمـعية الفاعلة) وهذا
ــرشح ان االمــر المـــحــال ســيــجــعل هــذا ا
يــلـتــمس طـرائق اخــرى في الــتـأثـيــر عـلى
بــيــئــته اجملــتــمـعــيــة مــثل ( ضــغــوطـات 
ـال  واحملسـوبـيات الـعـشيـرة الـطـائفـة  ا
االخــرى ) وهـذا بـدوره ال يـسـاهم في خـلق
صـوت مواطن سياسي او مواطن واعي بل
ـا يـربك سـيـخـلق قـلق مـجـتـمـعي كـبـيـر ر
ــفــهــوم ــوقــراطــيــة الــوعي  مــفــهــوم د
ـواطن ـواطن الـواعي ويـخـلُ في مـحـبة ا ا
لـوطنهِ ويضعف مساحة تعبيره الوطني …

ــا كــان الــنــظــام االنــتــخــابي (قــانـون ور
االنــتـخـابـات وقـانـون االحـزاب ) واحـد من
الـعـوامل الـتي تـسـاهم فـي تـشـكيـل نـوع
قراطية واقصد تعاط للتجربة الد من ا

واطن واطن السياسي او ا صناعة وعي ا
الــوطـني فـمـعـظم قــوانـ االنـتـخـابـات في
االنــظـر الـسـيــاسـيـة الــعـربـيـة والــعـراقـيـة
ـوذجاً  قام على فرضـية واهمة كي يخدم
ـكون هـذا احلـزب او هـذه الـكـتـلـه او ذاك ا
او هــذه الـبــراغـمــاتـيـه او حـرص االحـزاب

بل أصبحت هي جزء من يومياتي وهمومي
ومـشـاغــلي وأصـبـحت أعـتـبـرهـا بـوصـلـتي
كن حل قضية التنمية والتقدّم الـهادية ال 
نـطقة ـقراطي الـسلـمي في ا والـتحـوّل الد
دون اسـتعـادة الـشعب الـعربي الـفلـسطـيني
قـدّمة حـقـوقه كامـلة وغـير مـنـقوصـة وفي ا
مـنـهـا حـقّه في تـقريـر مـصـيـره وفـوق ترابه
الـوطـني وهو مـا كـتبـته في كـتاب "حتـطيم
ــاركـســيــة واالخــتالف" الـدار ــرايــا في ا ا
الــعـربـيــة لـلـعــلـوم (نـاشــرون) ومـنـشـورات
االخـتالف (اجلزائر)- حـوار وتقد خـضير

ميري بيروت .2009
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كـان مـدخلـي إلى عوالم غـسـان كنـفـاني قبل
أن ألــتـقـيـه هـو روايـة "رجــال في الـشـمس"
والـتي قرأتها بعد العدوان "اإلسرائيلي" في
 5حـــزيــران / يــونــيــو  ?1967وبـــقــدر مــا
اجنــذبـت إلــيــهــا بــدأت أبــحث عن روايــاته
األخــرى وكــتــبه ودراســاته ومــقـاالتـه الـتي
نــشـرهــا في الـســيـاســة والـثــقـافــة وقـرأت
بـعضها في مجـلّة احلريّة وفيمـا بعد مجلّة
الـــهـــدف. كـــنـت قـــد اطـــلـــعت عـــلى بـــعض
الـدراسـات التي كـتبـها غـسان عن "األدب
الــصـهــيــوني" وقـبــلـهــا لم تــكن لـدي
ــهم الـذي مــعـرفــة عن هــذا احلـقل ا
ـــكن فـــهـم الـــســـيـــاســـة دونـه ال 
"اإلسـرائيـليـة" أو أنه يبـقى فـهمًا
نــاقـصًــا ومــبـتــورًا إذْ سـتــكـون
الــروايـة األدبـيـة لـلــتـاريخ أكـثـر
عـمقًا وشـموالً وحسب الروائي
الــــروسي مــــكــــســـيـم غـــوركي:
ـؤرخـون فــالـتـاريـخ ال يـكـتــبه ا
فــحـسب بل يــكـتــبه الـفــنـانـون
(األدبــــاء)  لــــذلك فــــإن االطالع
عــلى األدب الـصــهـيـونـي يـجـعل
ـــرء أقـــرب إلى فـــهم طــبـــيـــعــة ا
ـعلن الـسـيـاسـة وما خـلـفـهـا أي ا
ــســتــتـر واخملــبــوء أو الــظــاهـر وا
مــنــهــا وكــان هــذا جــزء من قــراءاته

النقدية لطبيعة األب الصهيوني. 
وجـدت نـفسي مـنجـذبًـا إلى غسـان كنـفاني
ــواهـــبه الــفــريــدة وســحـــر شــخــصــيــته
وشــجـاعـته وأســلـوبه وحــبـكـته الــدرامـيـة
. والـتي كانت جـميـعهـا تدور حـول فلـسط
وبـدأت أستـعيـد ما قرأته في مـجلّـة احلريّة
خـصـوصًـا الـسـجـاالت الـتي فـتـحـتـها
اجملـلّـة في النـصف الـثاني من
الــسـتـيـنـيـات وبـقـدر مـا
كــانت روايـته مـحـلـيّـة
ـيـة فــقـد كــانت عــا
بـامتـياز وكلّ ما
هـــو إنـــســاني
هــــــو كــــــوني
ــــيــــة والــــعــــا
حـسـب غابـريل
مــــــــاركــــــــيـــــــز
الــــــــــــــــــــروائـي
الــــكـــولــــومـــبي
احلـــــائــــز عــــلى
جـــــائــــزة نــــوبل
الـــــعـــــام  1982عـن

ـوســومـة ومــقـالــتي عن تــيــسـيــر قـبــعــة ا
"تــيـسـيـر قــبـعـة: غـيــمـة فـضــيـة في فـضـاء
الــذاكــرة" (صــحـيــفــة الــزمـان الــعــراقــيـة
حـلقتان  29حـزيران / يـونيو و  2تـموز /
يــولــيــو  ?(2016ومــقــالــتي عـن اجلــبــهـة
الــشـعــبـيــة لـتــحـريــر فـلــسـطــ في ذكـرى
ــوســومــة "في األنـا تــأســيـســهـا ا 52 ?وا
ـزدوج" نـشرت في واآلخـر يـكـتـمل الـنـقـد ا
مـجلة الهدف- فـلسط العدد ?(1483) 9
كـانـون األول/ ديسـمـبر  .2019كـما نـشرت
في صــحـيـفـة الـزمـان (الـعـراقـيـة) بـغـداد/
لـنـدن في  12-11كــانـون الـثـاني / يـنـايـر

2020.
وعــــلى الــــرغم مـن أن الـــلــــقــــاء هـــو األول
واألخـير لكنه ترك انطباعًـا جميلًا وشفيفًا
لــديّ وكـأنـنـي بـتـعــرّفي عـلى غــسـان بـدأت
أتـعرّف على فـلسطـ حيث اختـلفت زوايا
نـظـري إلـيهـا وأقـصـد بـذلك ليس فـلـسـط
ـطبـوعة في الـوجدان بـصـورتهـا الرمـزية ا
ــنـدمـجـة بـاحلق وشــحـنـتـهـا الــعـاطـفـيـة ا
ـتخـيّل الـذي ظلّ يشـغلـني ح وصـوتـها ا
كـنت أسمع قصـصًا من والدي ووالدتي عن
زيـارتــهـمـا لـلـقـدس بـعـد كلّ حجّ أو عـمـرة
السـيّـما عن رام الـله التي أحـبّهـا والدي
كــثـيــرًا لــيس هـذا فــحـسـب بل أنـني
بــقـدر مـا شــعـرت بـالــغـبـطــة لـزيـارة
شـقيـقتيّ سـلمى وسمـيرة وشـقيقي
حـــيــدر إلى الــقـــدس قــبل احــتالل
قــســـمــهــا الــشــرقي بــعــد عــدوان
حـزيران / يونيو  ?1967بـقدر ما
ــاذا لم أذهب تــرك لــديّ حــسـرة 

معهم حينذاك?
 لـــقـــد قــرّب غـــســـان فــلـــســـطــ
الـواقـعـية واحلـقـيـقيـة وتـفـاصيل
خـريطتها السيـاسية وتضاريسها
ومـدنها وبحرها وبرتقالها احلزين
وبـرقـوق نيـسان إلى عـقلي صـحيح
أن قــلب اإلنــسـان "مــركـز احلــقـيــقـة"
وكـان ابن عربي يـردّد ذلك ففي الـقلوب
ـان وكـان تـولـسـتـوي وحـدهــا يـكـمن اإل
ــلـكـة الـلـه في قـلـوبـكم" يــقـول: "أقـيـمـوا 
فـماذا إذا اتّـحد العـقل مع القـلب فستـكتمل

الصورة وتتفاعل ألوانها وتشرق.  
ومـثـلمـا عـرّفـني غسـان بـفلـسـط
عـرّفــني بـعـدوّهـا الـصـهـيـوني
بــسـرديـاتـه وخـيـاله وأدبه
ومـؤسساته العسكرية
واألمـنيـة وطبـيعة
قواه السياسية
ـــا فـــيـــهــا
الـيـسـارية
وهــــــكــــــذا
حــــمــــلـــنّي
مــسـؤولـيـة
كـــــبـــــيــــرة
حـيـث بدأت
أخـــــــــصّص
جــــــــــزءًا من
وقـــــــــــــــــــتـي

وجــــــــــــهـــــــــــدي
لــفـــلــســطــ أكــثــر من

ـنهج الـسـابق وهـو ما فـعـلـته على نـحـو 
ومــنــظّم مــنـذ مــا يــزيــد عن نـصـف قـرن من
الــزمن أنـتــجت كـتــبًـا ودراســات وأبـحـاث
نــاهـيك عن نـشـاط مـتــعـدّد اجلـوانب فـكـري
ـا فـيه تـأسـيس وحـقــوقي عـربي ودولي 
ـتـحّدة "الـلـجـنـة الـعربـيـة لـدعم قـرار األ ا
  "3379الــصـادر في  10تــشـرين الـثـاني /
نـوفـمـبر  1975عـن اجلمـعـيـة الـعـامة لأل
ـــتــحــدة والــذي ســـاوى الــصــهـــيــونــيــة ا
بـالـعـنـصـريـة واعتـبـرهـا "شـكـلّـاً من أشـكال
الـعـنـصـريـة والـتـمـيـيـز الـعـنـصـري" والـذي
تــشـرّفـت أن أكـون أمــيـنــهـا الــعـام – 1986

ثقف العرب.  1989وضمّت نخبة من ا
لم تـعد فلسطـ منذ قراءتي لغـسان كنفاني
مـجرّد شعارات حماسية وخطابات تعبوية
حـتـى وإن كـان صـوت جـمـال عـبـد الـنـاصـر
مـدويًـا وهـادرًا لـكن فـلسـطـ أخـذت شـكـلًا
آخـر لدي تعمق مع إمـيل توما وأصبحت له
ية إضافة إلى إدوارد سعيد مـنهجية أكاد

وآخرين
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تـصاعدت حدة األزمة الـسياسية في البالد مع التـصاعد الالفت في درجات احلرارة
قراطي " حيث أصبح النظام السياسي الد ا كانت عليه إلى مسـتوى أكثر خطورة 

تصارع على السلطة. الهش" أمام حتدي أكبر في الصراع ب ا
ا ستؤدي الصـراع الدائر ب الـقوى السـياسيـة يشوبه الـكثيـر من اخملاطر والـتي ر
ـبـطن إلى جـانب الــتـهـديــد ا إلى انــدالع الـعـنـف وتـهـديــد الـسـلم األهــلي واجملـتـمــعي
ا يـعزز فرضـية "بيان رقم ? "1لذلك و ألساسـيات الدولة ومـؤسساتـها الدسـتورية
ولكنها في نفس الوقت ـؤشرات على األرض تشير إلى إجراء انتخابـات مبكرة ا ا ر
تثيـر غضب الشارع العراقي الذي ينـتظر من احلكومة التي تنتـجها انتخابات تشرين
ـشـاكل في ـسـؤولـيـة في تـوفـيـر اخلـدمات ومـعـاجلـة ا ـاضـيـة إن تـكـون عـلى قـدر ا ا
ا يؤثـر سلبًا عـلى شرعيـة النظام شاركـة  باإلضـافة إلى انخـفاض مسـتوى ا البالد

السياسي في البالد.
مكن أن يـكون سبباً موجبًا القار الـذي ينظر إلى التصارع الـسياسي يجد إنه من ا
ختلف النتهـاء مبدأ " تـقاسم السـلطة" واالنتـقال إلى مرحـلة أثر قوة وهي "األغـلبيـة" 

ا ستظهر لنا خارطة جديدة للواقع السياسي. ور مسمياتها
ـهم إن األزمـة احلالـية مـا هي إال دلـيل واقـعي على وصـول الـقوى الـسـياسـية األمر ا
وانتهاء العقد إلى حالة عـدم رغبة القوى السياسية الـشيعية في العمل والتوافق بـينها
الـسـيـاسي بـ هـذه الـقوى وبـذلك من الـضـروري قـنـاعـة هـذه الـقـوى أن تسـعى إلى
تـكــثـيف جــهـودهـا من أجل أيــجـاد قـواعــد الـعـمل الــسـيـاسـي " احلـلـفـاء" بــعـيـدًا عن
ألنه لم يظهـر لنا منتصر ا يعـزز مفهوم"الكتـلة األكبر" ذهبية والطـائفية و سمـيات ا ا
حـقـيـقـي من هـذا الـصـراع الـدائــر بل أضـاعت األزمـة احلـالــيـة اجلـهـود والـوقت في
ـيـاه مـواجـهـة الـعـراق لالزمـات الـكـبـيـرة واخلـطـيـرة الـتي تـعـصف به أوهـمـهـا أزمـة ا

وخرق السيادة العراقية ألكثر من مرة من قبل جيرانه. ناخ وا
ـتنازعـة إلى أتفاق ـكن اخللوص إلـيهـا هي أما إن تتـوصل األطراف ا النـتيجـة التي 
ـا يتوصل فـيها والتي ر ـفاوضات الـسياسـية يحـفظ وجودهم السـياسي من خالل ا
أو اسـتــمـرار اجلـمـود ـقـبــلـة أطــراف الـصـراع إلى أجــمـاع في تـشــكـيل احلـكــومـة ا

كن أن يتحول إلى عنف في أي حلظة . السياسي والذي 
ويـؤدي بالـبالد إلى التـخندق سلـحة ـواجهـة ا أن ظهـور اخلالفات إلى الـعلن يهـدد با
ا يكون لـلساحـة العراقيـة تأثيـر سلبي على وذهاب اإلجمـاع الشيـعي ور السيـاسي
شـهد اإلقـلـيمي ذلك لـيس من مـصلـحة احـد إن يدخل الـعراق ا
نـفق االقــتـتـال وعــلى اجلـمـيـع إن يـكـون مــؤثـرًا في تـغــيـيـر
ـصـلـحـة وتـغـلـيب ا والـرضــوخ إلى إرادة الـعـقل الـقـنـاعـات
صـالح الـفئـوية الـضيـقة والـتي جعـلت البالد العـامة عـلى ا

ساحة حرب أكثر من مرة .  
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في كـلّ كلـمة وكلّ حـرف وكلّ فاصـلة كـتبـها
الـشاعـر الكـبيـر محـمود درويش عـن غسان
. هي كـــنـــفـــاني كـــان يـــعـــني فـــلـــســطـــ
بـوصـلتـهمـا في اإلبـداع والكـفاح واحلـياة.
فــغـسـان كـنــفـاني الـذي لم يــتـجـاوز عـمـره
ال 36عـامًـا حلـظـة اغـتـيـاله مـبـدع مـتـعـدّد
ـواهب فـهو روائي وإعـالمي وفنـان ترك ا
بـصـمة مـتمـيزة فـي الثـقافـة الفـلـسطـينـية
وأصـــبح إرثه الـــيــوم يـــغــطّي مـــســاحــات
واسـعة منها فقـد طاف في فضاءات بعيدة
وحـرث في أرض شـاسـعـة  فـأنـتج فيه 18
كتابًا وعشرات األبحاث والدراسات ومئات
تحدّث ـقاالت والتصـريحات حيث كـان ا ا
الـرسـمي باسـم اجلبـهـة الشـعـبيـة لـتحـرير
فـلـسطـ وعضـو مكـتـبهـا السـياسي وزاد
عـــــمـــــره اإلبــــــداعي عـن نـــــصف عـــــمـــــره

البيولوجي.
ومن يــراجع مـا كـتــبه كـنـفـانـي في  مـجـلـة
الـهدف الذي ترأس حتريرها منذ تأسيسها
في العام  ?1969ومـجلة احلريّة التي عمل
فـيـها مـحرّرًا لـلـشؤون الـثقـافـية مـنذ الـعام
 ?1960إضـافة إلى جريدة احملرّر اللبنانية
" وجريدة الـتي أصدر فيهـا "ملحق فلـسط
األنـوار وغيرهـا يُخيّل له أن غـسان لم يكن
له أي شـغل آخـر غـيـر الـكـتـابـة فـمـتى كان
يـقرأ وهو الشريد الـذي ولد في عكّا (شمال
)  في التـاسع من نـيسـان / أبريل فـلـسطـ
 1936وعــاش في يــافــا الــضــوء والــبــحـر
واجلـمال حتـى أيار / مايو  ?1948وأُجـبر
عــلى الــلــجــوء مع عــائــلـتـه إلى لــبـنــان ثمّ
سـوريـا حـيث عـاش  وعـمل في دمـشق ثمّ
في الــكـويت. لـكن سـنــوات نـضـجه وتـألّـقه
كـــانت في بــيــروت  ?1972 – 1960حــيث
اخــتـزن في ذاكـرتـه ووجـدانه الـنــكـبـة ومـا
تــركــته فـي جـيــلـه من آالم نــفــسـيــة  وظلّ
يـبــحث عن سـبل مـواجـهــتـهـا حـتى الـتـقى
بـجـورج حـبـش الـعام  ?1953فـانـتـمى إلى

حركة القومي العرب. 
وكــان قـد درس في مـدرسـة الـفــريـر بـيـافـا
وأخـذ قسـطًا من اللـغة الفـرنسيـة وقد كان
لـشـقـيـقته تـأثـيـرًا كـبيـرًا عـلـيه حـيث رعته
واعـتـنت به وأخـذ تـفـوّقه في مـادتي الـلـغة
ــدرسـة الــعــربــيـة والــرسم تــظــهــران في ا

الثانوية. 
عـمل بعـدها في مـدارس اللّـاجئـ وبالذات
فـي مــدرســة اإللـــيــانـس بــدمـــشق وكــانت
األوراق واألقـالم والتـحديـات مـتالزمات له
حـتى بـدا وكأنـه أقرب إلى مـكـتبـة مـتنـوّعة
تــــزدحم بــــالـــكــــتب وتــــضجّ بـــاألبــــحـــاث
والــدراسـات واجملـلّـات والـصـحف بل كـان
لـوحــده مـؤسـسـة ثـقـافـيـة نـاهـضـة وفـريق

. تـنويـر معرفي جـاد ومشروع فـكري رص
ولــو قـدّر له أن يـعــيش لـفـتــرة أطـول لـكـان
ـزيــد خـصــوصًــا وقـد امــتـلك أحتــفـنــا بــا
أدواتـه اإلبـــداعـــيـــة ونـــضـــجـت جتـــربـــته

 . وازدادت عمقاً
وفي كـلّ مـا كــتــبه كــان لــصــيـقًــا بــالــنـاس
وهـمومهم ومتـاعبهم وهو مـا عبّر عنه في
روايـة "عائـد إلى حيـفا" وهي وصف لـرحلة
احلــيـفــاويــ إلى عـكّــا وفي روايـة "أرض
الــبـرتـقــال احلـزين" صــوّر حـكـايــة  هـجـرة
عـائلته من عكّا إلى الغازية وفي "رجال في
الـشمس" عكس حياته وحياة الفلسطيني
بـالكويت وهي تعبير عن رحلة ضياع بحثًا
عن لـقـمـة الـعيش ثم اسـتـكـمل ذلك بـرواية
"مــا تـبــقّى لــكم" الــتي بـشّــر فــيـهــا بـرفض
اإلسـتكانة والعمل على نقيضها أي اختيار
"الــعـمل الــفـدائي". وهــكـذا كــانت قـصّـة "أم
سـعـد" مسـتـوحاة من حـياة الـفـلسـطـينـي

ومعاناتهم.
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حــ طـلب مـنّي الـرفـيـق وسـام الـفـقـعـاوي
ـلف الـذي يصـدر عن غـسان ـشـاركة في ا ا
ــنــاسـبــة مـرور  50عــامًــا عـلى كــنــفـاني 
اغـتـيــاله اسـتـعـدت مع نـفـسي ذلك الـلـقـاء
الــيـتـيـم الـذي جـرى بــيـني وبــيـنه قـبل 52
عـامًا وبـالتحـديد في آب / أغسـطس العام
 ?1970واحلـفاوة الكبـيرة التي استـقبلني
ـجـلـة الـهـدف بـكورنـيش بـهـا في مـكـتـبه 
ـزرعة وقـد ترك ذلك اللـقاء أثرًا كـبيرًا في ا
جـلّة الهدف نـفسي وفي تعـميق عالقتي  
"الــعــتــيــدة" الـتـي نـشــرت فــيــهــا عــشـرات
ـقاالت خالل األبـحاث والـدراسات ومـئات ا
ــنــصــرمـــة ودون تــوقّف حــتى الــفـــتــرة ا
بـتـغيـيـر رؤسـاء التـحـرير فـمن غـسان إلى
الــصــديق بــســام أبــو شــريف إلى الــراحل
صابر محي الدين إلى ... وسام الفقعاوي.
واألصـل في ذلك عالقــة صــداقــة ربــطــتــني
بـاجلـبهـة الـشعـبيـة لـتحـريـر فلـسـط مـنذ
انـطالقتـها وقـد بدأت في بـغداد عـبر "أبو
وائل" مـدير مكتبـها واسحق يونس (إيهاب
ركزية الحقًا  –أبو حسام) عضو جلنتها ا
وفـيـمــا بـعـد عـبـر الـصـديق تـيـسـيـر قـبّـعـة
وعـــشـــرات من قـــيـــاداتـــهـــا: صالح صالح
وشـريف احلسيني وصادق الشافعي وعبد
لوح وليلى خالد وأبو أحمد فؤاد الرحيم ا
وأبـو ماهر اليـماني وأسعد عـبد الرحمن و
مـــاهـــر الــطـــاهــر وصـــولًـــا إلى أبـــو عــلي
مـصطفى و"احلكـيم" جورج حبش وآخرين
كن مراجعة وهو ما رويته أكثر من مرّة و
وسومة "جورج حبش: االستثناء مـقالتي ا
في الــتـفـاصـيل أيـضًــا" ( جـريـدة الـسـفـيـر
الــلــبــنــانــيـة  1شــبــاط / فــبــرايـر (2008
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ـواطن الـسـيـاسي الذي )اسـتـكـمـال بنـاء ا
ــوافـــقه عــلى ــواطـن احلق في ا اعـــطى ا
احلـــكـــام الـــذيـن يـــحـــكـــمـــونه او حـــجب
ـواطنية عنـهم وقد ذكر ان هذا احلق هو ا
ـواطـن الـسـيـاسي ) وهـذا الــذي يـخـلق (ا
احلـق واالستخدام االمثل في االختيار هو
ـواطـنـه او الوطـنـيه الـذي يـجـعل وصف ا
ــدونــات يــنـــطــبق عــلــيه وقـــد اقــتــضت ا
واطن الـسـيـاسيـة ان مـايعـزز فـكـرة حق ا
ا يأتي في اسـتكمال حـريته السيـاسية ا

ا يلي : باالعتراف 
اوالً االقـرار بان الـناس جـميـعاً مـتساوون

في احلقوق والواجبات 
ؤسسات الوطـنية التمثيليه ثـانياً غياب ا
(تـــشــريـــعــيـــة تــنـــفـــيــذيه) والـــنــقـــابــات
واجلـــمــعـــيــات واالحتـــتــادات (مـــهــنـــيــة
ؤسـسات احلكومية ية ) ان هذه ا واكـاد
ـدنـي تـاخــذ بــيـد ومــنــظـمــات اجملــتــمع ا
ثليها ارسة حق االنتخاب  نفسها في 

في النقابات . 
ان غـيـاب احلكـومات الـوطنـية كـان مقـدمة
ارسه لـوعي مجتـمعي وطني قـاصر في 

ـــثــلـــيه وســلـــطــاته حـــقه في اخـــتــيــار 
احلــكـومـيــة وكـان هـذا اخلــلل الـتــوكـيـني
ـثـابه احملـطـة االولى في صـنع ـتـبـادل  ا
ـواطـن الـوطـني) …وهـنـا البـد ان نـعـيـد (ا

التذكير في ان  وعي الناس يتشكل 
من تـراكم وعـي االنـتمـاء للـوطن والوعي
ــارسه حــقه في  احلــريــة وحتــديث فـي 
ـعلـومـات والتـي تسـمى عـند اخلـبـرات وا
ــلـكـة  الـذاكـرة والـتي عــلـمـاء الـنـفس (بـا
تــتــكـون مـن كل مــا حتـســة الــنـفس ) وان
الـذاكـرة الوطـنـيـة هذه والـتي يـنتج عـنـها
ـواقف .. ان كل فــيـمــا بـعــد الـعــديــد من ا
عــمـلــهــا مـســاعـده االراده والــتي تــبـتــكـر

مواقفها وتتخذ قراراتها فيما بعد …
لـكـننـا يـجب ان نعـتـرف ان عمـليـه تشـكيل
الـوعي بـاحلريـة وعدم الـتفـريط بالـوطنـية
هــذا يـعـتــمـد عـلى (مــوقف وقـرار) االفـراد
واجلـــمـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة وقـــدره االفــراد
واجملـتـمع عـلـى اتـخاذ قـراراتـه او حتـديد
ــدرك مـــواقــفه بـــنــاءاً عـــلى مــخـــرجــات ا
واحملــســوس من فــعـل الخــر تــبــعـاً الرادة
واعـيه مـدركة لـقـراراتهـا واهـميـتـها وهـنا
ـــــدركـــــات البـــــد ان اعــــــتـــــرف ان اداره ا

السياسية يتأسس من عتبات الثالث :
-حب الوطن 

والـتيارات على تـفصيل قانـون االنتخابات
ها ومصـاحلها ومصالح عـلى مقاس مغـا

حزبية وطائفيه ..
ـنـتظم ـشـارك في ا اذا مـا عـرفنـا ان كل ا
الـسـيـاسي لم تـتـراكم لديـهم مـحـبـة الوطن
ولم تـعُد االحزاب والتيارات نفسها لتأطير
مــــشـــروع الــــدولـــة الــــتي تـــرغـب وهـــذين

العامل 
ـشارك سـينـعكـسان ال مـحال عـلى وعي ا

قراطية… باللعبة الد
فـال تـــدري هــــذه االحـــزاب بــــســـلــــوكـــهـــا
الــبـــراغــمــاتي في الــتـــعــاطي مع احلــريــة
واالنـــتـــخـــابــات كـــمـــظـــهـــر من مـــظـــاهــر
ـقـراطـية انـهـا تـسيء بـسلـوكـهـا غـير الـد

قراطية  الواعي فهم الد
ـواطن الوطنـي وانحيازهِ الهـمية صـناعة ا

لبرامجها  ..
وان اصـرارها على االعـتماد عـلى مجموعه
ــاط والــســلــوكــيــات الــســيــاســيـة من اال

القائمة على االغراء او االبتزاز 
ســتـسـاهم في خـلق مــواطن سـيـاسي غـيـر

واعي .. 
ـغـرر بـها ـا يـجـعل االغلـبـيـة الشـعـبـية ا
ــقـــراطــيًــا بــأن تــتــجـه الى نــوعــ من د

السلوكيات :
١- امــا خـذالن اجلـمـاعـة الـشــعـبـيـة بـوعي
قراطـية والتجـربة السيـاسية في عدم لـلد

شاركة والتصويت  ا
٢- او في اعــطـاء اصـواتـهــا لـلـمـســتـقـلـ
كـــنـــوع من الـــعـــقـــاب رغـم عـــدم ادراكـــهــا

لبرامجهم السياسية…
والبـد ان نـذكـر هـنـا ان الـنـسب احلـقـيـقـيـة
الـواطـئـة في انـتخـابـات (الـعـراق تونس 
ــقـراطــيـة مــصــر ) هي دلـيـل عـلى ان الــد
تـــعــيش في اصـــعب حــاالتـــهــا وهي حتت
ـنــتـظم انــعــاش سـريــري … وان ابـتــكــار ا
الـسياسـية في هذه البـلدان وسائل اخلداع
ــال او الــتــزويــر او بــالــتـعــويل ســواء بــا
بــالـتــأثـيــر الــعـشــائـري والــطـائــفي وهـذه
ـؤثـرات وان اثـبـتت جنـاحـهـا في مـراحل ا
تــاريـخـيـة ســابـقه … لـكـنــهـا بـسـبب االداء
الـسيء للسياسي وتنامي مدركات الوعي
لـــلـــمـــواطن ســـواءاً اكـــانـت احلـــســـيــة او
الــثـقـافــيـة قــد سـاهـمت فـي تـراجع عـوامل
واطن الـسياسي البسيط تـأثير هذه على ا
ولم ولـن تـنــطـلـي اسـالــيـبــهــا في الـوعــيـد
واطن  الوطني والتهديد في التأثير على ا
الـواعي وان مـراحل عمـلـيه تضـلـيل  الراي
ـواطن الوطني الـعام لم تـعد تنـطلي على ا
وهي قـد قللت من فـرص مساهـمة الشرائح
ــنـتــفـضه مـن اجلـمــاهـيــر احلـزيــنه عـلى ا
نــتـائج االنـتـخـابــات وحـرفـهـا اال بـوسـائل
الـترغيب والترهيب..ان ضـعف التأثير عند
ـتـنـافـسـ في االنـتـخـابـات الـسـابـقـة قـد ا
عـكس نسبة وعي ضعيـفة وعكس استمرار
ـواطـنــ في االنـتـخـابـات عــدم جـاهـزيـة ا
واطن ـسـاهمـة من قـبل (ا وزاد مـن حجم ا
سـتفيدين الـسياسي) (جمـهور االحزاب وا
صطـف بال وعي معها )اال انه لم مـنها وا
يصمد كثيراً  واذا دققنا في اسباب تراجع
ـا يـعـود سـببه ـواطن الـوطـني الـواعي ا ا
الى  الــدعــايـة والــتـحــريض الـذي مــارسـته
الــكـثـيـر من االحـزاب وتــخـويف الـنـاس من
ـكون  عـملـيـات التـعبـير بـحجـة معـادلة ( ا
الـطائفة الـعرقية ) هـذا االمر قد ضاعف من

كراهية الفرد
ـقراطـية ـسـتغل لـلد لـلـخطـاب السـياسي ا

ذكــر بـيــيـر جــونـســون اسـتــاذ االجـتــمـاع
الــســيــاسي ان حب الــوطن او الــوطــنــيـة
( (patniotsnهـي اخـــر مالذ لــــلـــشـــخص
شــريـفـاً كـان او نــذالً فـقـيـراً كــان او غـنـيـا
..فحب الوطن او الوطنية مشاعر انسانية
تـراكـمت تـاريـخـياً  .. فـالـشـخص الـوطني
احملـب لــبــلـــده يــقــدرُ من دون امـــتــعــاض

انتماء االخرين وانحيازهم الوطانهم …
ان الــوطـنـيـة كـمــا اسـلـفـنــا حب يـسـتـلـزم
الـكثيـر من االنتماء .. الـكثيـر من البراه
ـنع من ان .. الـكـثـيـر من الـوعي  وهـذا ال
نـقول ان الوعي  الوطنـي الذي نقصده اياً
كـانت مساحتهُ او تـوصيفه يسـتلزم تراكم
وعـيٍ تــطـــوري تــأريـــخي طـــويل.. والــذي
جتــتـهــد في صـنــعه وتــرسـيخ مــفـاهــيـمه
اجلماعة االنسانية بكل مدركاتها .. لتنظم
ارسة حبها انتمائها ولتوسع حقها في 
عـبـر التـزام سـياسي واجـتـماعي مـنـفتح 
ان هـذا االلـتزام نـقصـد به جلـوء اجلمـاعة
الــتــاريـخــيـة او الــنــظـام االجــتــمـاعي في
تـنظـيم محبـتها او في زرع او تـنميه وعي
ــعــاش الـذي ـادي ا االخــرين بــحـيــزهــا ا
اســتـحـال الى حـاضـنـه انـسـانـيه من نـوع
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ـبـسط الذي عـنى ا فـالـوطـنيـة وفق هـذا ا
الزلـنـا نـحـاول ان نـؤسـسه هي ذلك الـعـقد
او االلــتــزام الـعــاطـفـي او االجـتــمـاعي او
تـقابل ب الفرد وب الـسياسي الواعي ا
دولـته فـالـعـقـد او االلـتـزام هـو الـذي جعل
الــدولـة آلـتي لم حتــافظ عـلى الــتـزمـهـا به
ـواطن غير ا يجعل ا امـام مواطنيـها ر
مـلتـزم بـاحملافـظة عـلى ما الـتزموا به ..
ويـخفـفمن شـحنة االنـتمـاء العـاطفي ليس
لــلـحـيـز اجلـغـرافـي (الـوطن) فـقط .. ولـكن
لــلــمــعـطـى الـتــاريــخي في احملــبــة الــفـرد

واجلماعه  اجلماعه والدولة …
هـــذا مــا قــاله (جـــون لــوك) وهــو يُـــنــظــر

للوطنية الفاعلة 
ـفـكـر( هـيـوم)  الى مـعـنى فـي حـ ذهب ا
ـواطـنـة فـقـد ذكـر ان عالقـة احلب اخـر  بـا
ـواطـنـيـة) الـتي يـدعـونـهـا بـالـوطـنـيـة (بـا
قــائالً ان ال حــاجــة الـى (نـظــريـه االلــتـزام
صلحة حتصالن  بعد بالعقد ) فالعاده وا
دنـيـة واحلريـة قد تـرسـيخ اقدام الـدولـة ا
سـتـقـرة والتي جتـعالنـنـا نحـمل الـدولـة ا
عـقول ومـاب رأيي تـعـرف ضمن حـدود ا

فكرين (جون لوك وهيوم)… كل من ا
ثــمـــة تــاكــيــد عــلـى ان احلب هــو جــوهــر
االنتماء الى منظومة (اجلغرافية/احليز -
اجلــمـاعـة/الـعـشـيــرة -الـتـاريخ -الـلـغـة -
الـدين -الـثقـافـة) هذا االنـتـماء الـذي يـعزز
مـعـاني احلب وحتـقـيقـهـا مـنـافعـاً لـلـناس
واطـن وتشكل الدولة فـيؤطر احلب وعي ا

واطنه … وفعالياتها جسد ا
ـواطـنـه في الـدولـة والنــنـا نــتـحـدث عـن ا
ـعاصـرة او ما اطـلق علـيهـا دول ما بـعد ا
االســتــعــمــار ( (post colonial statوقــد
وصُـفت هذه الدولـة كونهـا من الدول التي

مـرت بـفتـرة االستـعـمار وتـمـتاز بـاختالف
انـظمـتها وقـوانينـها وتسـعى الى ترسيخ
هــويــة افــرادهــا ( وعــيــاً وانــتــمــاءا) رغم
هـشاشة الروابط السياسية بينهما بسبب
ـتـعــددة وغـيـاب الــصـراعـات الــداخـلـيــة ا
ـنــظم لـلــعالقـة بـ الــعـقــد االجـتـمــاعي ا

نسيجها ..
 فـكانت قـابلـية حـكم هذه الـبلـدان وقابـلية
ستقرة فيها اسـتمرار احلياة السياسـية ا
وتـعرضت نخُبـها السيـاسية الى شكل من
اشـكـال التـدجـ الـغربي فـهي بـعد نـهـاية
ية الثـانية عام١٩٤٥ كانت قد احلـرب العا
ـدنية (اسالمية  قـبائلية  لـبست لبوس ا
لـيبـرالية ) في حـ األغلـبية الـشعـبية في
الــبــلـدان كــانت تــتـوزع اجتــاهــاتـهــا بـ
شــرائح  فالحـيــة فـقــيـرة وســكـان مـدن لم
تـستطع ان تستفيد من امكانياتها احملليه

وال من مخرجات االستعمار 
دن او احلواضر بجماعتها  وبـقيت هذه ا
الـسيـاسيـة بعـيدة الـتأثـير عـلى اغلـبيـتها
عـدمه التي كانت تعاني من اثار الـفقيرة ا
االسـتــعـمـار واهـمـال احلـكـومـات احملـلـيـة

واردها البشرية  واستغالل االقطاع 
لـقد اجتهدت اجملتمعات العربيه في مطلع
ـصاحلي الـقـرن الـعـشـرين بـدافع الـوعي ا
والـتـخادم اجملـتـمـعي ان جتتـهـد لتـشـكيل
مـنظـومـتهـا السـياسـية من صـفوه الـرموز
الـدينـية والـقبـليـة والعـوائليـة ومن بعض
الـــشـــخـــصــيـــات الـــعـــســـكـــريــة وبـــعض

الشخصيات ذات التوجه الوطني 
 وقـد بـرعت هذه الـشـخصـيات الـتـاريخـية
سـتعـمر من ان تـنـظم نفـسهـا وتنـزع من ا
حـريـتـهـا لـتـقـوم بـعـد ذلك بـاخـتـيـار شـكل
ـطـلوب مـلـكيـا كان ام الـنـظام الـسـياسي ا
جـمـهوريـاً …رغم ان هـذه احلريـة كـانت قد
تـــعـــرضت الـى مـــواجـــهـــة و مـــحـــاصــرة
الـسلطـات احلكومـية .. ان غيـاب اجلماعة

الوطنية كان قد تزامن مع ظاهرة غياب 
الـبرامج احلكومية بـقصد او بسبب غياب
الـكفـاءات والعـقلـيات الـتي تخـدم اجملتمع
او تـتـركه لـلـتـعبـيـر عن نـفـسه في اخـتـيار

ثليه  … 
دنـية مقـيده بطـريقة لـذا بقيت احلـريات ا
مـا في معظم البلدان العربية وتسببت في

قراطي فيها … تعثر تنامي الشكل الد
والـــســـبب في خـــذالن الـــوعي بـــاهـــمـــيــة

ارستهُ حلريته .. اجملتمع و
ــا يــعــود الى ان الــدولــة حــكــومــاتــهـا أ
(ومـرجعياتهـا السياسيـة واحلزبية) تميل
الى اسـتـخـدام سـلـطـاتـهـا لـكـبح احلـريات
ومـحـاصـره الـشـخـصـيـات الـوطـنيـة وهي
بــهـذا الــعــمل سـاهــمت في ابــطـاء مــسـار
احلــــريـــة الــــنــــاهـــضــــة وحـــرف مــــســـار

قراطية  الد
ـــواطن اجلــاهــز ـــتــمــثل فـي تــمــكــ  ا ا
ـواطن الـسيـاسي ) القـادر عـلى أختـيار (ا
شــكـل نــظــامه وطــبــيــعه رمــوزه والــيــات

التداول السلمي للسلطة …
ـــفـــكـــر (جـــان جـــاك روســو وقـــد خلص ا
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بغداد

ـضعف ـسـوق لـلـكراهـيـة اجملـتمـعـيـة وا وا
للوطنية …

ـواطن الـوطـني) الـواعي الـذي لــكن وعي (ا
تلخص 

ـنتظم في الـصبرِ عـلى خذالن الفـاعل في ا
الـسياسي واحلكومي والذي  تسويقه في
حـمالتهم الـتبـشيريـة االنتـخابـية وكذلك في
غـياب منهج احترام حرية الـتعبير للمواطن
وإصــرارا اصــحــاب الــقــرار عــلى اســالــيب
اسـتـغفـال الـوعي قد اسـقط االخـرين (سواء
ـعترف بالفشل ـصرين على الفشل - او ا ا
)  ويـعد اكبر برهـان على هذا الرفض  ثوره

تشرين عام ٢٠١٩ …
ـتـكـررة والتي ومـوجـات الـرفض الـشعـبي ا
شاركة في كـان اخر موجاتهـا العزوف عن ا

انتخابات تشرين / ٢٠٢١ …
ــواطن الــوطـني وامــام تــصـاعــد غـضب  (ا
وقراطي القاصر … شهد الد )الواعي من ا
قراطية ارسته الد فقد استخدم حقهُ في 
شـاركة في االنـتخـابات الـضئـيلة ونـقصـد ا

شهد … تضخم امام هذا ا او العزوف ا
الحــظـنــا تـمـاديــاً في اجلـهـل الـفـاعــلـ في
عنى اخر عدم قدره ـنتظم السياسي  او  ا
هــذه االحـزاب والــتـيـارات عــلى اسـتــيـعـاب
حـجم االعـتـراض او الـتـقـصـيـر الـذي وصل
حــد الـرفـض لـهــا سـواء في الــشـارع او في
االنـتـخـابـات ولم تنـسى هـذه االحـزاب انـها
ذاقـت السـم الـذي طبـخـته … وهـي االن امام

خيارات منها 
ـنتظم الـسياسي في - اعـادة الفـاعل في ا
كـامـل الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة اداءاً وجتـربـةً

وقوان ..
  -وكــذلك عــمـلــيــة مـراجــعـة تــقــتـضي الى
تــأشـيـر مــنـاطق اخــطـائـهــا لـتـعــتـذر  امـام
جــمــاهـيــر الــشـعـب وامـر اخــر يــتـمــثل في
االعـتزال الـسياسي ورعـايةِ مشـاريع وطنيه

جديدة
تـتبـنى مفـهوم الـوطنـية اجلـامعـة او الدولة

دنية اجلامعه  ا
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كونات الى او االنـتقال من مـفهوم اغـلبيـة ا
اغـلبـية وطـنيـة حقـيقـية بـعيدة عـن التوافق
والـتـوازن والـشـراكـة / النهـا بـدعـة عـراقـية

قراطية خالصة .. غير د
شـهد السياسي يجب ان   نـعم ونقصد ان ا
واطن تـترشـح منهُ مـشاريع حتـضى بثـقه ا
الــوطــني الــواعي ال تــسـعـى خلـلـق مـواطن
ـاضي) ســيـاسي مـلــيئ بـعـقـد (الــتـاريخ وا
ــفــهــوم ونــحن نــعــتــقــد ان عــودة الــروح (
ـــواطن الـــوطـــنـي ) الــواعـي وانـــحـــســار ا
ا تـحزب ر واطن الـسيـاسي ) ا مـفهـوم( ا
يــحـتـاج الى صــحـوة ضـمــيـر جـمــعي عـنـد
الــكــثــيــر من اصــحــاب الــقــرار الــسـيــاسي
والــقــابـضــ عــلى الــســلـطــة تــتــبـنـى فـيه
ــسـاهــمـة اجلــمـاعــة الـوطــنــيـة اجلــديـدة ا
ـنـفتح الـفـاعـلـة في عـمـليـة الـتـئـام اجلـرح ا
شوهة ومفهوم قراطية ا الـذي احدثته الد
ــكــونـــات الــذي اســاء الى الــوطن والــغى ا
ـواطنـة …واالنـتـبـاه ايـضاً الى ان مـفـهـوم ا
اجلـمـاهيـر الشـبابـية الـهادرة  كـانت حددت
مــسـارهـا الـوطــني وخلـصت احلب وعـززت
ــواطـنــة الـعــراقـيــة وقـدمت بــواكـيـر روح ا
اصــطـفـاف لـلـمـواطـن الـوطـني … وضـيـقت

واطن السياسي  الشوارع على ا
وقــدمت اصــطــفــافــاً وطــنــيــاً يــرتــقي الى

(مفهوم الوطنية اجلامعه ) …
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا
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روايـة "مائة عـام من العزلـة" هي أن تكون
كن.   محليًا أكثر ما 

وعـن طــريق غـــســان تـــعــرّفــنـــا عــلى أدب
ــقـاومــة وشــعـراء األرض احملــتـلّــة حـ ا
قــرأنــا حملـمــود درويش وسـمــيح الــقـاسم
وتـوفـيق زيّاد وآخـرين ولـذلك كنت شـديد
الــتـوق لـلّـقــاء به والـتـعــرّف عـلـيه بل أن
أحــد أسـبـاب تـمـديــد وجـودي في بـيـروت
حـيـنـهـا الـعـام  ?1970هـو لـلـتـعـرّف عـلى
غــسـان كـنـفــاني والـلّـقــاء به وعـلى بـعض
قاومـة وشخـصياتـها التي وجـوه حركـة ا
ارتــبـطت بــهـا بــعالقـات حــمـيـمــة مـا زلت
أحــتــفظ بــهــا مع األحــيــاء أطــال الــله من
عـمرهم وذكـرى عطرة مـع الراحلـ أيضًا

أعتزّ بها.
UOMO « ËdO

كــــنـت وصــــلت إلـى بــــيــــروت عن طــــريق
الــكــويت ومــنــهــا إلى دمــشـق فــبــيـروت
بــانـتــظـار الــتـوجّه إلـى أوروبـا لــلـدراسـة
همات التي كلّفت بها في ظروف وبعض ا
الـعـمل الـسـرّي الـذي كـان يـعـيـشـه احلزب
الــشــيـوعي فـي الـعــراق. وعـلـى الـرغم من
أنّـني كنت وجهًا علنـيًا ومفاوضًا في أكثر
الحـقة أخـذت تتـجاوز من مـجـال إلّا أن ا
بــعض االعــتــبـارات األدبــيــة واألخالقــيـة
خـــصـــوصًــا بـــاعـــتــقـــال زمـــيــلـي الــوجه
االجـتـمـاعي لـؤي أبـو التـمّن عـضـو الـوفد
ــفـاوض مــعي وهــكـذا كــان الـقــرار بـأن ا

أتوجّه إلى اخلارج.
كـانت بيروت يومها وكـما أعرفها من قبل
تـعتـبر من أهم احملطّـات التي يـلتقي فـيها
ـثـقّـفون الـعـرب خـصوصًـا حـ تـضيق ا
بـهم ذرعًا حكـوماتهم وهـي مدينـة حيويّة
مـفـتوحـة متـفاعـلـة مع اآلخر وكـانت تعجّ
بـاحلركـة وتزدحم باجلـمال ويـختلط فـيها
ـا هـو عروبي وإنـساني مـا هـو لبـناني 
ـقـاومـة الــفـلـسـطــيـنـيـة وفــيـهـا فـصــائل ا
وصـحفها وإعالمها ومدارسهـا التثقيفية
وهــو مــا قــمت الحــقًـا بــالــتــدريس فــيــهـا
ـتقـدّمـة في إطار تـعاوني مع م. لـلـكوادر ا
ــقــاومـــة في أكــثــر من ت. ف. وقـــيــادات ا
مــوقع والســيّــمــا في الــشــام الحـقًــا ومن
بــيـروت بــدأ حتـرّكي األول فــبـعــد الـلــقـاء
بــاحلـزب الــشــيـوعي الــلـبــنــاني الـتــقـيت
ا مـجـمـوعـات بـعـثـيّـة سـوريـة يـسـاريـة 
فيها مجموعة صالح جديد وجريدة الراية
بـاقـتـراح من احلـزب الـشيـوعي الـلـبـناني
حـــيث أجــرت مـــعي حـــوارً مــطــوّلًـــا عــلى
حـلقـت عن الـوضع السـياسي فـي العراق
واالنــتـهــاكـات الــتي تـعــرّضت لـهــا بـعض
أطـراف احلـركـة الـوطـنيـة من الـشـيـوعـي
. وكان مانـشيـتها والـقومـي والنـاصريـ
الـعريض بعـنوان "هارب مـن العراق يروي
قـصـصًـا عن قـصـر النـهـايـة الـرهـيب". وقد
أخــذت الــعـددين مــعي وســلّــمـتــهــمـا إلى
مـــهــدي احلــافـظ في بــراغ بـــعــد وصــولي
إلـيـهـا واطّـلع عـلـيـهـا آرا خـاجـادور الـذي
ـثلًـا للـحـزب في مجـلة اسـتـقرّ في بـراغ (
قـضايا السـلم واالشتراكيـة) بسبب تدهور

العالقات مع احلزب احلاكم.
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

الكوت
w u  ÁdI « .d   
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 يـحـتضـنـهـا عـاشقـهـا في صـمت يـدخلـهـا  في فـمه  كـالـطفـل الذي يـرضع ثـدي أمه عـيـناه

تنظران الى الشيئ وهو في تأمل عجيب .
يجتـذب نفسـا عميـقا يحـتفظ به قلـيال ثم يخرج كـومه من الدخان مـن فتحتـي االنف يعقـبهما
سـحابـة اخـرى من الـفم وهـو يـجلس وبـجـواره اشـخـاص اخرون يـفـعـلـون نفـس الشي وفي
صمت مقـدس  فيمـا ينتشـر اجلو الضـبابي حولـهم. يتنادى عـليهـا عشاقهـا بأسمـاء الفواكة

عسل ..العلكة...كبتشينو..كيوي و غيرها.  بسم ..ا مثل تفاحة...اناناس... الفحم..ا
m « s  Ÿu  

اما عاشقتهم (االركيلة) او (اجلوزه) فهي  انبوب مياه متصل بحجيرة دخان  ووعاء وانبوب
ـاء ثم يـسـحب عـبر ـر الـدخـان عـبر ا وخـرطـوم.حـيث يـتم تـسخـ نـوع مـحـدد  من التـبغ و

بسم). خرطوم مطاطي  الى اجلزء اخلاص بالفم(ا
ركبات السامـة ومنها القطران واول حيث يحتوي دخـان الشيشة على مـستويات عاليـة من ا
ـعادن الـثقـيلـة ومواد كـيمـيائيـة  مسـببـة للـسرطـان.وكذلك يـرتبط تـدخيـنها اكسيـد الكـربون وا

بسرطان الرئة والفم وامراض القلب وامراض خطيرة اخرى .
ـوجـودة  في دخان الـسجـائر ويحـتوي دخـانهـا أيـضا عـلى نفس كـمـية الـنيـكـوت  تـقريـبا ا
كن ان يـؤدي تدخـ الشـيشـة  من قبل الـسيـدات احلوامل الى إجنـاب اطفـال منـخفضي و

الوزن عند الوالدة وكذالك تراجع في اخلصوبة لدى النساء والرجال .
W bF*« ÷«d ô«

ا يزيـد من خطورة  انتشار وفي بعض االحيان التنـظف انابيب الشيـشة بصورة صحـيحة
ا  الـسكتات الـدماغية عدية مـثل السل. وال تقـتصر على هـذه االمراض فقط وا األمـراض ا
ـعـدة  أضــافه الى تـسـوس والــضـعف اجلـنــسي  واالمـراض اجلـلــديـة وقـرح والــتـهـابــات ا

األسنان. 
حيث انتـشرت  في الـسنوات الـعشـر االخيرة هـذه  الظـاهرة اخلطـيرة في بـلدنا فـقد تـمكنت
االركـيلة ان تسـيطر عـلى عقول الـشباب بشـكل واسع وملحـوظ  حيث اصبح مـألوفاً ان ترى

شبابًا يدخنونها .
UO H « v  

حـيث اصبـحت ظـاهـرة طبـيـعيـة ومـتاح ا حـتى الـفـتيـات  ولم تـقـتصـر عـلى الشـبـاب فـقط وا
ا سـاعـد عـلى انتـشـارها ـقـاهي واألماكـن العـامـة. و ـنازل وا تنـاولـها  وبـشـكل يـومي في ا
االعـتقاد اخلاطـئ لدى البعض  بـعدم وجود مضـار لها وأن تدخـينها اقل ضـررا على صحة

االنسان من السجائر.
نـظرا لـتـلك اخملاطـر  فمن الـضـروري ان يتـرك اجلمـيع  تـلك العـادة .كمـا يـجب على اجلـهات
االمـنـية واالعالمـيـة  ان تقـوم بـترتـيب حـمالت توعـية بـشـكل مسـتـمر لـلـشبـاب  حـول مخـاطر

ادمانها التي قد تصل  الى حد الوفاة.
اود ايـضـًا ان انـصح  جـمـيع اولـياء االمـور بـأن يـكـونـوا خـيـر قدوة
ـسـتقـبل  وذلك بـجـانب  توعـيـتهم بـشـكل مسـتـمر ألبـنـائهم  في ا
خـاطـر االركيـلـة على الـصـحة واألمـوال التي يـتم اهـدارها في
شـــــــــــــراء مــــــــــــســــــــــــتـــــــــــــلــــــــــــزمــــــــــــات  االركـــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة.
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ــطـرب اإلمــاراتي حـســ اجلـسـمي أحــيـا ا
حـفـالً غـنــائـيــاً كـبــيـراً في عُــمـان اخلــمـيس
بـــحــــضـــور كــــامل الـــعــــدد عـــلـى مـــســـرح
ــروج.وقــد قـدم حــســ اجلـســمي وصــلـة ا
ـة ـيــزة من أجـمل أغـنـيــاته الـقـد غـنــائـيـة 
واجلـديــدة ومـنـهـا "لــقـيت الـطـبــطـبـة" "مـهم
" "وتبقى لي" "فـقدتك" كـما قدّم أغـنية جـداً
"الــعــمــامـي والــصــوري" وأغــنـــيــة خــاصــة
لـلـعـمـانـيـ "حـلـوة عُـمـان".وقـد شـهد احلـفل
تفـاعالً جماهيـرياً كبيـراً مع اجلسمي حيث
لم يــتـــوقف احلــضـــور عن تـــرديــد كـــلــمــات
األغــــانـي مــــعه
طــيـلــة مـدة
احلفل. 

qłöł œË«œ
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التـشكيلي الـعراقي افتـتح مؤخرا معـرضه الثاني على
قاعـة البـيت الـثقـافي في الـفلـوجة الـذي ضم مـجمـوعة

من احدث اعماله.
ÊË—U¼ bOý—

الــنـــاقــد الــعــراقي ضــيــفه فــرع بــابل بــاحتــاد األدبــاء
إللـقـاء مـحـاضـرة بـعـنوان والـكـتـاب الـعـراقـيـ مؤخـرا
(تـطــريــزات الـثــعـلـب . شـعــريـة الــنــقص واإلزعـاج في

األدب .. دراسة في األثر النفسي ).
 wK¹uA « ÊULKÝ œË«œ
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ـسـلـسل (زقاق مـثل الـسـوري اعـلن عن مـشاركـته  ا
اجلن) تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق.

 U ' lC ¹ e¹bO

w H½ ÃöŽ
لــلـــجــوء جلــلــســات عـالج نــفــسي وذلك
إلسـتــعـادة تــوازن حـيــاته.وفي حـديث له
مع (تي ام زد) عن كيفية قضاء وقته أكد
مــيــنـديــز أنه ال يــقـوم بــأشــيـاء
ـألوف بل يـقضي خارجـة عن ا
وقـــتـــاً في الـــقـــيــام بـــاألشـــيــاء
البسيطـة في احلياة مثل قضاء
الـوقت مع األصـدقاء والـعـائـلة
والــذهـاب لــتـنــاول الـعــشـاء مع
األصدقاء أشيـاء بحسب كالمه
يــــــــحب جــــــــمـــــــيـــــــعـــــــنـــــــا أن
يــفـعــلـهــا.وأضـاف أن جــلـسـات
الـــعالج تــــســـاعـــده بــــالـــفـــعل
ونـتائـجـها واضـحـة عـلى صور
ــنــتــشــرة له والــفــيــديــوهــات ا
مـؤخــراً عـلـى مـواقع الــتـواصل
وضوع اإلجتماعي كما تطرق 
انـزعـاج بـعض مـعـجـبـيه الـذين
وسيقية اشتروا تذاكر حفلته ا
ويواجهون مشـكلة في استرداد

بالغ  من الفندق. ا

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - بــعـد أن
ألــغى الـفــنـان األمــريـكي شــون مـيــنـديـز
جـولـته الـغــنـائـيـة حـول الـعـالم اضـطـر

UNOFÐU²  WK¾Ý√ vKŽ œdð b¼«e «
ســـيــارتــهــا إلى مـــنــزلــهــا في لــوس
مـثلـة البـالغة من أجنلـوس.ونقـلت ا
ستشفى وهي العمر 53 عاماً إلى ا
في حــالــة حــرجــة فـي مــنــطــقــة مـار

{  لـــوس أجنـــلـــوس - وكــاالت - ال
ـمـثـلـة األمريـكـيـة آن هـيـتشي تـزال ا
في غــيــبــوبــة مــصــحــوبــة بــحــروق
شديدة وتلف في الـرئة بعد أن قادت

اللهجـة كويس واتبسـطت بالشغل
معه". 

كـــــمـــــا أعــــــــــــربت الـــــزاهـــــد عن
ســعــادتـــهــا بــردود األفــعــال الــتي
تـلــقـتــهـا عـلى فــيـلم "بــحـبك" الـذى
يـعـرض حـالـيًـا في الـسـيـنـمات من
بطولة الـفنان تامر حـسنى مشيرة
ــتــعــة إلى أن كـــوالــيــسه كـــانت 

للغاية.
وأضــافت وفـقـا لـلــيـوم الـسـابع ان
(كـوالـيس الـفـيــلم كـلـهـا كـومـيـديـة
نـظــرًا لـتـواجــد جنم كـبـيــر بـحـجم
تامر حسنى يتميز بخفة دمه األمر
الـذى أعــطى جــو من الــراحــة لـكل

شارك في العمل).  ا
فـيـلم "بـحبك" يـشـهـد أولى جتارب
تـــامـــر حـــســـنـى اإلخـــراجـــيـــة فى
الــــســـيـــنــــمـــا وهـــو من تــــألـــيـــفه
وبطـولته ويـشارك فى بـطولته كل
يـرغنى من: هنـا الزاهـد وحمـدى ا
فتى أحمد ومدحت تيخة وهدى ا

عـزمى وتمـيم عـبده وسـمـر محـمد
مـتولى وعـمرو صـحصـاح وعالـيا
راشــد شـهــد الــشــاطــر وآخـرون
وتــدور األحــداث حـول حــيـاة رجل
يخـوض قصـتي حب ويتـخبط في

حـــــــيــــــاتـه بــــــ
فــــــتــــــاتــــــ
ويُـــــظـــــهــــر
اخــــــــــتالف
مـدى صـدق
الــتـعــبـيـر عن

احلب ب الرجل
رأة. وا

وفــاجـأ مـؤخـرا الــنـجم تـامـر
حــســنـي خالل حــفــله بــالــعــلــمــ
اجلــديـدة جــمـهــوره بـظــهـور هــنـا
ــســرح وقـال الــزاهــد مــعه عــلى ا
تـامــر جلـمــهـوره إن (هــنـا الــزاهـد
فـنــــانــة كــبـيــرة ولــديــهـا مــوهــبـة
كبـيرة وستصـبح أخطر فـنانة فى

مصر).

ـاضـية في عـمـلك وقد بذلـت مجـهـودا طوال الـفـترة ا
الحظه رؤسائك في العمل.

qL(«

ا يؤثر ليئة بـالدهون  تتناول الـكثير من الوجـبات ا
على صحتك سلبيا.

Ê«eO*«

ـا حتصل عـلى مكـافأة أو تـرقـية وقـد يتم تـكلـيفك ر
هام جديدة.
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 حتـتــاج إلى دراسـة الــكـثــيـر من األمــور قـبـل اتـخـاذ
قراراتك فيها.

»dIF «

 عليك أن تثبت جدارتك في الفترة القادمة وحافظ
على مستواك في العمل.

¡«“u'«

كن أن تسير وأنت متعجل رقم  تأكـد أن األمور ال 
احلظ .2

”uI «

ـيـزا  اعط لــنـفـسك فـرصـة تـقـابل شـخــصـا جتـده 
للتعرف عليه بشكل جيد.

ÊUÞd «

حتـتاج إلى الـتفـكـير بـهدوء  واحـرص على اسـتغالل
الفرص بشكل جيد.

Íb'«

ن حـولك فأنت ال تـنـدفع في مشـاعرك  وال تـسـتمع 
صاحب القرار.

bÝô«

فأنت دائما ال تخشى يزك الثقة بالنفس من أهم ما 
من التعبير عن أفكارك.

Ë«b «

شـاكل البـسيـطة في مـعدتك ألنك تـعانى من بـعض ا
ال تستمع إلى نصائح طبيبك.

¡«—cF «

ـستـقبلك  انت من الـشخـصيـات الطمـوحة  وتـخطط 
بشكل جيد.رقم احلظ.5

 u(«
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تشترك مع بعضها بعضا

بأخر حرف من كل كلمة:
1-7= مـــنــــصب كـــبــــيـــر لـــدى

سيحية الكنيسة ا
كسرات 7-  10= من انواع ا

10- 15= عاصمة امريكية

19 – 15= قـــائــــد وقـــبــــطـــان

السفينة
19- 22= من اشكال القمر

22- 24 = أحد االنبياء

الـكــاتب والـبــاحث الـعــراقي صـدر له ضــمن سـلــسـلـة
دراسات لـدار الشـؤون الـثقـافيـة العـامـة كتـاب بعـنوان
(الـســقـوط والـصـعـود في الـقـصـص الـشـعـبي- مـنـهج
لـدراسة القـصص الشـعبـية) يقع في 184 صـفحة من

القطع الكبير.

ـضــيـفه الـعــراقـيـة نـعــتـهـا شـركـة ا
اخلـطـوط اجلويـة الـعـراقـيـة بـعد ان
وت الثالثاء والراحلة ابنة غـيبها ا
الــفـنـان مـحــمـد عـطـا ســعـيـد الـذي

تلقى مواساة االوساط الفنية واالعالمية.

اخملـرج الـسوري اعـلن عن اجنـازه فـيـلم (كازي روز)
والعـمل سـينـاريـو وحوار سـالف فواخـرجي بـالتـعاون

مع شادي علي ونعيم حمصي مدته 45 دقيقة.

ـمــثل االردني نـعــته وزيـرة الــثـقـافــة االردنـيـة هــيـفـاء ا
ـوت عـن عـمـر نـاهز 75 عـامـا. النـجـار بـعـد ان غـيـبه ا
مــشــيــرة إلى مــكــانــته في وجــدان األجــيــال األردنــيــة

سرحية . والعربية من خالل األدوار الدرامية  وا

q U  bM¼

الـفـنـانـة الـعـراقـيــة حتل ضـيـفـة عـلى قـنـاة (الـشـرقـيـة)
مساء غد االحد ضمن برنامج (اطراف احلديث) الذي
يـعــده ويـقـدمه االعالمي مــجـيـد الـســامـرائي ويـخـرجه
حـيــدر االنـصـاري و تـتـحــدث في احلـلـقـة عـن كـتـابـهـا

(مسافر زاده  اخليال).

هنا الزاهد

دون اسـتــخـدام الـشـتــائم والـسـبـاب
ــا حتـــفل به وصـــفـــات اخلــيـــانـــة 
صحافتنـا عند االشارة الى اي نظام
او قائد حكم الـعراق. × سجل ثقافي

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

ســــررت جـــدا لالطالع عــــلى الـــعـــدد
ــصـريـة ــصـور ا 5000 من مــجـلـة ا
الــــذي يـــســــجل تـــاريـخ اجملـــلـــة 96
عـامـا.الـعدد 5000 صـدر عام 2020
وال اكتمكم ان معظم ابناء جيلنا من
الصـحـفيـ كانـوا بـشكل او اخـر قد
صرية تعلموا او تابعوا الصحافة ا
التي ظـلت مـستـمـرة سنـوات طويـلة
وفي عـهـود مـخـتـلـفـة دون ان تنـسى
ـــصــري بل انـــهـــا تــمـــثل الــشـــعب ا

الشعب العربي.
واليوم وانا اقلب العدد   5000وهو
يـحـمل شــعـار (الـوطن .. الـتـنـويـر ..
الــوعي -- 96 عــامـــا تــاريخ مــصــر
ــصـور) اجــد فـيه مــواضـيع تــمـثل ا
مــخــتــلف الــعـهــود واالنــظــمــة الـتي
لكي تعاقبت على مصـر من النظام ا
الى ثـورة  23تــمــوز ومــا تالهــا من
رجـال حـكم من جـمـال عـبـد الـنـاصـر
وصـوال الى عــبـد الـفـتــاح الـسـيـسي

ـصـور في عـددها الـ وفـني ونـقـلت ا
 5االف تاريخ مصـر الثقـافي والفني
مشـيرة بـكل احتـرام الى ادباء مـصر
من امــــثـــال طـه حـــســــ وتـــوفــــيق
احلكـيم وغـيرهـما
وفـنانـي مصـر من
امــثــال ام كــلــثـوم
وعــــبــــد احلــــلــــيم

حافظ وغيرهما.
حتــــــــــــيــــــــــــة الـى
الــــــصـــــــحــــــافــــــة
ـصـريــة الـرائـدة ا
والـى مـــــــجـــــــلــــــة
ــصـــور وشــكــرا ا
للـزمـيل الـصـحفي
داود الـــــفــــرحــــان
قيم في الـقاهرة ا
عـــــــلـى هــــــديـــــــته
الـــثـــمـــيـــنـــة هـــذه
ـــصــور مـــجـــلـــة ا
الـــــــعـــــــدد 5000.
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dO…∫ لقطات من مسيرة محمد القباجني الفنية

والطـرب فـأخذ يـنـتظـرهم ويـتابـعهم عن
كـثب فـكـان يصـغي لـهم عـنـد مـزاولـتهم

قهى. الغناء في تلك ا
qO « l³½

شغف ذلك الفتى واغـترف من ذلك النبع
األصـيل وبـدأ مـشـواره وخـطـا خـطـواته
بــتــأنيٍ مع مـــســيــرة الــغـــنــاء الــتــراثي
ـقامـات الـعـراقيـة) فـكـان فطـنـا وذكـيا (ا
يــســـتــوعب كل مــا يـــســمــعه من أحلــان
ـا أخـذت ذاكـرته حتـفـظه عن وألـفـاظ 
ظــهــر قـــلب فــكـــان يــقـــوم بــتــصـــحــيح
القـصـائد في ذلك الـوقت للـمـوهبـة التي
ــتــلــكــهــا وكــذلك إلتــقــانه الــلــغـة كـان 
العربـية من خالل ولعه بـالشعـر العربي
وعن ذلك يقول فـي احدى اللـقاءات(كنت
أصحح هـذه األخـطاء وكـان ذلك مـدعاة
لدهشتـهم فعال حتى استـقر بهم احلال
إلى دعــــوتي جملــــالـــســــهم مــــحــــاولـــ
االستـفـادة من الـذي أحفـظه). حـتى كان
وجـوده مـعهـم يشـجـعـهم ويـحـثهـم على
االســتـمــرار في الـغــنـاء.. وبــعـد تـعــلـمه
اللي) آنذاك القراءة والكتـابة على يد (ا
ومن خالل تعلـمه حفظ اآليات الـقرآنية
تفوق في جتويد اآليات من خالل نبرات
ا دفعه ذلك إلى ـلكهـا..  صوته التي 
الـولــوج في جــادة الـغــنـاء أوال ومن ثم
ـلك ذوقـا ولـكـنه تـشـجـيع والــده الـذي 
ــوسـيـقى والــغـنـاء ثــانـيـا من مــحـبي ا

ــا جـعــله ــقــام الــعــراقي  وخــاصــة ا
ـســتـمــعـ ــغـنــ وا يــغـني ويــطـرب ا
بــصـوتـه الـرخــيم فـنــال إعــجـابــهم هـذا
يعود بالـفضل إلى أساتذته األوائل كل
من قــدوري الـعــيـشــة ومـحــمـد اخلــيـاط
والـسيـد الـولي الذي تـعـلم مـنهم األداء
ـــقـــام وكـــذلك تـــأثـــره األخـــيــر فـي فن ا
طرب مـصر الكـبير عبـد احلي حلمي.
حــتى أصـبح فــنـانــا يـشــار له بـالــبـنـان
تفردة ـتقدم بطريـقته ا وقع ا ويقف با
ـقـام ـتـمـيـزة عن غـيـره من مـطـربي ا وا
لقـدرته الـفذة وحـفظه وأدائـه للـمقـامات
الصعبة وذلك لتجربته الطويلة في هذا
هـيمن على يدان حـتى بقى الـصوت ا ا
سرح الغنائي لسنوات طويلة: خشبة ا
ا اسـترعى انـتبـاه شركـات التـسجيل
انية ومن خاللها آنذاك ومنها شركـة أ
قـامات الـعراقـية قام بـتسـجـيل جمـيع ا

لقاء مبلغ بسيط جدا.
كـان الـقــبـاجني من الـفــنـانـ اجملـددين
بتكرين في مسيرة هذا الفن األصيل وا
ـــرحـــلـــة اإلبــداع والـــتـــجـــديــد فــبـــدا 
ـومـته ه وجتـديـد د واالبـتـكـار في عـا
ــقــامــات الـعــراقــيـة  حــيث ادخل إلى ا
مقام الـالمي وكذلك مقـام القـطر وبعض
النغمات من مـقام اإلبراهيمي. وفي عام
 1968مـنح وسـام (كـومـنـدوز) تـثـمـيـنـا
لـلـدور الـذي لعـبه في تـشـكـيل الـصـيـغة
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عــلـى الــرغـم من مــرور  33عـــامــا عـــلى
ـغن العرب في االرجتال رحيل عميد ا
ـقـام) محـمد الـقبـاجني فأنه الغـنائي (ا
مـــازال حـــاضـــرا بـــاصـــالـــة فـــنه.. وفي
مــوضــوعــنـــا هــذا نــتــوقـف عــنــد ابــرز

محطات حياته الفنية:  
مـحـمـد عـبـد الـرزاق الـقبـاجني(- 1904

 (1989مـوهبـة غـنـائـية سـاحـرة يـحفظ
للمـقام العـراقي أصالته.. ولـد في محلة
سـوق الــغـزل الـشـعـبـيــة بـبـغـداد . نـشـأ
وتـرعرع فـي كنف والـديه ومـنـذ الـوهـلة
األولى اجته ذلـك الـفــتى الــصــغــيـر إلى
ـقــهى اجملـاورة إلى الـغــنـاء مـن خالل ا
مـحل والـده عـنــدمـا كـان يـعـمل مـعه في
(الـعلـوة) والـتي كـان تعج بـأهل الـغـناء

قام الالمي  وكذلك لعب دورا النهائية 
ـقــامــات إلى مــســامع في نــقل بــعـض ا
الـنـاس من مـحـبي ومـريـدي هـذا الـلـون
من الـغـنـاء األصــيل مـثل مـقـام احلـجـاز
كار والكرد واللذين اسـتخدما في بلدان

غير العراق.
والقـباجني انـطلق كـفنـان يحـمل رسالة
إنـسـانيـة عـلـيه أن يـحافظ عـلى الـقـيـمة
الـعــلـيـا والـنــهـوض بـالـتــراث الـغـنـائي
ـــدافـع األول عن هـــذا لــــوطــــنه وكــــان ا
النـوع من الفـنون من خالل تـرسيخه له
وروث ومحافـظته عـلى هذا الـلون من ا
احلــضـــاري الــراقي من حـــيث جتــديــد
ــومـته إلى مــســتـواه الالئق كــتـراث د
موسيقي عربي أصيل.. ومن خالله كان
ـطـرب الـكـبــيـر (الـقـبـاجني) يـعـبـر عن ا
األحاسيس اإلنسانـية التي تواجهه في
ـعاش وعـن همـوم وتـطـلـعات الـواقع ا
شــعـبه االجــتـمــاعـيـة والــسـيــاسـيـة
والــوطــنــيــة: فـكــان بــحق فــنــانـا
وكــانـت احملــافل الــتـي تــقــام في
تلك احلـقبـة تشـهد له بـذلك فقد
بادة ما القى من احلكومات ا
القى من تـــعــسف واعــتــقــال
عـنـدمـا كـان يـؤدي أغـانـيه
ــــــــــــــقــــــــــــــام مـن خــالل ا
ومـهـاجـمـته لالسـتـعـمار

. والرجعي
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اقــرت مــحــافــظــة اربــيل وبــالــتـعــاون مع
ــديـريـة الــعـامـة لــلـثــقـافـة والــفـنـون في ا
وزارة الثـقـافة والـشـباب وبـالتـنـسيق مع

نــــقـــابــــة فـــنـــانـي اربـــيل
تــســمــيــة شــارع واقــامـة
نــصب تــذكــاري لــلــفــنـان
مـحــمـد احــمـد اربــيـلي و
ذلك اثــنــاء االحــتــفــائــيـة
ــنـــاســبــة الــتــابـــيــنـــيــة 
اربعـيـنـية االربـيـلي التي
اقـيـمت في قـاعـة مـديـرية
ثــقــافــة اربــيل بــحــضـور
مــــحــــافـظ اربـــيـل امــــيـــد
خـــــوشـــــنـــــاو وعـــــدد من
ـســؤولـ احلـكــومـيـ ا
وعـائـلــة الـراحل وزمالءه

الفنان واصدقاءه . 
وبدأت االحتفـائية بـكلمة
ديرية احملافظ ثم كلمـة ا
العـامـة للـثقـافـة والفـنون

الى جانب اهـتمامه بـالتـلح لـعدد كـبير
ـــطــربـــ . وفي نــفس الـــســيــاق  من ا
عـــرض فــلم وثــائــقي عـن حــيــاة الــفــنــان
ولود في اربيل عام 1933 وحبه للمقام ا
واداءه االنـــــاشـــــيــــد
الــوطــنــيــة وهــو في
عـمـر تـسع سـنوات .
وقــد ســجل الــعــديــد
من االغاني باللغت
الكردية والتـركمانية
في اذاعة وتـلـفـزيون
العراق وحلن للعديد
ـطـربـ ومنـهم من ا
ابــــراهـــيم تــــاتـــلس
والـــــــــــذي غـــــــــــنـى
الربـــيــلـي اغــنـــيــته
الــــشـــهــــيـــرة (يـــاال

شوفير).
فـــيــمـــا ادى عــدد من
مطربي اربيل اغاني
الــــــراحـل ومـــــنــــــهم
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وكــلـمــة هـيـوا ســعـاد رئــيس فـرع نــقـابـة
ـكـانـة الـفـنـانـ بــاربـيل الـذين اشـادوا 
الراحل ونتاجاته ودوره في احلفاظ على
تراث الكـرد والتـركمان من خالل اغـانييه
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ـمـثـلة هـنـا الـزاهـد الرد حـرصت ا
عـلى كـل أسـئــلـة جـمــهـورهــا الـتى
وصــلت لـهــا عــبـر حــســابـهــا عـلى
إنـسـتـغـرام وتـنـوعت األسـئـلـة عن
دراستـها وأعمـالها الـقادمة وأحب
األعـــــمــــــال لـــــقــــــلـــــبــــــهـــــا الــــــتى
قــدمــتــهــا.وكــشــفت الــزاهــد أنــهـا
تــصـــور مــســـلــسـل ســوف يـــكــون
مــفـــاجــأة ولم تـــكــشـف تــفـــاصــيل
أخرى كما تصـور فيلم مع زوجها

أحمد فهمى. 
ومن األســــئـــلــــة "أوصــــفى تــــامـــر
حسنى" لترد هنا قائلة:"جدع جدا
مــجــتــهـــد فى شــغــله أوى بــيــحب
يجـبر بـخاطـر كل النـاس وفوق كل

ده فنان معنى الكلمة".
وعـن الـــنــجـم مـــحـــمـــد إمــام ردت
قـائـلـة: "شـاطـرأوى وبـيـحب شـغله
جــدا ودور الـنـمــر كـان صـعب أوى
بــسـبـب الـلــهــجـة بس كــان مــذاكـر

فــيــســتــا يــوم اجلــمــعــة.وفي بــيــان
مــشــتــرك مـع مــجــلــة(بـــيــوبل)  قــال
ـثـلـوهـا: "إنـهـا تـعـاني من إصـابـة
رئـــويـــة كــبـــيــرة تـــتـــطــلـب تــهـــويــة
ميـكـانـيـكـيـة وحـروق تـتـطلـب تدخالً
جــراحــيــاً. إنـــهــا في غــيـــبــوبــة ولم
تستعد وعـيها منذ فـترة وجيزة بعد

احلادث".
وأشارت التقارير في نهاية األسبوع
إلى أنــهـــا كــانت تـــقــود ســيـــارتــهــا
بـــســــرعـــة فـي أحـــد شــــوارع لـــوس
أجنــــــلـــــوس قــــــبل أن تــــــصــــــطـــــدم
ــنـــزل.وذكــرت ادارة االطــفــاء في بــا
لــوس اجنـلــوس ان احلـادث تــسـبب
في "حـريق كـثيـف"  اخمـاده الحـقا
بـــعـــد ســـاعـــة. ونـــقل الـــســـائق إلى
ــــســـتـــشـــفى مــــصـــابـــا "بـــجـــروح ا
خــطــيـرة".كــانت هــذه قــوة الـتــأثــيـر
لـدرجــة أن مـيـني كـوبـر األزرق الـذي
كانـت تقـودها اخـترقت  30قدمًا في

نزل. ا
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ـصــريـة سـارة سـالمـة بـعـد ـمـثــلـة ا تـعــود ا
غـياب عـامـ عن الـساحـة الـفـنـية وذلك من
خالل مـسلـسل ستـشـارك في بطـولته حتت
ــسـلـسل من 45 عـنـوان (الـونـش).يـتـكـون ا
ـصري محمد مثل ا حلـقة وهو من بطـولة ا
رجب مـيـرهان حـسـ مـنـة فـضـالي إيـهاب
فهـمـي وتـألـيف أحـمـد عـبـد الـفـتـاح وإخراج
ـقـرر بدء تـصـويره إسـماعـيل فـاروق ومن ا
يوم 20 آب اجلـاري. وكانت سالمة تعاونت
مع مـحمـد رجب وهذا يـعـد التـعاون الـثاني
لــهــمــا بــعـدمــا قــدمــا سـويــاً فــيــلم "صــابـر
جــــــوجـل" الــــــذي  عــــــرضـه عـــــام 2016
وشـارك في بـطـولـته رانـدا الـبـحـيـري إيـهاب
فــهـمي لـطـفـي لـبـيب نـور الــكـاديـكي مـؤمن
نــور أحـمـد صـيـام هــادى اجلـيـار مـحـمـد

مرزبان حسن عبد الفتاح.
.
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الــــعـــام. أمـــا الــــســـواقي الــــتي تـــزوّد
ــيــاه "فال تــفــتـح سـوى ســكــانــهــا بــا
يــومــ في األســبـوع" وفق مــا يــقـول
ياه ـزارع السـتيـني مضيـفا "نـدرة ا ا
تـعذبنـا". بينـما كان شح األمـطار يؤثر
ـنـاطق اجلـافـة في جـنوب عـادة عـلى ا

ملـكة على اخلـصوص طالت وشـرق ا
الـكارثة هذا العـام حتى ضفاف نهر أم
الـربيع غير الـبعيد عن الـقرية.ولم يعد
ـسيـرة اجملـاور يتـجاوز مـخـزون سدّ ا

ئة من طاقته االستيعابية من 5 با
ــيــاه عـلــمـا أنـه ثـاني أكــبــر سـد في ا
اء الـشرب ـغـرب ويزوّد مـدنا عـدة  ا
بـــيـــنــهـــا الـــعـــاصـــمــة االقـــتـــصـــاديــة
الـدارالبيضاء حيث يعيش قرابة ثالثة
مـالي شخـص.وبات قـعر السـد أشبه
بـبركة حتيط بها تربة تخترقها شقوق
عـلى كيلـومترات عـدة وبعض القواقع
ــائـيـة الـصـغـيــرة. إجـمـاال ال يـتـعـدى ا
ئة من غربية  27با مـخزون السدود ا
طـاقـتهـا ما يـثـير الـقـلق. لكن اجلـفاف
احلـالي يعـدّ األسوأ مـنذ قـرابة أربـع
ــغــرب أصال حتت خـط نـدرة عــامــا.وا
ـيـة ـنـظـمـة الـعـا ـيــاه الـذي حتـدده ا ا
لــلـصـحـة ب 1700مــتـر مــكـعب لــلـفـرد
سـنويا بـينمـا ال تتجـاوز هذه احلصة

ملكة.وكان هذا 600 متر مكعب في ا
ـعدل أكبـر أربع مرات في السـتينات ا
ـياه عـنـدمـا قُـدّرت حـصـة كل فـرد من ا
ـغرب ب 2600مـتـر مـكـعب.ودفع ذلك ا
ـائي الـبـنـيـوي" الى حــالـة "اإلجـهـاد ا
وفـق تــــــقــــــريـــــر حــــــديـث لــــــلــــــبــــــنك

»dG*« w  Íœ«u³ « ÊUJÝ pNMð ÁUO*« …—b½
واجهة الكـارثة التي تضرب الـدولي.و
ـــمــلــكــة أصـــدرت وزارة الــداخــلــيــة ا
تـعـليـمـات للـسـلطـات احملـليـة بـتحـديد
ـــيــــاه عـــنــــدمـــا يــــكـــون ذلك تــــوزيع ا
ـــســـاحــات ضـــروريـــا ومـــنع ســـقـي ا
ـــاء اخلــــضــــراء ومالعـب الـــغــــولـف 
الـــشــرب.كـــمــا مُــنـع االســتــغـالل غــيــر
ـنـابـع أو اجملاري الـقـانـوني لـآلبـار وا
ــدى الــطــويل تــعــوّل ــائــيـــة.عــلى ا ا
الـسـلـطـات على اخلـصـوص عـلى بـناء
محطة لتحلية مياه البحر في أفق 20
الـعـام  ?2030يـفـتـرض أن تـوفـر جـزء
هــــامـــا مـن مـــاء الــــشـــرب وفق وزارة
ـــاء.لــكن اخلـــبــيــر في الـــتــجــهـــيــز وا
ائـية مـحمـد جلـيل يرى أنه الـشـؤون ا
ـدى "يــصــعب الــقــيـام بــتــتــبّع فــعّــال 
االلــتـزام بــاإلجــراءات الـتي اتــخـذتــهـا
الـسـلـطـات" مـعـتـبـرا أن هـذه األخـيـرة
"تـقوم بـتدبيـر األزمة بـدل اتخاذ تـدبير
اسـتـباقي لـلمـخـاطر".ويـسبب اجلـفاف
أيـضـا مشـكلـة كبـيـرة للـقطـاع الزراعي
ــغــرب وتـــســبّب بــتــراجع ـــهم في ا ا
مــحــصــول احلــبــوب إلى  34مــلــيــون
ـثل انـخـفـاضا بـ67 قـنـطـار فـقط ما 
اضي وفق ـئـة مقـارنـة مع الـعـام ا بـا

. ما أعلنت وزارة الزراعة االثن

ـئة وتـسـتهـلك الـزراعة أكـثر من  80بـا
ـائـيـة لـلـمـغـرب مـا يـطـرح ـوارد ا من ا
أيـــضـــا تـــســاؤالت حـــول الـــســـيـــاســة
الـــزراعــيــة "الــتـي تــعــطي األفـــضــلــيــة
ـزارع ـلــتـهــمـة لــلـمــيـاه وا لألغــراس ا
الـكـبرى" وفق اخلـبيـر الـزراعي محـمد
سـرايـري.ويـقـول سـرايـري إن تـقـنـيـات
ــعــتــمـدة فـي هـذه الــري بــالــتــنــقــيط ا
ـتطورة تـؤدي إلى استهالك الـزراعة ا
مـفـرط لـلـمـيـاه بـهـدف حتـويل مـنـاطق
جـافة إلى خصبـة.وسجل البنك الدولي
ــغــرب ضــاعف ثالث فـي تــقــريــره أن ا
ـسقـية بـهذه الـتقـنية سـاحة ا مـرات ا
وهـــو مـــا من شــانـه "أن يــرفـع احلــجم
اإلجــمـالي لــلـمــيـاه الـتـي يـتـســهـلــكـهـا

القطاع الزراعي بدل خفضه".
سيرة يقول رجل عـلى مقربة من سدّ ا
تـسعيني يدعى محمد واقفا قبالة تربة
جــافـة "لم نـعـد نــحـرث األرض لم يـعـد
هـنـاك مـاء" لكـنه يـضيـف "نقـبل بـاألمر
ــقـابل الــواقع لــيس لـنــا خـيــار".في ا
يـبدو الـشبـاب أقل استعـدادا للـصمود
كـمـا يـقـول راعي غـنم يافع ( 14عـامـا).
"نـعـيش وضـعـا هـشـا بـسـبب اجلـفاف
وأشــعـر أن الـوضع سـيـزداد سـوءا في

ستقبل". ا

{ لــــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
حُكم اخلميـس في لوس أجنلوس
بالـسـجن سـتّ سنـوات عـلى رجل
هاجمة تهم الثالثة  ثان من ا
مـوظف لـدى لــيـدي غــاغـا خلـطف
كالب الـنـجــمـة بـعـدمــا حُـكم قـبل
ُــتـهم األول نـحــو أســبـوع عــلى ا
بـــالـــســـجـن أربع ســـنـــوات.وأقـــرّ
( الفـايـيت شـون وايـلي ( 28عـامـاً
ـشــاركــته في عــمـلــيــة الـســرقـة
مــــشــــيــــراً إلى أنـه أحــــد اطـــراف
اجملموعـة التي أطـلقت الـنار على
راين فـــيـــشـــر أثـــنـــاء قـــيـــامه في
هوليوود بتنزيه كالب ليدي غاغا
الــــثالثــــة مـن نــــوع الــــبــــولــــدوغ
الــفــرنــسي فـي شــبــاط/ فــبــرايــر

وأظهرت لقطات صوّرتها.2021
ـراقـبـة رجـلـ يـنزالن كامـيـرات ا
وظف من إحدى السيارات قرب ا
قـبل إطالق الـنـار عـلـيه وإصـابـته
في صــــدره. ثم خــــطف الــــرجالن
كــلـبــ مـن الـثـالثــة هـمــا كــوجي
وغــوســـتــاف وفــرّا تـــاركــ راين
فــيـــشــر يـــنــزف عـــلى األرض.أمــا
لقـب "ميس إجا" الكلـب الثالـث ا
فـهــرب قــبل أن يــعــود الحــقـا إلى
فيـشـر.وعرضت صـاحـبة أغـنـيتي
"بــوكـــر فـــايس" و"بـــاد رومــانس"
مكافأة قدرهـا نصف مليون دوالر
ن يتـمكّـن من إعادة كـلبـيـها لـها.
وكـانـت امـرأة أعــادت لــلــمـغــنــيـة
الـكـلـبـ مـدعـيـة أنـهـا وجـدتـهـمـا
مقيـدين على أحد األعـمدة قبل أن
تقبض عليهـا الشرطة التي ذكرت
ـــرأة كـــانت عـــلـى عالقـــة مع أنّ ا
ــشــتـــبه فـــيــهم.وفي والــد أحـــد ا
نـيــسـان 2021 أُسـقــطت تــهـمــتـا
مـحاولـة الـقـتل والـسـرقـة في حق

الرجال الثالثة.

ـغرب)(أ ف ب) اوالد الـسي مـسـعود (ا
- يـــســارع ســـكــان قــريـــة أوالد الــسي
ـغـربـيـة كل صـبـاح "لـلـتزود مـسـعـود ا
ـاء من السـواقي الـعمـوميـة أو لدى بـا
أحــد اجلـيــران في مــشـهــد مـبك" كــمـا
يـصفه محمد السباعي الذي تخلي عن

حـرث حـقـله هـذا الـعـام بـسـبـب جـفاف
اسـتثـنائي.تـقع هذه الـقريـة في منـطقة
الــشـــاويــة اخلــصــبــة عــلى بــعــد 140
كــيـلــومـتــرا من الــدار الـبــيـضــاء لـكن
"آبــارهــا بــدأت تــنــضب" بــسـبـب حـدة
ــمـلــكــة هـذا اجلــفــاف الـذي يــضــرب ا

{ لـــنــدن (أ ف ب) - اخــتـــيــرت ســبع
مـدن بـريـطـانـيـة السـتـضـافـة الـنـسـخـة
ـقبـلة من مـسابـقة األغـنيـة األوروبية ا
"يـوروفـيجن" الـتي تـنظـمـها بـريـطانـيا
بـــدالً مـن أوكـــرانـــيـــا بـــســـبب الـــغـــزو
الــروسي ألراضــيــهــا وفق مــا أعــلـنت
هـيئة اإلذاعـة البريـطانية "بي بي سي"
اجلـمـعـة.وأبدت 20 مـديـنـة اهتـمـامـها
سـابـقة الـشهـيـرة أُبقيَ بـاسـتضـافـة ا
مــنــهــا عـلـى تـرشــيــحــات بـرمــنــغــهـام
وغالسـكو وليدز وليفربول ومانشستر
ونـــيـــوكـــاسل وشـــيـــفـــيــلـــد فـي حــ
اســتُــبــعِــدت مــدن كــلــنــدن وبـلــفــاست
فـترض أن (إيـرلـندا الـشـمالـيـة).ومن ا
ــديـنــة الـتي يُــعـلن فـي اخلـريف اسم ا
ســـيُــــعـــهــــد إلـــيــــهـــا بــــاســـتــــضـــافـــة
ـــســابـــقــة.وســـبق لـــبــريـــطــانـــيــا أن ا
ـســابـقــة ثـمــاني مـرات اســتـضــافت ا
كـانت آخـرها عام 1998 عـندمـا أقيمت
فـي بـرمـنـغــهـام بـوسـط الـبالد. وكـانت
كـــيـــيف الـــتي حـــقــقـت فــوزاً ذا دالالت
ـسابـقة التي ركز األول في ا رمـزية بـا
اسـتضـافتـها مـدينة تـورينـو اإليطـالية
في أيــار الــفـائت ويــتــابـعــهـا عــشـرات

شاهدين عبـر التلفزيون اليـ من ا ا
نــــددت في الــــبــــدايـــة بــــقـــرار ســــحب
قـبلة مـنها. وفي اسـتضافـة النسـخة ا
حـزيـرانـاعـتـبـر احتـاد الـبث األوروبي
ــنــظـــمــة لــلــحــدث أن وهــو اجلـــهــة ا
الــشــروط األمـنــيــة غــيـر مــتــوافـرة في
ـســابـقـة وأطـلق أوكــرانـيـا لـتــنـظـيم ا
مـفـاوضات مع بـريـطانـيا الـتي احـتلت
ـركز الثاني في تـورينو.وأُعلن احتاد ا
الـبث األوروبي واحلكـومة الـبريطـانية
في 25 تــمـوز الــفـائت عن اتــفـاق عـلى
تـولّي هيئـة اإلذاعة البريـطانيـة تنظيم
سابقة بشكل ـسابقة على أن تركّـز ا ا

كبير على "ثقافة أوكرانيا وتراثها".
وفـــازت فـــرقــة "كـــالـــوش أوركــســـتــرا"
األوكـرانـيـة مع أغـنـيـتـهـا "سـتـيـفـانـيـا"
الـــــتي تـــــمــــزج بـــــ الــــهـــــيب هــــوب
ــوسـيـقى الــتـقـلــيـديـة في  15أيـار وا
ـسـابـقـة الـتي أقـيـمت فـي إيـطـالـيا بـا
مــتـقـدمـة عـلـى بـريـطـانـيــا وإسـبـانـيـا
ـشـاهدين خـصـوصـا بفـضل أصـوات ا
الـــتي صــبت بـــأكــثـــريــتــهـــا لــلـــفــرقــة
األوكـرانـية الـتي يتـعـرض بلـدها لـغزو

روسي منذ أواخر شباط.
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