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طبعة العراق 

رزاق ابراهيم حسن
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رحب اخلـبـيـر االقــتـصـادي مـنـاف
الصـائغ بـقـرار احلكـومـة الـقاضي
ـــراجـــعـــة رواتـب وامـــتـــيـــازات
الـدرجـات اخلــاصـة الــتي اضـحت
ــوارد وتـلـتـهم اجلـزء تـسـتـنـزف ا
وازنـة السنوية االكبر من اموال ا
في ظل االزمـة االقــتــصـاديــة الـتي
يعـاني منـها الـعراق جراء تـفشي
جـــائــــحـــة كـــورونــــا الـــتـي الـــقت
يا  بظاللها على اسعار النفط عا
داعـيــا رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
الكـاظـمي الى عـقـد اجـتـمـاع يضم
خـبـراء واسـاتـذة جـامـعـات العداد
موازنـة بـعـيدة عن الـهـدر وكـفوءة
في االنـــــفــــاق . وقـــــال الــــصـــــائغ
لـ(الــزمـــان) امـس (نــرحـب بـــقــرار
رئـــيـس احلـــكــــومــــة مــــصـــطــــفى
الــكــاظـــمي اخلـــاص بــتــخـــفــيض
رواتب وامــــتــــيــــازات الــــدرجــــات

اخلـاصــة الـتـي تـســتـنــزف مـوارد
الـبالد وتــلـتــهم اجلـزء االكــبـر من
وازنـة الـسـنـويـة في ظل تـدهور ا
الــوضع االقــتــصــادي لـلــبـالد اثـر
تفـشي جائـحة كـورونا الـتي القت

يا بظاللهـا على اسـعار الـنفط عـا
ا ادى ذلك الى حـدوث عـجز في
مـوازنـات الـدولـة والــصـعـوبـة في
ــــوظـــــفــــ تــــغـــــطـــــيــــة رواتـب ا
تـقـاعـدين) واضـاف ان (هـناك وا
معـاجلـات لـتقـلـيص االنـفـاق الذي
ـــوازنـــة يـــؤدي إلى الــــهـــدر فـي ا
للـدولة وليـس كمـا يعتـقد الـبعض
ـتـقـاعـدين ـوظـفـ وا أن رواتب ا
هي الــــســــبـب  وان كــــان عــــددهم
وظف او كبيرا  فهذا ليس ذنب ا
تـقـاعـد بل هـو نـتـيـجـة حـتـمـية ا
ــدة لــســـوء ادارة الـــدولــة خـالل ا
الـسـابـقـة واليـفــتـرض ان يـتـحـمل
واقــــــتــــــرح ــــــواطـن عـبء ذلك)  ا
الــصــائغ عــلى (احلــكــومــة الــغــاء
امتـيـازات ومخـصـصات الـدرجات
اخلــاصــة جلــمــيع الــعــامــلــ في
الرئاسات الثالث لـغاية مدير عام
 بضمنها امتيازات النواب وكذلك
ـئة تقـليص الـرواتب لغـاية  70با

وحـــمــــايــــات الـــوزراء ووكـالئـــهم
والـــنـــواب مع الــــغـــاء حـــمـــايـــات
( ـدراء الــعـامـ ـســتـشـاريـن وا ا
داعيـا الى (الـغـاء الـتـخـصـيـصات
االضــــافــــيه لـــــلــــرؤســــاء الــــثالث
وللمـستشـارين وتقلـيص رواتبهم
ـئـة والــغـاء هـيـئـة بـنـسـبـة  70بـا
ــســـتــشـــارين لــرئـــيس مـــجــلس ا
الوزراء ودمج هيئة الوقف السني
والـشــيــعي فـي هــيـئــة واحــده مع
ترشيق عدد العامـل فيها والغاء
الهـيئـة الـتنـسـيقـيـة للـمـحافـظات
فضال عن مراجعة بعض القوان
ــان لإلســراع بــاالتــفــاق مع الــبــر
بــأقـــرارهــا بـــشـــأن الــغـــاء بــعض
الهـيـئـات غـيـر النـافـعه لـلـمـجـتمع
والــغـــاء الـــقــوانـــ الـــتي تـــمــنح
ـواطـنـ على امتـيـازات لـبـعض ا
حــســاب االخــرين) مــشــددا عــلى
(اهـمـيــة إيـقـاف صــرفـيـات االثـاث
والـنـثـرية والـتـزود بـالـوقـود عـلى

حسـاب الدولة  ويكون اسـتخدام
الـعــجالت فــقط لألمــور الـعــاجــلـة
ـركبـات من درجة وسحب جـميع ا
وكـيل وزيـر إلى مــديـر عـام في كل
مــؤســســـات الــدولــة والـــهــيــئــات
والـعــمل بــاســتــخـدام الــســيـارات
الـشـخـصـيـة) واسـتـطـرد بـالـقـول
(عـلى احلــكـومــة مـراجــعـة الــيـات
صارف في العمل التي تعتمدها ا
مـــنح الــــقـــروض واعـــداد دراســـة
بـانـي واالسـكان تـهـتمـم بـقـطـاع ا
يــتم الــشــروع بــهــا بــعــد انــتــهـاء
كـورونـا عـلى ان يـتم مـنح قـروض
ـــا لـــلـــمـــواطـــنـــ دون فـــائـــدة 
سينـعكس ذلك عـلى حركـة السوق
مـطــالــبـا وتـنــشــيط االقــتــصـاد)  
الـكـاظـمي (بــعـقـد اجــتـمـاع عـاجل
يـضم خـبــراء واسـاتـذة جــامـعـات
لـيـكـونــوا عـونـا في بــنـاء مـوازنـة
بــعـــيــدة عـن الــهـــدر وكـــفــوءة في
االنـفــاق تــمـكـن الـدولــة من عــبـور
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نـــــــعـت  االوســــــاط االدبـــــــيــــــة
والصـحـفـيـة الـعـراقـيـة الـنـاقد
والـكـاتب الـبـارز رزاق ابـراهـيم
حسن عن عمـر يناهز 73 عاما
بعـد رحلة عـطاء تـواصلت على
مـــدى نـــصـف قـــرن في خـــدمـــة
الــــــــعـــــــراق. ووصـف رئــــــــيس
مـــجــــمـــوعـــة االعالم الـــعـــراقي
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
الـفقـيد بـ(االخ الـكبـير والـكاتب
ــرمــوق الــذي امــضى نــصف ا
قـــرن مـن الـــعـــطـــاء في خـــدمـــة
الــعـراق والـدفــاع عن احلـريـات
). وتــعـهـد ـهــمـشـ وقـضــايـا ا
الــبــزاز  فــور ســـمــاع وصـــيــة
الــراحل بــان يــدفن في الــعـراق
بــالــتــكــفل بــذلك وأمــر مــكــتب
(الـزمـان) في بـغداد بـالـتـصرف
لـتـحقـيق رغـبـة الـراحل. وكانت
اجلـريـدة قـد تـابـعت مـنـذ ثـالثة
ايــام الـوضع الـصــحي لـلـراحل
اثر رقوده في مستـشفى هسكة

ـرض اخملــصص لـالصــابــات 
كـرورنــا . وقـال جنـله وسـام ان
(والـده تـلــقى رعـايـة انــسـانـيـة
الك الــطــبي في مــثــالــيــة من ا
ــســتــشـفى لــكــنه يـعــاني من ا
انقـطـاع االتـصـال بـالـقـنـصـلـية
الــعـــراقــيـــة في اســـطــنـــبــول).
وتمـنى ان يعـالج موضـوع نقل
جثـمان والده بــأية وسـيلة الى

الـــعـــراق). ويــــعـــد الـــراحل من
الـقالئل الذيـن توزعت اعـمـالهم
اط االدبية والـصحفية ب اال
ونــــشــــرت فـي كــــتب وصــــحف
عـــراقــيــة وعـــربــيـــة. وله نــحــو
سـبـعـة مـؤلفـات شـمـلت الـشـعر
والـــــقــــصـــــة والــــنـــــقــــد االدبي
والـدراسـة الـتـاريـخيـة لـلـحـركة
الـــعــمــالــيــة فـي الــعــراق. عــلى
صـعـيد مـتـصل علـمت (الـزمان)
ان رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح اوعـز بـاالتصـال بـشـركة
اخلــطــوط اجلــويــة الــعــراقــيــة
لــتــأمــ طـائــرة خــاصــة لــنـقل
ــســـتــشــار اجلـــثــمـــان. وقــال ا
الـــدكـــتـــور عـــلى الـــشـــكــري ان
(الرئاسة فور ابالغـها نبأ وفاة
الــكـاتب اجـرت اتــصـاالت لـهـذا
الــــغــــرض وتــــتــــابع االمــــر مع
رئـاسـة الـوزراء لـتـأمـ عـمـلـية
نــقل اجلــثــمــان في ظل ظــروف
احلــظـر اجلــوي نــتـيــجــة وبـاء

كورونا).
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ئة من الـعراقي الى يـنظر  33 بـا
الــعالقـات الــعـراقـيـة  –االمــريـكـيـة
ـئــة يـرونــهـا ــقــبـولــيـة و 20 بــا
ــئــة لــهـم إجــابـات جــيــدة و17 بــا
مــخـتــلــفـة   تــتـراوح بــ سـيــئـة
وســيـئـة جـدا وجـيـدة جـدا . وأشـر
اسـتطالع اجراه مركز اكد للشؤون
االســـتــــراتـــيـــجــــيـــة والـــدراســـات
ـسـتـقـبـليـة ان حـكـومـة مـصـطفى ا
الـــكــاظـــمي ســتـــكــون قـــادرة عــلى
ـــــضـي بـــــأتـــــفــــــاقـــــيـــــة االطـــــار ا
االسـتــراتـيـجي الـعـراقي األمـريـكي
ـئـة نــحـو االمــام بـنــسـبـة  62 بــا
ـئـة كـانـوا بـيـنـمـا وجـد ان   38 بـا
يــرون ان حـكــومــة الـكــاظـمي غــيـر
قـادرة عـلى إحداث نـتائج إيـجابـية
فـي احلوار االستـراتيـجي العراقي
األمــريـكي . امـا عن األسـبـاب الـتي
ـمـكن ان تــشـكل حتــديـا امـام مـن ا
هـذا  احلـوار فـأن االسـتـطـالع اشر
ــــئـــة تـــعـــود الى نـــســـبـــة  37 بـــا
الــــصــــراع االيــــراني األمــــريــــكي 
ـئــة تـعــود الى اجلــمـاعـات و24بــا
ئة سلحة اخلاصة و  20 با ا

تـــــعـــــود الى األحـــــزاب والـــــقــــوى

ئة ان الـسياسيـة فيما يرى 15 بـا
ـئة هـنـالك أسبـابا مـخـتلـفة و 2بـا
يـرون ان اجلهاز احلـكومي  واحد
ــئـــة يـــرون ان الــتـــنـــظــيـــمــات بـــا
االرهــابــيـة تــمـتــثل الــتـحــدي امـام
احلـــوار. وعن تـــقـــيــيـم الــعـالقــات
الـسياسية والدبلـوماسية العراقية
 –االمـــريــكــيـــة  فــأن نـــســبــة  45
ئة ئـة يرونهـا مقـبولة و20 بـا بـا
ــئــة  يـــرون انــهــا جـــيــدة و14 بـــا
ــئـة ســيـئــة جـدا 6 ســيــئـة  9 بــا
ئـة كان ـئة جـيـدة جدا و  5 بـا بـا

لديهم إجابات مختلفة.

وبــشـأن تـقـيـيم الــتـعـاون الـدفـاعي
واألمــني الـعـراقـي األمـريـكي  فـأن
ئـة يرونـه جيدا 27 نـسبة  32 بـا
ـئــة يـرون ـئـة مــقـبـوال  14 بــا بــا
ئـة يرون انـها انـهـا سيـئة  13 بـا
سـيـئـة جـدا وتـنـاصـفت االجـابـات
ـئة من الحـيـازتهـا على مـعدل  7بـا
ان الـتعـاون الدفـاعي واألمنـي جيد
ئة كانت لهم إجابات جدا  و 7 بـا
مـختـلفـة . وأشر االسـتطالع بـشأن
تـقييم التعاون الثـقافي والتعليمي
واالجـتـماعي بـ الـعراق الـواليات
ـئة ـتـحـدة االمريـكـية أن   43 بـا ا
ــئــة يـــرون انــهــا ســيــئــة   31بـــا
ــئـة يــرون انــهـا مــقـبــولـة  10 بــا
ئة سـيئة جدا وان 4 جـيدة  9 بـا
ئة كـانت لهم إجـابات مخـتلفة  بـا
ئة  يرون انها جيدة جدا . و 3 با
وعـن تـقــيــيـم الــتـعــاون فـي مــجـال
االقــتــصـاد والــطــاقـة بــ الــعـراق
تحدة االمريكية  اشر والـواليات ا
ــئــة يـرون االســتـطالع أن   42 بــا
ـئـة مـقـبـولة  انـهـا سـيـئـة  20 بـا
ـئـة يـرون انـهـا سـيـئـة جدا 19 بـا
ــئـة6 ــئــة جـيــدة وان بــا   11 بــا
كــانت لـهم إجـابـات مــخـتـلـفـة  و2
ــئــة يـرون ان الــعالقــات جــيـدة بــا
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الــسـكـان في الــديـوانــيـة عـلــيـهـا
ــصــاريف الــدراســيــة لــتـــامــ ا
ألبـــنــــائـــهم) واشـــاد الــــشـــعالن
ــدارس بـ(مــوقف مــســتــثــمــري ا
االهـــــلـــــيـــــة في دعـم اخـــــوتـــــهم
بتخفيض أجور دراسة أبنائهم)
وتـابع ان (الــديـوانـيــة تـمـتـازعن
بــاقي احملــافـــظــات بــتــكـــافــلــهــا
االجــتــمــاعي ودعـم مــواطــنــيــهـا
بعضهم لبعض في االزمات التي
مـرت بــهـا الــبالد). كــمـا اصـدرت
مـحافـظـتي الـبصـرة وبـابل قراراً
بــتـــخــفــيض االجــور الــدراســيــة
ئة. للمدارس االهلية الى  50 با

ــواطـــنــون في يـــعــانـي مــنــهـــا ا
احملافظة بسـبب األزمة الوبائية
ـــالــيـــة الــتي يـــتــعـــرض لــهــا وا
الـعـراق ودول العـالم) مبـيـنا أن
(احملـافـظـة الـتي تـعـد االفـقـر ب
احملافـظات تـعاني نـقصـا كبـيرا
وارد االقـتصادية وواضحا في ا
جــراء غــيـاب مــصــادر الــتــمـويل
الساندة في الظـروف االعتيادية
ـالـيـة امـا الـيـوم فـي ظل االزمـة ا
ـية الـنـاجتـة عن اجلـائـحـة الـعـا
واطن بسبب ارتفعت معانـاة ا
إجراءات فرض الـتجوال وتوقف
االعــمــال الـتي يــعــتـمــد غــالـبــيـة

الديوانية زهير علي الشعالن مع
ـدارس األهلـية على مسـتثـمري ا
تـخـفـيض األجـور الـدراسـيـة الى
ـئـة جـراء الـظروف نـسـبة 50 بـا
االقـتـصـاديــة الـتي يـعـاني مـنـهـا
ــواطــنـون في احملــافــظــة.وقـال ا
الشعالن في بيان تـلقته (الزمان)
امس إن (لــــــــقــــــــاءات عــــــــدة مع
ـسـتثـمـرين واولـياء ـعنـيـ وا ا
أمور التالمـيذ والـطلبـة تمخض
ـسـتــثـمـرين عـنــهـا االتـفــاق مع ا
عــلى خــفض األجــور الــدراســيــة
ـئة مـراعاة لـلظروف الى  50 با
االقـــتــصــاديــة الــعـــســيــرة الــتي

الـتـربـيــة الـقـاضي بـاسـتـحـصـال
مــوافـــقــة مــجـــلس الــوزراء عــلى
تـــعــلــيق االمــتـــحــانــات الــعــامــة
لــلـــدراســة االبـــتــدائـــيــة لـــلــعــام
الدراسي اجلاري واعتماد درجة
نـصف الـســنـة كـدرجـة جنـاح من
ـــــرحــــلــــة. وأصــــدرت الــــوزارة ا
ـاضـيـة قـرارات بـشأن اجلـمـعـة ا
االمــتــحـانــات الــعـامــة الــوزاريـة
نتهية كافة للمراحل الدراسية ا
كـذلك قـررت تـأجـيل االمـتـحـانات
الـتـمهـيـديـة لـلـطلـبـة اخلـارجـي
إلى موعد يُحدد الحقاً. (تفاصيل

ص2).
 وفـي الــنـــجـف اجـــلت مـــديـــريــة
تــربــيـة احملــافــظــة االمـتــحــانـات
ـــنـــتـــهـــيــة لـــلـــصـــفــوف غـــيـــر ا
والـــســادس االبـــتــدائي الشـــعــار
اخــر. وقـالت مــديــريـة الــعالقـات
واالعالم التربوي في بـيان تلقته
(الـــزمـــان) امس ان (مـــديـــر عـــام
تــربـيـة احملــافـظــة وجه بـتــأجـيل
االمـــتــحــانــات لــلــصــفــوف غــيــر
نتهية والسادس االبتدائي الى ا
مـــوعـــد يــحـــدد الحـــقــاً) عـــازيــا
الــســـبب الى (احلــظـــر الــوقــائي
وتـــزايــد االصــابـــات بــفــايــروس
كـــــورونـــــا). واتــــــفق مــــــحـــــافظ
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كشفت جلنة التربـية النيابية عن
سـعـيـهـا لـتـقـد طـلب الى وزارة
الــتــربـــيــة يــتـــضــمن عـــد الــعــام
الـدراسـي اجلـاري (ســنـة عــبـور)
ــنـتـهـيـة ـراحل حـتى ا جلـمـيـع ا
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء الــــــســــــادس
االعــدادي.وقـــال مــقــرر الــلــجــنــة
طــعــمـــة الــلــهــيــبي في تــصــريح
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(جلـنــته مع عـبـور الــطـلـبـة وهـو
احلل األمـــثل من خـالل اعــتـــمــاد
درجـــة الـــفـــصل االول او نـــصف
السنـة درجة نـهائيـة أما الطـلبة
ـــكن اجـــراء لـــهم الـــراســــبـــون 
امـتـحـان دور ثـانٍ وفـقـا لـلمـوقف
الوبائي لـكورونا) مؤكدا انه (ال
كن اجراء االمـتحـانات وفق ما
حــددته الــوزارة بــسـبـب الـوضع
الــــصـــــحي بـل هـــــو أمــــر شـــــبه
مسـتـحيل) واشار الـلـهـيبي الى
(امـــكــــانـــيــــة اجـــراء امــــتـــحـــان
الــكـــتــروني لـــطــلـــبــة الـــســادس
االعــــــدادي) وتـــــــابـع ان (تـــــــلك
ــقـتــرحــات سـيــنــاقـشــهـا خالل ا
لـقـائه الـقــريب بـوزيـر الـتـربـيـة).
ـان بـعـد قـرار وتـأتي دعـوة الـبـر
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ــئـة   45 ان جــدا . فــيــمــا قــالــبــا
الـتـعـاون في مـجـال التـكـنـولـوجـيا
واالتـــصــاالت الــعــراقـي األمــريــكي
ـــئـــة مـــقـــبـــول 18 سيء   23بـــا
ـئـة ـئــة يـرون سيء جـدا  7بــا بــا
ــئــة جـــيــد جــدا جـــيــد وان  4بـــا
ئـة كانت لهم إجـابات مخـتافة وبـا
.كــمـا ان اسـتــطالع الـرأي اشـر في
تــقـيــيم الـشـراكــة في مـجــال انـفـاذ
الــقــانــون والــقــضــاء بــ الــعـراق
ـتـحـدة االمـريـكـيـة أن والــواليـات ا
ــئـــة عالقــات ســـيــئــة 23  48 بـــا
ـئـة يـرون ـئـة مـقـبـولـة  17 بــا بــا
ئـة كانت انـها سـيئـة جدا و  6 بـا
ـئـة لــهم إجـابـات مـخـتـلـفـة   4 بـا
ــئـــة قــالــوا ان جـــيــدة وان   1بـــا
الـعـالقـات جـيـدة جـدا . امـا تـقـيـيم
الــتــعــاون الــصــحي والــبــيــئي في
ضــــوء الـــعـالقـــات الــــعـــراقــــيـــة –
ـئـة يـرون االمــريـكـيـة فـأن  55 بــا
ئة يـرون انها انـها سـيئة   17 بـا
ـئـة يـرون انـهـا مــقـبـولـة    14 بــا
ـئـة يـرون انـها سـيـئـة جدا   9 بـا
ئة كانت لهم إجابات جيدة   5 بـا
مـخـتلـفة في حـ لم يؤيـد احد ان
الـتعاون الصحي والبيئي العراقي

األمريكي جيد جدا .
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أشــرف رئـيـس حـكــومــة إقــلـيم
كـردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني
عــلـى اجــتــمـــاع خــاص بــشــأن
الية الدين العام وااللتزامات ا
لإلقـلــيم وذلك بـحــضـور نـائب
رئـــــــيـس الـــــــوزراء قــــــــوبـــــــاد
الـطــالــبـاني وعــدد من الـوزراء

. عني ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس
 انه (خالل االجـتـمـاع عـرضت
ـــــديــــريــــة الـــــعــــامــــة  إلدارة ا
وتـــنـــســيـق الـــديــون الـــعـــامــة
التابـعة جمللس الـوزراء تقريراً
مـفـصالً أُعِـدَّ من قـبل الـوزارات
والهيـئات واجلهـات اخملتصة
وتــــضــــمن مــــجــــمـل اجلـــداول
واألرقــــام الالزمــــة إزاء الــــدين
الـية التي العام وااللـتزامـات ا
تـقع عـلى عـاتق حـكـومـة إقـلـيم
كـردسـتـان). واضـاف انه (بـعـد

ـــــشـــــاورات ـــــنــــــاقـــــشــــــات وا ا
ــداوالت تــقــرر إعــداد تــقــريـر وا
خــــــاص حـــــول الــــــدين الــــــعـــــام
الـيـة وإرساله إلى وااللتـزامـات ا
ــالـيـة في إقـلـيم ديـوان الـرقـابـة ا
كوردسـتان كـجـهة مـعنـية بـاألمر
ـراجـعـة على بهـدف الـتـدقيق وا
ـــان أن يـــتـم إحـــالـــته الـى الـــبـــر

ويـكـون في مـتـنـاول الـرأي الـعـام
فـي أقـــــرب وقـت). وفي بــــــغـــــداد
استقـبل رئيس اجلمـهورية برهم
صــالح وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي
والبـحث العـلمي نـبيل كـاظم عبد

الصاحب.
وشـدد رئـيس اجلــمـهـوريـة خالل
ـــضي الــــلـــقــــاء عـــلى ضــــرورة ا

بــاســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الــعـام
الـــدراسـي احلـــالي واجـــتـــيـــازه
ـنـاسـبـة ألداء وتـوفـيـر األجــواء ا
الطـلـبة امـتـحانـاتـهم واحملافـظة
ـسـتـوى الـعـلـمي الـرصـ عـلى ا
لـلجـامـعـات الـعراقـيـة.وقـال بـيان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان الـوزيـر
ـؤســســات اجلـامــعــيـة اكــد (أن ا

تـبـقى رافـداً حـيـويـاً مـهمـا في
عملـية بـناء العـراق وتقع على
عــــاتـــقـــهــــا مـــســـؤولــــيـــة رفع
ــســتــوى الــعــلــمي وتــوفــيـر ا
رحـلة احلـالية من متـطلبـات ا
ية في مهارات وخبـرات أكاد
ظل ظـــروف انــتـــشــار الـــوبــاء

ي). العا
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(الزمـان) امـس ان (اخلـليـة طـلـبت
من احلـــكـــومـــة ان يـــكـــون حـــظــر
الـتـجــوال السـبــوعـ لــكـنـه تـقـرر

أسبـوعا واحـدا فقط) مشـيرا الى
(دراسـة الــوضـع بــعـد يــومــ من
ـستجدات ـعرفة ا تطبيـق احلظر 

وقـد يـتم تــمـديـد احلــظـر السـبـوع
آخـــر) واوضح الــــعـــــمــــيــــري ان
(الــوضع مـــســيـــطــر عـــلــيـه حــتى

اللحظـة في بغداد وال داع لـلقلق)
مبـينـاً ان (زيادة عـدد الفـحوصات
ـيـداني ادى الى ارتـفـاع ـسح ا وا
ــسـجــلــة بـكــورونـا) االصـابــات ا
واستطرد بالقول انه (برغم من ان
الـبـنى الـتـحـتـيــة غـيـر كـافـيـة لـكن
اكـتـشـاف احلـاالت افـضل لـتـقـلـيل
عـــدد الـــوفـــيـــات بـــالـــفـــايــروس).
وكـــشـــفت دائـــرة صـــحـــة بـــغـــداد
ــسـجــلـة الـرصــافـة عن احلــاالت ا
ضمن الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة. وقالت
الـدائـرة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الــــدائـــــرة ســــجــــلت 34
ــــديـــنــــة الــــصـــدر و9 اصـــابــــة 
اصـابـات مــتـفــرقـة بــواقع اصـابـة
واحــدة في كل من الـــكــفــاح وابــو
ســيــفـــ وحي الــقـــاهــرة مـــحــلــة
والـــزعـــفـــرانــــيـــة وســـعـــيـــدة دور
الشهداء وكمـب سارة محلة  وحي
الـــــنــــــصــــــر وحي اور والــــــكـــــرخ
ـنصور و13 اصابة القادسـية  وا
في الــــبــــلـــــديــــات وحي الــــتــــراث
واصابت في شـارع فلسط  و7
اصـــــــابــــــــات فـي كـل مـن االمـــــــ

والــشـعـب مــواجلــمــعــيــات وقـرب
حسـيـنـيـة بـاب احلوائج) مـشـيرا
الى (تــــشــــخــــيص اصــــابــــات في
الــكــرادة و 3اصــابـــات في كل من
بـــغـــداد اجلـــديـــدة والـــطـــالـــبـــيــة
واصابت واصابت في البنوك)
وتابع ان (باقي االصـابات توزعت
بـواقـع اصــابـتــ فـي الـكــرخ حي
اجلهاد و 3 اصابات في االعظمية

واصابة قرب منشأة النصر).
وكـــشف آمــــر الـــلـــواء الــــرابع في
الشـرطة االحتـاديـة العـمـيد هـشام
خـلـيـفـة كــاظم عن تـقـســيم مـديـنـة
الـصــدر إلى أربع مــنــاطق أمــنــيـة
لــتـــســـهـــيل مـــهـــام فـــرض حـــظــر
التجـوال. وعقدت وزارتي الـصحة
والـدخــلــيــة في اقــلــيم كــردســتـان
اجتـمـاعـا طـارئـا لـلـتـبـاحث بـشأن
ارتفاع معدل االصـابات بكورونا 
ودراســــة فـــــرض حـــــظــــر شـــــامل
لــلــتــجــوال كــمــا حــدث مع بــقــيــة
احملـــافــــظـــات االخــــرى.  وافـــادت
مـديـريـة صـحـة كـركـوك بـتـسـجـيل
حـالـة وفــاة جـديـدة في احملــافـظـة

ـصـاب بـكـورونـا يـبـلغ من الـعـمـر
 70عـامــاً و يــعــاني مـن صــعــوبـة
الـتـنــفس. واصـدرت دائــرة صـحـة
االنباربيانا بشأن وفاة رجل مسن
بفـايـروس كـورونـا.وقـالت الـدائرة
في بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس ان
ريض من اهـالي اخلالدية (حالة ا
الـــــــذي وفـــــــاه االجـل في وحـــــــدة
احلـمـيـات كـان مـصـابـا بـفـايروس
كـورونـا وهــو رجل طـاعـن بـالـسن
ويعاني من عجز الـقلب والكلة مع
3 جـــلـــطـــات ومـــاء في الـــصـــدر).
واعلـنـت دائرة صـحـة الـنـجف عن
تــســـجـــيل  7 اصـــابـــات جـــديــدة
بـفـايـروس كـورونـا بـعـدمـا ظـهرت
نتائج الفحص اخملتبري لهم التي
كـانت مـوجــبـة. وسـجــلت مـحـافظ
بابـل إصـابة  26 شخـصـا جـديدة
ـوقف الـوبائي لـيوم امس ضمن ا
االحـد. وفي الـديــوانـيــة شـخـصت
دائرة صحة الديوانية  8 إصابات
جديدة  7 منها في قـضاء احلمزة
الـشـرقي وإصـابــة مـؤكـدة في حي

اجلامعة باحملافظة. 
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جــددت وزارة الـــصـــحــة والـــيـــئــة
دعـوتــهــا لــلــمــواطــنــ بــضـرورة
نازل والتقيـد بالتعليمات التزام ا
الـوقـائـيـة لـتـفـادي خـطـر االصـابـة
بــكـــورونــا  وسط حتـــذيــرات من
فـقـدان الـســيـطـرة عــلى بـغـداد في
حـال اســتــمــرار االرتــفــاع بـنــسب
اإلصابات  وسجلت الوزارة امس
اكــتـــشــاف 260 اصــابـــة جــديــدة
ووفــاة عــشـــر حــاالت وشــفــاء 46
حالة  ودعت احلكـومة الى تمديد
احلــظـــر الــصـــحي الى  14يــومــا
ــوقـف الـوبــائـي. وقـال الحـتــواء ا
مديـر الـصـحة الـعـامـة في الوزارة
ريـاض عــبــد األمــيــر في تــصــريح
اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس ان
ــوقف الـــوبـــائي حـــالـــيــا حتت (ا
السيـطرة لكـن نتخـوف من ارتفاع
اإلصابات وعـدم استيـعاب االسرة
ا يتسبب بزيادة نسبة الوفيات
بــكـــورونــا اضـــافـــة الى ان زيــادة

االعداد سيشـتت اجلهود وسـتفقد
مالكاتـنا الـصحـية السـيطـرة على
بـــغــــداد في حـــال وصــــول اعـــداد
اإلصـــابـــة الـى أكـــثـــر من  5 االف
حالة)  ولفت الى (إمكانـية تمديد
احلظـر الـشـامل في عـمـوم الـعراق
ــوقف الــوبــائي لــلـبالد بـحــسب ا
وخـاصـة في بـغـداد بـعـد تـسـجـيل
إصـابـات مـرتــفـعـة بــالـوبـاء خالل
أيـام الــعـيــد والسـيــمـا ان احلــظـر
الــتــام عــامل مــهـم لــقــتل انــتــقــال
واطـن مع االلتزام العدوى ب ا
الـوقـائي) مـشـددا عــلى (احلـاجـة
الى وضع خـــطــة عـــمل أخــرى من
ـناطق الداخـليـة لـلسـيـطرة عـلى ا
او تـعزز قـدراتـهـا بـقـوات اجلـيش
وبوءة). نـاطق ا للسـيطرة عـلى ا
وكانت الوزارة قـد اعلنت في وقت
سابق عن اخلطوات الـتي ستعمل
على حتـقيـقهـا مع اجلـهد الـوطني

لالزمة الراهنة. 
وقـالت في بـيــان امس انـهـا (دعت
وســـائل االعالم والـــفـــضـــائـــيـــات
العـراقـيـة الى تخـصـيص نـحو25

دقيقـة من بثـها الـيومي لـبث مواد
التـوعـيـة من الـفـايـروس واعـتـماد
ـــصــادر االخــبـــار الــصـــادرة من ا
الــرســـمــيـــة فــقـط واالبــتـــعــاد عن
ـظـلـلـة لـلواقع) مـشـيرة االخبـار ا
الى (اشــراك مالكــات الـوزارة  في
دن سيـطـرات مـداخـل ومـخـارج  ا
اضافة لنقاط التفتيش التي تطبق
احلـــظـــر الـــصـــحي داخل بـــغـــداد
واحملــافـــظـــات مـع تـــأكـــيـــد الــزام
واد االنـشـطـة الـتـجـاريـة وبـاعـة ا
الــغـــذائـــيـــة بـــاتـــبـــاع االرشــادات
الصـحيـة الـوقائـيـة التي عـمـمتـها
الوزارة لهم) وجدد البيان دعوته
الى رجال الدين وشـيوخ العـشائر
ومـشــاهــيـر الــريــاضـة والــفن الى
ــارســـة دورهم الـــتـــوعــوي كالً )
اكـدت حـسـب مــوقـعـه). بــدورهـا  
خــلــيــة األزمــة الــنــيــابــيــة دراسـة
الــوضع في الــبالد بــعــد تــطــبــيق
احلـظـر الـشــامل لـلـتـجــوال فـيـمـا
رجحت تمـديده السبـوع آخر.وقال
عــضـــو اخلـــلـــيـــة الــنـــائب غـــايب
dLðR∫ محافظ بغداد في مؤتمر صحفي لشرح مخاطر عدم االلتزام باجراءات مكافحة كوروناالعميري في تصـريح اطلعت عليه
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التـابـعة لـوزارة الـنقل ان تـسجل
ثالث مـدن عـراقـيـة أعـلى درجـات
ـــــيـــــاً خـالل هــــذا احلــــرارة عـــــا
الـــصــيـف.وقــال مــديـــر الــبـــيــئــة
بالهيئـة محمود عـبد اللطيف في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
رشـحـة  لتـسـجـيل أعلى ـدن ا (ا
درجــات احلـــرارة هــذا الـــصــيف
ـيــا هي مـطــربـة في الــكـويت عــا
واالهــواز في إيــران و الــبــصــرة
والعـمارة وخـانـق في الـعراق)
ــــتـــوقع أن ولــــفت الى انـه (من ا
تتـجـاوز درجـة احلرارة الـعـظمى
51 درجة مئوية حيث أصبح من
الــــــواضح تــــــوقف الــــــنــــــشـــــاط
الـصـنـاعـي واالقـتـصـادي بـسـبب
ـيـا تـفــشي فـايـروس كـورونــا عـا
وبــالــتــالي قــلت نــسـب الــغـازات
ــلــوثـــة لــلــبـــيــئــة االحـــتــبــاس ا
احلـراري) وأضـاف (يــجب أن ال

ننـسى تـأثيـر االشـعاع الـشـمسي
بـاشـر الذي لم يـجـد أي عوالق ا
كاربونية أو غبارية أو أمالح في
طـــريـــقـه وبـــالـــتــــالي ال يـــحـــدث
االشعـاع أي عـملـيـات امتـصاص
او انـــــعــــكـــــاس اوتـــــطـــــايــــر او
انـحـراف) وتـابع ان (الـيـوم هـو
بــدايـة مـوسـم الـصــيف مـنــاخـيـا
وستـتـخلل الـفـصل انخـفاض في
درجـــات احلـــرارة وبـــاقي أيـــامه
حـــارة ال تـــخـــتـــلـف كـــثـــيـــرا عن
ــــواسـم األخــــيـــرة).وســــجــــلت ا
راصد الزلزالية في الهيئة هزة ا
أرضيـة بـقوة  3.5 جنـوب غربي
مدينـة منـدلي في محافـظة ديالى
ـراصد . واشار الـبـيان الى ان (ا
الــزلـزالــيــة سـجــلت حــدوث هـزة
ارضيـة بـلغت قـوتـها  3.5 درجة
جـنـوب عــلى مـقــيــاس ريـخــتـر  
غـربي مـديـنـة منـدلي فـي ديالى)
ــواطــنــ شــعـروا مــبــيــنـا ان (ا
بــحــدوث الــهـزة  دون تــسـجــيل
خسـائر تـذكر) ودعا الـبـيان الى
(ضــرورة أخـذ احلــيـطــة واحلـذر

واالبــــتــــعـــاد عـن الــــشــــائــــعـــات
واألخـــبـــار الـــكـــاذبـــة واإللـــتــزام
بالوصايـا الزلزالـية الصادرة من
الـــهــيــئـــة). فــيــمـــا ضــرب زلــزال
متوسط بقوة  6.5 درجة منـطقة
أرخــبــيل تــاالود بــإنـدونــيــســيـا.
وقـــالت إدارة األرصـــاد اجلـــويــة
ـــالــيــزيــة فـي بــيــان أن (مــركــز ا
الــــزلــــزال وقـع عــــلـى بُــــعــــد 17
كـــيــلــومــتــراً مـن شــرقي جــزيــرة
كيلومتراً) تاالود على عمق  83 
واضـاف ان (الـزلـزال لم يـتـسـبب
ــد الـبــحـري في حــدوث أمـواج ا
الـيـزيا). الـعاتـيـة التـسـونـامي 
درجة كمـا وقع زلـزال بـقوة  5.7 
مــنـطـقــة في بـحــر أخـوتــسـكـويه
قــرب جــزر الـكــوريل اجلــنــوبــيـة
شــرقي روســيـا.وذكــرت الــهـيــئـة
ـوحـدة التـابـعة اجلـيوفـزيـائيـة ا
ـيـة الـعـلـوم الـروسـيـة أن ألكـاد
الــــزلــــزال وقع عــــلى بــــعـــد 238
كـــيــلــومــتــرا مـن بــلــدة يــوجــنــو
كـوريـلـسك وعـلى عـمق نـحـو 92

كيلومترا.
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السـرطانـية والوبـائيـة اثنـاء اخلدمة ومن جـرائهـا حقوق
ـا يــتـوافق مع شــهـيـد) واضــاف ان (الـتــوجـيه يــأتي 
ادة 3 من تـوصيـات اللـجنة ادت 75-78 وا احـكام ا
ومـن قـانـون الـتــقـاعـد الــعـسـكـري رقم 3 لــسـنـة 2010
ـعدل) وتابع البيان ان (الوزارة اصدرت دفعة اسماء ا
جـديـة ضــمن الـدفـعـة 27 الـتي  ارسـالــهـا الى هـيـئـة
التقاعد الوطنية التخاذ االجراءات الالزمة بصددها). 

 ÊU e «–  œ«bGÐ 

ـتــوفـ جـراء قـررت وزارة الــدفـاع مـنح مــنـتــسـبـيــهـا ا
االمـراض الـسـرطـانـيـة والـوبـائـيـة حـقـوق شـهـيـد.وقـالت
الــوزارة في بـيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس إنه (بـنـاءً عـلى
الــتـوصـيــات الـصـادرة مـن جلـنـة االمــر الـديـواني 107
لـسـنة 2019 وتوجـيـهـات الوزيـر جـمـعة عـنـاد  مـنحت
ــتــوفــ من مــنــتــســبــيــهــا بـســبـب االمـراض الــوزارة ا

االزمــة عــلى ان يــكــون الــتــفــكــيــر
تقاعدين اخر وظف وا برواتب ا
السـبل لـتـضـيـيق الـفـجـوة مـا ب

الـواردات ومــتــطــلـبــات االنــفـاق).
ووجه الـكـاظـمي امس االول خالل
تـرأسه اإلجـتـمـاع الـدوري لـلـجـنـة
ــعـاجلـة ازدواج ـالي  اإلصالح ا
الــرواتب والــرواتب الـــتــقــاعــديــة
ـكـتب ُـحـتــجـزي رفــحـاء. وذكــر ا
اإلعالمـي لــــــرئــــــيس الــــــوزراء أن
(الكـاظـمي نـاقـش خالل االجـتـماع
ر ـالـيـة الـتي  تداعـيـات األزمـة ا
بها الـبلد ووجه بـاتخاذ جـملة من
ــعــاجلــتــهــا ابــرزهـا اإلجــراءات 
تخـفـيض رواتب الـدرجات الـعـلـيا
في مـؤســسـات الــدولـة) وأضـاف
أنه (اوعـــز بـــإجـــراء اإلصالحـــات
الالزمة وفق مـبدأ حتـقيق الـعدالة
اإلجـتــمــاعــيــة من خالل مــعــاجلـة
ازدواج الــــــــــرواتـب والــــــــــرواتـب
ُـحتـجزي رفـحاء وفـئة التـقاعـدية 
قـيـمـ خـارج الـعـراق الذين من ا
يـــتـــقـــاضـــون رواتب أخـــرى). في
الية غضون ذلك  كشفت اللجنة ا
النـيـابـيـة عن اجـتـمـاع مرتـقب مع
الي في الكاظـمي لبـحث الوضع ا
البالد.وقـال مـقـرر الـلجـنـة الـنائب
أحمد الصـفار في تصـريح اطلعت
علـيه (الزمـان) امس إن (احلكـومة
تـتـجه نــحـو إيـجـاد حــلـول بـشـأن
ازدواج الــــــرواتب ومــــــعــــــاجلــــــة
تقاعـدية محـتجزي رفـحاء لتـوفير
ـالـية) وأضاف بعض الـسـيـولة ا
أنه (يجب أن تـتـحـقق الـعـدالة في
تــــقــــلــــيـل الــــفــــوارق بــــ رواتب
ـوظـفــ ولـيس مـســاواتـهـا ألن ا
هناك مـوظف لديـهم خدمـة كبيرة

وآخرين لديهم أقل).
وشــــــدد عــــــلى (ضــــــرورة إقــــــدام
احلـكـومــة عـلى مــحـاربـة الــفـسـاد
ــســتــشــري في حتــصــيل ــالي ا ا
ـــــنـــــافــــذ اإليــــرادات ســـــواء في ا
مـؤكـدا احلـدوديـة أو الــضـرائب) 
أنه (من احملـتمل انـعـقـاد اجـتـماع
لــــلـــــجـــــنــــة مـع رئــــيـس الــــوزراء
ـنـاقـشـة ـالـيـة  وبـحـضـور وزيـر ا
ــالـي وحــجم اإليــرادات الــوضع ا
والــديـــون فـي الـــبالد). وتـــعـــتــزم
احلكومة تبني ستراتيجية وطنية
ـكافـحة الفـساد ومـراجعة جاهزة 

دة السابقة. االداء العام خالل ا
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وفق ما أفادت وكالة إرنـا الرسمية
امس.

وتشتعل احلـرائق في عدة مناطق
بـعـضهـا مـحـمي في جنـوب جـبال
زاغــروس عـلى حـدود مــحـافـظـتي
خــوزســتــان وكــهـكــيــلــويه وبــويـر
أحــمـد وفق مــا ذكـرت الــعـديـد من

وسائل اإلعالم اإليرانية.
وقـــالـت الـــوكـــالــــة اإليـــرانـــيـــة إن
احلــرائق أتت بــالــفــعل عــلى 300
هـكـتار من الـغـابـات واألحراش في
جـنوب مـحافـظة كـهكـيلويـه وبوير
أحـمـد و200 هـكــتـار من األحـراج

في شمال هذه احملافظة.
وذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية أن

اإلطـفائـي يـواجهـون صعـوبة في
مــــكــــافـــــحــــة احلـــــرائق بـــــســــبب
الــتــضـاريس الــوعــرة لـلــمــنـطــقـة

وتعدد بؤر النيران وامتدادها.
وقـــالـت الـــوكـــالــــة اإليـــرانـــيـــة إن
طـائـرات الـهـلـيـكـوبـتـر الـعـسـكـرية
تـــشـــارك في نـــقـل رجـــال اإلطـــفــاء
وإنها قامت بإجالء 175 شخصًا.
وحتـدثت وكـالـة تـسـنـيم عن كـارثة
بيـئيـة ووصفت احلـيوانـات الفارة
أمام تقـدم اللهب من طـيور احلجل
ــــاعــــز اجلــــبـــــلي وابن آوى إلـى ا
واخلـــنــازيـــر الــبـــريــة مـــا يــثـــيــر
مخاوف بشـأن قدرة بعض األنواع

احملمية على البقاء.

وأشـــــار الـى أن الـــــصـــــ اكـــــبــــر
مسـتـورد لـلـسـلع االيرانـيـة بـقـيـمة
8.3 مـــلــــيـــار دوالر تالهــــا كل من
الـعـراق 8 مـلــيـارات دوالر وتـركـيـا
4.1 مـلـيـار دوالر واالمارات بـ 3.7
مــلـــيــار دوالر وافــغــانــســتــان 1.9

مليار دوالر.
Ê«dO½ œULš«

من جــهـــة اخــرى قـــضت احلــرائق
عـــلـى أكــثـــر من  500هـــكـــتـــار من
ــــغـــطــــاة بـــالــــغـــابـــات األراضي ا
ــعـمـرة في جـنـوب والـشـجـيـرات ا
غـــرب إيــران حـــيث يــعـــمل رجــال
اإلطـــفــاء عـــلى إخـــمـــاد الـــنـــيــران
ــسـتـعــرة مـنـذ 21 أيـار اجلـاري ا
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مـــجـــاال لـــلـــتـــبـــاطـــؤ في إصالح
ـؤسـسـات وتـطويـرهـا ويـعـضد ا
خــطط الـبــحث الــعـلــمي ويـحــفـز
براءات االخـتراع ويرصن نـوعية
اإلدارة اجلامـعية. من جـهته ثمن
الــهـالل بـــحــسـب بــيـــان تـــلــقـــته
(الــــزمـــان) امس زيــــارة الـــوزيـــر
ـــــيــــ وتــــواصـــــله مـع األكــــاد
وتــشــخـيص مــتــطــلـبــات الــعـمل
ــشـتــرك الـذي يـصـب في خـدمـة ا
الــصــالح الــعــام مــثــمــنــا حـرص
وزارة الــتـــعـــلـــيم عـــلى تـــفــعـــيل
اسـتـقاللـيـة اجلــامـعـات وضـمـان
ــيــة. وفي هـذا احلــريــات األكـاد
الـسـيـاق كـرمـت الـنـقـابـة  الـوزير
ـــيــة بـــوســام احلـــريـــات األكــاد
تــــــعــــــبـــــيــــــرا عن دعـم الـــــوزارة
وتـوجهـهـا الى ترسـيخ احلـريات
ــيــة وجتــاوز الــهــيــمــنـة األكــاد
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أكد وزير التعليم العالي والبحث
العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب
أهـــمـــيـــة الـــتـــكـــامل مـع نـــقـــابــة
ـيـ العـراقـي لـتـحـقيق األكـاد
أهـــداف الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي في
العراق. جاء ذلك لدى زيارته مقر
الــنـقـابــة ولـقــائه الـنــقـيب مــهـنـد
الهالل ومجلس الـنقابة. وأوضح
ـواقف الـوزيـر أهـمـيــة تـنـسـيق ا
ودعـم اســتـــقاللــيـــة اجلــامـــعــات
وتـمـكـ أسـاتــذتـهـا من صـيـاغـة
تـصوراتـهم العـلمـية الهـادفة الى
خدمة اجملتمع ومستقبل التعليم
في الـبـالد. وأشـار الى أن تـكـامل
ساحـات ب اجلامعـات ونقابة ا
ـيـ يعـزز رصـيـد الـدولة األكـاد
الــعـراقــيـة من اخلــبـرات وال يـدع

بغداد
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ـية االولى ( 1914- 1918 ) حتـكم كانت الـدولـة العـثـمانـيـة قبل احلـرب الـعا
راكش غربا باسم نـطقة من تركيا احلالـية الى اجلزيرة العربية جـنوبا والى ا ا
ـا فـعـلـوا سالطـيـنـها مـن الفـواحش في اخلالفـة االسالمـيـة والـدين مـنـهم بـراء 
الـتــرف والـبـذخ وامـتالك اجلـواري وقــتل ابـنـاءهم الجل الـســلـطـة وحتـالـفت مع
ـانــيـا الــنـازيــة في تـلـك احلـرب  وكــان الـقــسم االكـبــر من كـوردســتـان حتت ا
سلـطتها والقـسم الشرقي حتت سيطـرة الدولة الصفـوية ولم يكن انذاك معزوال
عن الـقــسم االخـر كــمـا الــيـوم  وقــبل سـنــتـ من انــتـهـاء احلــرب ابـرمت دول
ـشاركـة روسيـا القيـصريـة معـاهدة سـايكس احللـفاء من بـريطـانيـا وفرنـسا و
ـعـاهـدة ـسـمــوم في خـاصـرة الــكـورد × وتـضـمــنت ا بـيـكـو 1916 اخلـنــجـر ا
ـعـاونـتــهم احلـلـفـاء في طـرد الــعـثـمـانـيـ من تـاسـيس دولـة عــربـيـة او دويالت 
مـنـاطقـهم  وتـوزيع تركـة تـلك الدولـة فـيمـا بـ دول احللـفـاء وابرز مـا فـيهـا هو
االنتـقام من الكورد بتـقطيع كوردستـان الى اربعة اجزاء لغـاية خبيثـة الستحالة
ـنطقـة حتت سيطـرة اربع دول قومية التـئامها مـستقـبال واصبحت بـعد تركهم ا
وهي تركـيا وسـوريا وايـران والعـراق  محـصورة ومـطوقـة من اجلهـات االربعة
دون منـفـذ الى الدول االخـرى وان فشـلوا في احـتالل هـذه الدول ولـكن حقـقوا
ـبـرمج لالنتـقام من الـكورد فـيمـا حتالـفوا مع ماربـهم البـغيـضة في الـتخـطيط ا
ـنـطـقـة بـعــد تـسـلـيـخـهـا من اخلالفـة الــتـرك البـقـاء دولـتـهم الـتـركــيـة قـويـة في ا

عادية لهم  .  االسالمية ا
ان عملـيات التطـهير العرقي لـلكورد بالـقتل والترحيـل والتهجيـر واسكان الترك
تـلكـاتهم فـي تركـيا من عـهد اتـاتـورك والى اليـوم وكذلك في على اراضـيهـم و
سـوريـا بــنـفس الـشـاكــلـة مع الـكـورد في خــطـة الـهالل اجملـردة مـن االنـسـانـيـة
ـتـلـكـاتـهم واالمـتـنـاع عن مـنح االالف مـنـهم واسـكـان الـبـدو عـلى اراضـيـهـم و
اجلـنـســيـة لـقـطع الـورم الــسـرطـاني كـمـا ورد في اخلــطـة في عـهـد االسـد االب
واالبـن وفي العـراق قـتل االالف بعـمـليـات االنـفال والـكـيمـيـاويات وتـدمـير اربـعة
االف وخمـسمائة قـرية وجعلـها ارض محـروقة وجتريف مقـابرها وتسـويتها مع
وتى في الـسيـاسة المـحاء اثـر الكورد االرض تقـشعـر منـها الـقلـوب باشـراك ا
ـتكاتهمم فيـها وعمليات الـترحيل والتهـجير واسكان الـعرب على اراضيهم و 
وتـغيـيـر الـقـومـيـة الى الـعـربـيـة وفق مـنـهـج مـعـد من الـسـلـطـات الـعلـيـى مـنـافـيا
للشـريعـة واالنسـانية ولـلقـيم العـشائريـة ارتكـبت قبل و في عـهد النـظام الـبعثي
البـائد وفي ايران لم تختلف اوضاع الكورد عن الدول انف الذكر حيث وصلت
شتـات الكـورد الى بـاكسـتان وانـدنوسـيا والـى روسيـا االحتاديـة في عهـد نادر
شانق العـلنية تـنصب في الشوارع شاه ومن بـعده جميع احلـكام والى اليـوم ا

خير دليل على ذلك  . 
ان مــا جـرى لــلـكــورد لـيس اال انــتـقــامـا لــطـردهم الــصـلــيـبـ الـى غـيــر رجـعـة
واسـتـمالـتـهم الى اخلالفـة االسالمـية واشـتـهارهم بـالـتـوحيـد اكـثر من االنـتـماء
عاهدة سايكس بـيكو وسلمتها القومي  هـذه العملية خطـطتها الدول الغربـية 
لـلـدول واالقــوام الـتي انـقـذهـا الــكـورد بـقـيـادة صالح الــدين وفـرسـانه ولـوالهم
ـغرافي و في ثقافـة اخرى بكل تاكـيد واقول ذلك بان لكـانوا اليوم في تـغيير د
مـا آل الـيـها الـكـورد من الـكوارث عـبـر الـتاريخ هي نـتـيـجة اعـطـاء كـاهل قواهم
للـدين وابتعادهـم عن االنتماء الـقومي بعـكس القوميـات االخرى استـغلوا الدين

لنصرة قومياتهم   .
بـعد سقـوط النظـام البائـد في العراق  2003اتـيحت فرصـة لتصـحيح االخطاء
ادة توالـية على السلـطة وحل القضيـة الكوردية وفق ا التي ارتـكبتها االنـظمة ا
الـدســتـوريـة وهي اعـادة االوضــاع الى مـا قـبل ســيـاسـة الـتــعـريب ولـكن 140
السلـطات التنـفيذية جتاهـلتها قـصدا خملاوف مصطـنعة  واليـوم بعيدا عن تلك
ـتلـكات وبـيوت ادة وعن  الـسيـاسة واحلـساسـية الـقومـية  هـناك اراضي و ا
ـواطنون هم عراقـيون كما الـنخبـة احلاكمة واغـتصبـها النظـام البائد من سكن 
اصــحـابــهـا الــشـرعـيــ واهـداهــا الى الـوافــدين بـدون مــقـابل بــقـرار تــعـسـفي
ـاذا ال تعاد الشرعي نـابع من احلقـد العـنصـري احرق االخـضر مع الـيابس  
الى اصحـابهـا الشـرعي الن كل شـيء مبني عـلى البـاطل فهـو باطل ال يـحتاج
اال لقـرار جريء اللغاء التمليك والعقود اخلاصة بالتعريب والطائفية دون اروقة
احملاكم كـما كانت صفـة تلك القرارت اجلائـرة تنفذ فورا من
ـواطـن ـسـلـوبـة من ا ـعـنـيـة  واال ربط االمـوال ا اجلهـة ا
قـيتـة ليس اال تشـفيـا جلرائم النـظام الـبائد بالـسياسـة ا

واطنة في العراق الى نقطة الصفر . واعادة ا
ية االولى - عمر الهيراوي { كتاب احلرب العا
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حــذرت اخلــلـــيــة االعالمــيــة الزمــة
كـــورونــا في مـــنــظــمـــة بــرج بــابل
لـلــتـطـويــر االعالمي من اســتـمـرار
مــســـتــوى الـــقــرارات واالجــراءات
احلـكومـية الصـحيـة التـي ستؤدي
الى ارتـفاع االصـابـات  مع اهـمال
اجملــتـــمع لـــتــوصـــيـــات الــوقـــايــة
والــــسـالمــــة  وقـــــالت ان حـــــظــــر
التـجول بـات غير مـجد وغـير نافع
دة غـير وفـترة الـوبـاء قد تـستـمـر 
معلومـة  فيما بيـنت دائرتا صحة
الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة ان اجلـــهــود
الصحية مستمرة واالوضاع حتت

السيطرة . 
ـديـر التـنـفـيذي لـلـمنـظـمة وقـالت ا
ورئـــيـــســـة خـــلـــيـــة ازمـــة الـــوبــاء
الــــنــــاشـــطــــة ذكــــرى ســــرسم  ان
االهـمـال من اجملـتـمـع واالسـتـهـانة
بـالـوباء وعـدم االلـتزام بـتـعلـيـمات
ـنـاعـة ونـصائـح الـوقـايـة يـسـير ا
نــــحـــــو رفـع االصــــابـــــات حلــــدود
عــشـرين 20 الــفــا وحـاالت الــوفـاة
الى الف 1000 حـالــة  مع اصـرار
الــدولـة عـلى عــدم اشـراك اجملـتـمع
ــدني والــصــحـــفــيــ لــلــتــأثــيــر ا
بـــاحـــتـــواء االنــتـــشـــار . واشــارت
ان سـرسم الى ان احلكـومـة والبـر
وجلنة الـسالمة والصحـة الوطنية
ـسـؤولـية وخـلـيـة االزمـة تتـحـمل ا

نقلوا العدوى عند دخولهم للعراق
وتــــــراخي اجــــــراءات حــــــجــــــزهم
ومـتـابـعـتـهم  واسـتهـانـة الـسـكان
بـــوجــــود الـــوبـــاء وتــــعـــمـــد عـــدم
الــتـزامــهم بــالــوقـايــة والــسالمـة 
وضـعف اجـراءات تـطـبـيق احلـظـر
ــنــاطق الــشــعــبــيـة ذات خــاصــة ا
الـكـثـافـة الـســكـانـيـة الـعـالـيـة  مع
وجــود الـفــقــر ومـحــدوديــة الـدخل
وركـود االقــتـصـاد وتـوقف احلـيـاة
وانـــقـــطــاع االرزاق  والـــتـــزامــات
االيــــجـــــار والــــرســـــوم دون قــــرار

حكومي للمعاجلة . 
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وشـــدد مـــديـــر عــام دائـــرة صـــحــة
الـكــرخ جــاسب لـطــيف احلــجـامي
عــلـى الــقــول (نــحـن نــعــيش أزمــة
وحـرب قـاسـيـة مع مـرض ال يـعرف
الرحـمـة  ونـذرنـا أنـفسـنـا لـلـقـتال
حــتى الــنـهــايـة واقــســمـنــا أمـا ان
ـــرض او يـــقــضي نـــقــضـي عــلى ا
عـلـيـنا ولـم نـحـنث بـالـيـمـ الذي
اقـــســـمـــنــا يـــوم تـــخـــرجـــنــا بـــكل
عـنـاويـنـنـا الوظـيـفـيـة  واعـلم علم
الـــيــقــ ان اجلــمـــيع يــخــوضــون
منازلة حـتى النهاية  ومن دب في
نــفـسه اخلــوف ويـود الـتــخـلي عن
ـنح اجـازة خــدمـة أهـله ووطــنه 
طويلة حـتى تضع احلرب أوزارها
 من غــيــر ان يــنــقص من حــقــوقه

الباشـا نوري السعيد شخصية سياسية عراقية ظهر للواجهة السياسية مطلع
ـيز بعـد أن أدى واجبه  بـالتحـاقه بالـثورة العـربية مع العـشرينـات كعسـكري 
ـلك  فـيـصل األول الـذي قـاد تـلك الـثـورة ضـد الـوجود الـشـريف حـسـ والـد ا
نـطـقة الـعربـية ثم الـعثـمـاني على أمل الـتـخلص من الـسيـطـرة العـثمـانـية عـلى ا
ـنطـقة الـدخـول مع اإلنكـلـيز والـفـرنسـيـ في مفـاوضـات تسـتـهدف اسـتـقالل ا
الـعـربـية ,ساهـم السـعـيـد في تـأسيس اجلـيش الـعـراقي ثم تـولى عـدة مـناصب
حـتى ترأس الـوزارة ألول مرة عام  1932فـكان شـخصيـة معـول علـيهـا ساهم
تحدة وكان ذلك اجنازا اثنـاء توليه الوزارة بإدخـال العراق الى عصبـة األ ا
مهـما سُجّـل له استمـر البـاشا نـوري السـعيد بـتسـلم الوزارات الـعراقـية حتى
بـلغ عـدد تـسـنـمه رئـاسـة الـوزارة حـتى تـمـوز  (13) 1958ثالثـة عـشـر مـرة
وبـذلك يـكون أكـثر الـشخـصـيات الـسيـاسـية تـسلـما لـرئـاسة الـوزراء في العـهد
ـــلــكي 1921 الى 1958م قــبـل أيــام وصــلـــني مــنـــشــور من أحـــد الــزمالء ا
االفاضل ونـتيـجة ألهـميـته اذكره هـنا نـصا وكـما هـو بالـضبط ( سـألوا الـباشا
نوري الـسعيد ( رحمه الله ) عود ليش انت عندك عالقات مع بريطانيا من دون
الدول  ويـتهمـوك الناس بـالعمـالة جـاوبهم  بريـطانيـا تبعـد عن العراق 5824
ـسار كـيـلو مـتر ومـجـال تأثـيرهـا عـليـنـا قلـيل  وبخـطـاب سيـاسي واحـد أعدل ا
وياهم بـس شسـوي بـاجلـيران الي عـنـدي واحـد ذيب والثـاني بـقـرة كـالوله مَن
والـذيب ايران تـنـطـيه مـا تـنـطيه هم? كـال الـبـقـرة تركـيـا حتب تـأكل من خـيـرنـا 

عاضك) 
ـثـلـة بـنـظرة نـوري الـسـعـيد لـكي  هـذه هي نـظـرة سـاسة الـعـراق في الـعـهـد ا
للمـنطقة ولعالقات العراق السياسية وخـاصة مع بريطانيا العظمى كونها كانت
ـيـة األولى نـتـيـجة مـهـيـمـنـة عـلى الـعـراق بـسـبب احـتاللـهـا له بـعـد احلـرب الـعـا
النهـيـار الـدولـة الـعـثمـانـيـة من نـاحـية   ,ولـلمـنـطـقـة بشـكل عـام وخـاصـة ايران
وتـركـيا من جـهـة ثانـيـة ح يـصف تـركـيا بـالـبقـرة الـتي تنـظـر خليـرات الـعراق
وتريـد اشبـاع نفسـها مـنه  أما ايـران فقد وصـفهـا احملنك الـسيـاسي العراقي
رحـوم نوري السعيد بانهـا كالذئب مهما تكن عالقتك مـعه إيجابية فهو يرغب ا
ان يـعضك دائـما الـغـرض من ذلك هو احلـاق األذى بك وهـذا الوصف هـو ع
العـقل وقد اثبـتت األيام ان اجلارتـ تنظـران لعالقتـهما بـالعراق بعـين األولى
ـصلحـتها وبالـثانيـة تنظر لـلعراق عـلى انه بلد قـوي البد من ترويضه تنظـر بها 
وجـعـله خـاضـعا إلرادتـهـا خـوفـا من سطـوته وخـشـيـة من عودتـه كمـا كـان عـبر
التـاريخ مركزا للقوة والسلطة  ومن هنا  فان  احلل  الوحيد  للخالص من تلك
النـظرة  التي تنظر بها  دول اجلـوار للعراق  هو أن يكون العـراق  قويا متمكنا
سـيـاسـيا واقـتـصاديـا وعـسكـريـا  وذلك ال يـتحـقق  اال بـقيـادته من قـبل سـاسة
صـلحته على انها هي األصل  بكل شيء  وطنـيون  ينظرون 
وهـذا كان  أحد أهم األسـباب الـتي دفعت رجـال العراق
ونسـاءه  للثـورة ضد الواقع  الـفاسد الـذي يعيـشه بغية
كـان الذي يسـتحقه  ..عـاش العراق الـوصول  به الى ا

بلدا عظيما  كبيرا بشعبه  وتاريخه واصالته.

ــواد الـــتي الحـــقـــاً في جـــمــيـع ا
رسبوا فيها . 

ــادة وثـــانـــيــاً : اســـتـــنـــاداً الى ا
(الـرابـعـة) من نـظـام االمـتـحـانات
الــعــامــة رقم (18) لــســنــة 1987
حتـــدد فـــحـــوص االمـــتـــحـــانــات
الـعــامـة لــلـدراســات (االبـتــدائـيـة
تـوسطـة واإلعداديـة بفـروعها وا
كافـة بـتـعـلـيـمـات يـصـدرهـا وزير
عالي التـربيـة )  وبعد مـوافقـة ا
تقرر ان تـكون الفحـوص الداخلة
فـي االمـتـحـانـات الـعـامـة لـلـصف
ــــتـــوسط (خــــمـــســـة) الـــثــــالث ا
فـحـوص هي :(الــلـغـة الــعـربـيـة 
الـلغـة االنـكلـيزيـة  الـرياضـيات 
االحياء  الكيمياء و الفيزياء) .
وثـــــالـــــثـــــاً : تــــــأجـــــيل مـــــوعـــــد
االمتـحانـات التـمهـيديـة اخلاصة
بــالــطــلــبـــة اخلــارجــيــ لــلــعــام
الى الـــــــــدراسي  2019- 2020 

موعد يتم حتديدهُ الحقاً).
ديـر العام من جهـة اخرى وجه ا
للتربية في محافظة النجف عادل
ـــــنع الـــــقــــاء الــــبـــــصــــيـــــصي 
احملاضـرات والدروس مـنعـاً باتاً
ـــراحل في  وألي مـــرحـــلـــة من ا
دارس األهـلية ومـراكز التـقوية ا
والـــــــــدورات اخلــــــــصـــــــــوصي .
وأضاف في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس (لــقــد أصــدرنــا أمــرنــا هـذا
حـــرصــاً عـــلى سالمـــة أبــنـــائــنــا
الـطــلـبه والــتالمـيــذ من اإلصـابـة
بــجـائــحــة كــورونـا . مــوضــحـاً :
لكون أن هـذه التجـمعات مـخالفة
لتعليمات خلية األزمه  لذلك فأن
اخملــالف يــتــعــرض لــلــمــســائــلـة

القانونية).

ـــنــاخــات واالرجتــال وتـــوفــيــر ا
ـــمـــارســـة األدوار اإليـــجـــابـــيـــة 
ــــؤســــســـات الــــنــــقــــابـــيــــة في ا

اجلامعية.
واســتــكـمــاالً لــلـمــعــاجلــات الـتي
وضـعـتـهـا وزارة الـتـربـيـة لـلـعـام
الـــــــــدراسـي اجلـــــــــاري وفـي ظل
الـظـروف التـي تمـر بـهـا البالد  
أصـدرت وزارة التـربـيـة  قرارات
تــخـص االمــتـــحـــانــات الـــعـــامــة
الــوزاريــة لــلــمــراحل الــدراســيــة

نتهية كافة . ا
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وذكــرت الـوزارة في بـيــان تـلـقـته
(الـــــــزمـــــــان) امس ان (هـــــــنــــــاك
اجـتــمـاعــات ومـشــاورات مـا بـ
وزيـر التـربية عـلي حـميد مـخلف
ورئيس واعـضاء اللـجنة الـدائمة
لالمـــتــحـــانـــات الــعـــامـــة والــتي
اســـتــمـــرت طـــيـــلــة الـــفـــتــرة
اضية للتوصل الى احللول ا
األنـسـب واألفـضل انـسـجـامـاً
مع الــظــرف الـــراهن  وبــعــد
دراســـــــــــة مـــســـتــــفـــيـــضـــة
لــــــتــــــجــــــارب دول الــــــعــــــالم
بخصوص اجراء االمتحانات
العامة الوزارية) واضاف ان

الوزارة قررت.
اوال : اســتــحــصــال مــوافــقــة
مـجـلس الـوزراء عـلى تـعـلـيق
االمـتحـانـات العـامـة للـدراسة
االبـتــدائـيــة لــلـعــام الـدراسي
احلــــالي  واعـــتــــمـــاد درجـــة
نــصف الـسـنــة كـدرجـة جنـاح
ــــرحـــلــــة  والـــســــمـــاح من ا
لــلــتالمــيــذ الــراســبــ بـأداء
االمــتـحــانــات الــدور الــثـاني
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اعــلن رئــيس مــصــلــحــة الــكــمـارك
االيـرانــيـة عن تــسـجــيل صـادرات
الـسلع غـيـر الـنـفـطيـة مـبـلـغـا قدره
 35.5مـــلـــيـــار دوالر في  9اشـــهــر
لــلــمــدة  21آذار حــتى  21كــانــون

االول .2019
واوضح مــهـــدي مــيـــر اشــرفي في
مــؤتـــمــر صـــحــفي بـــالــتـــزامن مع
ي للـكمارك أن منـاسبة الـيوم الـعا
ــــذكـــورة ــــدة ا الــــصــــادرات فـي ا
سجلت  115مليون طن من السلع
ـئة بـنـمـو كـمّي مـقداره  20.76بـا
ـئـة عن وانـكــمـاش سـعـري 3.2 بـا

ناظرة عام 2018. دة ا ا
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oz«dŠ∫  رجال اطفاء يحاولون اخماد حرائق الغابات في ايران

ي ولقائه النقيب “U¹—…∫ وزير التعليم العالي نبيل كاظم خالل زيارته لنقابة االكاد

ا القانونية واألخالقـية والشرعية 
ــقــبــلـة  ســيــحــصل خالل االيــام ا
نــتـيـجــة فـقــدان الـرؤيـة الــسـلــيـمـة
ناسب  وتركز االصابات والقرار ا
ـتـابـعة ـرونة ا بـالـعـاصـمة بـغـداد 
ـــســاحــة اجلـــغــرافــيــة واتــســاع ا
وصـعـوبـة ضـبـط تنـقـالت سـكـانـها
ذات تسعة ماليـ نسمة وان وزير
الــصــحــة الـســابق جــعــفــر صـادق
ـتلك خـبـرة ورؤية عـلمـية عالوي 
ان صائبة اخطئـت احلكومة والبر
بعدم بقائه . وتابعت ان (قرار فتح
احلـــــدود وعــــودة رحـالت جــــويــــة
وبــريــة لــلــعــراقــيــ من اخلــارج 
مـعـظمـهم قـادمـ من دول مـوبوءة
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ـيـز ب ـواطن من  شي ويـبـقى ا
الـــتــضــحـــيــة من اجـــله و بــ من

خذله). 
واكـــد مـــديـــر عــــام دائـــرة صـــحـــة
الـرصافـة عـبد الـفـني السـاعدي ان
(الوضع الـصحي حتـت السـيطرة
واحلـمالت االسـتـبـاقــيـة مـسـتـمـرة

بـجــانب الـرصــافـة خــاصـة مــديـنـة
ئات الصدر  واكتشف اصابات با
ألشـخـاص ال يـعـلـمـون بـإصـابـتـهم
نتيجة فحوصات كشف نشط لفرق
ميـدانية  وكل شـي يرتبط بـتعاون
ـواطن بتـحديـد احلركـة والوقـاية ا
بـارتـداء الكـمـامـات ولبس الـكـفوف

ــسـتـمـر  والــتـعـفـيــر والـتـعــقـيم ا
ونـخــشى من تـفــاقم االزمـة بــشـكل
اكـبر بـعد ارتـفـاع اعداد االصـابات
ـسـتـشـفـيات بحـجم يـفـوق طـاقـة ا
االستـيعابـية" داعـيا الى اجراءات
اكــثـر حــزمـا وفــعـالــيـة قــبل فـوات

االوان).

وأكـد في مؤتـمر صحـفي مشترك مع
وزيــر الــشــبـاب والــريــاضــة عــدنــان
درجـال ومحافظ نينوى الفريق جنـم
اجلبـوري (تـكاتف وتعـاون احلكومة
إلعـادة إعـمـار الـعـراق والوقـوف إلى
ـعـانـاة ـوصل بــعـد ا جـنب مــديـنـة ا
الــتـي عــاشـــتـــهـــا خالل الـــســـنــوات
اضية والـظلم الذي وقع عـليها في ا
فــتـرة احــتاللــهــا من قـبـل عـصــابـات
داعش) داعياً (اجلمـيع الى التعاون
والـــوقـــوف يــداً بـــيـــد وبـــذل أقــصى
ـر اجلـهـود لـتـخـطي األزمـات الـتي 
ـضي قدمـاً نحـو البـناء بهـا البـلد وا

والتقدم واالزدهـار).
وأفــصـح عـن (وجــود خــطــة ســتــرى
ـقــبـلـة إلعـادة الـنــور خالل األشـهـر ا
ــصـانع إعــمـار وتــأهـيل وتــشــغـيل ا
الـعراقـيـة لـدورها الـكـبـير في تـعـزيز

الدخل القومي العراقـي).
ـديـنة وأجـرى الـوزيـران زيـارة الى ا
وصل ومـديريـة شباب ة في ا القـد
وريـــاضــة نـــيــنـــوى بــرفـــقه عــدد من

سؤول في نينـوى. النواب وا
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ــيــاه عــد رئـــيس جلــنــة الــزراعــة وا
واألهـــــــوار الــــــنـــــــيــــــابــــــيـــــــة سالم
الــــشــــمـــري  اســــتــــمــــرار حــــرائق
ـحـافـظـات عدة األراضي الـزراعـية 
اســتـهـانــة بـالــقـانـون ودلــيل ضـعف

الرد احلكومي.
وقـــال في بـــيـــان صـــحـــفي تـــلـــقـــته
(الـــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــان) امــس ان
(الـلجـنـة حـذرت ومـنذ فـتـرة لـيست
بـالـقـصــيـرة من عـدم الـرد احلـكـومي
الـسـريع عـلى مـرتـكـبي هـذه األعـمال
الــــتـي ال تــــخـــــتــــلـف عن األعـــــمــــال
اإلرهــابـيــة والـتي قــد تـكــون إداتـهـا

واحدة).
وأضــــاف ان (اســــتــــمــــراريــــة هــــذه
احلــرائـق دلــيل واضح عـــلى وجــود
ايــاد داخـــلــيـــة وخـــارجــيـــة تـــعــبث
بــاقــتـصــاد الــبالد وال تــريـد تــوفــيـر
ــوازنــة الـــبــلــد إيـــرادات إضــافــيـــة 

وأبقاءه فقط على اإليراد الواحد).
وشــــــدد عـــــلـى (ضــــــرورة أن تــــــعي
احلـكـومـة وأجهـزتـهـا األمـنـيـة ان ما
يــحـــصل من حــرق وتـــخــريب هــدفه
ابقـاء العـراق مسـتوردا وأبـعاده عن
الوصول إلى االكتـفاء الذاتي خاصة
وأن هـــدف الــــتـــخـــريب احملـــاصـــيل
االســـتــــراتـــيــــجـــيــــة من احلــــنـــطـــة
والــشــعـــيــر). واوضح الــشــمــري أن
(الـلــجـنـة سـتـقـوم وعــنـد اسـتـئـنـاف
ـان جـلـسـاته بطـلب اسـتـضـافة الـبر
ــعــنـيــ من اجلــهــات احلـكــومــيـة ا
ـسـؤولـة لـلـوقـوف عـلى خـطـواتـهم ا
لــلــرد عــلى هــذا الــتــخــريب وتــقـد

مرتكبيه للعدالة).
ــعــادن وأعــلـن وزيــر الــصــنــاعــة وا
منهـل عزيـز اخلبـاز عن خطة إلعادة
ــصــانع في بــنــاء وتــأهـيـل جـمــيع ا

عموم البـالد .

سالم الشمري
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يـعد أورزدي باك سابـقاً في بغداد من أقدم
احملــات الــتي تــضـاهـي مـا يــســمى الــيـوم

ركزية ”في العالم.     “باالسواق ا
ــتــاجـــر كــانت تـــنــافس هـــذا الــنــوع مـن ا
األسـواق من خالل تـوفـيـر السـلع الـفـاخرة
وبــأســعـار مــنـاســبــة في خــدمـة أصــحـاب

الدخل احملدود.
تــعــود تــســمــيــة احملالت إلى عــائــلــة بـاخ
 Bachالــــيـــهـــوديــــة والـــتي إغــــتـــنت من
الـتّجارة في عهد اإلمبراطـورية النّمساوية
اجملـريـة ثمّ شـاركت عـائـلة يـهـوديـة أخرى
ـــــســـــاوي مَـــــجــــري: أوروزدي مـن أصل 

.Orosdi
Adolf حـــــــــيث تـــــــــزوّج أدولف أوروزدي 
Maurice بــــأخت مـــوريس بـــاخOrosdi 

.Bach
وكــان أدولف أوروزدي ضــابـطــاً قـد شـارك
فـي حـركة 1848 الـوطـنـيـة اجملـريـة. وبـعد
فـشل احلـركـة الّـتي قـمـعـهـا الـنّـمـسـاويون
هــاجــر إلى إســطــنــبــول عــاصــمــة الــدولـة

العثمانية وبدأ عمله التجاري فيها.
œ«bGÐ w

افـتتحَ مـحل كبـير ألوروزدي بـاك في بغداد
في تـلك الـفـتـرة تقـريـباً أي فـي بدايـة عـقد

ان (وضع وقـال الـعزاوي لـ (الـزمان ) 
ـر بـتـحـديـات خـاصـة ديـالـى االمـني 
بــعــد تـكــرار هــجـمــات تــنـظــيم داعش
االرهـابي عـلى قـرى ومـواقع امنـيـة ما
ادى الـى سـقـوط ضـحــايـا خالل شـهـر
رمـــضـــان )  الفـــتـــا الى انه  (خـــاطب
اجلـهات الـعليـا في البالد بتـقارير عن
ـشهـد وخـطورته وتـداعـياته طـبـيعـة ا
لــيس عــلى احملـافــظـة بـل عـلى بــغـداد

ايضا) . 
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ان (هــنــاك وعــود واضــاف الــعــزاوي 
بــتـغــيـرات ايـجــابـيــة في وضع ديـالى
االمــني بــعــد الــعــيــد ســيــأخــذ ابــعـاد
مـختلفة منـها انهاء ملف خاليا داعش
الـنائـمة والسـعي حلسم الـفراغات من
خـالل ارســال تــعـــزيــزات قــتـــالــيــة ) 
مـؤكدا أن  ( االهتمام االمني في وضع
احملــافــظــة يــأتي كــونــهــا بــوابــة امن
الـعاصـمة والوضع فـيها يـجب حسمه

ــارّة بـــضـــائع حـــديـــثــة جلـــذب أنـــظـــار ا
ولــدفـــعــهم لــدخــول احملـالت لــلــتّــفــرج ثم
إلغـرائهم بعد ذلك بالشّراء. وهو أمر سائد

في كلّ اجملتمعات اإلستهالكية.
وكــان اجلـديـد عـلى كـثــيـر من الـبـغـداديـ
أيـضـاً أنّ احملالت وظّـفـت بـائعـات يـرتـدين

 . زيّاً موحّداً
…—u  oO bð

وكـانت سياسة هـذه احملالت أن يبتسم كلّ
الـعامل فيها ومن ضـمنهم البائعات وأنّ
يـظـهروا لـلـزّبائن الـلـطف واإلحتـرام. وهذا

يزات كلّ احملّـــالت الرّاقية. من 
وكـان في محالت أوروزدي باك إلى جانب
األقـــســام الّــتـي حتــتــوي عـــلى كــثـــيــر من
ـتنـوّعة “كـافيه ”فـي الطّابق ـنتـوجات ا ا
األول وتـــطلّ نــوافـــذه عــلـى نــهـــر دجــلــة

ومكتبة تبيع كتباً عربية وأجنبية. 
ومن تدقيق صورة لها التّقطت عام 1955:
يـبـدو أنّه كان فـيهـا في فتـرة من الفـترات
صـــالـــون حالقي وجتـــمـــيل نـــســـائي فـــيه
“كــوافـيـرة" وأنّـهـا جـلــبت لـهـذا الـصّـالـون
خــبـيــرة أجــنـبــيــة مـخــتــصّـة بــالـتّــجــمـيل
الــنّـســائي.وفي فــتـرات الــتّـنــزيالت كـانت

Orosdiback مـن غيـر فاصـل ب جـزئيه.
وكــــــانت مــــــحـالّت أوروزدي بـــــاك الّــــــتي
يـسـمـيـها الـبـغـداديـون: أورزدي في شارع

الرّشيد.
وكــانت تــبــاع فــيــهـا كــمــا في كلّ احملالت
الــكــبـرى أنــواع مــخـتــلــفـة من الــبــضـائع
والـــــــسّـــــــلع احملـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــصّـــــــنع أو
ــســتــوردة.وكــانت هــذه احملالت تــتـوجه ا
توسّطة والطّبقة الغنّية.  ألفراد الطّبقة ا
ولـــــــــهــــــــذا بـــــــــنت
سـمـعـتهـا عـلى بيع
مـــنــتــجـــات جــيّــدة
الـــنّـــوعـــيــة وعـــلى
أسـعار ثابتة تكتب
كن بـجانـبهـا ال 
لـــــــلــــــــزّبـــــــائن أن

يساوموا عليها.
وكـــــــانـت احملالت
تـــشــغل طـــابــقــ
(الـطّـابق األرضي
والـــطّـــابق األوّل)
نــصب بــيــنــهــمـا
مـصعـد كهـربائي
لـم يــر كـثــيــر من
ســــكّـــان بـــغـــداد
مـــــــــصـــــــــعــــــــداً
قــــــبـــــــله.وكــــــان
مـــدخــلــهــا عــلى
شــارع الـرّشـيـد:
بــابـهــا زجـاجي
دوّار يــــــــــــــقـف
أمــــــامه بـــــوّاب
بــــــزيّ رســــــمي

نظيف.
وحتــــــــــــــــــــيــط
بـــــالــــبــــاب من
جـــــــانـــــــبـــــــيه
واجـــــــــهــــــــات
زجـاجية كانت
تــعـرض فـيـهـا

احملالت تـأتي بـفرقـة مـوسيـقـية تـعزف في
داخلها جلذب الزّبائن.

احلكومة العراقية تؤمن االوروزدي:
مـن مـــحـالت أوروزدي بـــاك إلـى األســـواق
ت احلـكــومـة الـعـراقـيـة ــركـزيـة: وقـد أ ا
مـــــحالت أوروزدي بـــــاك في الــــــــقــــرارات
االشـتراكـية 1964وأصـبـحت ملـكـاً للـدّولة
ركـزية .”وأنـشئت حتت اسم: “األسـواق ا
شـركـة حـكـومـيـة إلدارتـهـا باسم “الـشّـركـة
ـركـزيـة” كـانـت تـابـعة الــعـامـة لألسـواق ا
لـوزارة التّجارة وفتـحت لها فروع في عدد
ـنـصور من أحـيـاء بـغـداد مـثل الـكـرادة وا
والـعدل والشّعب والبلـديات ثمّ فتحت لها

فروع في احملافظات.
ـكن ألحد أن يـقلل مـن أهميـة محالت وال 
أوروزدي بـاك الّـتي واكـبت وال شـّك دخول
اجملـتــمع الـعـراقي (أو عـلى األقلّ اجملـتـمع
الـبغدادي) في الثّقافة اإلستهالكية والّتي
حتـتل مكانتها في ذاكرتـنا اجلماعية. فمن
مـن أبـنـاء جــيـلي ومـن أبـنـاء اجلــيل الّـذي
ـرّ أمــام واجــهـاتــهـا ولم ســبـقــنــا من لم 

يتوقف للتفرج عليها أو لم يدخل فيها?
كن نسيانها... كانت ذكرى جميلة ال 

حـــيث جــمـــعــهــا قـــومــيـــات وديــانــات
وعـــشـــائـــر عـــريـــقـــة تــربـط الـــشـــمــال
بـاجلـنـوب وتـوصف بـالـشـريـان االبـهر
فـي الـــعـــراق ولـألسف الـــيــــوم تـــهـــرم

وتهمل من احلكومة االحتادية) . 
وبــ  الـتــمـيــمي  ان  (فالحــو ديـالى
مــســـتــهــدفــون الــيـــوم بــســبب دخــول
ــســتـورد لــكل احملــاصـيـل الـزراعــيـة ا
نـتوج احملـلي ونـازحوها وعـدم دعم ا
الـذي غادروها جراء االرهاب ينتظرون
فـي اخملــيــمـــات قــرارا حــازمـــا مــنــكم
إلعـــادتــهم ورسم صـــورة االســتــقــرار
ودعم الــفـئـات اجملـتـمـعـيـة في تـطـويـر
احملـــافــــظـــة ورفـــد الـــعــــراق بـــطـــاقـــة

اقتصادية وفكرية متجددة). 
واكـد الـتـمـيـمي  ان (مـحـافـظـة  ديالى
حتـتـاج لتـعـزيز مـنـاطقـهـا التي تـشـهد
مــوجــات هــجــمـات ارهــابــيــة بــقـوات
امـنية واعـادة لواء الشـرطة االحتادية
ودعـم قـوات الــشــرطــة احملــلــيــة الــتي
حتـتاج لدعم بـالعدة والعـدد خصوصا
ان احملـافـظـة دفـعت دمـاء وتـضـحـيـات
واسـتشهـد الكثيـر من ابناءها من اجل
الــعــراق والــيـوم مــحــرومـة مـن ابـسط

شاريع ) .  اخلدمات وا
واخـتتم النائب عن ديـالى  (نتمنى من
ـتـابـعـة عمل احلـكـومـة تـشـكيـل جلنـة 
مـدراء الـدوائـر في محـافـظـة ديالى من
دراء جدد اجل تـقيمـهم واستبـدالهم 
حـتى تـستـعـيد احملـافـظة مـكـانتـها من
الــنــاحــيــة االداريــة كــمــا انــني ادعــو
لضرورة اصدار قوان جديدة تناسب
ـنـتـج احملـلي خـصـوصـا ان حــمـايـة ا
ديـالى جتـهـز الـعـاصـمـة بـاخلـضروات
والـفواكه والتمور وفي حال  اصدار
قـــوانـــ احلـــمـــايـــة وضـــبـط احلــدود
وتـوحـيـد الـتـعـرفة اجلـمـركـيـة بـإمـكان
ذلك تـغـييـر االمـور نحـو االحـسن ليس
ــــا فـي جــــمــــيع فــــقـط في ديـــــالى وا

البالد). 
ومـن جانب كـشف النـائب عن محـافظة
ديـــالى  عــبـــد اخلــالق الـــعــزاوي  عن
اجــراء تــغــيــرات في وضـع مــحــافــظـة
ـبارك. ديـالى االمـني بعـد عيـد الفـطر ا
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اكـد مـحـافظ ديـالى مـثـنـى التـمـيـمي  
دة بـان قـراره بـفرض حـظـر التـجـوال 
اسـبوع ابـتداء من السـبت الثالث من
ــصــارف مــايس 2020 بــاســتــثــنــاء ا
ـــزارعــ والـــســايـــلــوات واقـــســام وا
احلـــســـابــات لـــبـــعض الـــدوائــر ورغم
تـداعيات احلظر عـلى حياة مئات االف
لـكن جـاء لـتفـادي كـارثـة صحـيـة تـلوح
بـاألفق بعد تـسجيل ديـالى اعلى معدل
لإلصـابـات الـيـومـيـة والـتي بـلـغت 13

حالة مؤكدة. 
وقــال الـتــمــيـمي  في بــيــان تـلــقـته الــ
(الــزمــان ) امس ان ( حــظـر الــتــجـوال
واجـهة فـيروس كـورونا اخـر احللـول 
وجلـأنا اليـها حلمـاية اهالي ديالى من
وبـــاء كـــورونــا مـع الــتـــشـــديـــد ومــنع
احلـركة ب االقضية والنواحي وحتى
بـ الـقـرى وسـأكـون مـشـرفـا مـبـاشـرا
عــلـى تــطــبــيق مــضــامــ احلــظــر مع
اعـتماد ذات االستثناءات التي اعلنتها
من قــبل خــلــيـة االزمــة احلــكـومــيـة ) .
واشـار الـتـمـيمي   الـى ان ( ديالى في
ـغـامرة بـترك ـكنـنا ا وضع حـرج وال 
االوضـاع عـمـا هي عـليـهـا االن لـتـرتفع
كن من ستـويات  مـعدالت االصابـة 
الـصـعـوبـة السـيـطـرة عـليـهـا   مـؤكدا
بـــان احملـــافــظـــة قــريـــبـــة من مـــنــاطق
ــــعـــدالت الــــرصــــافـــة وهـي االعــــلى 
االصـابـة عـلى مـسـتـوى البالد واآلالف
ـواطن يذهبون يوميا اغلبهم ال من ا
يـلتـزم لألسف بإجـراءات الوقـاية   ما
ادى الـى نقل الكثـير من االصابات الى

مناطق عدة من ديالى ) . 
واوضـح الـــتــمـــيـــمـي   ان  (كـــورونــا
ان بانه فتاك مـرض خطير ويـجب اال
اذا مـا استشـرى وسيدفعـنا الى فقدان
احــبــة واصــدقـاء كــثــر اذا لم نــتــوحـد
حــيـــال االلــتــزام الــكــامل بــاإلجــراءات
الـوقائـية   مـؤكدا ان واجـبنـا الوطني
واالخـالقي والــشــرعي هــو من دفــعــنـا
الـى اتخـاذ قرار فـرض احلـظر رغم انه
مـؤلم للكثـيرين وخاصة البـسطاء لكنه
احلـل االمثل لـتـفـادي ان تـصـبح ديالى

بـؤرة لـلـمـرض) . ودعـا الـتـميـمي  الى
(اطالق اكـبر حملـة للتكـافل االجتماعي
من قـــبل كل الــشــرائح وامــلــنــا كــبــيــر
ـثقـفـة والروابط بـالـنخـب االعالميـة وا
اجملـتمـعيـة في ترسـيخ مفـهوم الـوقاية
وااللـتزام بإجـراءات التباعـد اجملتمعي
والـتجمـهر في االحيـاء والقرى لـتفادي
ان رض  عـلـيـنـا اال كـارثـة انـتـشـار ا
بـانه اذا لم نتـكاف سنخـسر الكـثير من
االرواح وهـــــذا امــــر يــــجـب ان يــــدركه
وجبه من اجل زوال االهـالي والعمل 
احملــنـة )  مــشـيــرا الى انه ( سـيــتـابع
مــلف احلــالــة االنــســانـيــة لــلــبــســطـاء
والـفقراء وسيكون لـنا حمالت انسانية
  كـمـا نـدعـو احلـكـومة الى دعـم ديالى

في اوضاعها الراهنة).
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وأرسـل الـــــنــــائـب عن ديـــــالـى ريــــاض
الـــتـــمـــيـــمي رســـالـــة مـــفــتـــوحـــة الى
الـــرئــاســـات الــثـالثــة لـــدعم اقــتـــصــاد

احملافظة واقتصاد البلد. 
وقــال الــتــمــيــمي في بــيــان تــلـقــته الــ
(الـزمـان )  إن ( مـحـافـظـة ديـالى الـتي
اهـملتها احلكومات السابقة تنتظر من
ـشـروع "غاز سـيـادتـكم الـنـظـر الـيـهـا 
ـنصـورية" الذي لم يـحال لالستـثمار ا
ـشروع مـعطل رغم وال لـلـتنـفيـذ وهذا ا
انه يـــعـــتـــبـــر "ثــروة وطـــنـــيـــة" وهــذا
ــــمـــــكن ان يـــــنــــهض ـــــشــــروع مـن ا ا
ــحــافـظــة ديــالى ويــحـتــاج الى دعم

مباشر من قبلكم ) . 
واضـــاف الــــتـــمـــيـــمي   ان  ( عـــمـــوم
مـحـافظـة ديـالى حتتـاج الـيوم لـدعـمكم
ــنـــاطق مـن خالل صـــنــدوق "إعـــمـــار ا
احملـررة" ومبالغ السـنوات السبع التي
حـرمت مـنـهـا احملـافظـة بـسـبب تـنـظيم
"الـقاعدة" والتي لم تستلم من احلكومة
ـركزية حـصتهـا وبعدهـا فترة تـنظيم ا
"داعـش" اجملــرم الـــذي انــتـــهك حـــرمــة

احملافظة). 
واوضـح الـتـمــيـمي  الــيـوم ديـالى  (ال
شـوارع وال خـدمـات وال صرح تـتـباهى
به  وال مشاريع صناعية او استثمارية
وهي محافظة تمثل "عراقا مصغرا" من

بـأقـرب فرصـة لـتفـادي مـشاكل كـبـيرة).
الـى ذلك اعـلن وزيـر الـصــحـة الـعـراقي
حـسن الـتـمـيمي خالل زيـارته حملـافـظة
ديـالى بناء 3 مـستشـفيات وتـخصيص
ـواجـهـة جـائـحـة  750 مـلــيـون ديـنـار 

كورونا في احملافظة. 
وقال مدير اعالم احملافظة ياسر بدر لــ
(الـــزمــــان)  ان  (وزيـــر الـــصـــحـــة زار
احملـافـظـة وعـقـد اجتـمـاعـا مـوسـعا مع
خـلية االزمة في احملافـظة تناولت سبل

مواجهة فايروس كورونا). 
واكــد بــدر   ان  (وزيــر الـصــحــة عــقـد
مــؤتـمـرا صـحـفـيــا في احملـافـظـة اعـلن
خـالله تـخـصـيص 750 مــلـيــون ديـنـار
ــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا وبــنـاء 3
مـســتـشـفـيـات خالل الـعـام احلـــــــــالي
فـي مـنــــــــاطق بـلـدروز ومـنـدلي وبـني
ــــــبــــــالغ ســــــعــــــد ورفــــــد ديــــــالى بــــــا
ـواجــهـة االمـراض ــســــــــتـلــزمـات  وا

السرطانية ) . 
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ـضـحـكة والـطـريـفة الـتي  تـداولـهـا عبـر مـواقع الـتواصل واقف ا كـثـيرة هـي ا
ـعـتـادة في مـجـمل وقـائـعـهـا الـيـومـيـة وظـروفـها كجـزء مـن كاركـاتـيـريـة احلـيـاة ا
ــا ان اكــثـر الــطــرائف هي لــلــتــرويح وان كـانـت من فن اخلــيـال ــتــنــوعـة .. و ا
نـظـمة سـاويـا شدنـي حد الـضـحك .. اذ ان اللـجـنـة ا اإلبـداعي .. اال ان خـبـر 
بـاريات بطـولة الدوري بكـرة القدم فـي النمسـا عاقبـت احد فرق األنديـة بخصم
خمس نقـاط من مجموعه الـعام ألنه لم يلتزم بـالتعليـمات الوقائيـة التي أصدرتها
اللـجنـة وطالـبت بان يـكون الـتدريب وفـقا جملـموعـات صغـيرة حتـسبـا ألي طار

كثقافة مجتمعية جديدة للتصدي للجائحة  ..
ـرض وفـقا ـسـيـطـرة عـلـى ا الـغـريب في الـواقع الـعـراقي الـذي يـعـد من الـدول ا
ألرقـامه الرسمية والشعبية  –بحمد الله  –اال ان الـبعض يصعد عقيرته بصورة
مقـلـوبـة كـان شـيـئـا في نـفس - يـعـقوب  –مـسـتـتـر حتت اجلـائـحـة .. اذ ما زال
يـتنـاغم ويـصرخ مع كل حـصـيلـة جـديدة .. يـطالب فـيـها بـجـلد الـعراقـيـ سيـما
ا يـسموه نـاطقي وغـير ذلك الكـثيـر  الفقـراء منـهم باحلـظر الـقاسي واحلجـر ا
صلحاتهـم .. متناسيا بـان اإلجراءات لم تكن في يوم عـقوبة ما وال تشكل وفقـا 
جـلـدا للـمـواطنـ بـقـدر ما هي ثـقـافة يـجب ان تـعـمم من خالل اسـاليب ابـداعـية
واطـنـ عـلى اتبـاعـهـا وااللـتزام بـهـا دون احلـاجة الى الـتـهـديد خالقـة تـشـجع ا
سؤولـية على عاتق مواطن بـطن والظاهر حتمـل فيه كامل ا والوعـيد والصريخ ا
ا يتطلب تعاقـبة الفاسـدة ويتجرع ويالتهـا ..  قضى عـمره يصارع حكـوماته ا
من خلـية االزمة واعضائها احملترم البحث عن سبل اقل ضرر للمواطن واكثر
واطن على صرامـة في تعميم ثقافة االحتراز والتصـدي للمرض بشكل يساعد ا
االلتزام ويـشجـعه على تبـني ثقـافة الوقـاية والتـباعد ولـبس الكـمامات والـقفازات
ـا شـاع في بـلـدان والـتـعـفـيـر والـتـلـقـيح والـتـكـاتف االجـتـمـاعي ... وغـيـر ذاك 

متحضرة ..
ـبارك اتصـلت بصديقـي الدكتور مـضر العـاني الذي يعيش في في عيـد الفطر ا
البحـرين منذ سنوات للتـهنئة وسالته عن احلظـر عندهم فقال : ( في البحرين لم
يعـلن احلظر وال سـاعة بل احلكـومة دعت الى إجراءات وحتـملت اغلب الـتكاليف
وهيـأة مستـلزمات والـناس الـتزموا قـدر االمكان .. فـنحن نـعيش الوضع طـبيعي
مع بعض االحـترازات الضروريـة اإللزامية فـمن ال يلبس الكـمامات يغـرم خمسة
دنـانـيـر بـشـكل صـارم ال يـسـمح لألجـهـزة الـرقـابـة والـشـرطـة اسـتـغالل الـوضع
لـصـاحلـهم ) .. بـعـدهـا اتـصـلت بـصـديـقي الـكـابـ مرتـضـى اميـنـي في طـهران
مبـاركا بالعـيد وسالته عن الـوضع  الصحي في ايران الـتي كانت ثاني دولة من
ضحـايا كورونا بارقام مـهولة ففاجـئني بالقول : (ايـران لم تعلن احلظر بل دعت
احلـكـومـة الى االلـتـزام بـاإلجـراءات االحـتـرازيـة وتـعـمـيم ثـقـافـة صـحـيـة صـارمة
شـجعـت والزمت الـعمل بـها مع تـقد مـساعـدات مـعيـنة لـلمـواطنـ لتـحمل وقع

رحلة .. ) .  ا
فرحت كثيرا حينما سمعت ان سوريا وبرغم الظروف التي تمر بها لكنها أعلنت
عن انــطالق مــبــاريـات الــدوري الــكـروي الــعـام  –وان كــان بال جـمــهـور  –وان
انـطالقته تـشكل مـرحلـة متـقدمـة في العـودة للـحيـاة الطـبيـعيـة .. كذلك في تـركيا
قرب  –باقل تقدير ثل بشارة خـير لهم وجليرانهم  ا اعلـنوا خبرا سارا جدا 
ـسـاجد ودور الـعبـادة وبـعض التـجـمعـات الـعامـة .. إيـذانا بـعودة  –اذ فـتـحوا ا

ـــســــؤولــــ في الــــعـــراق احلــــيـــاة .. فـي وقت مــــا زال ا
يسـتخدمون أسلوب التهديد والوعيد بصورة جتعلهم ال
يجـيدوا التـعاطي مع بقـية فنـون احلياة اال عـبر احلظر
ـواطن واحلـجــر وتـوابــعـهــمـا الــتي تــلـحق الــضـرر بــا
والصـالح العـام .. فيـما يـستـفيـد منـها الـبعض بـشكل
واضح .. فـمصائب الفقراء  – بـالتأكيد - ما زلت عند

بعض اجلشع  فوائد  . واضاف بدر   ان  ( الوزير اكد  اجناز
20 مــخــتـبــرا بــيـنــهــا مــخـتــبــر ديـالى
ـصـابـ بـفـايـروس كـورونـا لـفــحص ا
الـى جانـب اجراء 7000 فـحص يـومي
لـلمـصابـ بكورونـا وتوسـيع عمـليات
الـفـحص الـتي كـشـفت اصـابـات نـائـمة
ـــصـــابـــ مـــقـــارنــة زادت مـن اعــداد ا

اضية ) .  بالفترات ا
ولـــفـت بـــدر وبـــحـــسـب الـــوزيـــر  الى
(جـهــوزيـة مـخـتـبـر ديـالى لـفـحـوصـات
فـيـروس كـورونـا و اعـتـمـاده رسـمـيا
من قبل وزارة الصحة  وجتهيزه بكافة

ستلزمات الالزمة ) .  ا
ــــؤتــــمـــر ان واوضـح الـــوزيــــر خالل ا
(قــــرار حــــظــــر الــــتــــجــــوال يــــخــــضع
لـصالحـيـات الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـسـالمة
الوطنية والتي تضم 36 جهة بإشراف
رئـــيس الـــوزراء وان وزارة الـــصـــحــة
جـهة تقـييميـة للوضع وتـقدم اخلدمات

.( الالزمة للمصاب
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احملـــــــــــــــــــــــل
: مــــكــــتــــوبــــاً

مؤتمر صحفي خللية االزمة في ديالى
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أتــلــفت فــرق الـرقــــــــابــة الـصــحــيـة
الــتـابـعــة الى دائــرة صـحـة الــنـجف
ـــشـــروبــات كــمـــيـــات كـــبـــيـــرة من ا
والـــعـــصـــائـــر مـــخـــتـــلـــفـــة األنــواع
ـــنــــاشيء  وذلك ألنـــتـــهـــاء مـــدة وا

صالحيتها . 
وقــال مـديــر الــرقـابــة الــصـحــيـة في
دائرة الصحة الدكتور يحيى بستان
ــوسـوي فـي بـيــان انه (بــنــاءً عـلى ا
توجـيهـات وزارة الـصحـة فقـد قامت
تابعـة التابعة لشـعبة الرقابة فرقة ا
الصـحـية في قـسم الـصحـة العـامة 

بتـنفـيـذ زيارات مـيدانـية الى مـخازن
ــواد الــغــذائــيــة في مــنــطــقــة بــيـع ا
الــرضـــويــة جـــنــوب مـــركــز مـــديــنــة
النجف). مضيفاً انه ( خالل إحدى
هـذه الــزيـارات الــعـثـور عــلى مـخـزن
ـواد الــغـذائـيـة  غـيــر مـجـاز لــبـيع ا
اخملـــزن هـــذا يـــحـــتـــوي عـــلـى مــواد

منتهية الصالحية). 
واد  تضم وسـوي أن (هذه ا وب ا
سـودا كـازوزا مـحـلـيـة و سـكـنـجـبـيل
إيــراني  وشــربت بــرتــقــال مــحــلي )
وبـــكــمـــيــة بـــلــغت 16845 لــتــراً أي
مـــــــــــايــــــــــوازي 16 طـــــــــــنــــــــــاً  و

ـحـاضر مـصادرتــــــــــهـا واتالفـها 
اتالف أصولية). 

الفـتـاً  الى أن (احلـمـلـة شـاركت بـهـا
ـنـظـمة ـة ا مـديـريـة مـكـافـحـة اجلـر
ـثل عن بـلــديـة الـنـجف  وسـيـتم و
إتـخــاذ اإلجـراءات الـقـانــونـيـة بـحق
صـــاحـب اخملـــزن اخملـــالف وحـــسب

قانون الصحة العامة).
وكان مـحافظ الـنجف رئـيس اللـجنة
األمنية العـليا لؤي اليـاسري قد عقد
إجتماعـاً امنيـاً بحضور قـائد شرطة
احملــافـظـة الــعـمــيـد فـائـق الـفـتالوي
ومــديــر الــســيـطــرات الــعــمــيـد رافع

الـربيـعي لـتـطبـيق خـطـة غلق مـديـنة
الــنــجف بــالــكــامـل مــا عــدا احلـاالت

اخملولة حصراً .
وذكـــر بــيـــان اخلــمـــيس انه (ســـيــتم
تـــنــفـــيــذ قـــرارات خــلـــيـــــــــة األزمــة
ومـنــاقـشـة اخلـطـة األمـــــــــنـيـة الـتي
ســـتـــطـــبق حـــرفــيـــاً في مـــــــــــداخل
احملـافــظـة الـرئـيـسـيــة ومـنـهـا غـلـق
الـسيـطرات بـالـصبـات الـكونـكـريتـية
وكـــذلك الـــطــــرق الـــنــــــــــيـــســـمـــيـــة

األخرى).
داعياً (اجلـميع لـلتعـاون مع األجهزة
األمــنـيــة من خالل عــدم الـتــهـاون او

الـتــسـاهل في دخــول أي مـواطن من
احملـافــظـات اجملـاورة الى مــحـافـظـة
الــــنـــــجف فـي الـــــوقت احلـــــاضــــر 
حــــــــــــفـــاظـــاً عـــلى سـالمـــتـــهم أوالً
تحـقق على وللـحفـاظ على الـنصـر ا

الفيروس). 
مــوضــحــاً (كـمــا نــعــتــذر من جــمـيع
الـزائــرين ونـدعــوهم عـدم اجملئ الى

ــديــنــة  مــديـــنــة الــنــجف  كــون ا
غــلــقــهــا بـشــكل مــحــصـــن تــنــفــيـذاً
لــقـرارات خــلــيـة األزمــة الــصـحــيـة 
فـضالً عن غـلـق مـقـبـرة وادي بـشـكل

لؤي الياسريجيد).

qÔJ «

.. والصالح والطالح (إنتاج) الكُل!! { الكُل يُفسّق الكُل الكُل يُخوّن الكُل

{ الكُل يـتكلم الكُل يـسمع!! وحتت (حوافر الضـجيج) تُسحق احلـكمة ويضيع
الهدف.

.. ليتني أعثر على (منقاد) بقناعة!! { الكُل (قائد) عن قناعة

.. (البعض) فاعل و(الكُل) مفعول به!! { الكُل ضحية (البعض) عبر التاريخ

{ نـعــرف (قـيــمـة) الــكُل عـنــدمـا (يــتـسـلـط مـســتـبـد) أو (تُــهـدد الــنـحن) بــفـعل
(البعض).

{ واهم مَن ال يــظـن أنه (انــتــاج) الــكُـل الــكُل ســيــرورتــنــا
وصيرورتنا على اختالف النوع والدرجة.

{ نتـميز (كأفراد) من ب الكُل لكننا لن (نتكامل) إالّ
من خالل الكُل.

{ خـــائـب مَن (يـــبـــيـع) كُـــلّه بــــبـــعـــضـه وخـــاســـر مَن
(يشتري) بعضه بكُلّه.

اوروزدي باك في شارع الرشيد

ø ÊuLJ% nO  ÆÆ nOB½ WO UŽ
ـرات ومـرات تــعـلن الــنـائب عـالــيـة نـصــيف عن مـواقف وإجــراءات حملـاربـة
ال الـعام والـتواطيء بـ جهـات عدة في وزارات الـفسـاد ووقف الهـدر في ا

فسدين .  مختلفة للسرقة والتغطية وحماية ا
ولـعل أحــد تـلك الـبـيــانـات أشـار الى هـدر 100 مـلــيـون دوالر فـيـمــا يـتـعـلق
كن تـصنـيعـها ـعطالت مـادة الفـناديـوم التي تـستـورد من اخلارج والـتي 
ـشـروع واإلسـتـيـراد من دول وعـبـر مـنـافذ هـنـا لـوال الـسعـي للـكـسب غـيـر ا

مختلفة مقابل رشا ومنافع مالية كبيرة . 
فـلماذا فـقط هي ولوحدهـا النـائبة عـالية نـصيف تتـصدى لـلمفـسدين وألغلب
افيات وحـيتان ال ضمير يردعهم عن نهب رتبطة  مـلفات الفساد الصعبـة ا
ـكاسب زيـد من ا ـال العـام وإسـتخـدام الـصالحيـات والـسـلطـة لـتحـقـيق ا ا

على حساب الشعب ?
ـاذا هي شـجـاعـة هـكـذا دون ـلـفــات  و ـاذا لم تـتـردد يـومــا في فـتح تـلك ا
ـان واجلهات سـواها من العـامل في الـسياسـة العـراقية عـلى مستـوى البر
ـاذا عـنـدمـا ـاذا صـوتــهـا عـال ضـد الـفـاســدين  و والـهـيـئـات الــرقـابـيـة  و

تسترجع مالي الدوالرات 
ـتعـاقـدة مع إحدى مـثـلمـا أعادت 500 مـلـيون دوالر من إحـدى الـشركـات ا
الـوزارات لم يسلط الـضوء على مـا قامت به  وعلى األقل  ولـو بكلـمة شكر

وثناء ? 
ـلكون من األدوات مـا يحجـبون بها أم إنه الـغل واحلسد أو ألن الـفاسدين 
ـمـيـزة والــعـالـيـة الــتي تـوقف زحف الـفــسـاد وتـدافع عن حق تـلك االفـعــال ا

الشعب في العيش والكرامة .
ـاذا هـذا الدس ـاذا هـذا اإلستـهـداف عـبـر وسـائل الـتواصل اإلجـتـمـاعي و
ومـحاوالت الـتـقـلـيل من قـيـمـة ما تـقـوم به  وخـاصـة عـنـد إثارتـهـا وكـشـفـها

لفات فساد ضد احليتان الكبار الذين ينهبون كل شيء ودون هوادة ?. 
ـاذا ال يكون لدينا 100 عـالية  او على األقل 50 عـالية مع إحتـرامنا لعدد
ـان الـعـراقي الــذين لـهم مـسـاهـمـات من األخـوات واألخـوة الـنــواب في الـبـر
ـفسـدين ولكن لـعـاليـة نصـيف صوتـها مـختـلفـة أيضـا في كشـف الفـساد وا
الـذي يتـجاوز احلـدود ويسـمع في كل أنحـاء العـراق  وعنـدما يـتطـلب األمر

يكون صداه عبر احلدود . 
رحوم الشاب حـس إبنها ـكن أن ننسى الظروف الـتي توفي فيهـا ا وهل 
الـبكر الـذي تعرض لـوعكة صـحيـة أودت بحيـاته بينـما كـانت تستـجوب أحد
ـتـهمـ بـالـفسـاد في حـيـنـها أو لـيس هـذا بـدلـيل على الـوزراء في حـكومـة ا

سؤولـية واإلخالص لـلواجب . فمـالكم كيف احلـرص وا
حتكمون ?. 

لم تـتــراجـعي يـا عــالـيــة ولم تـهـتــزي نـعم من حــقـنـا
اذا ال يـكـون لديـنا عـالـيات وعـال اجلـناب نـتسـآل 
وعـاليـات وعالـي الـغيـرة وعالـيات وعـاليـ الوطـنية

مثل عالية الغيرة والوطنية .                        

Firashamdani57@yahoo.com
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تحدة) { مينيابولـيس (الواليات ا
(ف ب) - هـــــزت صـــــدامـــــات بـــــ
مـتــظـاهـرين ورجــال شـرطــة مـسـاء
الـــســبت عـــددا من مـــدن الــواليــات
ـتحـدة فرض فـيـها حـظر لـلتـجول ا
حملاولة تهدئة الغضب الذي انفجر
فـي الـــــبالد بــــــعـــــد وفـــــاة جـــــورج
فـــلــويـــد.وعــد الـــرئــيس األمـــيــركي
دونـــالـــد تــــرامب "بـــوقـف الـــعـــنف
اجلــمــاعي" بــعــد لــيــلــة مـن أعــمـال
الـعــنف في مـديــنـة مــيـنـيــابـولـيس
دينة حيث توفي الرجل.وفي هذه ا
الــواقــعــة في واليـــة مــيــنــيــســوتــا
بشـمال البالد قـام عناصـر يرتدون
مالبس شــرطــة مــكــافــحــة الـشــغب
ـتـظـاهـرين الـذين حتـدوا بــضـرب ا
مــنع الــتـجــول وبــصـدهم بــقــنـابل
دخانيـة وصوتيـة.وقبيل ذلك أبدى
محـتجو تـصميـمهم على الـبقاء في
كان. وقالت ديكا جاما ( 24عاما) ا
ــنــحــونـا خــيــارا آخــر هــنـاك "ال 
شعور كبير بـالغضب" مؤكدة أنها
جـاءت "تــطـالب بــالـعــدالـة" جلـورج
فـلـويـد.ووقـعت مـواجـهـات فـي مدن
نـــيـــويـــورك وفـــيالدلـــفـــيـــا ولــوس
أجنــلـيس وأتـالنـتـا أيــضـا مـا دفع
ديـنت األخـيرت سـؤول في ا ا
ومـعـها مـيـامي وشـيكـاغـو إلى منع
الـــتــجـــول.وقــال تـــرامب الــذي دان
ـفـجع" جلـورج ـوت "ا مـرات عــدة ا
فــلـويــد إن الـتـظــاهـريـن يـلــحـقـون
العار بذكرى الرجل.وأكد أنه "يجب
عـليـنا أال نـسمح جملـموعـة صغـيرة
من اجملـرمــ واخملــربـ بــتـدمــيـر

مدننا".
ÊU²K  W UŠ

ونــــسـب حــــالـــــة الــــفـــــلــــتـــــان إلى
"مجـموعـات من اليـسار الـراديكالي
ــعــادين ــتــطـــرف" وخــصــوصــا ا ا
ـــــــرشح لــــــلـــــــفـــــــاشــــــيـــــــة.ودان ا
ـوقـراطي لـلـرئاسـة األمـيـركـية الـد
جــــو بــــايــــدن األحــــد الــــعــــنف في
االحــتــجــاجـات مــشــددا في الــوقت
نــفـــسه عــلى حق األمـــيــركــيــ في
الــــتــــظـــاهــــر. وقــــال في بــــيـــان إن
"االحتجاج على هـذه الوحشية حق
وضــــرورة. إنـه رد فــــعل أمــــيــــركي
خــالص".لـــكــنـه أضــاف أن األمــر ال
يـنـطـبق عـلى "إحـراق مـدن وتـدمـير
مـجــاني" مـؤكــدا أن "الـعــنف الـذي
يـعـرض حيـاة النـاس لـلخـطـر ليس
كــذلك. الـعـنف الـذي يـطـال األعـمـال
التي تـخدم اجملـتمع ويغـلقـها ليس
كـذلك".وحمل حـاكم مـينـيـسوتـا تيم
والـتــز أيـضــا عـنــاصـر قــادمـ من
خـــــارج واليـــــته وقـــــد يـــــكـــــونـــــوا
فـــــوضـــــويــــــ بـــــرأيه ولـــــكـن من
دافـع عن تـفوق الـعرق األبيض ا
أو مـــــهــــربـي مــــخـــــدرات أيــــضــــا
مـســؤولـيـة الـفــلـتـان.ولـيــتـمـكن من
اسـتــعـادة سـيــطـرته عــلى الـوضع
أعـــلـن عن حـــشـــد جـــنـــود احلــرس

الـوطــني في الـواليـة الـبـالغ عـددهم
 13ألفا في سابقـة وطلب مساعدة
وزارة الــــــدفـــــــاع األمــــــيــــــركــــــيــــــة
(الـبـنـتـاغـون).وقـال الـبـنـتـاغـون إن
وحدات للشرطة الـعسكرية وضعت
في حالة تـأهب لتتـمكن من التدخل
إذا احـتـاج األمـر خالل مـهـلـة أربع
ـكن لـلشـرطة سـاعـات.قانـونيـا ال 
الــعــســـكــريــة الــتــدخل إال في حــال
ـــنع نـــشــر 2500 عـــصـــيـــان.ولم 
شــــــرطي وجــــــنــــــدي مـن احلـــــرس
الوطني مساء اجلـمعة وفرض منع
لـلـتـجـول في مـيـنيـابـولـيس تـفـاقم
ــديـنــة الــتي شــهـدت الــوضع في ا
عـــمــلـــيــات نـــهب وإضـــرام حــرائق
عـمـدا.وفي الــنـهـار حــاول الـسـكـان
ـكــانـســهم إعــطـاء صــورة أخـرى
لـلـمـديـنـة. وقـالت كـايـلي جـونـسون
( 28عـــامـــا) إن مـــيــــنـــيـــابـــولـــيس
"مريضـة وحتترق". وأضاف أن "كل
مــــــا أســــــتــــــطــــــيـع فــــــعــــــله هــــــو
التـنظيف".واسـتعـد آخرون حلاالت
فـــلــتـــان جـــديـــدة بــســـد واجـــهــات
محالتهـم التجاريـة بألواح خـشبية
كبـيرة. وقـالت نيـكول كـراست التي
تــمـــلك صــالـــون جتـــمــيل تـــعــرض
ـاضيـة "نضـعها لـلتـخريب الـليـلة ا
ونتضـرع إلى الله أن جتري األمور
بخيـر".وتصاعـد التوتـر بسرعة في
ـــدن األخــرى. مــيـــنــيـــابــولـــيس وا
وجتمـعت حشـود من احملتـج في
داالس والس فــــيـــغـــاس وســــيـــاتل
ــفـــيس. وحـــتى في واشـــنــطن و
أطــلــقت غــازات مــســيــلــة لــلــدمـوع
بـالــقـرب من مــقـر الـرئــيس تـرامب
وانــــــبـــــعـث دخــــــان احلـــــرائـق.في
نــيـويــورك اعـتــقل أكـثــر من مــئـتي
شـخص بـعـد صـدامـات أسـفرت عن
ســـقــــوط جـــرحى فـي قـــوات األمن.
وألقيت زجاجة حارقة داخل سيارة
لـلـشـرطـة كـانت خـالـيـة. وقـال قـائـد
الــشــرطــة ديــرمــوت شــيــا إن "عــدم
مـــقـــتـل أي شـــرطي مــــعـــجـــزة".في
أتالنـــتــا ومـــيــامي أحـــرقت آلــيــات
لــــدوريــــات لـــلــــشــــرطـــة.فـي لـــوس
أجنـلــيس جـرح خــمـســة شـرطــيـ
واعـــتـــقـل مـــئـــات األشــــخـــاص في
تظاهرة سلمـية شهدت أعمال عنف
من إحـراق مـتـاجـر وعـمـلـيـات نهب
طـالت خصـوصـا احملالت الفـاخرة
في حي بـيفـرلي هـيلـز.في كل مـكان
ـــتــظـــاهـــرون أخــطـــاء رجــال دان ا
الـشـرطـة الـذي يـسـتـخـدمـون الـقوة
مع السـود بشكل غـير مـتكافئ.وفي
مديـنة هيوسـ مسقـط رأس فلويد
وحـيث سـيـدفـن قـالت ربـة الـعـائـلة
شافون ايل إنهـا "منهكة وحزينة"
من رؤيـــة "إخـــوتـــهـــا وأخـــواتـــهـــا
يـــقــتـــلــون بـــاخلــطـــأ بــيـــد شــرطــة
هـيـوسـ ولم يـتم حتـقـيق الـعـدالة
رة يوما".ويطالب احملـتجون هذه ا
ـسـؤولـون عن موت بـأن يـحـاسب ا
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فـلــويـد الــذي انـتـشــرت صـوره في
جــــمـــيـع أنـــحــــاء الــــعــــالم.وأوقف
الـشــرطي األبــيض ديــريك شــوفـ
الـذي يـظـهر فـي تـسـجـيل الـفـيـديو
وهــو يـــثــبت فــلـــويــد عــلى األرض
بساقه اجلمعـة واتهم "بالقتل غير
الـعمـد".لكن الـعـديد من األمـيركـي
يرون أن هذا ليس كافيا ويطالبون
بـاتـهـامـه بـالـقـتل الــعـمـد وتـوقـيف
ثالثـة شـرطــيـ آخـريـن مـتـورطـ

في احلادثة.
يواصل الـرئيس األمـيركـي دونالد
تـرامب سـحب بالده من اتـفـاقـيات
ومؤسـسات دوليـة احتجـاجا على
مـا يـقـول إنـهـا "ثغـرات مـجـحـفة" ال
تـخـدم مـصـالح واشــنـطن بـقـدر مـا

تنفعُ احللفاء أو اخلصوم.
وفي أحدث خـطوة انسـحاب أعلن
ترامب نهاية الـعالقة ب واشنطن
يـة مـتهـما ومـنـظمـة الصـحـة العـا
الهـيئة الـدولية بـاإلخفاق في إدارة
ـســتــجـد أزمــة فـيــروس كــورونــا ا
(كــوفــيـد  .(19وأعــلن تــرامـب هـذا
ــؤســســة الــدولــيـة "الــطالق" مع ا
بــــعــــدمـــا أكــــد في وقـت ســـابق أن
واشنطن ستوقـف دعمها "السخي"
ية إذا لم جتر نظمـة الصحة الـعا

إصالحات ضرورية.
ويرى الرئيس األميـركي أن منظمة
ـية حـاولت أن تـخدم الـصـحة الـعـا
مـــــصــــالـح الـــــصــــ خـالل أزمــــة

كـورونــا كــمـا أنــهــا لم تــشـكك ولم
حتـقق فــيــمـا صــدر عن بــكـ رغم
عـمـل الـصـ عــلى إخـفــاء حـقــيـقـة
الـــوضع. ويـــقــول تـــرامب إنـه قــرر
ـبـلغ يـصل نـظـمـة  وقف تـمـويـل ا
إلى  450مـلـيون دوالر مـضـيـفا أن
ـؤسـسـة نـصحـته في وقـت سابق ا
بـأال يغـلق احلـدود أمام الـصـينـي
لكنه لم يصغ إليه وذلك القرار كان

صائبا بحسب قوله.
لكن انسحاب ترامب من االتفاقيات
الـدولـيــة لـيس أمـرا جـديــدا فـمـنـذ
وصـــوله إلى الــــبـــيت األبـــيض في
يـــنـــايـــر  ?2017حـــرص الـــرئـــيس
األميركي عـلى مراجعـة أو إلغاء ما
يرى أنهـا "اتفاقيـات سيئة" لـلغاية
ألنـــهــا ال تــخــدم مــصـــالح أمــيــركــا

االقتصادية والديبلوماسية.
وانطـلق ترامب من شـعاره "أمـيركا
أوال" فــاتـهم ســابـقه بــاراك أوبـامـا
بـإبــرام اتـفـاقــيـات "كـارثــيـة" وقـدم
ــثـابـة الـرئـيـس األمـيـركـي نـفـسه 
"رجل الـصـفـقـات" السـيـمـا أنـه قادم

من مجال العقار واألعمال.
ويضيف ترامب أن االتفاقيات التي
كــــانت قــــائـــمــــة أضـــرت كــــثـــيـــرا
ـــتــحـــدة وســـمــحت بــالـــواليــات ا
بـــاســتـــفـــادة اخلــصـــوم ويــرى أن
الص مـا كانت لتـتقوى اقـتصاديا
لــوال تــســاهل ســابـقــيه فـي الـبــيت
األبيض. لكن نهج ترامب ال يقتصر

الـشـامــلـة ألنـهــا أتـاحت إليـران أن
ــال وتـــســتــمــر في حتــصـل عــلى ا
ـزعـزعة لالسـتـقرار في أنـشـطتـها ا
الــشــرق األوسط من دون أن تــغــيـر

سلوكها العدائي.
كـمــا أعـلن تــرامب انـســحـاب بالده
من مجـلس حقـوق اإلنسـان بسبب
مـا اعتـبرته واشـنطن انـحيـازا ضد
إســـــرائـــــيـل ووقع أيـــــضـــــا عـــــلى
االنـسـحـاب من مـعــاهـدة الـصـداقـة
ب أمـيركا وإيـران التي أبرمت في
عـهـد حــكم الـشـاه اإليــراني مـحـمـد

رضا بهلوي
وفي سنة  ?2017وقع ترامب على
االنــســحـــاب من اتــفــاقــيــة بــاريس
لــــلـــمـــنـــاخ الـــتـي تـــســـمح لـــلـــدول
بــتـعــويض انــبـعــاثـاتــهــا من ثـاني

أكسيد الكربون بشكل طوعي.
وانسحبت إدارة تـرامب من منظمة
ــتـحــدة لـلــتـربــيـة والــعـلـوم األ ا
والـثـقافـة اليـونـسكـو متـهـمةً إيـاها

باالنحياز للفلسطيني
ــتـحــدة إنـهـاء وأبـلــغت الـواليـات ا
ي ــيــثــاق الـعــا مــشــاركــتــهــا في ا
للهجـرة كونها تـتعارض مع سيادة
الــبالد ومــبـاد الــهــجـرة في إدارة
تـــرامب وبـــهــــذا يـــكـــون الـــرئـــيس
األميركي قد أجرى نـحو اثني عشر
انـسحـابا من اتـفاقـيات ومـعاهدات
دولــيــة خالل فــتـرة حــكــمه كــســيـد

للبيت األبيض

ـني االنفس برغم التـشاؤم  بان نرى في كل مرة تـتشكل حكـومة جديـدة فإننا 
بوادر تغـير حقيقية وجذرية  مـلموسة تشمل كل ما له صلة  في تـفكير ومنهجية
 العـقلية العراقية التي حتكم الدولة ,هذه الـعقلية التي توارثت سلوكيات وعادات
علوماتي واخلطابي الذي لم تعد تصلح والتغيرات الهائلة في التطور الفكري وا
ـة صـار عـبـئـا عـلى الـدولـة اجـتـاح الـعـالم ,بل ان جـزءا مـن تـلك الـعـادات الـقـد

نفسها واعطى فكرة مغلوطة ومشوشة  عن اجملتمع العراقي وثقافته!!.    
واليوم نحن احوج ما نكون الى نبذ وترك تلك العادات التي ما انزل الله بها من

تحضر قد هجرها منذ زمن بعيد. سلطان السيما وان العالم ا
سـتـمـرة  في مـؤسـسـاتـنا احلـكـومـيـة هي تـلك الـعـبارات ـمـارسـات ا ومن تـلك ا
ـة من الـوزيـر الـفالني ,وبـإشـراف الـنـمـطـيـة الــسـاذجـة من قـبـيل ( بـرعـايــة كـر
مـباشر من السيد العالني) ,وهي عـبارات الزالت حاضرة بقوة في كل الالفتات
سؤول األدنى وهم ـعيب ان نرى ا ـناسبات احلكومـية وحتى األهلية ,ومن ا وا
يبـاركون تزلفا وتقربا في كل الصحف ومواقع الـتواصل وبأشد عبارات التهنئة
ظـاهر تـذكرنا والوالء لـلمـسؤول االعلـى حينـما يـتسـلم مهـام مسـؤوليته ,وهـذه ا
باألزمان الـغابرة حـينمـا كان الفـقهاء واالدبـاء يتسـابقون ويـتهافـتون على ابواب

كرمة.  احلكام واالمراء والسالط طمعا بحفنة من الدنانير او للفوز 
ومن السلوكيات االخرى الغير الئقة ان تستمر لغة التهديد والوعيد كلغة سائدة
ـتـداولــة في مـؤسـسـات الـدولـة فـي الـكـثـيـر من الــكـتب واخملـاطـبـات الــرسـمـيـة ا
الـعراقية ,وحيـنما تـمعن التـركيـز ستجـد في بعض تلـك اخملاطبـات والتوجـيهات
ـنطق ,وهي تـأخـذ جـانب لـغة حـادة مـضـطـربـة مـتـشـنـجة ,تـفـتـقـر الى الـذوق وا
ـوظف شـخص مـتهم الـعِقـاب وتـهمل جـانب الـثواب ,فهـي تفـتـرض مسـبـقا ان ا
ومـخــالف لـلــقـانــون ويـســتـحـق الـعــقـوبـة!! ,بل ان بـعض اخلــطـابــات الـرســمـيـة
الــصــادرة من جــهـات بــارزة في الــدولــة تــتــوعـد بــاالنــتــقــام من اي مــوظف قـد
يـعـارضـهـا الـرأي ولو مـن خالل تـعلـيق بـسـيط في الـفـيـسـبوك!! ,واحـيـانـا يدفع
وظف ثـمنـا باهـضـا ال لذنب سـوى انه ابدى رأيـا ال يتـطابق مع رأي مـسؤوله, ا
ـعـلــوم ان اخلـطـاب احلــكـومي صـار مــرآة تـعـكـس مـدى ثـقــافـة وحتـضـر ومن ا
الشعوب والدول ,وفي احلقـيقة لو حلّلنـا طبيعة خطابنـا الرسمي احلالي لوجدنا
انـه امتـداد لـلـمـوروث اخلطـابي الـذي كـان سـائدا ايـام الـثـورات واالنـقالبات وال
ثـقفـة والـتي علـمت العـالم لـغة احلـضارة تـسامـحـة وا يـعكـس الروح الـعراقـيـة ا

والتمدن. 
ومن ب الـظواهر الـتي ال أجد مبـررا لها هي تـلك الظاهـرة الغريـبة العجـيبة في
شاريع او الـبنايات ,وهو ـتمثلـة  بقص الشريط عـند افتتـاح احد ا مؤسسـاتنا ا
زعـج باألمر حينمـا يتم إحضار ثلة تقـليد يشوبه الـكثير من النـفاق الوظيفي ,وا
ـوظفـات باإلكـراه للـوقوف بـصف ,مهـمـتهنّ الـتصـفـيق ونثـر احللـوى فوق من ا
ـظـاهر الـعـبـودية ـسـؤول وهو يـقـطع الـشـريط في مظـهـر بـائس يـذكرنـا  رأس ا

تخلفة التي انقرضت في كل دول العالم اال في بالدنا!!.   ا
وحـيث ان الـدولـة الـعراقـيـة لم تـكن جـادة في يـوم لـتشـريع الـقـوانـ الـتي حترم
نـتشـرة في دوائرنا ,بل ان بـعضا من مظـاهر الـنفـاق والتـزلف ا
ـارسها ويـشجع موظـفيه عليـها لذا فـنحن نعول مسـؤوليها 
ظاهـر البذيـئة التي على الـوعي اجملتمـعي لتـشخيص تـلك ا
صــارت جـــزءا من تـــراث الـــنــفـــاق االجــتـــمــاعـي الــغـــابــر

توارث!. ا

U ∫ محتجون يصطدمون مع الشرطة في والية امريكية «b

ــتــحــدة إذ يــرى عــلى الـــواليــات ا
خـبـراء أن سـاسـة الـيـمـ يـسـعـون
إلـى نـظـام سـيــاسي جـديـد في عـدد
من الــــدول الــــغــــربــــيــــة وأهـم مـــا
ة يتطـلعون إليه هـو احلد من العو
ومـنـاوءة الـهـجــرة وإنـكـار حـقـيـقـة
االحـــــتـــــبـــــاس احلـــــراري وزيــــادة

الشعور القومي.
وفي وقت سـابق من مايـو اجلاري
أعــلن تـــرامب انــســـحــاب بالده من
ــفـتـوحــة الـتي اتـفــاقـيــة األجـواء ا
وقعة عليها تتيح للدول األعضاء ا
بـإجـراء طـلـعـات مـراقـبـة جـويـة في

أجواء بعضها البعض.
WIOŁË lO uð

وعزا تـرامب هذه اخلـطوة إلى عدم
الـتزام مـوسـكـو بـتـعهـداتـهـا فـيـما
قــال وزيـــر اخلــارجــيـــة األمــيــركي
مايك بومبيو إن واشنطن قد تعيد
الـنـظـر في قـرارهـا إذا  تـصـحيح
اضي وقع األخطاء. وخالل العام ا
تـــرامـب وثــيـــقـــة االنـــســحـــاب من
ـعاهـدة الدولـية لـتجـارة األسلـحة ا
التـقـلـيديـة الـتي تـقـيّد بـيع أسـلـحة
جلـهـات مـتـورطـة في جـرائم حـرب
وفي الــــعـــام نـــفــــسه انـــســــحـــبت
واشـــنـــطن مـن مـــعـــاهـــدة الـــقـــوى
دى مع روسيا. النووية متوسطة ا
وفي مـايو  ?2018انسـحب ترامب
من االتـفاق الـنووي اإليـراني أو ما
ــشــتــركـة يــعــرف بــخــطـة الــعــمل ا
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كان مـتوقع أن يرضخ الرئـيس األمريكي دونالـد ترامب وأن يقـرر تقد تنازالت
ـهم أن يـكـونـوا عـامـل في اجملـال الـطـبي لـكي يـنـقذوا لـكي يـقـبل مـهاجـرين  ا
القـطاع الصحي األمـريكي الذي قارب على االنـهيار بسـبب هذا الوباء  فأن لن

كن تخيلها . وتى إلى درجة ال  يفعل هذا سوف يتضاعف أعداد ا
احلـقـيـقـة أن دول كـثـيـرة تـرفض الـهـجـرة حـتى لـو جـاءهـا مهـاجـرين أثـريـاء في
مقتـبل العمر وحـاصل عـلى شهادات جامـعية علـيا  لكنـها سوف تقـبل مرغمة
على فـتح األبواب وعلـى مصرعـيهـا  ألنها بـكل بسـاطة تعـاني في عدة قـطاعات

وت . وحتتاج إلى ضخ دماء جديدة في جسدها الضعيف الذي قارب على ا
وأقصد أنا هنا الدول األوربية وحسب بل األمر ال يـختصر على القارة العجوز 
عـلى دول كـثـيـرة بـرزت فـيـهـا مـشـاكل مـخـيـفـة لم أكن أنـا وغـيـري عـنـهـا إال في

اضية كاليابان وكوريا اجلنوبية وأستراليا والقائمة تطول . الفترة ا
أنا من الـشباب الذي جرب الهجرة وذقت طعم الغربة بحلوها ومرها ولقد كانت
جتربـة ليست بالهينـة بتاتا  أما اآلن فباعتـقادي أن الهجرة هي من سوف تأتي
هاجر على طـبق من ذهب إلى األخرين وكل دولـة تقدم مـا لديهـا وحينـها يقـرر ا
غريات التي قدمت له . أين سوف تكون وجهته التي يختارها حسب قناعته وا
هاجر هم أن يكون ا ة سوف تلغى واحلدود سوف تتحطم ا كل القـرارات القد
في مقـتـبل العـمـر يريـد أن يـعطي ويـأخـذ  يعـطي سـنوات
من عمـره لـكي يؤسـس حيـاة جديـدة بـالكـامل حـيث عمل
وأســرة ومــشـاريـع مـســتــقـبــلــيـة  ويــأخــذ دولـة جــديـدة
تـسـتـقـبله لـكي يـحـرك عـجـلـة احلـياة فـيـهـا بـعـد أن وجد

األبواب مغلقة في وجهه في مسقط رأسه .

لندن
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الــصـيف يــخـتــلف في بالدي عـن سـواه.. فــشـمــسه حــارقـة ال يــتـحــمـلــهـا إال
العـراقي الـذي تكـيف مع الوضع بـدون كهـرباء فـما أن يـقبل عـليـنا الـصيف
عتـاد من تذبذب وعـدم أستقرار لـلتيار بحـره الشديـد حتى يبدأ الـسينـاريو ا

الكهربائي.
ليئة سبـعة عشر عـام بعد الدكـتاتورية تـناوب فيهـا خمسة وزراء بـحقائبهـم ا
بالـشعارات على تولي حقيبتها وسرعـان ما يأتي لهيب تموز احلارق ليفندها
ـالي مروراً بكر وحيد الذي لم كلـها منذ هروب السـامرائي بتهم الفساد ا
يـفقه منه الشارع سوى اإلستقالة إلى رعد شالل الذي طالته أصابع اإلتهام
بـســبب إتـهـامـات بـعـقـود وهـمـيـة وصـوالً الـى اجلـمـيـلي الـذي لم يـخـتـلف عن

سابقه بالتهم!
لكـن زمن الشعـارات األبرز كـان على لـسان الـسيد الـشهـرستـاني الذي وعد
ـرصاد لـيفـضح أكـذوبته بـتصـديـر الكـهربـاء وأخـلف فكـان عام 2013 له بـا
العـجيـبة تـلك.. ثم جـاء السـيد لـؤي اخلطـيب لـيخـرج علـينـا بـخطـبته الـشهـيرة

"كهرباء 17 سنة ماكو ليش?!" ولم يتحقق منها سوى تقاعد له ولعائلته?!
مــا زالت سـاعـات جتـهــيـز الـكـهـربــاء مـتـذبـذبـة فـي الـصـيف ورغم ان غـضب
اجلمـاهير سرعان مـا يرتفع في احلرارة وينخـفض بقدوم الشتـاء.. لكن علينا
أن نتـساءل متى سـتنتهي هـذه الشعـارات وينقضي مـعها زمن الـفساد الذي
نخـر الوزارة من أعلى هرمها ألسفل القاعدة بصرفيات تبلغ سبعة وعشرون
مليار دوالر صرفت على منظومة الكهرباء ومازالت غير منتجة ولم تستقر?!
يـزانيـة التي صرفت نـظومـة الكهـربائـية? فـا أين اخللل احلـقيـقي في تذبـذب ا
عـلـيـهـا تـقـارب أن تـعـادل مـيزانـيـة دولـة وعـدد مـوظـفـيـهـا يـدخل ضـمن نـطاق
قنـعة.. باإلضافة إلى أسـماء الشركات الـعمالقة التي ما أن حتاول البـطالة ا
أن تتعاقد مع وزارة الكهرباء حتى ندخل في معترك أزمة سياسية إللغائها!

من الذي يسعى إلى عدم أستقرارها وما غايته?
كل هـذا الـفسـاد يـعـيـدنا بـالـذاكـرة إلى عام 1968 عـنـدما حـاول الـعراق أن
يتـعـاقد مع شـركات فـرنسـيـة إلدارة أزمة الـطاقـة  لكـن سرعـان ما أقـيل على
إثرهـا رئيس الوزراء?! اليوم كذلـك ما أن شرعت حكومتـنا باإلنفاق مع شركة
انيـة  حتى دخـلنا في مـعتـرك أزمة إسقـاط النـظام  وبعـد التوجه سيـمنـز األ
.. أسـتـقال رئـيـس الـوزراء وكاد ان الى الـبـروتـوكـوالت احلـكـومـيـة مع الـصـ
يـضـيع الـنـظـام.. وأرتـفـعت وتـيـرة أزمـة تـشـكـيل احلـكـومـة ولـو بـحـثـنـا خـلف
الشـركـات التي  الـتـعاقـد معـهـا من أجل حل مـعضـلة الـطـاقة سـنـجد أنـها

شركات أمريكية?!
ـسؤول الـرئيـسي في تذبـذب الكـهرباء هل يـعقل أن شـركات الـعم سام هي ا
بـإدارتهـا لبيـادق الشـطرجن في الـوزارة?! وهل هي مسـألة هل أمـوال فقط? أم

واطن يعاني? هناك سبب آخر دفعهم جلعل ا
عدم أسـتقرار الكـهرباء يخلق فـجوة كبيرة بـ الشعب واحلكـومة وكل النظام
الـسـيــاسي  وكـلـمـا أتـسـعت هـذه الـفـجـوة كـلـمـا أزداد الـنـفـوذ اخلـارجي في
السـاحـة العـراقيـة وأوله األمريـكي.. وبالـتالي فـإن خلق األزمـات في الشـعوب

يسهل من السيطرة عليها..
ـقال األخيـر لرئيس الـوزراء بعـنوان "العـراق أكبر من ا
الـصـراعـات"  هل سيـكـون حـقـاً خـارطـة طـريق أم هو
مـجرد شعـارات كسابـقاته  سـرعان ما تـذوبها خـفايا

وأسرار األسالك الكهربائية?

بغداد
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. أ ف ب أصـــــبح عــــالم { بــــرلــــ
الـفـيـروسـات في بـرلـ كـريـسـتـيان
دروســ أحـد كـبـار خـبـراء الـعـالم
في كوفـيد- 19محط اسـتهداف من
ـؤامـرة ومن تــيـار يـروِّج لـنـظـريـة ا
ـشددة مـعـارضي تـدابـير الـوقـايـة ا
ـــانـــيــــا إلى درجـــة تـــهـــديـــده في أ
بـالقـتل. علـى عمـود إنارة في وسط
ـانـيا يـجذب مـيونـيخ في جـنوب أ
االنـــتــبــاه مـــلــصق يـــحــمل صــورة
دروسـ الـذي صـار وجـهه مـألـوفًـا
انـيا إلى جانب في جميع أنـحاء أ
صــورة يــوزف مــنــغــيــلــيه طــبــيب
معتـقل أوشفيتـز النازي الذي حمل
ــوت بـــســبـب جتــاربه لــقـب مالك ا
لصق . وكتبت على ا عتقل على ا

عبارة ثق بي أنا طبيب.
ومنـذ أسابـيع يركـز من يـعارضون
ـرتـبــطـة بـالـوبـاء والـذين الـقـيـود ا
رفــعـوا صــوتــهم بــدءاً من نــيــسـان
أبـريل خالل تــظـاهـرات أســبـوعـيـة
نُــظــمت في جــمــيع أنــحــاء الــبالد
غــضــبــهـم عـلـى مــديــر مـعــهــد عــلم
احلُـمِّـيـات فـي مسـتـشـفى شـاريـتـيه

. اجلامعي الكبير في برل
ولم يـــكن دروســـ مـــعـــروفــاً قـــبل
بــضــعـــة أشــهــر لــكن اســمه صــار
ـسـتـشارة يـظـهـر إلى جـانب اسـم ا
أنــغــيال مــيــركل أو وزيــر الــصــحـة
ينس شـبان الـذي طالب بـاستـقالته
مـتـظــاهـرون يـشـكـلــون خـلـيـطـا من
ـؤامرة الـذين يـؤمـنـون بنـظـريـات ا

ومـتـطـرفي الـيـمـ ولـكن أيـضاً من
. ووجـد اختـصاصي ان الـقلـق األ
احلُميات الـبالغ من العمر  40عامًا
نـفـسه في دائـرة الـضـوء اإلعـالمـية
بعـد أن أعدّ في كـانون الـثانـييـناير
أول اخــتــبــار بـســيـط لـلــكــشف عن
كوفيد  19وجعله متاحًا على الفور

في كل أنحاء العالم.
وسـرعــان مـا صـار واحـداً من أكـثـر
األصوات التي حتظى بـالتقدير في
ن الـــبالد في هــذا اجملــال. وكــان 

ــسـتــشـارة مــيـركل اســتـشــارتـهم ا
ــتــخــصــصــة مــثــله في الــعــلـوم ا
عـنــدمـا اضــطـرت إلى اتــخـاذ قـرار

بشأن احلجر الصحي.
كـمــا اشــتُـهــر من خالل بــودكـاست
لإلذاعــة الـعــامـة يــوضح من خالله
كل مــا يــتـعــلق بــفـيــروس كــورونـا
ــســتــجــد ومــخــاطــره بــعــبــارات ا
. ان القلق بسيطة موجهة إلى األ
ومـع ذلـك وفــي نـــــــــــــهـــــــــــــايــــــــــــة
أبـــريل كـــشـف دروســ نـــيـــســـان

لصـحيفـة  غارديان الـبريطـانية أنه
تــلـــقى تــهـــديــدات بـــالــقـــتل. وقــال
الثالثـاء إنه تلـقى رزمة يـفترض أن
فــــيـــهـــا عـــيـــنـــة فــــحص إيـــجـــابي
بـــالـــفـــيـــروس مـع رســـالـــة اشـــربه

وستصير لديك مناعة.
وكـانت الـتـهـديدات خـطـيـرة لـدرجة
أن وزير الداخـلية هـورست زيهوفر
قـال إنه يـتابـع كل هذا عـن كثب مع
استراتيجية عدم التسامح مطلقا.
وبدأت صـحيفـة بيلـد الشعـبية هذا

األسبـوع تقـود حملـة اتهـامات ضد
الــطــبــيب الــذي حتــتــفي بـه ســائـر
وسائل اإلعالم بـاعتبـاره رائد األمة

أو تقدمه على أنه جنم.
ونــشـر كــريـســتـيــان دروسـ عــبـر
تويـتر االثـن بـريدًا إلـكتـرونيًا من
ـنحه سـاعـة للـرد على الـصحـيـفة 
االنـتـقــادات الـتي أثـارهـا الــعـلـمـاء
بــــشــــأن إحــــدى دراســــاتـه والــــتي
ـصـابـ خـلـصت إلى أن األطـفـال ا
كن أن بـفيـروس كـورونا اجلـديـد 
. ينقلوا العدوى أيضًا مثل البالغ
وقال الطبـيب إن لديه أشياء أخرى
يــــقــــوم بــــهــــا أهـم من الــــرد عــــلى

الصحيفة.
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وردت بــيـــلــد عــلى مــوقــعــهــا عــلى
اإلنتـرنت في مسـاء اليـوم نفسه أن
دراســة دروســ خــاطــئــة تــمــامًــا
اســتــنــاداً إلى انـتــقــادات وجــهــهـا
العديد من العلماء الذين أكدوا بعد
ذلك أن بــيــلـد لـم تـتــصل بــهم عــلى
واجـهة مع اإلطالق. وأثارت هـذه ا
واحـــــدة من أقــــوى الــــصـــــحف في
ـانــيـا عــلى الـرغم من ســمـعــتـهـا أ
كـصـحـيـفـة تـهـتم بـنـشـر الـفـضـائح
وتــراجع عــدد قــرائــهــا مـوجــة من
ردود الــــفــــعـل عـــلـى الــــشــــبــــكـــات

االجتماعية ووسائل اإلعالم.
وكـتـبـت أسـبـوعيـة ديـر شـبـيـغل أن
دوره كمستـشار للحـكومة هو الذي
أثار غضب أولئك الـذين ال ينظرون

ـا ـقــام األول وإ إلــيه كــعـالـمٍ في ا
كخصمٍ سياسي ينبغي مهاجمته.
ـرموقة من أن كل  وحذرت اجملـلة ا
هـذا خـطـير لـلـغـاية اجلـو في الـبـلد

سام إلى درجة مقلقة.
ومـنذ بـداية األزمـة الصـحيـة يصر
الـعـالِم الــذي يُـشـاهــد في الـصـبـاح
عـلى دراجـته في أحـد أحيـاء بـرل
الـــراقــيـــة عــلى أن الـــعــلـم لــيس له

غرض سياسي.
ويردّد أنه ال يـخشى التـهديدات وال
يـراعي كلـماته عـند انـتقـاد اخلبراء
زعـوم الذين يـنشرون أي شيء ا
في العالم وبـالتالي يـساهمون في

ؤامرة. تأجيج نظريات ا
ــنـظـمــة الـصـحـة وأظـهــر إحـصـاء 
ـيـة أن أكـثر من  5.82مـلـيون الـعـا
شخص أصيـبوا بفـايروس كورونا
عـلى مـسـتـوى الــعـالم فـيـمـا أودى
بـــحـــيـــاة  359389شـــخـــصـــا.و
اإلبالغ عن حاالت العـدوى في أكثر
من  210دول ومــــــنــــــاطـق مــــــنــــــذ
اكـتشـاف الفـايروس في الـص في
ـــاضي. وســـجـــلت كـــانـــون األول ا
ــتــحــدة أكـبــر عــدد من الــواليــات ا
اإلصـابات والـوفيـات عـلى مسـتوى
الـــعـــالم إذ يـــبـــلغ عـــدد الـــوفـــيــات
 101372فــيـمــا بــلــغت اإلصــابـات
مليونا و.724074وكانت بريطانيا
أكثر الدول األوروبيـة تأثرا بالوباء
فـســجـلت  37837وفـاة و269127

إصابة.
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{ القدس (أ ف ب) - أعـيد فـجر األحد
ــسـجــد األقــصى ثــالث فــتح أبــواب ا
سلم بعد احلرم الشريف لـدى ا
إغالق اسـتــمـر نــحـو شــهـرين بــسـبب
سـتجد.وأفاد تفشي فيـروس كورونا ا
صـحـافـيّ في وكـالـة فــرانس بـرس في
ـكــان بــأنّه سُــمح لــلـمــصــلّــ الـذين ا
سجد ألداء وضعوا كمامات بدخول ا
ـؤمـنـ وهم الـصالة.ودخل عـشـرات ا
يـرددون "الـله أكـبـر سـنـحـمي األقـصى
بروحـنـا ودمـنـا" وكان في اسـتـقـبـالهم
ــسـجـد األقــصى الـشــيخ عـمـر مـديـر ا
الــكـــســواني.وكـــان مــجـــلس األوقــاف
ــقـدسـات اإلسـالمـيـة في والـشـؤون وا
ـاضي الـقـدس أعـلـن في آذار/مـارس ا

ـصــلـ لــلـمــسـجـد تـعــلـيق حــضـور ا
األقصى فـي القـدس الـشـرقيـة احملـتـلة
لفترة موقـتة للحد من انـتشار فيروس
ـــســجــد ـــســتـــجــد.ويــقع ا كــورونــا ا
األقــصى في الــقــدس الــشــرقـيــة الــتي
احـتـلـتـهـا إســرائـيل بـعـد حـرب الـعـام
1967وهـــــــو فـي صــــــــلب الــــــــنـــــــزاع
اإلسـرائـيــلي الـفـلـســطـيـني.وتــسـيـطـر
الــقــوات اإلســرائــيــلـــيــة عــلى مــداخل
ـــوقـع الــــذي تـــتــــولى إدارتـه دائـــرة ا
األوقـــــاف اإلسالمـــــيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة
سـجـد األقـصى أحد لألردن.ويعـتـبـر ا
ابرز ثالثة مواقع مقدّسـة بالنسبة إلى
سـلمـ في ح يـشيـر إليه الـيهود ا
عــلى أنه جـــبل الــهــيــكـل حــيث مــوقع

عبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر ا
األمـاكن الـديـنـيــة قـدسـيـة لـديـهم.وفي
ـــكـــتب اإلعالمي وقت ســـابق نـــشـــر ا
لدائـرة األوقاف اإلسالمـية في الـقدس
صـورا ومـقــاطع فـيـديــو يـظـهــر فـيـهـا
مـوظـفــو الـدائـرة وهـم يـعـمــلـون عـلى
تــنـــظــيف الـــســاحـــات وتــعـــقــيـــمــهــا
ـــســـجـــد اســـتـــعــــدادا إلعـــادة فـــتـح ا
األحد.وأعلن رئـيس الهـيئـة اإلسالمية
ــســجـد األقــصى الــعـلــيــا وخــطــيب ا
الشيـخ عكرمـة صبـري في وقت سابق
عن تــعــلـيــمــات خــاصــة بــإعـادة فــتح
ـصــلـ إلى ـســجـد.ودعــا صـبــري ا ا
وضع الـكــمـامــات الـواقــيـة وإحــضـار

سجاجيد للصالة.
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اني في مختبره d³²∫ عالم فايروسات ا



الــنـقـاش ومع ذلك كـان يـأتي عـلى أراء
قـريبة من الـقرار السـياسي الذي ال علم
لـنا به. ثـم هنـاك رئاسـة صادق شـعبان
وهــــو أقــــرب الى اســــلـــوب الــــعـــزاوي
يـتـحـدث في الـنضـال الـسـيـاسي أفضل
مـنه في منـاقشـة قضايـا جدلـية. وتولى
فــاضل الـبـراك رئــاسـة الـلــجـنـة. واتـبع
أسـلـوبـا مـخـتـلـفـا. كـان يـثـيـر الـقـضـيـة
ــكن أن تــكـون مــوضـوع مــعــنـا الــتي 
تـقـد نـصح فـيهـا إلى الـرئـاسة. وأرى
أنه كان على اطالع بحكم عمله السابق
كـرئـيس جلهـاز اخملابـرات عـلى قضـايا
ـواقف الـراسـخة ـيـز بـ ا شـائـكـة. و
ـكن الـتـاثـيـر فيـهـا بـرأي غـير الـتي ال 
ذلك الـذي استقرت عنده وب مواضيع
فــيـهــا مــجـال لالخــتالف في الــتـحــلـيل
وتـقـد الرأي. لـقـد كان واسع االطالع.
ولـه ذاكــرة جــيــدة. حــكى لــنــا مــرة انه
ــقـابـلـة الـقـذافي. وعـنـدمـا جـرى أرسل 
ا احلـديث بيـنهـما كـان فاضل يـستـمع 
يـقـوله الـقـذافي الـذي يُـعـرف عـنه بـأنه
يـتنـقل في حديـثه من قضـية الى اخرى
دون ربـــــاط مــــوضــــوعـي. وامــــتــــعض
الــقــذافي من كــون الــبــراك لم يــدون مـا
يـــقــوله الــقــذافـي وحــسب الــقــذافي ان
ــا يــســمع من فــاضـل غــيــر مــكــتــرث 
الـقـذافي. فجـلب القـذافي انـتبـاه فاضل
إلـى إنه ال يـدون مـا يـقـوله له. فـمـا كـان
مـن فاضل إال أن يرد عـلى القـذافي بانه
الئم لــرئـــيس جــهــاز لـــيس بــالــرجـل ا
اخملـابـرات إذا كـان يكـتب كل مـا يـسمع
بـل عــلــيه أن يــحــمــله في ذاكــرته. كــان
ا نقول وال فـاضل هادئا يستمع جيدا 
يـقاطع متحـدثا ليحـيده عن حتليله إلى
مـا يــبـتـغـيه مـنه فـاضل وال يـحـاول أن
يـوجه االراء صوب ما يـراه بل يتوافق
مـع االعـضـاء. وكـان يـشـيـر إلى قـرارات
وحـاالت نـحن ليس لـنا عـلم بـها بـهدف
تــعــزيــز رأي او تــوضــيح مــوقـف قـد ال

يتواءم مع اجلدل اجلاري.
لـقـد تعـرفت عـلى البـراك عـندمـا قال لي
هنـدس البـحري زيد في أخي الـنقـيب ا
ـــلـــحق يــــوم أنه ســـيــــقـــوم بـــزيــــارة ا
الـعـسكـري السـابق في مـوسكـو. ذهبت
مـعه. وقد  حتاورنا الـثالثة عن موسكو
فـانـا كـنت فـيـهـا قبـلـهم بـعـشـرين سـنة.
وفـي يـوم مـن االيــام اقـتــرب مــني عــلي
ســبــتي الــذي اصـبـح سـفــيــرا لــنـا في
لــيـبـيـا في نــهـايـة الـتـســعـيـنـات وكـان
طـالب دكـتـوراه في قـسم الـقـانـون وقال
لي إن هـناك فكرة تأسـيس مركز بحوث
ومــعــلــومــات تــابع جلــهــاز اخملــابـرات
ــرشــحـ لــلـمــشــاركـة في وإنــني من ا
الـقـسم الـسـياسي الـذي سـوف يـتـعامل
مع الـسـياسـية اخلـارجـية الـعراقـية. لم
أكن مـتحـمسا. كـنت قلقـا من أن انخرط
ي. فـي مـثل هـذا الـنــشـاط  غـيـراالكـاد
تـــداولت فـي األمــر مع احـــد االســـاتــذة
الـــذين أثق فـــيــهم وصـــدقــهم وصــواب
الـــتــــشـــاور مـــعـــهـم. جـــئـــنــــا عـــلى كل
االحـتـمـاالت. وتوصـلـنـا إلى إن الرفض
قـد يـعـني الـعـداء للـنـظـام.  إلن ال حـجة
ـكن أن اقــدمـهـا لـالعـتـذار. مــنـطــقـيــة 
وكـمـا قـيل لي أن هـناك اسـاتـذة آخرون
مـن كــــلــــيـــــة االداب وكــــلـــــيــــتـــــنــــا في
اخـتصاصـات أخرى سوف يـكونون في

ركز. ا
. طــلب مـني أن نـلـتــقي في فـلـة له عـلى
شــاطـيء دجــلــة في الــكـــاظــمــيــة. فــتح
احلــوار عن الــتـعــلـيم الــعــالي ومـا هي
مــشـاكــله كــمـا أراهــا وهل من سـيــاسـة
لـإلصالح . اتـضح لي بـعـد أن شـاهـدت
الـلقـاء ب الرئـيس ورؤساء اجلـامعات
ـراجـعـة نـظام الـتـعـليم أن هـنـاك خـطة 
ا يرى أن الـعالي فـتصورت أنه كـان ر
أمـامـه فـرصـة لـيـصـبح وزيـرا لـلـتـعـلـيم
الـــعــالي أو إنه كـــان يــســتـــطــلع رأيي
ا طُلب نصب  أو ر ا ليرشحني  لـر
مـــنه أن يــســـتــطـــلع االراء بــلـــقــائه مع
ـرشــحـ كـونه يــعـتـبـر من االســاتـذة ا
حـــمــلــة الـــدكــتــوراه وله حـــضــور بــ
االسـاتـذة في نـشـاطـات عـلـمـيـة. وكانت
الـنـتيـجة ان أصـبح الدكـتور هـمام عـبد

اخلالق وزيرا للتعليم العالي.
دعـا فـاضل مـجـمـوعـة من االسـاتـذة في
الــتـاريخ مـن جـامــعـة بـغــداد لـلــقـاء في
قــاعـة اجـتــمـاع الـلــجـنـة االســتـشـاريـة.
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مـن رد اخلـارجــيــة أمــور كــثــيــرة. فــمن
الـناحية األولى أحسب أن اخلارجية ال
عـلم لـها بـوجـود جهـة ما كـلـجنـتـنا لـها
صـالحـــيـــة اخلــــوض في الـــســــيـــاســـة
اخلـارجــيـة. ومن الـنـاحـيـة الـثـانـيـة إن
اخلـارجية لم تألف قط أن يعرض عليها
رأي من خـارج بـيتـهـا  الذي تـصـنع فيه
الــسـيـاسـة اخلــارجـيـة.  ومن الــنـاحـيـة
الــثـالـثـة إن اخلـارجــيـة لم تـطق حتـمل
رأي يــأتـيـهـا من خــارج جـدرانـهـا وفـيه
قــول تـعــاب فـيـه ضـمــنـيــاًعـلى إنــهـا لم
تـنـتـبه إلـيه. ومن الـنـاحـيـة الـرابـعة إن
الـرئـيس وجه اخلارجـية ان تـأخذ بـهذا
اخلـــــيــــار وهـــــو لـــــيس لـالطالع. ومن
حـيـنهـا بدات اخلـارجيـة تراقب الـلجـنة
ذلك ان لــلـجـنــة امـكـانــيـة الـوصـول الى
الـرئيس مباشرة فهو الراعي لها وليس
عــبــر وزيــر اخلــارجـيــة الــذي يــقــرر مـا
يــــــعـــــرضـه من عــــــدمه. وأخــــــيـــــراً إن
اخلـارجية كانت قلـقة من أن الرئيس قد
يـخـاطب الـلـجـنـة في ابـداء الـرأي فـيـما
تـقـوم فـيه اخلـارجـيـة ويـصـبح الـطريق
ـرين ب بـ اخلـارجـيـة واللـجـنـة ذا 
اخلــارجــيــة والـرئــاســة وبــ الـلــجــنـة
والــرئـاسـة. وهـذا أمــر ال سـعـة صـدر له
عـنــد طـارق عـزيـز نـفـسه وال عـنـد اخلط
ـوظفـ في اخلـاريـجة األول مـن كبـار ا
مـن وكالء ومــدراء اقــســام.. وقــد ســعى
طـارق عـزيـز كمـا أخـبـرنا االسـتـاذ عـبد
ـلك ياس عضو اللجنة أن يضع يده ا
عـلى الـلـجـنة بـان تُـضم إلى اخلـارجـية
والـغـرض كـمـا تـبـ لنـا هـو لـلـسـيـطرة
ــا بـهـدف االفــادة مـنـهـا. عــلـيـهـا أو ر
والــراي األول هــو األصــوب. ولم يــفـلح
طارق عزيز. ولم يبلغ مقترحنا الهدف. 
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ســلـمـني دكـتـور فــاضل قـصـاصـة ورقـة
ونــحن في االجــتـمــاع. قـرأت مــا فـيــهـا.
كـتابـة بـخط يد لـيس كتـلك التي الـفتـها
في خط فاضل. في القصاصة استفسار
مـــا هي انـــعـــكـــاســـات تـــفـــكـك االحتــاد
الــسـوفــيـتي عــلى الـتــوازنـات الــدولـيـة
وعـلى الـعـراق وإيـران. فـهـمت إنه يـريد
ـوضـوع. اسـتـفـسرت مـني دراسـة عـن ا
مــنه بـعـد نــهـايـة االجـتــمـاع مـا ذا يـراد
مـــنـي. قـــال لي إن الـــرئـــيس يـــريـــد من
الـــلــجــنـــة أن تــقـــدم مــقــتـــرحــات حــول
الـتوقعـات وما يـنبغي فـعله للـتكيف مع
الـبـيئـة اإلقلـيـميـة اخلـليـجيـة والـعربـية
ومـع الــتــدافع الــســـريع واخلــطــيــر في
الــبــيــئــة الــدولــيــة بــعــد الــســتــرويــكــا
ـــســـارات االصـالحـــيـــة الـــتي شـــرع وا
غــوربـاتـشـوف يــجـريـهـا في الــسـيـاسـة
الــداخــلـيــة واخلــارجــيـة الــســوفـيــتــيـة

وتصاعد النفوذ األمريكي.
سـألت نفسـي ما الذي حدا بـالرئيس أن
ـا إنه قـلق على يـثـير هـذا الـسـؤال? لر
الــعـــراق بــعــد نــهــايـــة احلــرب بــأنه لم
يـحـصد مـنهـا نـتائج إيـجابـيـة غيـر تلك
ـــة إيـــران في الـــتي تـــمـــثـــلت فـي هــز
ـيدان ولم يـكن النصـر العسـكري فوزا ا
سـياسـيا وإستـراتيجـيا لـلعراق. فـهناك
مــســألـة شط الــعــرب غـيــر مــحـســومـة.
ومـــوضــوع األســرى الـــعــراقـــيــ لــدى
ايــران. وقــضـيــة الــديـون عــلى الــعـراق
ـتراكمة بـسبب احلرب. والعالقات مع ا
دول اخلــلـيج الــتي تـنــفـست الــصـعـداء
ة إيران دون ان تدفع ثـمنا بشريا بـهز
أوتــدمـيــرا أوتــعـطــيال لـتــطـور احلــيـاة
والــبــنـاء كــذاك الــذي وزره الــعـراق بل
أمــنت عــلى نــفـســهــا بـأن كــان الــعـراق
مـصـدا إليـران. وإن إيـران قـد تـسـتـعـيـد
عـافيتها وتعـود الى تهديد العراق. وإن
الـسـعـوديـة سـوف حتـيي تـنـافـسـها مع
العراق على الهيمنة والدور في اخلليج
الـعربي بـعد أن أصبـحت القـائد جمللس
الــتــعــاون اخلـــلــيــجي الــذي لــيس فــيه
الـعراق الذي هو اجلدار األمني للخليج
الــعـربي. وإن أمـريـكــا سـوف حتـيـد عن
دعم الـعراق لصالح السعـودية حليفتها
الــتـقــلــيـديــة في اخلـلــيج الــعـربي. وإن
صري الـفراغ الذي تركه تـراجع الدور ا
ـكن ان تـشـغـله سـوريا أو الـقـيـادي ال 
الـسعودية بل العراق ولكن قد تعترض
ــتـــحــدة عـــلى دور قــيــادي الـــواليــات ا
عــــراقي بــــعــــد أن تــــراجع االهــــتــــمـــام
الــســوفــيـتي بــاخلــلــيج الــعـربي او أن

ألن الـفكرة الواحـدة يلوكها ويـهضمها
االعـضاء. وإن احلرص عـلى االنسجام
يــغــلب عــلى أهــمــيــة االخــتالف. لــذلك
شـتركة يـصبح الـتفكـير في الـقواسم ا
ولــيـس اخملــتــلــفــة ومن ثم الــتــرجــيح
بـيـنـهـا بـعـقالنـيـة ومـنـطـق ان هـذا هو
الـراي الـصـائب وفي الـغـالب إنه لـيس
كـذلك. لقـد كان فـي وسع أي عضـو منا
أن يــجـــلب االنــتــبــاه الـى مــســالــة في
الــسـيــاسـة اخلـارجــيـة ثم يــثـار فــيـهـا
الـنقـاش وتخلص إلى بـلورة رأي يرفع

الى الرئاسة عبر رئيس اللجنة.
لــقــد كــانت مــســألــة حـريــة الــتــفــكــيـر
تـشغلني إلني كنت أخشى أن ما نقوله
قــد يــتــرتب عــلــيه تــقــيــيم ســلــبي وله
عـواقب غيـر حمـيدة. فـطلـبت شخـصيا
مـن الـــــدكــــتـــــور فـــــاضـل الـــــبــــراك أن
يـسـتـوضح األمـر من الـرئاسـة نـفـسـها
ولـيس باجـتهـاده الشـخصي. أخـبرني
أن اجلــواب كـان مـبـاشـرا "إن الـرئـيس
يـريد للجنة أن تفكر في هواء طلق فيه
ـئـة". كانت اوكـسـجـ بـنـسبـة مـئـة بـا
هـذه عبـارة مباغـتة بالـنسبـة لي. أحقا
يـريد الرئيس أن يـسمع آراءَ ترفع إليه
الحظة ويـأخذ بـها ? لقـد اعطت هـذه ا
ـــا ال تــشــتــهي لي الـــفــرصــة لــقــول "
سرف سـتطاع وليس ا الـسفن" بقدر ا
فـي التـنـعم بـهـذه احلـريـة " والذين إذا
انـفـقـوا لم يـسرفـوا ولم  يـقـتـروا وكان

ب ذلك قواما".
فـي الـعـادة دأبــنـا خالل الـســنـ نـحن
الـذين يـسـهمـون في الـنـشاط االعالمي
كـل من حقل اخـتـصـا أن نكـتب ونـحلل
ناخ ـا يروق للسلطة. واحلقيقة إن ا
الـسيـاسي قد خـلق في داخل كل واحد
مـنا شرطياً لـلسلطة يـلحظ كل فكرة قد
يــراهــا واجـبــة الــذكـر من دونـه. فـلــقـد
ابـــتــدع الـــكــتـــاب في االعالم عـــبــارة "
حــفــظه الــله" عــنــدمــا تــأتي عــلـى ذكـر
الــــرئـــيـس وهي دالــــة عـــلـى الـــوالء له
ولـلـسلـطة كـمـا إنهـا نـوع من التـنزيه
ـتـمـلـقـ ذات قـدسـية ـا عـنـد ا بل لـر
واجـبـة االتبـاع. وكنت احـرص على ان
ــسـتـطـاع من هـذه أعــفي نـفـسي قـدر ا
الــعـبـارة وذلك بـاخملـاطــبـة اجلـمـاعـيـة
بعبارة القيادة السياسية عندها ليس
أحــد مـنــهم يـسـري عــلـيه الــتـمــجـيـد "
ــــرات حـــــفــــظـه الــــلـه". وفي إحـــــدى ا
أخــبـرني ســعـد الــبـزاز وكــان حـيــنـهـا
رئــيس حتــريــر جــريــدة اجلــمــهــوريــة
وكـــــنت اكــــتـب فــــيــــهـــــا دراســــات في
الـتـطـورات في الـسـياسـة الـدولـيـة بإن
الـتوجه اجلديد في االشارة إلى القوى
يز فـيها الـكبرى لـيس بالضـرورة أن 
االحتــاد الـســوفـيـتي بـل يـنـدرج فــيـهـا
وفـي هذا دالة على امـتعاض بغداد من
بــعض مـواقف الــكـرمـلـن وفـيه اشـارة
ـــســـاواة بـــ جـــمــــيع عـــواصم إلـى ا
القوى الكبرى في موقفها من العراق. 
لقد كانت تهيئة االفكار تقع عليّ وعلى
اجلــمـالـي. لـقــد كـنــا نـســكن في شـارع
واحـــــــد في الـــــــداودي. وكــــــنت ازوره
قترحات. فظروف بيته أكثر لـصياغة ا
اسـتـعـدادا إلنـفـرادنـا في الـتـبـاحث في
ـعـدة. كـمـا إنه أدرى مـني في الـورقـة ا
سـياقات اخملاطبة خلـبرته الطويلة مع
الـرئاسة. وقد استحـسن بقية االعضاء
مــثل هـذا االسـلــوب في الـعــمل. فـكـنت
اقـرأ الـنص وقد يـقع عـليـه تغـيـير بـعد

مناقشتنا له. 
WM−K « fOz— „«d³ « —u² b «

لـقـد تـنـاوب عـلى رئـاسـة الـلـجـنـة أربع
شــخــصــيــات. حـا الــعــزاوي لــفــتـرة
وجـــيــــزة وكـــان دوره في اجلـــلـــســـات
مــســتــمــعــا أكــثــر مــنه مــســاهــمــا في

اذا تـمثل امـام ناظـري السؤال الـكبـير 
قـرر الرئيس تـشكيـل هذه اللـجنة? وهو
ســــؤال ال بــــد من أن يــــأتي عــــلــــيه أي
امــرىء يــجــد نــفــسه في احلــالــة الــتي
وجــدت نـفــسي فـيــهـا دون قــصـد. ثــمـة
أجـوبة مـحتمـلة. إن تشـكيل اللـجنة في
مـرحلة متاخرة من احلرب قد يفيد بأنه
كـان يريـد أن يتعـرف على أراء غـير تلك
الـــتي كــانت تــعــرض عـــلــيه أو هي من
بـنـات فـكره بـيـد أن هذا يـعـني إنه كان
فـي قـــرارة نـــفــــسه يـــرى أن مــــدركـــاته
لــلــحـــرب وتــطــوراتــهــا ال تــزال فــيــهــا
فـجوات فال مـفر من ردمـها بـاالستـعانة
بــخـبــرات ونـظـرات وعــقـول غــيـر الـتي
تـالزمت مع احلـرب منـذ انـدالعـهـا. وقد
يـكـون إنه قـد بـلغ قـناعـة بـأن مـا تـقدمه
اجلــــهـــات ذات الــــصـــلــــة بــــاجلـــوانب
الـسـيـاسـيـة من مـعـلـومـات لـم يـعـد ب
يـديـهـا من حلـول إبـداعـية لـلـتـعامل مع
االخـتـنـاقـات في اجلـهـود الـبـلـومـاسـية
والـسـيـاسـيـة في تـدبـر احلـرب. والراي
عـنـدي إن هذا حـاصل يقـينـا. لقـد كانت
ــا يـفــعــله ويــقـوله ــعــاجلـات صــدى  ا

ويدركه. 
لــقــد اســتـنــفــدت مــنـابـع الـتــفــكــيـر في
اخلـيارات في العملية السياسية إلدارة
احلرب. فقد طُرقت جلُ االبواب العربية
والــدولـيـة ولم تـات بــإيـران إلى طـاولـة
ــــا ال ريـب فــــيه إن ـــــفــــاوضــــات. و ا
اخلـارجيـة بل لنـقل أن طارق عـزيز هو
ــيــدان ولــيس لــديه ــنــافـح في هــذا ا ا
مـيـسـرة ومـيـمـنة لـيـنـاور بـهـا. بـيد إنه
ـــنـــطـق أن يـــكـــون أربـــعـــة لـــيـس من ا
ا مـتخـصص قـادرين على أن يـأتوا 
ال تـــأتي بـه جـــهـــات مــثـل اخلـــارجـــيــة
وجـــهـــاز اخملـــابـــرات واحلــزب وكـــذلك
الـــدائــرة الـــســـيــاســـيــة فـي الــرئـــاســة
والـروافد األخرى من اخلارج. لقد زجت
جـمـيع الـكـيـانـات اخلـارجـيـة فـي اقـناع
إيـران للجلـوس عند الطـاولة ولم تثمر.
فــقـــد كــان هــنــاك مــبــادرات فــرديــة من
زعــمـاء ورؤســاء ومـنـظــمـات إقــلـيــمـيـة

واسالمية ونشطاء ووسطاء.
أعـتقد أنه كان قد بـلغ مرحلة من اليأس
في إيــجـاد صـيــغـة إلنـهــاء احلـرب فـقـد
أنــهـكت الــبـلـد ولـم يـعـد هــنـاك من أفق
واحـتمال لبلوغ النـصر العسكري فكان
يـبحث عن مخارج اضافية قد تاتي بها
الـلـجـنة. وال اسـتـبعـد أنه أرادهـا كذلك.
فـقـد أخبـرنـا حا الـعـزاوي أن اللـجـنة
تـــعـــمـل بـــاســـتـــقالل عن الـــتـــاثـــيـــرات
اخلـارجـية. وإنـها خـاصـة للـرئيس. وال
يـطـلع عـلى عـمـلـها سـواه. وإن الـلـجـنة
سـوف لن تكون عـلنيـة. وال يصدر فـيها
قـرار رسمي. كـما إنه لم يـتطرق إلى أي
ا لنكون اكثر مـكافأة مقابل جهودنا ر
ـا ان لـيس حـريـة في غـبـداء الـراي طـا
هــنـاك مــا يـدفـعــنـا لــلـحـرص عــلى تـلك

كافاة. ا
ـاذا لم يأمر بـتشكـيل جلنة من الوزراء
الـذين شـغـلوا مـنـصب وزير اخلـارجـية
ووكـالء الـوزارة ومن احلــزبـيــ الـذين
واكــبـوا تــطـورات احلــرب وعـمــلـوا في
تـنـفيـذ الـسيـاسـة اخلارجـيـة العـراقـية?
الـراي عندي إن مثل هذه الـلجنة سوف
تـكـون صـدى إلفـكاره فـقـد جـرت الـعادة
ن كـان قـد تـراكـمت أن ال يــحـيـد أحـد 
لــديه من قـنــاعـات بــأن هـذه الـســيـاسـة
الــتـي تــعــتــمــد في تــصــريف ســيــاســة
ــرغـوب ــطــلـوب وا ــا هـو ا احلــرب إ
فـــيه وال اظن أن احــدا يـــجــرأ عــلى أن
يـدلي بـدلـو غـير ذاك الـذي أخـذ سـياقه.
الــنـصـر قــادم. الـتــدبـر حـكــيم. والـفـرج
قـريب. لـقـد تولـدت ظـاهرة االتـكـال على
مـا يـأخـذ الرئـيس من قـرارات. هـذه هو
ـــركـــزيــة الـــذي ال دواء له. غـــرفــة داء ا
نــوافـذهـا مـغـلـقـة عــلى من فـيـهـا. وهـو
وحـده. وقد يـكون معه الـبعض ولـكنهم
ال يــشـاركـونه إلنـه ال يـشـاطـرهـم الـفـكـر

والفعل. 
ـاذا أعضـاء اللـجنـة غيـر متـساوية من
ــذهـــبي? ســؤال قــد حـــيث االنــتـــمــاء ا
يـحـسبه الـبعض لـيس بذي مـغزى وله
احلـق في ذلك ولـــكن ألأخــذ بـــيــده إلى
تـفرعات هـذا السؤال.وهـذه مسألة ذات
دالالت عـديدة. لقد كنا ثالثة من الشيعة
هـم عـبــد احلــســ اجلــمــالـي ودكــتـور
صــادق األسـود وأنـا.. أي ثالثــة مـقـابل
واحــد. يــؤشـر هــذا إلى إن الــرئـيس لم
يـعـر للـمذهـبيـة أهمـية في دور حـساس
ـا إنه كـان مـطـمـئـنـا إلى إن كـهــذا. ور
لــيس مـن بـيــنــنــا الــذي يــتــلــون فــكـره
بـاعتـباراتت مـذهبـية.  وقـد يكـون األمر
فـي إنه كان يـرمي إلى معـرفة مـا يقدمه
الـــشــيـــعــة مـن نــصح فـي احلــرب ضــد
إيـران. وهـذا رأي ضـعـيف ألنه لـيس به

حـاجة ألى الـتثبت مـن موقف الشـيعة.
يدان إلنهم هم فـقد كانوا وقودها في ا
ــعــ لــلــقـوات الــعــامــود الــفــقــري وا
ـسلحـة تاريخـيا من جمـيع الصنوف ا
ـراتب مـا عـدا الـضـبـاط. فـقـد كـانت وا
ـراتب ال حـصــتـهم من الـضـبـاط بـكل ا
تــتـنــاسب مع الــكـتــلــة الـســكـانــيـة من
نـــاحـــيــة وبـــعـــددهم في اجلـــمـــلــة من
الناحية الثانية من خريجي الثانوية. 
ا ال تشتهي السفنُ" وربانُها القولُ "
في بـدايـة عمـل اللـجنـة كـان حدسي إن
الـــرئـــيـس أراد أن تـــنـــتـــهي إلـــيه أراء
مــسـتــقـلــة. وهـذا هــو الـراجح عــنـدي.

ولهذه االسباب في تقديري.
 الـسبب األول إننا الثالثة ليس لديهم
ا ارتـباطـات حزبيـة حسب علـمي ولر
لك يـاس هـو الـوحيـد الذي أن عـبـد ا
لـه عالقــات بـــاحلــزب فـي مــرحـــلــة من
حياته. ويغلب اليق عندي على الشك
فـي كـــون اجلـــمـــالي حـــزبي فـــهـــو من
الـسلك الدبـلوماسي الـتقلـيدي احلرفي
مــنــذ نــهــايــة االربــعــيــنــات وعــمل في
اخلـارجـية حتت جـمـيع أنظـمـة احلكم
أمـا صادق األسود فـليس بعـثيا. كانت
افكاره أكثر يسارية كما كان يُشم منها
فـي طــروحـــاته. أمـــا أنـــا فـــقـــد مــررت
ـراحل العمل الوطني أي أنني ليس
بـعثـيا في االسـاس بل مسـتقل اغرف
من ادبـــــيــــات مــــتــــنـــــوعــــة تــــتــــلــــون
بـإيديلـوجيات ولكـنها واقـعية وحذرة
ثـم أصبـحـت مؤيـدا لـسـنـ ثم رقـوني
بـقرار منـهم إلى نصيـر. وهذا ديدن كل
من هـو ليس بعـثيا باالنتـماء عن قصد

وهم االكثرية. 
والــسـبب الـثـاني إن عــمل الـلـجـنـة لم
تــوضع له تـوجــيـهـات مـن الـرئـيس أو
من رئــيس الـلــجـنــة. وهـذا أمــر شـديـد
اخلـطورة واخلـطر. فـقد تـرك األمر لـها
في تـدبيـر شؤؤنـها من حـيث الـلقاءات
واحلـوارات واالقتراحات. وهذه عالمة
عـافـيـة في عـمل الـلـجـان االسـتـشـارية.
نـطق أن يتم تشـكيل جلنة فـليس من ا
ـــســـارات واحلــدود ثـم تــوضـع لــهـــا ا
ـسمـوحات ـمنـوعات وا والـسـقوف وا
واحملــرمــات خــاصــة ونــحن قــد تــمت
نوع تـنشـئتـنا عـلى  تلك الـالفتـات " 
ـدير". ومع الـدخـول مـنـعا بـاتـا بـأمـر ا
ـعلومات ذلك لـم يكن لها حـرية طلب ا
ـعنى بـشان الـقضـايا الـتي تدرسـها 
انـــهــا تُــركـت لــتــعـــوم في مــيـــاه غــيــر
مـــحــددة.  ولم يُــقـــرر من هــو الــربــان.
وهــذه هـفـوة. ويـقع بـعـض مـنـهـا عـلى
اعـضـاء الـلـجـنة إذ لم يـتـقـدمـوا بـطلب
ـعــلـومـات. ــدهـا  إلى جــهـة مـعــيـنـة 
واألمـر الـذي حـال بـيـمـهـا وب ذلك إن
الــلـجــنـة لــيس لـهــا عـنــوان و ال صـفـة
رســمــيـة وال مــكـتب وال ســكــرتـيــاريـة.
والـكثـر من هذا إنـها جلـنة  غـير مـعلن
عـنـهـا فال تـستـطـيع مـفاحتـة جـهـة ما

بأسمها. 
ثـانــيـا لم يـكن تـصـورنــا بـأنـنـا نـكـتب
دراسـات بل نقدم افكـاراً ابداعية ليس
كـتلك التي تـتداولهـا اجلهات الـرسمية
في تـفسيـر مواقفـها فتـمجد مـا تفعل
وتـغـالي في اجنـازها وتـبـرر تعـثـرها.

والتفسير غير التبرير.
 ثـالـثـا لم يُـطلـب منـا أن يـكـون الراي
ــبــدأ االغـــلــبــيــة في تــرجــيح الــرأي
االسـتشاري لذلك كان أمـامنا أن نعمل
بـالتوافق وفي هذا االسلوب من العمل
بـعـض العـيـوب. أوالً ال يـحـظـى الراي
اخملـتلف بـالتـاييـد من اآلخريـن إال بعد
مــشــقـة االقــنـاع. ثــانــيـا لـم نـحــبـذ أن
نـصبح فريقـ في التفكـير بل حرصنا
عــلى االنـســجـامـيــة. فـنــحن اربـعـة وال
يــصح أن يــكــون ثالثــة مــقــابل واحـد
ومـع ذلك كـان يـقع أن نـخـتـلف ونـأتي
عـلى ذلك بـالـقول " وهـنـاك وجهـة نـظر
اخـرى." وهنا يأتي دور رئيس اللجنة.
ــا لــديـه أن يــزيـد وهــذا أمــر مــنــوط 
قارنة ب  فاضل وينقص. وال تصح ا
وســبـعـاوي. مـاءان فـي إنـائـ ولـيس
. ومــغــرفــتــان مـــاءً واحــدا في إنــائـــ

مختلفتان.
الــسـبـب الـثــالث إن اعــضـاء الــلـجــنـة
لـيس من احلـزبيـ فـليس عـلى قـولهم
رقيب أو يخشون من توجيهات حزبية
أو تــراكــمت لــديــهم عــادة اخملــافـة من
ـتـرتـبـة عـلى اخلـروج عـلى الـعــواقب ا

اخلطوط احلمر وهي كثيرة. 
والــسـبـب الـرابع إن الــلـجــنــة لم يـكن
عـليهـا قيود على حـرية التفـكير. وهذه
احلـريـة مـسـألـة مـهـمـة جـدا في الـعمل
االســـتــشـــاري. إن غــيــاب احلـــريــة في
الــتـفـكـيــر يـضـيق عــلى صـاحب الـرأي
أفـقه في النـظر. وكذلك يـصبح محـبطا

وطـرح فـكـرة إنه يـروم االنـصـراف الى
ــلك فــيـصل األول. كــتــابـة كــتـاب عن ا
ويــصـعب عــليَّ تـفــسـيــر الـسـبب وراء
ــوضــوع. تــنـاقش تــوجــهه الى هــذا ا
ــــقــــاربـــات األفــــضل االســــاتــــذة في ا
ــــواضـــيع الــــتي يـــســــتـــحـــسن أن وا
يـعاجلها. في يوم من ايـام لقاء اللجنة
طـــــــــلـب مــــــــنـي أن ازوره فـي داره في
ــنـــصــور. تــنــاقــشـــنــا في مــوضــوع ا
زعوم. وبدأت اعرض أفكاري الكتاب ا
ــا تــيــسـر لي مـن مـعــلــومــات كـوني
ـلك فيـصل واالسـتقالل كـتـبت كتـاب "ا
واالنـــكـــلـــيـــز" وهـــوعـــنـــوان مـــغـــايـــر
إلطـروحـتي في الـعالقـات الـبريـطـانـية
الـعـراقـيـة حتت االنـتـداب والـتي تـقوم
عـــلى افـــتــراض انـــهــا كـــانت عالقــات
مـثلـثية. في اجلـانب البـريطاني وزارة
ـسـتـعـمرات ودار اخلـارجـيـة ووزارة ا
االعـــتـــمــاد فـي بــغـــداد وفي اجلـــانب
الــعــراقي الــبالط واحلــكــومــة والـرأي
الــعــام. اقــتــرح فــاضـل أن ال يــدون مـا
اقـــوله بل يـــســـجــله. فـــعـــقــدنـــا عــدت
جـــلـــســــات في داره. وعـــنـــدمـــا الـــقي
الـقـبض علـيه خشـيت أن يـعثـروا على
االشـرطة ألن فيهـا بعض االفكار التي
قـد ال تـنسـجم مع السـيـاسة الـعراقـية.

وكنت حذرا في اختيار كلماتي. 
لم تــكن الــعالقــة بــيــنـنــا تــأخــذ طـابع
. كان يرسل للبيت الـتعويض والتكر
ـا كل عــيـد نـهـايـة الـســنـة صـيـنـيـة ر
فــيـهـا كــيـلـوان من الــبـقالوة لـيس إال.
كــانت الـتــفـاة جــمـيــلـة مــنه. وعــنـدمـا
تــرقــيت الـى درجــة االسـتــاذيــة أقــمت
دعـوة لألساتذة في بيتي وكان هو من
بـيـنهم وكـأنه واحـد منـهم. بـاغتـنا في
حـضوره إذ فـجأة دخل الـبيت من باب
ــطـبـخ وحـيــا زوجـتي الــتي أسـرعت ا
فــقــالت إن دكــتــور فــاضـل قــد حــضـر.
اسـتـانس االسـاتـذة بـحـضـوره وجرى
ي فـي قــضـــايـــا لم يـــكن جـــدل اكـــاد

غريبا عنها.
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لـقد تدارست اللجنة في مسالة تسوية
احلـرب بـعـرض فـكـرة إقـامـة الـعالقات
مـع إيـران عــلـى مــبـدأ حــسـن اجلـوار.
وقــدمت ورقــة بــهــذا الــشــان تــعـرض
فـيها امكانية إقامة العالقات مع إيران
عـــلى اســاس حــسـن اجلــوار وتــعــقــد
اتـفاقـية ب الـبلدين. وشـرحت الورقة
ــقـــاربــة. واقــتــرحت ان مـــزايــا هــذه ا
تــعـرض عــلى إيـران عــبـر طــرف ثـالث
. وإن األ يـحـظى بالـثقـة من الطـرف
ــتـحـدة تـكـون الــضـامـنـة لـالتـفـاقـيـة ا
وشـــــاء الــــرئـــــيس أن حـــــولــــهـــــا إلى
اخلـارجية للنظر فيهـا وتبنيها منهجا
في العمل الدبلوماسي إقليميا ودوليا
قترح لـلدفع في هذا االجتاه. لم يرق ا
لـلـخـارجـيـة. وجـاء رد اخلـارجـيـة على
مــقــتــرحــنــا مــشــفــوعــا يــنـفــاصــيل و
شـــروحــات مـن الــقـــانــون الـــدولي في
مــــعـــاني وخــــيـــارات عالقــــات حـــسن
اجلـوار. وخلصت ورقة اخلارجية إلى
بـدأ حسن اجلوار إن إيـران ال تاخـذ 
بل أنـها تـوسعيـة ومراوغـة وال يؤتمن
لـها. وقد خلصنا في نـقاشنا للرد على
مـقــتـرحـنـا من اخلـارجـيـة بـأنه يـحـمل
سـمــات الـراي في الـدائـرة الـقـانـونـيـة
ـا يحمـلها طارق ولـيس االراء التي ر
عــزيــز عــلى مــحــمل اجلــد وكــان هـذا
االسـتـنـتـاج من عـنـد وكـيـلـي الوزارة "
فـأهل مـكـة أدرى بشـعـبهـا" كـما إن رد
اخلـارجيـة فيه من احلـرفية الـقانـونية
مــا يـوحي بـأنه يـريــد الـتـنـبـيه إلى إن
صــاحب هــذا الـرأي غــافل لــكـثــيـر من
جــــوانب عالقــــات حـــسـن اجلـــوار في
الـقــانـون الـدولي. لـقـد كـنـا نـبـحث عن
مـخـرج لـلـحرب غـيـر ذاك الـذي يـنـتهي
ـة غــيـران غـذ لم يــكن في خـلـد بــهـز
احــد مـنـا ان إيــران سـوف تـهـزم وهي
اجلــالــســة في الــفـاو. وإن اســتــقــبـال
الـرئيس للـمقترح وحتـويله للـخارجية
كــان يــعــني إنـه قـد يــكــون جــدوى في
مــســار لم تــســر فــيه الــدبــلــومــاســيـة

العراقي بجد.
رة االولى التي تذهب كانت هذه هي ا
فـيها أراء اللجنة إلى اخلارجية تطلب
قـتـرحات. ويـتضح مـنـها االفـادة من ا
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في اآلونـة األخيـرة كـثـر احلديث عـن بعض االحـداث ذات الـصـلة بـحـرب الكـويت وعن وجـود جلـنـة خاصـة لم يـعـلن عنـهـا امر
شخصيـاً بتشكيلها الرئيس صدام حسـ ترتبط به مباشرة خالل السنة االخيرة من احلرب الـعراقية اإليرانية. واللجنة تتألف
لـك ياسـ وكـيل وزيـر اخلـارجـيـة االسبق و االسـتـاذ عـبـد احلـس من اربـعـة اعـضـاء اثـنان دبـلـومـاسـيـان همـا االسـتـاذ عـبـد ا
يـان الدكـتور صادق االسـود رحمه الـله والدكـتور كاظم اجلمالي رحـمه الله وكـيل وزارة اخلارجـية االسـبق واالستاذان االكـاد

هاشم نعمة . 
ا  كـشفه ـقتـرح الى التـنفـيذ.  واثـراءً  وقـد اقتـرحت اللـجنـة االنسـحاب من الـكويت لـكن مالبـسات كـثيـرة اعاقت أن يـفضي ا
يـتناول االسـتاذ الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة عـضو تـلك اللـجنـة بالـتوضـيح ما تالزم مع تـلك التـطورات الـتي تطـرق لهـا البعض
وقرأوا فـيـها مـا ليس مـنهـا فـترتب عـلى ذلك تـفسـيرات مـختـلـفة مـنهـا انـها كـانت من ب االسـبـاب وراء اعدام الـدكتـور فاضل

البراك رئيس اللجنة وغيرها. وفيما يلي اجلزءان الثالث والرابع من اليوميات.
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تـضع واشنـطن شروطا لـلدور اإلقـليمي
لــلـعــراق اجلــديـد مــا بـعــد احلـرب. وإن
الــديــون الــدولــيــة عــلى الــعـراق تــرهق
ا بـعد ـيزانـية وتـضيق فـرص تنـميـة  ا
احلــرب. وإن بــنــاء الــقــوة اإلقــلــيــمــيــة
عـسكريا لن يـتم دون واردات اقتصادية
من الـنفط. وإن اسـعار الـنفط ال تـتعافي
من مـــســـتــواهـــا الـــواطىء لــيـــنـــتــعش
االقــتـصـاد الـعـراقي وإن دول اخلـلـيج
خــاصـة الـسـعــوديـة ال تـدفع في اجتـاه
االتـــفــاق عــلـى مــعــدالت االنـــتــاج لــرفع
اســعـار الـنــفط وإن هـذا الـتــلـكـؤ مـرده
الـضغط األمـريكي علـى السعـودية التي
دأبت عـلى تـوجـيه الـسـيـاسـة الـنـفـطـية
ــــصــــالح ــــا يــــتـــمــــاشـى مع ا إلوبـك 
ـيـة وإن األمـريــكـيـة في الـهـيـمـنـة الـعـا
االعــتـراف بـدور الـعــراق إقـلـيــمـا كـقـوة

إقليمية كبرى لم يتحقق بعد.
قرأت الدراسة على مسامع اللجنة. اثار
بــعض من األعــضــاء مالحــظــات تـذهب
إلـى الـــضــــد مـن االفــــتـــراضــــات الــــتي
تـأسست عليها الـدراسة والتي فحواها
إن الـقيـود على احلـركة الـعراقـية سوف
تــكـون أعـصى عــلى بـغـداد في الــتـغـلب
عــلـيـهـا فـي غـيـاب االحتـاد الــسـوفـيـتي
وعـلة ذلك إن السـياسة الشـرق اوسطية
مـنـذ انطالق احلـرب الـباردة كـانت تدار
فـي إطار حـركـات بـ امـريـكـا واالحتاد
الـسوفـيتي بهـدف االبقاء عـلى التوازن.
وفي حـالـة اخـتـفاء االحتـاد الـسـوفـيتي
فـإن الـعراق سـوف يـكون مـنـكشـفـا أمام
الــضــغط االمــريــكي. وإن أمــام الــعـراق
: إمـا أن يجـنح نـحو خـيـارين اسـاسيـ
االسـتـقالليـة والـدور النـاشط ليـسـتثـمر
ـــة إيـــران وإمـــا أن يـــقـــتـــرب من هـــز
واشــنـطن. ولــكل خـيـار كــلـفــة ومـنـافع.
ـوقف من واشـنـطن هو ومـع ذلك فإن ا
ـسـافة الـتي يـتـمكن احلـاسم. فـكم هي ا
الـعراق فـيها االبـتعاد عن واشـنطن وما
هي الـقضـايا الـعربـية واإلقـليـميـة التي
ـواقف بـ ـصــالح وا تــتـنـافــر فـيـهــا ا
ـوازن بــغـداد وواشـنــطن. فـفي غــيـاب ا
الــدولي الـسـوفـيـتي ســيـصـبح اخلـلـيج
الـــعـــربي والــشـــرق االوسط فـي بــيـــئــة
تــوازنـات جــديـدة إقــلـيــمـيــة وعـربــيـة-
عـــربـــيـــة تـــمـــيل فـــيـــهـــا أمـــريـــكـــا إلى
الـسعوديـة لذلك على العـراق أن يقترب
من الـسـعوديـة ويـرضا بـتـقاسم األدوار
في سـيـاق الـسـيـاسة األمـريـكـيـة. رفعت
الـــورقـــة إلى الـــرئـــاســة وفـــيـــهــا اآلراء
اخملــتـــلــفــة من حتــفـــظــات عــلى بــعض
االسـتـنـتاجـات ومن مـوافـقة. وقـد تـوكد
صــدق افــتــراض الـدراســة إن عــراق مـا
بـــعــد احلــرب إمـــا أن تــكـــبــله أمـــريــكــا
أوتـطـلق حـركـته بـشـروط وحلـدود وفي
مـجاالت معينـة. وقد ارتأت واشنطن أن
ـراقـبـة تــطـلق يـده ولـكن تـبــقـيه حتت ا
الـشـديـد واجلـمع بـ اإلغـراء والـعـقاب
وهـو ديـدن العـصا واجلـزرة األمـريكـية
حـسبـما يـسلك الـرئيس الـعراقي. وجاء
. الهدهد برسالة من بوش بالنبأ اليق
رســـالــة الـــرئــيـس بــوش إلى الـــرئــيس

صدام حس
جــاءت رسـالـة شـخـصـيـة من بـوش إلى
الـرئـيس. وعرضت عـلى اللـجنـة .وفيـها
الــرؤيــة األمـريــكــيــة لـلــخــلــيج الــعـربي
والــــــشـــــــرق األوسط بـــــــعــــــد احلــــــرب
والـتــداعـيـات في الـبـيــئـة الـدولـيـة كـمـا
أتــضــحت من تــمـرد دول حــلف وارسـو
عـلى الـزعـامـة والـهـيـمـنـة الـسـوفـيـتـيـة.
وتـطلب الرئـاسة حتلـيلهـا وإبداء الرأي
فـي جـدوى نــشــرهــا فـي الــصــحــافـة أم
االحــتـفـاظ بـهـا كــمـخـاطـبــة شـخـصـيـة.
كــانت الــرســالـة مــقــتــضـبــة ال تــتــعـدى
الـصــفـحـة ونـصف ولـكن فـيـهـا أمـهـات
األفــكــار لالســتــراتــيــجــيــة األمــريــكــيـة
نـطـقة بـعد والـسـياسـة اخلارجـيـة في ا
دحــر إيــران ومــا تــرسم له امــريــكــا في
ـتـوسط بـعـدمـا جتلت ـدى الـقـريب وا ا
مـــعــالم أفـــول احلــرب الــبـــاردة وتــفــرد
ـتـحـدة. قـرأت الـرسـالة  إلى الـواليـات ا

اللجنة.
وجـــاء في رســالـــة بــوش إن واشـــنــطن
تدرك أهمية انتصار العراق على إيران.
وإن الـتـهديـدات اإليـرانيـة قد ؤدت. وإن
بـيئة إستراتيـجية جديدة قد جنمت عن
احلـرب في اخلليج الـعربي وفي الشرق

االوسـط. وإن االهـــداف الــــعــــلـــيــــا هي
احلـــفــاظ عـــلى األمـن واالســتـــقــرار في
ـنطقـة وتسويـة النزاعـات. ويفهم من ا
ذلك الــقـضـيـة الـفـلـسـطــيـنـيـة الـقـضـيـة
الرئيسية في السياسة الشرق اوسطية
. وتـــشــيـــر بـــصــريح حـــتى ذلك احلـــ
الـعـبارة إنه يـقع عـلى العـراق مـسؤلـية
إقـليمية في بلوغ تلك األهداف وإن من
مـصـلـحـة اجلـمـيع الـعـمل عـلى احلـفاظ
عــــلـى األمن واالســــتـــــقــــرار والــــسالم.
وتـتطـلع امريكـا إلى أن يتعـاون العراق
فـي هـذا اجملـال. وعــصب الـرســالـة هي
ـسؤلـية الـتي تقع عـلى عراق ما فـكرة ا
نـزلة العراق واالعـتراف  بـعد احلرب 
ـنطـقة. لـقد كان الـعراق مـنذ والية في ا
الــرئــيس صــدام حــســ حــتى نــهــايـة
احلــــرب مع إيـــران يــــتـــغـــنـى بـــالـــدور
ــنـزلــة والــريـادة والــقـيــادة بـعــدمـا وا
حــــصل فــــراغ قـــوة بــــاحـــســــار الـــدور
ـصري وعدم حـسم السعوديـة فمرها ا
ـــــليء الـــــفـــــراغ. وجــــاءت ف االقـــــدام 
الــرســالـة لــتــشـبـع هـذا الــغــرور. ولـكن

بشروط.
لــقـد جـاءت الـرسـالــة بـعـدمـا اتـضح أن
بـــغــداد أصـــبــحت غـــيــر واثـــقــة من إن
االنــــتـــصـــار في احلــــرب ســـوف يـــأتي
ـعـنـويــة. فـالـكـويت ـاديــة وا بــثـمـاره ا
تـــتــمــنع عـن اعــطــاء الـــعــراق رخــصــة
االنـتـشار اجلـيـولولـيـتيـكي في اخلـليج
الـعـربي لـيصـبح قـوة بـحريـة خـليـجـية
تـلـيق به كـمـا بدى بـعـد احلـرب من قوة
في العدد والعدة واخلطاب السياسي .
قـولة" الـيد ـناسـبة لـتـلك ا لـقـد حانت ا
ـكنها الـطويلـة" أن تمتـد إلى حيث ما 
ـنـتـصـر أو أن تـطـال سـواء بـكـبـريـاء ا
باحلن اإليديولوجي  وليس أن تبقى
قـوة قـابعـة في موقـعـها في شط الـعرب
تـخنـقها إيـران والكـويت. إن من اخلطأ
االسـتـراتـيـجي الفـادح أن تـعـول بـغداد
عـــلى افــتـــراض أن إيــران الــتـي تــمــثل
الـتهديد اجلـيوبولتـيكي واإليديولوجي
قـد سـحـقت وسـوف تـبـقى مـهـزومة بل
لي على بغداد ان حتتسب نطق  إن ا
إلى قــدوم فــرصــة أن تــسـتــعــيــد إبـران
عـافيتها مرة أخرى وتثأر األمر ال شأن
له بـعجز في القدرات الـذاتية اإليرانية
بل في القرار السياسي. هذا من جهة.
ومـن اجلــــهــــة األخــــرى أعــــيت حــــرب
الـسـنـوات الـثـمـان اجلـسـد االقـتـصادي
الـــعـــراقي الـــذي ســـر حـــيــاتـه الــنـــفط.
والدول اخلليجية مترددة وتمسك يدها
في مـده بالقـروض أو الهبـات في حملة
االعـمـار وال تـريـد اطـفـاء ديـون الـعـراق
الــتي تــراكــمت عــلـيـه من دول اخلــلـيج
الـعربي ومنهـا الكويت. وال تصغي إلى
جـدله في مراجعة سياسة اسعار النفط
كي تـنـتعش ويـعثـر الـعراق عـلى موارد
ـوقف اخللـيجي كان أكـثر. واعـتقد أن ا
اطلوا ويتمنعوا من شـبه اجماع بأن 
ـطـالب الرئـيس كـمـا إنهم االسـتـجـابة 
حـسبوا أنه سوف يبـتزهم بعد احلرب
إذا لـم يظهروا موقف الرفض اجلماعي
ـوقـف العـراقي أو الـتـسـويف ذلك أن ا
كـان بــيـده حـجـة يـاتي عـلـيـهـا بـصـورة
مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة فـحـواهـا إن
احلـرب ب العراق وإيـران لم تكن بينه
وبـيـنـهـا وحـسب بل أنـهـا كـانت أيـضا
دفــاعــا عن دول اخلـلــيج الــعــربي الـتي
كـانت مـنـكـشـفـة وإنـهـا حـرب هـويـتـهـا
وحــسـابـاتــهـا قــومـيـة عــربـيــيـة ولـيس
عـراقـية قـطريـة وإن اخللـيجـي كـانوا
مـنكـشف امـام إيرا ن التي كـانت تلهج
مـزهوة برسالتها وقـدرتها على تصدير
الــثـورة. وإن اخلــلـيــجـيــ لم يـكــونـوا
يـــثـــقـــون بـــأن أمـــريـــكـــا ســـوف تـــأتي
لــنـصـرتـهم لــتـدخل في حـرب مع إيـران
فـي الــوقت الـــذي كـــان الــســـوفـــيت قــد

احتلوا افغانستان. 
ولـعـمـري هل كانـت واشنـطن قـد أغرت
بـغـداد بـعـلم مـنـهـا أو بـدونـه  لـتـنوب
د الثوري الديني – عنها في مواجهة ا
ــذهــبي غــيــر الــذي كــان قــد نــادت به ا
الـطروحات اإليـديولوجيـة والتطـبيقات
الــوحـدويـة له حـتى في ذروة احلـمـاس
لـهـا كـمـا جتـسـدت في الـنـاصـريـة. لـقـد
ـصالح األمـريكـية- الـغربـية في كـانت ا
اخلـــلـــيج الـــعــربـي مـــهــددة بـــالـــنــزول
اجلـيوبولتيكي لالمـبراطورية الروسية
تــاريـخـيـاً واالحتـاد الـســوفـيـتي الـقـوة
ياه الـعظمى صـوب اخلليج الـعربي " ا
الــدافــئــة هــذا من جــهــة ومـن اجلــهـة
األخـرى اصبـحت مهددة بـخصم وعدو
جـديد بـعد احداث الـرهائن األمريـكي
في طــهـران واخـفـاق انـقـاذهم بـعـمـلـيـة
عـسـكـرية فـي عهـد إدارة كـارتـر وكانت
مـن اهم اسـبــاب خــســارته امــام ريـغن.
فـثمة احتـمال ان يتكـاتف السوفيت مع
اإليـرانـيـ إلخـراج امريـكـا والـغرب من
اخلـــلــيج الـــعــربي. لـــقــد كــانـت الــقــوة
الـعربـية الـقومـية مـنذ  1948قـد أعطت
ركز فـلسـط ولـعله كان قـبلـتهـا إلى ا
من احلــكـمـة اإلسـتـراتـيــجـيـة الـبـعـيـدة
ــدى أن تـتـعـدد بـوصـلــة تـلك الـقـبـلـة ا
واجلـبـهـة الشـرقـيـة هي األكـثر مـطـالـبة
سيـرة لكي يحصل بـهذا التـحول في ا
ركـز بـصـورة شبه صـرف الـنـظر عـن ا
تــامــة بـــعــدمــا خــرجت مــصــر من ركب

سيرة باتفاقية كامب ديفيد.   ا

كاظم
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ـنـتخـب الـوطـني لـكـرة الـقدم خـاض جنـم ا
احمد ياسـ مرانه اجلماعي األول مع

فريقه هاكن بالسويد.
وقال ياس في تصريح صحفي ان
التـدريبات اجلـماعيـة عادت مؤخراً
بــعــد عــودة احلــيـــاة الــطــبــيــعــيــة
تـــدريــجـــيـــاً وتـــخـــفــيـف إجــراءات

مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح عـــدت مـــجـــددًا لـــلـــتـــدريـــبــات
اجلمـاعيـة مع زمالئي من احل االسـتعداد
بـشكل افـضل السـتئـناف الـدوري السـويدي

قبل. في الرابع عشر من حزيران ا
جتــدر اإلشــارة إلى ان الــدوري الــســويــدي قــد
اضي بـسبب اجراءات توقف خالل شـهر آذار ا
فيروس كـورونا.ومن جانب اخر أصـيبت العبة
أمانـة بغداد لـلكرة الـطائرة كـوثر عبـاس بفيروس
ــسـتــجـد لـتــكـون أول ريــاضـيـة عــراقـيـة كـورونـا ا

رض. تتعرض لإلصابة بهذا ا
وقـال عـضو الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي أمـانـة بـغداد
ــوســوي في تــصــريح صــحـفي إن أحــمــد عـزت ا
الـفحـوصـات التي أجـريت لالعـبة أتت إيـجابـية
ستجد و وأكدت إصابتها بفيروس كورونا ا
اتـــخـــاذ اإلجـــراءات الـــصـــحـــيـــة بـــدخـــولـــهـــا
سـتشفى. وأوضح أن الـهيئـة اإلدارية تتابع ا
حالـة الالعبة وتـتمنى لـها السالمـة والشفاء
مـؤكدا أن الـنادي يـحـرص على مـد يد

العون جلميع منتسبيه.
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حــــــصـــــــيــــــلــــــة جــــــيــــــدة مـن أربع
مـبــاريـات واسـتــلم الالعــبـ زمـام
األمـــــور في مـــــبـــــاريـــــات الـــــفـــــوز
الــثالث عـــنــدمــا تــغــلب عــلى نــفط
 لـواحد كـمـا تـغلب مـيـسـان بهـدفـ
بنفس الـنتيـجة على الطالب وجنح
بالـفوز على الـصناعـات الكهـربائية
بـثالثيـة نـظيـفة وكـادوا ان يـحقـقوا
الــرابـع الــذي انـــتـــهى بـــالــتـــعــادل
مـع  الـــــــــكـــــــــهـــــــــربـــــــــاء بـــــــــدون
أهـداف  الـنتـيـجـة الـتي أخرته في
ــوقع الـثـاني إضـافــة الى الـتـمـتع ا
ـبــاراة االنـتــظـار الــتي تـأثــر بـهـا
ألنـــــــــــــهــــــــــــا هـي  مـن أحلــــــــــــقـت
الــــضـــرر بــــالــــفــــريق لــــلــــتــــراجع
لـلـوصافـة رغم انه الـذي كـان اكـثر
فــاعــلـيــة وقــدم مـســتــويـات عــالــيـة
ن وحمادي واعتمد على الثنائي ا
عـروفـة التي إضـافة الى األسـمـاء ا
ني دعـمت مـهـمـة اوديـشـوا الـذي 
الــنـــفس في ان يــســـتــأنف الــدوري
وسط اإلخــبــار الــتي  تــشــيــر الى
اتـفـاق األنــديـة عـلى إلــغـاء الـدوري
ؤقـتة بذلك وسيـتم إخبار الـلجـنة ا
لــــكن يــــبــــقى الــــقــــرار الــــنــــهــــائي
لـلـجـنـة  الـتي قـد تـعـتـمـد ضـوابط
حتى تتخذ القرار الـنهائي للبطولة
الـتـي كـانت ان تــنــتـهي بــعــيـدا عن
هــذه الــقـصــة ولــو تـعــامــلت جلــنـة
ـسابـقـات مع الوقت بـشـكل أفضل ا
ولــو كـان هــنــالك وقت مــحـدد ثــابـا
الفـــــتـــــتـــــاح الـــــدوري الـــــذي بـــــقي

متأرجح في كل موسم.
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تـلك اجلويـة  أفضـل هجوم كمـا 
ســجل سـبـعــة أهـداف وثـاني اقـوى
دفاع  ويسعى جهاز الفريق الفني
في ان يحـافظ  الفـريق علـى مسار
ـشـاركـة بـتوازن اذا مـا اسـتـئـناف ا
ــثل طـــمــوحــات الــدوري  الـــذي 
الـفـرق اجلــمـاهـيـريــة وأخـرى الـتي
قدمت نـفسهـا بشكل واضح وتـظهر
مـنـافسـة قويـة  وبـاستـطـاعتـها ان
تـبقى مـنافـسـة لألخيـر  وقد يـكون
ـتـحـمـس اذا لم اجلـويـة من بـ ا
يــــكـن في مـــــقـــــدمـــــة من يـــــطـــــالب
بـاسـتـئنـاف الـبـطولـة امـام حتـقيق
ـنـافـسـة عـلى الـلـقب حـيث فـرصـة ا
يـحل االن وصـيـفا بـفـارق نـقـطة عن
ـدرب الــنـفط ومــبــاراة وسـيــكــون ا
حزيـنـا اذا ما الـغي الدوري النه في
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ــــدرب الــــكــــروي أيـــوب يــــبــــحث ا
اوديــشـيــو مع العــبي فــريق الــقـوة
اجلـويــة وأنـصــاره احلـصــول عـلى
ـوسم احلـالي بـعـدمـا انصب لـقب ا
الـــــتــــركـــــيـــــز عـــــلى الـــــبـــــطـــــولــــة
ـــتــــأرجـــحـــة بـــ الـــيـــتــــيـــمـــة  ا
االســـتـــئـــنـــاف او اإللـــغـــاء وهـــذا
ــؤقـتـة مــرهـون  بــقـرار الــلـجــنـة ا
وظـــــــــــــروف الــــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــد مـن
الوباء  بـعد  موسم حـل فيهما
ثـانـيـا في الـتــرتـيب الـعـام وبـنـفس
رصيد الـنقاط  84حيث األولى جاء
خلف الزوراء واألخـيرة بعـد الغر
ـذل من الـشــرطــة  قــبل اخلــروج ا
لك محمد السادس لألندية بطولة ا
ـــولــــوديـــة الــــعــــربـــيــــة من قــــبـل ا
اجلـــزائــري بـــفـــارق ركالت اجلــزاء
اضي التي أثرت على نهابة العام ا
مــجـــمل األمــور وزادت الـــطــ بــله
بـوجه الـفـريق  الذي كـان بـإمـكانه
ـر لـدور الثـمـانـية لـكـنه اخفق ان 
في لـــقـــاء اإليــاب ومـن ثم خـــســارة
الرهـان من البدايـة الن الفـرق تعول
عــــلى مـالعــــبــــهــــا  في وقت كــــان
بإمكـان الفريق ان يسـتفيد مـنها لو
لعب بشـكل أفضل في اربيل قبل ان
يـسـقط في اجلـزائـر لـلـمـرة الـثـانـية
على الـتوالي  وقبـلها في الـبطولة

السابقة إمام احتاد العاصمة.
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ولم تــبــقى إمــام الــفــريق واجلــهـاز
الـــفــنـي  فــقط  بـــطــولـــة الــدوري
الــفـرصــة الـســانـحــة في اسـتــعـادة
الــــلـــقـب ودوره  احملـــلي ويــــكـــمل
مــشــوار الـبــطـولــة الـعــلــيـلــة حـيث
االجتـاه الــعـام نـحــو إلـغـائــهـا كـمـا
يــبـدو ويـأمل ان اتي الــلـقب وهـو
ما يـنـتـظـره جـمهـوره الـكـبـيـر الذي
ابـتـعد عن الـفـريق بـعـد دورين على
البطولـة بعدما جلا االحتـاد بوقتها
ـباريـات بـدون جـمـهور الى إقـامـة ا
وقع قـبل ان تـتـوقف والـفريق فـي ا
الـثـاني بـرصـيد 10 نـقاط من اربع
مـــبـــاريـــات حـــقق الـــفـــوز في ثالث
وتعادل في الرابعة وانطلق بحماي
وقــوة عــبــر خــطــوط لــعب عــكــست
قـوتهـا حـيث احلارس الـذي اهـتزت
شبـاكه مرتـ امام خط وسط اتسم
بـالـنــشـاط وربط الـدفــاع والـهـجـوم
الــــذي ســـجل ســـبــــعـــة أهـــداف في
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جنـا العب مـنتـخبـنـا الوطـني لكـرة الـقدم والعب فـريق الـقوة اجلـوية مـحـمد قـاسم من حادث
سير مروع في محافظة النجف األشرف .

ستـشفى لتـلقي الفـحوصات الالزمـة بعد فـقدانه الوعي ونقل محـمد قـاسم على الفـور إلى ا
ـؤلم قبل أن تثـبت الفحـوصات الطـبية سالمـته من أية إصـابة ولكنـه بحاجة نتيـجة احلادث ا
إلى الـراحـة التـامـة والـعـنـايـة للـتـخـلص من أعـراض الـصـدمـة نتـيـجـة احلـادث الـذي تـعرض
له.وأكدت الـهـيـأة التـطـبيـعـيـة لالحتاد الـعـراقي لـكرة الـقـدم أنهـا تـتـابع حالـة العب مـنـتخـبـنا
واهب الواعدة نـتخب ومن ا الوطـني لكرة القدم وذلك من أجل سالمـته كونه أحد العبي ا

في سماء الكرة العراقية.
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يـبــدو أن الـنـحس يـرافق الـدوري
ــوسم احلــالي فــبــعـد الــعــراقي ا
تـوقف دام أربــعــة أشـهــر بــسـبب
االحــتــجـــاجــات اضــطــر االحتــاد
ـسـابــقـة وإلـغـاء لــتـغـيــيـر آلـيــة ا
الــنـتـائج األولى واعــتـمـاد مـوسم

رحلة واحدة.
ــوسم لــكن الـــنــحس لم يـــغــادر ا
حتى أطل فيـروس كورونا برأسه
ــسـابـقـة ويــؤجـلـهـا لـيــعـصف بـا
مـــجـــددا مـــنــــذ أكـــثـــر من شـــهـــر

ونصف.
 UÐU ù« …œU¹“

دخل الـعــراق في مــرحــلـة حــرجـة
ــاضـي وشــهــد خالل األســبـــوع ا
تــزايــدا غـيــر مــألــوف لإلصــابـات
ـســتـجــد مـا بــفـيــروس كـورونــا ا
ضـيق اخلـنــاق عـلى الــريـاضـيـ
ـوجـة اجلـديـدة من السـيـمـا وأن ا
اإلصــــابـــات طـــالت عــــددا مـــنـــهم
ـخـتلف األلـعـاب ما أجـبـر خلـية
األزمـة الـيـوم الـسـبت عـلى إيـجاد
حــلـــول جــديــدة من بــيــنــهــا مــنع

التجمعات وحظر التجول.
dE(« b¹bLð

عــلـى خــلــفــيــة زيــادة اإلصــابــات
مــددت خـلـيـة األزمــة فـرض حـظـر
الـتـجـول الـشـامل في جـمـيـع مدن
دة أسبوع قابل للتمديد العراق 
مـــا يــعـــني أن جـــدول تــدريـــبــات
األنـــديــة الـــتي كـــانت مــــــــــقــررة
ــقــبل ســتــذهب مــطــلع الــشــهــر ا
أدراج الريـاح وسيـعود الالعـبون
ــنــزلي والــتــدريــبــات لــلــحــجــر ا

نفردة. ا
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سـتــضـطـر الــهـيــئـة الــتـطــبـيــعـيـة
الحتــاد الـكــرة لـتــغــيـيــر مـوعــدهـا
األولي وفق الــــقـــرارات اجلـــديـــدة
حـــيث كـــان مـــقــررا أن يـــســـتــأنف
الـدوري في الــثــالث من يــولــيـو /
ــــقــــبل عــــلى أن يــــكـــون تــــمـــوز ا
الــــــشهر الذي يـسبقه فترة إعداد
لألندية. لكن احلظر سيجبر الفرق
الـريــاضـيــة عـلى انــتـظـار انــتـهـاء
مدته لـلبدء بـالتدريـبات اجلمـاعية
من جـديـد وقد تـتـأخـر التـدريـبات
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تعـليمات جلـنة التـراخيص من قبل
االحتاد األسيوي.

 احـد أنــصــار الـفــريق يــقـول  من
الـصـعب جـدا ان يبـقى فـريق الـقوة
اجلـــــويــــة مـن دون لــــقـب مــــحـــــلي
 قـبل اإلخـفـاقات ـوسـمـ مـتتـالـ
في دوري إبــطــال أســيــا واألنــديــة
العربية بعدما حقق االجناز الرائع
والـكبـيـر حـيث احلصـول عـلى لقب
بـطولـة االحتـاد األسيـوي الـتي كان
يــفــتــرض ان تــدعم جــهــود اإلدارة
في مـــواصـــلـــة الـــعـــمل والـــعـــودة
لـــلــــبـــطــــوالت اخملـــتــــلـــفــــة بـــقـــوة
تع ونـسـتـمتع وثـقـة  النه فريـق 
مـــعه فـي مـــبـــاريــــاته واألمل في ان
يستعـيد عافيته وان يـدعم بعناصر
أخــرى  لـتــشــكـيل خــطــوط  لـعب
مــتــكــامـلــة واالســتـعــداد لــلــمـوسم
القـادم ألننـا نريده كـما عـهدتاه في
ان تـتـحـسن ظـروف الـفـريـق ومـنـها
ـنـافــسـة عـلى الـبـطـوالت الـلـعب وا
ــوسم الـــقــادم من خـالل تــضــافــر ا
اجلـــهــــود وتـــامـــ احــــتـــيـــاجـــات

. الالعب

هـذه احلـالـة يـذهب الـلـقب  لـفريق
الـــنـــفط امـــام رغـــبـــة اجلــويـــة في
الـعـودة مــرة اخـرى لـلــصـراع عـلى
اهـم الـــبـــطــــوالت احملـــلـــيــــة بـــعـــد
  حل فـيــهـا ثــانـيــا قـبل مــوسـمــ
الــفـــشل في بــطـــولــة دوري أنــديــة
أسـيـا واألنديـة الـعربـيـة وتثـار بـها
كــثـيــرا امــام فــريق اعــتــاد عـلى ان
يبقى منافسـا قويا على البطوالت
احملــلـيــة ويـرى في احلــصـول عـلى
لـقب الـدوري بالـهـدية  جلـمـهوره
الـذي يـشـعـر بـاحلـزن بـعـدمـا تـأخر
الـفـريق مـحـليـا  إمـام الـتـنازل عن
لقبي الدوري والكأس وإمام بطولة
حـائــرة  التــزال  بـعــيــدة  لـيس
اجلـــويــــة من يــــراه الـــفــــرصـــة في
احلــصـــول عـــلى لـــقــبـــهـــا بل عــدة
فـرق  وبــاسـتـثــنـاء الـنــفط  الـكل
ــــبــــاريـــات يــــتــــمــــنى ان تــــعـــود ا
ـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــات وحتـــــــــسم وا
لـقـبـهـا  بـعـدمـا  قـدم  مـبـاريـات
مـهمـة وقدم كـرة هجـوميـة  بعـدما
تــصــدر الــفــرق بـتــســجــيل ســبــعـة
أهــــداف قـــــبل ان يـــــظــــهــــر الــــدور
ن حــسـ الــهــجـومـي لالعــبــ أ
وحــمـــادي احـــمــد مـــا اثـــر بـــشــكل
ايـــــــــجــــــــابي عــــــــلـى مــــــــهــــــــمــــــــة
الــفــريق  الــذي  يــقــدر الالعــبـ
ـسـؤولـيـة  بـعـدم ـهـمـة وا حـجم ا
ثـالث مــواسـم قــريـــبـــة  ضــخـــمــة
حــيـــنـــمـــا تــمـــكن الـــــــــــفـــريق من
احلـصول عـلى لقب بـطولـة االحتاد
األســـيــوي ثالث مـــرات مــتــتـــالــيــة
2016 و2017 و2018 إضـافـة الى
احلـصـول عـلى لـقب الـدوري  قـبل
  فـي الـــفـــتــــرة الـــتي مـــوســــمـــ
يـتذكـرها بـاعتـزاز جمـهوره  الذي
زيـد من الفـريق في حتـقيق تـوقع ا
األلقـاب احمللـية قبـل ان يتوقف كل
شيء عـنـدما حل وصـيـفـا في اخر
  لــكن  في كل األحـوال مــوسـمـ
ـــــــكـن الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـل من دور ال
ـنـافـسـات اخملـتـلـفة الـفـريق  في ا
وعـلى الـكـرة الـعـراقـيـة  واحلديث
عن اجلـــويــة له طـــعم خـــاص عــلى
الــدوام مـن يــوم تــأســـيس الــنــادي
في  بــدايــة  ثالثــيــنــيــات الــقـرن
ـــــــاضـي بـــــــفـــــــضل األســـــــمـــــــاء ا
ـــــــكـــــــــبـــــــــيــــــــرة واألجـــــــــيــــــــال الـ
الــتي  تـــعــاقـــبت عــلـى تــمــثـــيــله
احملــــــفـــــورة في ذاكــــــرة الـــــنـــــادي

والـدوري الـعـراقي واسـتـمـر يـجـمع
ب النجـوم واأللقاب حتت  أنظار
وت عشقا بالفريق. جمهور كبير 
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ويأمل جمهور اجلوية ان يستأنف
الدوري الـذي توقف بـسبب جـائحة
كـورونـا ويـسـتـعــيـد الـفـريق الـلـقب
الـــذي تــنــازل عـــنه قــبـل مــوســمــ

عـــــنـــــدمـــــا حل فـي مـــــوسم 2017
وصـيـفـا  كـمـا حل وصـيـفـا موسم
 2018بـعـد الـشـرطـة وخـرج خالي
الــــــــــوفــــــــــاض مــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــا
وأسـيــويـا واســتـمــرت اإلخـفــاقـات
الـــــكــــبـــــيـــــرة بـــــعــــد اخلـــــروج من
بـطــولـة  األنــديـة الـعــربـيـة لــلـمـرة
الـثـانـيـة توالـيـا بـعـد ثالثـة مواسم
ــكن ان تــنــسى شــكـلت حــافـلــة ال
حتــوال في مـســر الـنــادي واحلـديث
متع عن اجنازاته واألسماء التي ا
تــعــاقــبت عــلى تــمــثــيـلـه والـعـالقـة
اجلـمـاهيـريـة منـذ يـوم الوالدة ومع
كل الــــشـــهــــرة والـــتـــفــــوق احملـــلي
ؤسسة ولسمعة التي تـتمتع بها ا
والن اجلوية استمر يتمتع بحظوظ
كــــبــــيــــرة ســـواء عــــلى مــــســــتـــوى

البطوالت احمللية لكن ما يعاب على
اإلدارات الــتي تــعـاقــبت عــلى احـد
اعـرق األنديـة احملـليـة الـذي برز في
مختلف األلعاب وقـدم العدد الكبير
من الالعـبـ لــلـمـنـتــخـبـات قـبل ان
يـبـقى عـلى فريـق كرة الـقـدم بـسبب
ارتـبــاك الـعــمل والــبـقــاء عـلى دعم
اجلــهــة الــراعــيــة الــتي بــالــكــاد ان
تـــقــدم مــبـــالغ الــعـــقــود والــرواتب
ــبـاريـات في وقـت كـان ان تـقـوم وا
قــــــــــــــــــيــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــوة
اجلوية بنشيـد مقر متكامل يضم
بــنى حتـتــيـة قــبل ان يــبـقى مــجـرد
ـتـلك فـقط سـاحـة شـعـبـية اسم و
التصلح الجراء الوحـدات التدريبية
األمـــر الــــذي شـــكل حتـــدي لـــعـــمل
النادي الـذي استمـر يجري تقـليديا
مع الـنـادي الـعريق الـذي يـفـترض
ان يـــكـــون واجه من حـــيث الـــبـــنى
الـتـحـتيـة كـما هـو احلـال مع أنـدية
ــنـطــقــة الـتي تــثــيـر احلــسـرة في ا
نـــــــفــــــوس أنـــــــصــــــار اجلـــــــويــــــة
والعالقـة من خالل فريق كـرة القدم
وسـط مــــــخــــــاوف ان يـــــــحــــــرم من
ـشاركـات األسيـويـة اذا ما طـبقت ا
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مـــرفــوض تــمــامـــا ذلك االســلـــوب الــذي يــعــتـــمــده عــدد من
االعالمـي في معاجلة مشكلة قائـمة منذ عقود تتعلق بهضم
من حـقوق عدد من الـرياضيـ الدوليـ البارزين الـسابق 
ة من جـهة عدم وجود قانون يـحميهم ويحمي عـوائلهم الكر
شـظـف الـعـيش في سـنـوات االبـتـعــاد عن الـنـجـومـيـة بـسـبب
االبــتـعـاد الـقــسـري عن ريـاضـة االجنــاز نـتـيـجــة الـتـقـدم في
نـاسـب ان يقـدم هـذا االعالمي او ذاك اذ لـيس مـن ا الـسن 
الــريـاضي الـرائـد الــذي حـقق اجنـازات لـلــبـلـد في بـطـوالت
عــلى انه (مــعـدوم) مــاديـا عــربــيـة و قــاريـة ودولــيــة سـابــقـة 
ويـسـتحق الـشفـقة .. نـعم قـانون رواد الـرياضـة الذي نـظمه
يـوفر مـنحة شـهرية مـجلس الـنواب الـعراقي في وقت سابق 
نـحة ال تغطي كل ولـكن هذه ا ال بـأس بهـا للريـاضي الرائد 
احـتــيـاجـات الـريـاضي الـرائـد .. وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
ـكن ان تدخال بـية الـوطنـية الـعراقـية  وكـذلك اللـجنـة االو
ـدللة عـلى االنـدية ا عـلى اخلط و تقـترحـا و ال اقول تـفرضا 
اسـتقطاع مبلغ معتبر من العقود العالية التي تبرمها في كل
ـبلغ في صندوق لـيدخل هذا ا درب  مـوسم مع الالعب وا
ـنـتـخب حــمـايـة صـاحب االجنـاز الــريـاضي الـرائـد عــضـو ا
و مـبـالغ الـعـقـود كـمـا هـو مـعـلوم الـوطـني الـعـراقـي حـصراً 
ـعنى اوضح ان و تـؤمن لالندية من قـبل احلكومة الـعراقية 
ـا تصـلهـا عدا وا ـدللـة ال تتـعب في جمع االموال  االنـدية ا
كن دعم هـذا الصندوق ونـقدا من قبل احلـكومة .. وكـذلك 
بـإسـتـقـطاع مـبـلغ ثـابت من حـسـابـات اثريـاء الـبـلـد الـقدامى
واجلـدد الذيـن استـفادوا ويـستـفيـدون من خيـرات البالد من
كـأن يكون شاريع التي ينفـذونها  في مدن العراق  خـالل ا
ـمـكن اذ مـن ا الـف دوالر  شـهـريـاً يـسـحب بــالـيـة رسـمـيـة 
مـقـابل اعـفاء جـمع مـبـلغ مـالي مـعـتـبر بـكل سـهـولـة سـنـويا 
ـسـاهـمـ في دعم هـذا الـصـنـدوق من الـضـرائب شـركـات ا
خـاصة بـعد ان ابدى ـستـقطع من حـسابـاتهم  ـبلغ ا بـقدر ا
احـد االثريـاء وهـو سيـاسي بارز ايـضا اسـتعـداده لالهتـمام
من خالل بــفــكــرة دعم الــريــاضــيـ الــدولــيــ الــســابــقـ 
مــداخـلــته مع الــدولي الـســابق الــكـابــ نـور صــبـري مــقـدم
بــرنـامج سـحــور مع نـور الــذي بـثـته الــفـضـائــيـة الـريــاضـيـة
ـاضي .. بهـذه االلية الـعراقـية خالل شهـر رمضـان الكر ا
نعه من الظهـور في هذه الوسيلة نـحمي الرياضي الرائـد و
مــثـلــمـا حـصل عــلى نـحــو يـثـيــر الـرأفـة  االعـالمـيـة او تـلك 
عـندما يبـادر مقدم البـرنامج القليل ويـحصل في هذه االونة 
ــاديــة الـــريــاضي الــرائــد بـــالــســؤال عن حـــالــته ا ــهــارة  ا
فـيسـتغل االخـير الـفرصـة لبث شـكواه ومـحاولـة استـعطاف

هذه اجلهة او تلك .
نـقيب الـرياضـي الـعراقـي الـكابـ احمـد راضي ابدى هو
ـساعـدة الـريـاضـيـ الدولـيـ الـسـابـق االخـر اسـتـعـداده 
ولكن هذه وهذه خطوة حتسب لنقيب الرياضي العراقي 
يـجب ان ال تكون مؤقتة الية  ـساعدة مهمـا كانت قيمتـها ا ا
ـا تنظم بآالية تضمن استمرارها وا
الهـميتـها للريـاضي الدولي السابق

.
مـا نـتـطـلع الـيـه هـو ضـمـان كـرامة
الـريـاضي الـدولي الـسـابق ودعـمه

بشكل منظم .
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وسم درب الـشـاب أحمـد خلـف لتـشكـيل فـريق جيـد في ا أكدت إدارة نـادي الـطلـبة الـعـراقي أنهـا تضع ثـقـتهـا في ا
وسم احلالي ـقبل.وقال نائب رئـيس الهيـئة اإلدارية بالـنادي محمـد الهاشـمي في تصريح صحـفي مثلـما جنح في ا ا
قبل لـيكون الفريق أفضل وسم ا وبزمن قصـير جدا جلذب العبي شبـاب مثلوا الفـريق بشكل جيد نراهن عـليه في ا
ـقدم لـلـفريق من وزارة الـتعـليم الـعـالي بحـجم طمـوحات وأقوى.وبـ أن إدارة النـادي تطـمح ألن يكـون حـجم الدعم ا
الي سيلعب دورا كبيرا في نافسة على اللقب.وأكد الهاشمي ان الدعم ا اإلدارة واجلماهير ليكون الطـلبة من الفرق ا
درب أحـمد خـلف على تـمديد الـعقد ـميزين مـشيـرا  إلى أن هناك اتـفاق مـبدئي مع ا اسـتقطـاب عدد من الالعـب ا

نصات التتويج. قبل خصوصا أنه أحد أبناء النادي ويجتهد إلعادة الطلبة  للموسم ا
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أكـد مــدرب مـنـتـخـب الـنـاشــئـ عـمـاد
محمـد أن التدريبات واالجـتماعات عن

ـنـتـخب مـنـذ بـعـد مـسـتـمــرة لالعـبي ا
انتشار جائحة كورونا ولغاية اآلن.

وقـال مـحمـد عـملـنـا مع اجلهـاز الـفني

ـتـواصلـة مـنذ عـلى جـمع التـدريـبات ا
ثـالثـــــــة أشــــــهـــــــر  عـــــــلـى أقــــــراص
مـدمـجـة  ستـقـدم إلى الـلجـنـة الفـنـية

قبل. في احتاد الكرة خالل االجتماع ا
: الـعمـدة ان الـتدريـبـات مسـتـمرة وبـ
يــومــيــا وكــذلـك احملــاضــرات الــفــنــيـة
والــتــوعــويــة مع الـالعــبــ بــحــضـور

ساعد عن بعد. اجلهاز الفني ا
واشـار مـحـمـد إلى أن جـمـيع الالعـب
يــطــبـقــون الــتــدريــبــات الــيــومـيــة في
مــنــازلـهـم بـحــذافــيــرهــا حتت إشـراف
ـدربــ مع االلـتــزام بـقــرارات خـلــيـة ا
األزمــة الــطــبــيــة بــعــدم الــتــواجــد في

كتظة. العب ا األماكن وا
واوضح محـمد ان التـدريبات عـنوانها
احلـفـاظ على الـليـاقـة البـدنـية لالعـب
وابـعادهم قـدر االمـكان عن الـتـجمـعات
ولــيـكــونـوا بــجــاهـزيــة تـامــة في حـال

عودة التدريبات اجلماعية.
ومن جــهـة اخـرى نـفت وزارة الـشـبـاب
والــريـاضــة االنـبـاء الــتي اشـارت الى
إصابـة الوزيـر عدنـان درجال بـفيروس

كورونا.
وقـــال مــديـــر قــسم االعـالم واالتــصــال
احلـكـومي بـوزارة الـشـبـاب والـريـاضة
موفق عـبد الـوهاب في بـيان صـحفي 
ان وزيــر الـشــبـاب والــريــاضـة عــدنـان

ـوسم احلـالي وتـتـسـبب بـإلـغـاء ا
في حال  تمديد احلظر.
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ــــــــوسـم احلــــــــالـي دخـل عــــــــنق ا
الــزجــاجـة وبــات قــريــبــا جـدا من
اإللغاء ووفق اجلدول الزمني بات
مـن الـصــعب أن يـــــــــســتـأنف ألن
الـــــوضـع مـــــازال غـــــيــــــر جـــــيـــــد
صـــحــيــا.وتــتــجـه قــرارات خــلــيــة
األزمــة ووزارة الـصـحـة الـعـراقـيـة
نـحـو مـزيـد من الـتـشـدد حملـاصرة
الـفيـروس وهذه الـقـرارات تتـطلب

وقـتـا لتـنـفيـذهـا وقد
ــــوعـــد يــــنـــســــحب 
ـــــــــوسم انـــــــــطالق ا
ــقـــبل وبـــالـــتــالي ا
يــتـــوقـع أن تــعـــلن
ــؤقــتـة الـهــيــئـة ا
الحتــــــاد الـــــكـــــرة
شــطب الـــنـــتــائج
ــــوسم وإلـــغــــاء ا

احلالي.

U½Ë—uJÐ ‰Uł—œ WÐU ≈ wHMð »U³A «

درجال يـتمتع بـصحة جـيدة وال صحة
ابــدا لالنــبــاء الـتـي تـداولــتــهــا بـعض
مــواقع الــتـــواصل االجــتــمــاعي حــول

ستجد. اصابته بفيروس كورونا ا
وتـابع ان الـوزيـر اجـرى فـحـوصـات
دقـــيــقــة فـي اربــيل وبـــغــداد بــعــد
عـــودته من زيــارتـه االخــيــرة الى
شـمــال الـوطن واظـهـرت جـمـيع

الفحوصات نتائج سلبية  
ويواصل عمله بصورة طبيعية
حتى ساعـة اعداد هذا الـبيان 
مـــشــيـــرا انه االن في اجـــتــمــاع
اداري مع مـــديـــر عـــام الـــدائـــرة
ـراجــعـة االداريــة والـقــانـونــيــة 
جـــمــلـــة من االجـــراءات االداريــة
الــــــتي تــــــخص عــــــمـل الـــــوزارة

وظف والرواد. ورواتب ا
واختـتم حديثه بـرجاء موجه الى
جــمـيع االعـالمـيــ والــنـاشــطـ
بـ"تـــــــــوخي احلــذر والـتـأكـد من
ايـــة مــعـــلـــومـــة من مـــصـــادرهــا
ا لـها ـسؤولـة قبل اطـالقهـا  ا

مـن تــــــاثــــــيـــــــــــــرات
سلبية".

احمد ياس



{ باريـس (أ ف ب) - بعـدما أدى
ــسـتــجـد الى فـايــروس كـورونــا ا
فــــوضى فـي روزنــــامــــة األحـــداث
الرياضيـة وصلت الى حد تأجيل
بـيـة الـصيـفـية دورة األلـعـاب األو
وكـأس أوروبــا لـكـرة الـقـدم بـدأت
احلـــيـــاة تـــعـــود تــدريـــجـــيـــا الى
العب لــكن من دون جــمـهـور مع ا

االلتزام بشروط صحية صارمة.
في مــا يـــلي أبــرز األحـــداث الــتي
تــأثـرت بـالـفـايـروس الـذي تـسـبب
حتى السبت  30أيار/مايو بوفاة
أكــــثـــر من 364 ألف شــــخص من

نحو ست مالي إصابة معلنة.
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وأعـــــلـــــنت
الـــلـــجـــنــة
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اضي. ستجد في آذار ا { ميالنو- (أ ف ب) - كشف مدرب نادي أتاالنتا اإليطالي لكرة القدم جان بييرو غاسبيريني إدراكه مؤخرا أنه عانى من فيروس كورونا ا
سابقة دوري أبطال أوروبا وأوضح غاسبيريـني في تصريحات صحفية انه كان مريضا لدى حلول فريقه ضيفا على نادي فالنسيا اإلسباني في  10 آذار  في إياب الدور ثمن النهائي 

شجع مع بدء تفشي كوفيد-19. وهي مباراة أقيمت خلف أبواب موصدة بوجه ا
جموع 4-8 في الذهاب واإلياب. باراة بنتيجة  ?3-4وتأهل الى ربع النهائي  وفاز أتاالنتا في تلك ا

باراة كان وضعي أسوأ. لم أكن أبدو بحال جيدة على مقاعد البدالء". وقال غاسبيريني "عشية مباراة فالنسيا كنت مريضا وبعد ظهر يوم ا
وتابع "كان ذلك يوم 10 آذار/مارس. في اليوم التالي في زينغونيا (مقر تدريب أتاالنتا) لم أ سوى قليال.

 لم أكن أعاني من احلرارة لكنني شعرت بإعياء وكأن حرارتي ."40
قر). بدا األمر وكأننا في منطقة حرب. في الليل كنت أسأل نفسي +اذا ذهبت اليه ماذا سيحصل لي?+". . ثمة مستشفى قريب (من ا وأضاف "كانت سيارات االسعاف تمر كل دقيقت
درب البالغ  62عامـا انه لم يخضع لفحص كشف "كوفيد- "19ألنه لم يكن يعاني من احلـرارة لكنه تأكد قبل عشرة أيام من أنه ان يعـاني من الفيروس بعدما خضع لفحص وأوضح ا

أظهر وجود أجسام مضادة له في جسمه.
ن وجود أجسام مضادة لكن هذا ال يعني انني اكتسبت مناعة" حتول دون التقاط العدوى مجددا. وتابع "تبيّ
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 { لـــنـــدن - (أ ف ب) - أجـــازت
احلـكـومـة الـبـريــطـانـيـة الـسـبت
ــنــافــســات الــريــاضــيــة عــودة ا
خــلف أبــواب مــوصــدة في وجه
شـجعـ اعتـبارا من األول من ا
حزيـران/يـونـيـو بـعد تـعـلـيـقـها
ألكثر من شهرين بسبب فيروس
ـسـتـجـد.وقـال الـوزيـر كــورونـا ا
ـــشـــرف عـــلى أولـــيـــفـــر داودن ا
شـــؤون الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضــة
واالعالم ان "االنــتــظـار انــتـهى.
الـريـاضـة الـبـريـطـانـيـة سـتـعـود
قــــــريــــــبــــــا فـي أجــــــواء آمــــــنـــــة
ومضـبوطـة بعـنايـة" للـوقاية من
احـتمـال الـتقـاط عـدوى "كوفـيد-
."19وســــبـق لـــرابــــطــــة الـــدوري

ــمــتـاز لــكــرة الــقــدم ان حـددت ا
تــــاريخ  17حــــزيــــران/يــــونــــيـــو
كـــمــوعـــد مـــبــدئـي الســتـــئـــنــاف
ـــنــــافـــســـات بــــشـــرط تـــوافـــر ا
الـظــروف الـصـحــيـة والـوقــائـيـة
الئــمــة.لــكن الــريــاضــة األولى ا
الـــتي ســـتــعـــود مــنـــافـــســاتـــهــا
سـتــكـون الـفــروسـيــة مع إقـامـة
سـبــاق لـلــخـيــول في نـيــوكـاسل
بـــشــــمـــال شـــرق إنـــكــــلـــتـــرا في
الـــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــادس مـــن
حــــزيــــران/يــــونــــيــــو.ونــــشــــرت
السلطات احلكومـية البريطانية
الــســبت الــتــوجــيــهــات الــعــامـة
لــلــمـــرحــلــة الــثـــالــثــة من عــودة
النشـاطات الريـاضية بـالتعاون

مع الــــســــلــــطــــات الــــصــــحــــيــــة
اخملـتــصـة والــتي تــلي مـرحــلـة
ثـانــيـة شـمــلت الـسـمــاح بـعـودة
باشر ب التمارين واالحتكاك ا
.وتشـمل التـوجيهات الريـاضي
اجلـديدة عـدم السـمـاح بحـضور
ــــنـــــشــــآت ــــتـــــفـــــرجــــ فـي ا ا
الـريـاضـيـة وعـزل األفـراد الذين
تـثـبت إصـابتـهم بـ"كـوفـيد-?"19
واحــــتـــرام قــــواعـــد الــــتـــبــــاعـــد
االجــــتــــمـــــاعي "مــــتـى كــــان ذلك
ــكــنــا" واحلــد من االحــتــكــاك
ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــر خـالل ا
االحـــتـــفـــاالت.وأعـــرب الــرئـــيس
متاز التنفيذي لرابطة الدوري ا
ريـتـشارد مـاسـتـرز عن "تـرحيب"

بــــالـــقـــرار احلـــكـــومي.وأضـــاف
"نــخــطط مــبــدئــيــا الســتــئــنــاف
17 ــــــــــرلـــــــــــيـغ فـي  الـــــــــــبـــــــــــر
حــزيــران/يــونــيـو لــكـن ال يـزال
أمامنا الكثير من العمل لضمان
".وفي حـ ـعـنــيـ سالمــة كل ا
أكــد وجــوب إجــراء مــبــاحــثــات
إضـافــيـة مع األنـديـة والالعـبـ
ـدربــ أشــار مــاســتـرز الى وا
انه "في حال سار كل شيء على
مــا يــرام سـنــكــون مــســروربـ

الســتــئــنــاف مــوسم 2019-2020
خـالل أكـــــــثـــــــر بــــــــقـــــــلـــــــيـل من
".وســيــلــحق الـدوري أســبـوعــ
اإلنــكــلـــيــزي بــبـــطــوالت كــبــرى
أخـــــــرى فـي أوروبــــــــا عـــــــاودت
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عـــــلى مـــــقــــاعـــــد الــــبـــــدالء وضع
الـكـمامـات الـواقيـة.وحـدد االحتاد
الـرابع مـن تـمــوز/يـولــيـو مــوعـدا

انيا. القامة نهائي كأس أ
وحـددت الـسـلطـات الـريـاضـية في
إسبانيا موعد 11 حزيران/يونيو
لعـودة منـافسـات الدوري على ان
ـبـاراة إشـبـيـلـيـة وريال تـنـطـلق 
ـبـاريـات بـيــتـيس وتـقــام بـقـيــة ا
اعـتبـارا من نـهايـة األسـبوع.وأتى
ذلـك بـــعــدمـــا أجـــازت احلـــكـــومــة
اإلســبـــانـــيــة في 23 أيـــار/مـــايــو
لـــرابـــطـــة الـــدوري اســـتـــئـــنـــاف
ـــنـــافـــســـات من دون جـــمـــهـــور ا
اعــتـبــارا من أســبــوع الـثــامن من
حـزيـران/يـونـيـو.وعـاودت األنـدية
الـتـماريـن بشـكل مـتـدرج بدءا من
الــفـــردي اعــتــبــارا مـن الــرابع من
أيــار/مـــايــو. وبـــدءا من األول من
حـزيـران/يـونـيو سـيـتـاح لألنـدية
خوض الـتمارين اجلـماعيـة بشكل
كامل.وعـلقت مـنافـسات الـدرجت
األولى والــثــانـيــة مــنـذ مــنــتـصف
آذار/مــارس حـــتى إشـــعــار آخــر
عـلـمـا بـأن الـدرجـة الـثـالـثـة (أعلى
درجـة غــيـر احــتـرافــيـة) كــانت قـد
خــــــــضـــــــعـت لــــــــهـــــــذا اإلجـــــــراء
سـابـقــا.وأعـلـنت الــرابـطـة في 10
أيــــار/مـــايــــو تــــســـجــــيل خــــمس
إصــابـات بـالـفـايـروس بـ العـبي
أنـدية الـدرجتـ األولى والـثانـية.
وسـجـلت إصـابـات في أنـديـة مـثل
فـالــنـسـيــا وأالفـيس وإسـبــانـيـول
بـالـفــايـروس الـذي تـســبب بـوفـاة
الــرئــيس الــســابق لــريــال مــدريـد
لورنـزو سانز عن  76عامـا.وأرجأ
لك االحتاد نهائي مسـابقة كأس ا
بــ ريـال ســوسـيــيــداد وأتـلــتـيك
بــلــبــاو الــذي كــان مــقــررا في 18

نيسان/أبريل.
أعــلن وزيـــر الــريــاضــة اإليــطــالي
فــيـنــتــشــنـزو ســبــادافـورا في 28
أيـــار/مـــايـــو حتـــديـــد مـــوعــد 20
حـــزيــران/يـــونـــيـــو الســتـــئـــنــاف
ـعلـقـة مـنذ مـنـافـسات "سـيـري أ" ا
الــتـــاسع مـن آذار/مــارس.وســـبق

نظمة بية الـدولية واللجـنة ا األو
بيـاد طوكيو 2020 ان الدورة ألو
ســتــقــام بـ 23 تــمـــوز/يــولـــيــو
والـثــامن من آب/أغـسـطس 2021
عــــلـى ان تـــــقــــام دورة األلـــــعــــاب
ــبـــيـــة (لــذوي احلـــاجــات الــبـــارا
اخلـاصــة) بـ  24آب/أغــســطس
واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــس مـــــن
أيـلـول/سـبـتـمـبـر.وكـانت األلـعـاب
مــقــررة بــ 24 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو
والتـاسع من آب/أغـسطس 2020
قـبل ان تـقـرر الـلـجـنـة واحلـكـومـة
تـــأجـــيـــلـــهـــا. وأكـــد مـــســـؤولــون
يـابــانـيــون ان الـدورة ســتـحــتـفظ
بــاسـمــهـا "طــوكـيـو 2020. وحـذر
مــســؤولـــون يــابــانــيــون ورئــيس
اني بـيـة الدولـيـة األ الـلـجنـة األو
تـومـاس بــاخ من احـتـمــال إلـغـاء
الـــدورة بــالـــكــامل فـي حــال عــدم
الــســـيــطــرة عــلى تــفــشي الــوبــاء

بحلول موعدها اجلديد.
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ـاني أول بطـولة وبات الـدوري األ
كــبـرى تـعـاود نـشـاطـهـا في 16
أيــار/مــايـو بــعــد تــوقف دام
قــرابــة الــشـهــريـن بـســبب
تـفــشي فـايـروس كـورونـا
ـسـتـجـد.وتـرافـقت هذه أ
الـــعـــودة مع تـــطـــبـــيق
بـــروتــــوكــــول صـــحي
صــــــارم يــــــتـــــــعــــــلق
بـــتـــمـــارين األنـــديـــة
ـــــــنـــــــافـــــــســـــــات وا
وتـصرفـات الالعـب
وأفــــــراد اجلــــــهـــــاز
الــــــفـــــــنـي خــــــارج
ـــــنع ــــلـــــعب.و ا
الـــــبـــــروتـــــوكــــول
ــصـافــحـات بـ ا
الـالعــــــــــبـــــــــ أو
االحـــــــتـــــــفــــــاالت
باألهداف بالشكل
ــــــــــعـــــــــهـــــــــود ا
ـتـكرر والـتـعقـيم ا
لـلكـرات. كـمـا طلب
ـــــتــــواجــــدين من ا
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قـالت رابطـة الـدوري اإلسـبـاني لـكرة الـقـدم اول امس إن أنـديـة الـدرجتـ األولى والـثـانـية
كنها استـئناف التدريبات اجلماعية بدءا من يوم االثن ألول مرة منذ العودة لنشاطاتهم
الـتي تـوقـفت في مـارس آذار بسـبب جـائـحـة فـيروس كـورونـا.وأضـافت رابـطـة الدوري في
بـيـان ”األنــديـة ســتـبــدأ الـتــدريـبــات اجلـمــاعـيــة في أول يـونــيـو بــعـدمــا خـفــفت احلـكــومـة
الـقيود.“وعادت األنـدية إلى الـتدريبـات الفرديـة في بداية مـايو قـبل االنتقـال للتـدريبات في
دة أسبوع ثم من 14 العبـا منذ االثن مجموعـات حتى عشرة العـب في كل مجموعـة 
ـاضي.ويعود دوري الدرجة األولى في 11 يونيـو حزيران لكن بدون حـضور اجلماهير ا
وسم باراة أشـبيـلية ضـد ريال بـيتـيس مع احتمـال إقامـة مباريـات كل يوم حـتى نهـاية ا
في 19 يـوليو تـموز.وتـوقفت أنشـطة كرة الـقدم في إسبـانيا في  12 مـارس بسبـب تفشي
فيروس كورونا لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.وأعلنت وزارة الصحة يوم اجلمعة
ـئـات الـوفـيات ـاضي جـراء الـفـيـروس مـقـارنـة  عن وفـاة  39 شخـصـا خالل األسـبـوع ا

اليومية قبل شهر.
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حدد االحتاد التونسي لكرة القدم السبت تاريخ الثاني من آب/أغسطس موعدا الستئناف
نافسات بعد توقفها بسبب فيروس كورونا مباريات الدوري بـعد أيام من إعالنه معاودة ا
ـستـجد.وأوضح االحتـاد في بـيان نـشر عـلى صفـحته الـرسمـية عـلى موقع فـيسـبوك ان ا
ـتـبقـيـة من مـوسم 2020.2019 سـتـقـام ب الـثـاني من آب/أغـسطس ـراحل الـعـشـر ا ا
و 20أيلـول/سـبتـمـبر.وسـتـستـكـمل مسـابـقة الـكـأس (من الدور ربع الـنـهائي) اعـتـبارا من
بـاراة النهائية في وقت الحق.الى ذلك السادس من أيلـول/سبتمر على ان يـحدد موعد ا
بـاريات خلف ستقـام مبـاريات الدرجـة الثانـية ب  24و 28حزيران/يـونيـو.وستقـام كل ا
ـسـتـجـد.ونـشر ـشـجـعـ تـوقـيـا من انـتـشـار فـيـروس كـورونـا ا أبواب مـوصـدة فـي وجه ا
االحتـاد الـثالثـاء بروتـوكـوال أعـده مع وزارة الصـحـة يُـلزم الـفـرق بـتطـبـيق تـدابـير صـحـية
بـاريـات وجتنب الـتـجمـعات واالقـتـصار عـلى عـدد محـدود من األفراد خالل الـتدريـبـات وا

وان تكون التمارين في الهواء الطلق.
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ــوسم لالحتـــاد تــمــديــد نــهــايــة ا
احلــــالي الى  20 آب/أغــــســـطس
كـحـد أقـصى. وأعـلـنـت أنـديـة عدة
تـسـجـيل إصـابــات في صـفـوفـهـا
مـثل بـارما وتـوريـنو وفـيـورنتـيـنا
وسـمـبـدوريـا بـعـدمـا سـجل األمـر
نفسه لـدى فيورنـتينا يـوفنتوس
أتــــاالنـــــتــــا هــــيالس فــــيــــرونــــا

وبريشيا.
وأعلـنت رابطة الـدوري اإلنكـليزي
مـتاز في 28 أيار/مـايو حتـديد ا
تاريخ 17 حزيـران/يونـيو مـوعدا
ـوسم شرط مـبـدئيـا السـتـئنـاف ا
تــــــوفــــــر كل شــــــروط الـــــسـالمـــــة
لذلك.وتوصلت الرابطة مع األندية
الى اتــفــاق بــشــأن الــبــروتــوكـول
الــصــحي في 18 أيــار/مــايــو مـا
أتاح استئنـاف التمارين بعد ذلك.
وفي 24 مــــنه أجــــازت لألنــــديـــة
اسـتئنـاف التـمارين بـشكل يـسمح
بـــــاالحـــــتـــــكــــــاك الـــــبـــــدني بـــــ
.وأجــــازت احلـــكــــومـــة الالعــــبـــ
ـنافـسات الـبريـطانـية اسـتئـناف ا
الــريـاضـيـة اعــتـبـارا من األول من
حـــزيــران/يـــونـــيـــو.و تـــعــلـــيق
متـاز اعتبارا منـافسات الـدوري ا
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متسابق في
حوض ضمن
بطولة دولية
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نــشـــاطــهـــا بــعـــد تــوقـف طــويل
بـــــســـــبـب فـــــيـــــروس كـــــورونــــا
ـــســـتــجـــد لـــكـن مع اعـــتـــمــاد ا
تــــدابــــيــــر صــــحــــيــــة صــــارمــــة
وإجـــــــــــــــــــــــراءات ســالمــــــــــــــــــــــة
وقـــائـــيـــة.وســـتـــكـــون الـــلـــيـــغــا
اإلسـبـانـيـة ثـاني بـطـولـة كـبـرى
في أوروبا تسـتأنف منافـساتها
بـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــوقف بـــســـبب
11 كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا وذلــك فـي 
حزيران/يونـيو بعدما سـبقتها
ـانــيـا الى ذلك اعـتـبـارا من 16 أ
أيـار/مايـو. كـما تـعتـزم إيـطالـيا
إعــــادة إطـالق مــــوسـم الــــدوري
احملـلي وذلك في مـوعـد مـبـدئي

هو  20حزيران/يونيو.
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انـــطالقـــهـــا في أســـتـــرالــيـــا في
مـــارس آذار إلــغـــاء أو تـــأجــيل
سلسلة من السباقات من بينها
سـبــاقـهــا األشـهــر في مـونــاكـو

ــوسم في الـنــمــسـا بــسـبــاقـ ا
بدون جـماهـير في 5 و12 يولـيو
تمـوز.وتعـ على بـطولـة العالم
ـنـتـظر ـؤجـلـة الـتي كـان مـن ا ا

{ زوريـخ - وكـــــــــاالت : قـــــــــالت
وزارة الـصـحـة النـمـسـاويـة يوم
الـســبت إن سـبـاقـات فـورمـوال 1
ـكـنـهــا اسـتـئـنـاف لـلـســيـارات 

هانز فليك

ــرحـلـة الــثـانــيـة حلـمــلـة +دونت غـو من ا
فايـرال+ (ال تنتشر) التي أطلقتها منظمة
يــونــســكـــو والــتي تــهــدف إلـى تــثــقــيف
وتــوعـيــة اجملــتـمــعــات في جـمــيع أنــحـاء
افريقيا حول مخاطر الوباء".وتابع البيان
نظـمون إن االغنيـة ستترجم الى "يقـول ا
توقع اللـغت الـفرنسيـة والعربـية ومن ا
أن يـتم عرضها عـلى منصات عدة خالل
ـا فـيـهـا بي بي سي وفـرانس احلـمـلـة 
 .24كـما وطُـلب من الـقـائـد اللـيـبـيري أن
يكـون السفير العام للحملة من أجل حث
ـبــتـكـريـن والـفـنــانـ في جـمــيع أنـحـاء ا
افـريـقـيـا".وأشـار مـكـتب الـرئـيس أن وي
كـتـب األغـنــيـة بــنـفــسه وتـضم الــكـلــمـات
نصـائح باالمور التي يجب فـعلها كغسل
ـمـنـوعـة.بات وي اليـدين بـانـتـظـام وتـلك ا
عـام 1995 أول العب مـن خـارج أوروبـا
يتـوج بجائـزة الكرة الـذهبيـة "بالون دور"
بـعد االداء االستثنائي الذي قدمه مع كل
من بـــاريس ســـان جـــرمـــان الـــفــرنـــسي
وميالن االيطالي.كما توج بجائزة أفضل
العب فـي افــريــقــا في ثـالث مــنــاســبــات
(1989و 1994 و1995) ولـــــــــــــعـب فـي
مــســـيـــرته ايـــضـــا مع كل من مـــونـــاكــو
ومــرســـيــلــيـــا الــفــرنـــســيــ وتـــشــلــسي
.أسـفـر ومـانـشـســتـر سـيـتي االنـكـلـيـزيـ
كـوفيد- 19حـتى اآلن في لـيبـريا عن 27

وفاة من أصل 280 إصابة معلنة.
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لــلــحـــد من تــفـــشي فــيــروس "كـــوفــيــد-
ـرة االولـى الـتي يـسـتـغل ."19ولـيـست ا
وي مــهــاراته الــغـــنــائــيــة من أجل نــشــر

التوعية. 
فـي عــــام 2014 وخـالل تــــفـــــشـي وبــــاء
ايـبوال أصـدر أيـضـا أغـنيـة تـوعـيـة ح
كــان ال يـــزال ســنــاتــور.وجـــاء في بــيــان
صـــادر عن مـــكــتب وي "أغـــنـــيـــة +لــتس
ستاند توغاثر تو فايت كورونا+ (فلنتحد
ـواجـهـة كـورونـا) سـتـكـون جزءا سـويا 
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أشـاد هـانز فـلـيـك مدرب بـايـرن مـيـونـيخ بـالعـبـيه بـعـد الـفوز 5 - صـفـر عـلـى فـورتـونا
اني لكرة القـدم يوم السبت وقال إن فريقه لم دوسلدورف في دوري الـدرجة األولى األ
نح لـلمنـافس أي فرصة.وقـطع بايرن خـطوة جديدة نـحو حصـد اللقب لـلمرة الـثامنة
عـلى الـتوالي و 30 في تـاريخه وعـزز تـصدره لـلـمسـابـقة بـرصـيد 67 نـقـطة من 29
مباراة متقـدما بعشر نقاط على بروسيا دورتـموند أقرب مالحقيه والذي يحل ضيفا
وقع الـنادي ”لعـبنـا بجـدية عـلى بادربـورن متـذيل التـرتيب يـوم األحد.وقـال فلـيك 
ــكن مـــتــابــعـــة حــمــاس ــنـح لــلــمـــنــافس أي فـــرصــة ضـــئــيــلـــة.  شــديـــدة ولم 
.“وأضـاف فـليك الـذي أصبح أول مـدرب لبـايرن يـفوز في   22 من أول الالعب
25 مـباراة متـفوقـا على رقـم بيب جـوارديوال الـقيـاسي باالنـتصار 21 مرة ”من
وسم.”في بـايرن مـيـونـيخ يـجب الـفـوز دائـمـا بـلقب ـهم حتـقـيق الـنـجـاح في ا ا

الدوري وهذا هدفنا. 
باريات الـقليلة ونحن في موقف رائع اآلن.“وهذا الفوز ال يزال أمامـنا بعض ا
الـرابع على التـوالي لبايـرن بعد اسـتئنـاف الدوري هذا الـشهر وعـقب التوقف
فـي مارس آذار بـسبـب جائـحـة كوفـيد-19 وجاء بـعد انـتـصار ثـم -1صـفر

اضي. ه دورتموند األسبوع ا في ضيافة غر
هم بالـنسبـة لنا أن نظـهر عدم الـتراخي بعـد مباراة يوم وقـال فليك ”كـان من ا
الـثالثـاء أمـام دورتـمــونـد. لـقـد أظـهـرنــا ذلك من الـثـانـيــة األولى لـذا أنـا أشـعـر

بسعادة كبيرة جدا بأدائنا.“

{ مـونـروفـيـا- (أ ف ب) - أعـلن مـكـتب
الــرئــيس الـلــيـبــيــري جـورج وي الالعب
ـتـوج بـجـائـزة الـكرة االفـريقي الـوحـيـد ا
الــذهــبــيــة عـام 1995 أن مــنــظــمـة األ
ــتــحــدة لــلــثــقـافــة والــتــربــيــة والــعــلـوم ا
(يونـسـكو) سـتسـتخـدم أغنـية أصـدرها
لــنـشــر الـتــوعـيــة حـول فــيـروس كــورونـا
ــســتــجــد.ويـــأمل وي أن جتــد أغــنــيــته ا
أصـداء في بالده الــواقـعــة غـرب الــقـارة
االفـريقيـة والتي تضم 4,5 ماليـ نسمة

بـسبب جـائحـة كوفـيد-.19وتقع
حــلـبــة سـبــاق جــائـزة الــنـمــسـا
ـــمــلـــوكـــة لــشـــركــة الـــكــبـــرى ا
مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة رد بــول
بالـقرب من قريـة سبيلـبرج على
بـعـد  200كــيـلــومـتـر ( 124مـيال)
جـــــنــــوب غــــربـي الــــعــــاصــــمــــة
ــتــوقع أن تــعــلن فــيــيــنــا.ومن ا
فـــورمـــوال  1عن جـــدول مــــعـــدل
لــلـسـبـاقـات في بـدايـة األسـبـوع
ـنـتـظـر إقـامة ـقـبل حـيـث من ا ا
سباق في اجملر اجملاورة بدون
جــمــاهــيــر أيــضــا بــعــد ســبـاق

النمسا.
وبـعــد ذلك سـيــقـام سـبــاق عـلى
حـــلــــبــــة ســـيــــلـــفــــرســــتـــون في
بــريــطــانــيــا وســتــكــون حــلــبـة
ــانــيــا خــيـارا هــوكــنــهـا في أ
بـديال إذا حـالت ظـروف احلـجـر
الــصـحـي دون إقـامــة الــســبـاق
باإلضافـة لسباقات فـي إسبانيا
وبــلــجـــيــكــا وإيــطـــالــيــا.وتــأمل
فـورموال  1في إقامـة ما ب -15
 18 سـبـاقـا بـدال من  22 سـبـاقا
كـمــا كـان مـخــطـطـا في الــبـدايـة
وهـــو رقم قـــيـــاسي لـــيـــنـــتـــهي

أوليفر داودن

وسم في أبـوظبي في ديسـمبر ا
كـانــون األول بــعـد ســبــاقـات في
.وكـــانت آســـيــــا واألمـــريــــكـــتــــ
الـــنـــمــســـا من بـــ الـــدول الــتي
بدأت تـخفـيف القـيود مع تراجع
حـــــاالت اإلصــــابــــة بـــــفــــيــــروس
كــورونـــا.وقــال االحتـــاد الــدولي
لـلـسـيـارات يـوم اخلمـيس إن كل
فـــــريـق من الـــــفــــرق الـــــعـــــشــــرة
شاركة في فورموال  1سيُسمح ا
لـه بــاصـــطــحــاب 80 فـــردا بــحــد
أقـــصى فـي كل ســـبـــاق عـــنـــدمــا
ــــوسم فـي يـــولــــيـــو يــــنـــطــــلق ا
ــرجح أن تــتــجـاوز تـمــوز.ومن ا
األعـــــداد ألف فــــرد مـع إضــــافــــة
ـــراقــبـــ والـــعـــمـــال واألطـــقم ا
الــطـبــيــة وآخــرين.وقــالت وزارة
الصـحة الـنمـساويـة في موقـعها
ـــنـــظـــمــ عــلـى اإلنـــتـــرنت إن ا
قــدمـــوا خــطـــة أمــنـــيــة شـــامــلــة
واحترافية لتجنب العدوى.وقال
وزيـر الـصـحـة رودولف أنـشـوبر
”تـــدعــــو اخلـــطـــة إلى إجـــراءات
صـــحــيــة صــارمـــة واخــتــبــارات
دوريــــة وفـــحــــوصــــات لـــلــــفـــرق

وموظفيها.“ ميدان سباق السيارات في دول اوربية

من مـــنـــتــصـف آذار/مــارس بـــعــد
إعالن نادي أرسنـال إصابة مدربه
اإلسباني مـيكل أرتيـتا بيـنما أكد
تــشــلـــسي إصــابــة العــبه الــشــاب
كـالـوم هـودسـون-أودوي.وفي 10
أيــار/مـايــو كــشف بــرايــتـون عن
تـسـجـيل حـالـة إصـابـة ثـالـثـة ب
العبيه.وفي 29 أيار/مـايـو كشف
مـدرب ليـستر االيـرلنـدي الشـمالي
بـــــرانـــــدن رودجـــــز انه وزوجـــــته
أصــيـــبــا بـــالــفـــايــروس وشـــفــيــا
مـــنـه.وأعـــلــــنت رابـــطــــة الـــدوري
تـــســجــيل 12 حـــالــة إصـــابــة في
صـفوف األنـديـة بعـد ثالث جوالت

من الفحوص. 
وأعـلـنت احلـكـومـة الـفـرنـسـية في
28 نــيـسـان/أبـريـل أن مـنـافـسـات
دوري كـرة الـقـدم بـدرجتـيه األولى
والثانـية ال يُمكن ان تـستأنف قبل
أيـلـول/ســبـتـمـبــر مـا دفع رابـطـة
الـــــدوري بـــــعــــد يـــــومـــــ إلعالن
الــتـــوقــيف الـــنــهـــائي لــلـــمــوسم
ــتــصــدر بــاريس سـان وتــتـويج ا
جرمـان باللـقب.وكانت الرابـطة قد
أرجـــأت نــهــائـي مــســابـــقــة كــأس
الـــــــــرابــــــــطــــــــة مـن الـــــــــرابـع من

نيـسان/أبـريل الى موعـد لم يحدد
بعد.

واتخذت دول عدة قرارات مرتبطة
ـنافسات من عـدمها مثل بعودة ا
اجلمهـورية التـشيكيـة اعتبارا من
ـــارك (28 23 أيـــار/مـــايـــو الـــد
مـنه) صـربـيا (30 مـنه) الـنـمـسا
(الــثـــاني من حــزيـــران/يــونــيــو)
الـبـرتـغـال (الـثـالث مـنه) بـلـغـاريا
(اخلامس منه) كرواتيا واليونان
(الـسادس مـنه) تـركـيا (12 منه)
الـنروج ( 16مـنه) سـويـسرا (19
منه) روسيا (21 منه) وكـرواتيا
ـسـابـقـة الـكـأس (30 أيـار/مـايـو 
ويــسـتــكـمل دوري الــدرجـة األولى
اعــــــتــــــبــــــارا من الــــــســــــادس من
حـزيـران/يـونـيـو) وسلـوفـيـنـيا (5
حزيران/يونيو) واليابان (الرابع
من تـموز/يـوليـو).وفي الـثامن من
ـوسم اجلديد أيار/مايـو انطلق ا
من الدوري الكوري اجلنوبي لكرة
القدم بعد تأخـير نحو شهرين عن
مــوعـده األصــلي وذلك في غــيـاب
شجع واعتـماد تدابير صحية ا
صـارمـة وتـبـاعـدا اجـتـمـاعـيـا بـ

. الفريق
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ذكـرت مجـلة االيـكونومـيست الـبريـطانيـة في تقـرير نـشرته يوم
هدور اإلثن  27اذار  ?2014من إن "كمية الغـاز الطبيعي ا
نـتج في آبار البـصرة تقدر ـصاحب للنـفط اخلام ا احملروق ا
سـنويـا بـحوالي  12ملـيـار مـتر مـكـعب بـالـسنـة وهي كـمـيات
تـفـوق االسـتـهالك الـسـنـوي لـدولـة الـنـمـسـا بـأكـمـلـهـا" هـذا ما

ذكرته اجمللة عام 2014 والزال احلال على ماهو عليه.
هدور احملروق في صاحـب ا وعنـد حساب قـيمة كـمية الـغاز ا
والـتي تـقدر سـنـويا بـحوالي  12ملـيار آبـار الـبصـرة وحـدها 
متر مكعب بالسنة —حسب تقرير مجلة اإليكونوميست أعاله-

فإن النتيجة ستكون كاألتي:
(26,4�12000000000= 454,545,454 وحــــــــــــــــــــدة
حراريـة) وعند األخـذ بنظـراإلعتبـار إن معدل سـعر الف وحدة
احلراريـة يـساوي  15دوالريـكون مـقـدارما نـحـرقه سنـويا من
آبـــار الـــبـــصـــرة وحـــــدهـــا مــبـــلـغ يــقـــرب من (7) مـــلـــيـــارات

دوالرسنويا.  
إمـا إذا حسـبـنـا كلـفـة الوقـود الـذي نسـتـخـدمه لتـوفـير الـطـاقة

الكهربائية في العراق اآلن فستكون كما يلي:
تـتـلـقى مـحـطـات تـولـيـد الكـهـربـاء يـومـيـا مـامـجـموعه  7مالي

لـتـرمن الـوقـود يـومـيا (4ماليـ من وزارة الـنفـط العـراقـية و3
مالي من اخلـارج-إيران والكـويت) فإذا ضربـنا هذه الـكمية
بـسعـر اللـتر الـواحد من الـوقود الـذي يتـراوح ب 0. 4 دوالر
عدل 0. 5 دوالر يكون ما نـنفقه على وقود و0. 6 دوالر أي 
احملـطات 3. 5 مـليـون دوالريـومـيـا أي مـلـيار ومـئـتـان وسـبـعة

وسبعون مليون دوالر سنويا!!
ـجرد أن يـتم إعتـماد الـطرق ـكن توفـيرهـا  وهي مـبـالغ كان 
احلـديـثـة في تــولـيـد الـطـاقـة الـكـهـربـائــيـة من الـطـاقـة الـنـظـيـفـة
(الـشمس والـنفـايـات بالـدرجة األسـاس) أما إذا كـان البد من
إسـتـخدام وقـود عـادي فـيـمـكن تـعـويض كل هـذه اخلـسـائرمن
خالل نـصب محطـات تعـمل على الـغاز الذي ال زلـنا نـحرق ما

بلغ يوميا منه كما بينت أعاله. تفوق قيمته أضعاف هذا ا
صـاحب لـلـنفط إال بـكـميـات مـحدودة لم يـتم إستـثـمار الـغـاز ا
ـاضي عقدا جـدا فقـد سبـقأن وقـعت وزارة النـفط في يولـيو ا
ـصاحب في مع شركـة هـانيـويل األمـيـركيـة السـتثـمـار الغـاز ا
عـدد من احلقول الـنفـطية في مـحافـظتي البـصرة ومـيسان في
جنوب العراق لكنها تبقى محاوالت بسيطة ال ترقى إلى حجم
اخلسائر التي يتعرض لها قطاع الطاقة بسبب سوء اإلدارة.
عــلـمــا إن هـيـئــة الـنــزاهـة ومــفـتش وزارة الــكـهــربـاء كــانت قـد
إكــتـشـفـت إن كـمـيــات كـبـيــرة من الـوقـود اخملــصص حملـطـات
الـتولـيـد يجـري تـهريـبـها الى الـسـوق احمللـيـة أو األجنـبـية فـقد
كـشف الــسـيـد عالء مـحـي الـدين (مـوظف في هـيــئـة الـنـزاهـة)
لـوكالـة الصـحافـة الفـرنسـية بـتاريخ 6/23/ 2011إنه "تنقل
كـميـات كـبيـرة من الوقـود في صهـاريج الى محـطات الـكهـرباء
لــكـنــهــا ال تـصـل الى وجـهــتــهــا وتـخــتــفي في الــطـريق". وان
عمـليـات الـسرقـة هذه من تـنـفيـذ من يتـولون الـنـقل ولكـنهـا تتم
بـتواطـؤ مسـؤول كـبار في الـوزارة. وهذا يـؤدي الى تخـفيض
االنـتـاج من  300 الى  400مـيـغـاوات يـومــيـا" مـوضـحـا انه
يـعـمل عـلى هـذه الـقـضـيـة مـنـذ عام 2010 وقـال مـحي الـدين
"نحـاول تكوين فـكرة دقيقـة عن حجم هذه الـسرقات والـكميات
كـنني ان اؤكد لكم ان في االمر احتياال واسع الناقصة لكن 
ـثال 120 صـهـريجـا كـانت تـنقل الـنـطاق".وذكـر عـلى سبـيل ا
الـوقـود في تـشــرين الـثـانـي/نـوفـمـبــر من مـصـفــاة بـيـجي الى
سـامـراء الـلـتـ تـبـعدان 90 كـلم و حتـويـل طـريـقـهـا وسـرقة
ـفتشـون في مرة اخرى اخـتفاء الـوقود الذي تـنقله.واكـتشف ا
ـسؤول "نحاول260  صهـريجا آخـر على طريق بـغداد.وقال ا
ضايقة نع السرقة لكنـنا نتعرض  انشاء الية تفتـيش صارمة 

مجموعات في الوزارة لها عالقة بهيئات النقل"
فيما كشف تقرير فريق إستقصائي تابع لهيئة النزاهة بعد أن
قــام بـزيــاراتٍ مـيــدانـيــــةٍ لـبــعض تـشــكـيالت وزارة الــكـهــربـاء
ُعـوقات التي تواجه والوزارت واجلهـات ذات العالقة لتـحديد ا
عملـها وعدم قدرتها عـلى تلبية احلـاجة الفعليَّـة للمواطن "إن
هنـاك مشـاريع إلنـتاج الـطاقـة الكـهـربائـية مـتوقـفة —دون مبرر
تـها منـطقي- حـقـقت نسـباً مـتقـدمة مـن اإلجناز وتُـقدَّرُ إنـتاجـيـَّ
بـ(14000) مـيـكـا واط ومن شـأنـهـا حتـقيـق اإلكـتفـاء الـذاتي
في إنـتــاج الـطـاقــة الـكـهـربــائـيـة وتــشـمل احملــطـات احلـراريَّـة
ـركـبـة إضـافـة إلى محـطـات (الـديـزالت هـونداي) والـغازيَّـة وا
" ..و"إن وســامـراء وفي (12) مــوقــعـاً و(17) مـحــطــةً ثــانــويـةً
ـوازنة االستثـمارية لوزارة صـروفة ضمن ا مجـموع األموال ا
الـكهـربـاء بـ عامي (2006-2017 ) بـلـغت أكـثر من (34)
ـا يـقارب (29) مـليـار دوالرٍ أمـريكيٍّ تـرلـيون ديـنـارٍ عراقيٍّ 
ُـتحـقـقة فـبـلغت (16010) ميـكا واط أمَّا الـطـاقة اإلنـتـاجيـة ا
عـلمـاً أنَّ الـطاقـة اإلنتـاجيـة التـصمـيمـيَّة (33595) ميـكا واط"

تحققة أقلُّ من النصف.  أي أنَّ نسبة الطاقة ا
وشخــــــــــــَّص الـفـريق في تـقريـره  الـكـثيـر من اخملـالـفات
منها عدم تـنفيذ  الوزارة ألمـر ديواني صادر عن مكتب رئيس
ديـرين العـام الوزراء  في 2015/9/10 بإعـفاء (8) من ا
من مـهامـهم وإحالـتهم إلى الـتقاعـد وكذلك إحـالة عـقد جتـهيز
مادَّة الـگاز حملـطـات التـوليـد إلى شـركاتٍ دون مـصـادقة جلـنة

حتليل العطاءات وغيرها من اخملالفات.
مـا ذكـر أعاله نـزر يــسـيـر من سـوء إدارة هـذا الـقـطـاع فـثـمـة
شار أخطاء ومخالفات كثيرة أشار إليها تقرير هيئة النزاهة ا
إلـيه أعـاله ولم تـتم مــعـاجلـة تــلك األخـطـاء فـي وزارتي الـنـفط
ـا تـفـاقـمت ـهـدي ور والـكـهـربـاء أثـنـاء حـكـومـة عــادل عـبـد ا
هـمة في هاتـ الوزارت الـلت ـفاصل ا األخطـاء في بعض ا

تمثالن عصب احلياة واإلقتصاد للدولة.
نـأمل من الـوزراء اجلدد فـي حكـومة الـسـيد الـكـاظمي مـغادرة
الطريقة النمطيـة في إدارة هذا القطاع احليوي وتركيز وزارة
ـصاحب الـنـفط على مـوضوع زيـادة فرص اإلسـتـثمـار للـغاز ا
ا له من إنعكاسات كبيرة على قـطاع الطاقة عموما والكهرباء

بشكل خاص.
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الــعـراقي مــقـابل الــدوالر األمـريـكي
وازنـة وتقـليل الـعجز لزيـادة رقم ا
فيها واجـد من الضروري توضيح
ـصـطـلـحـات فـقـد يـتـفـاجـأ بـعض ا
ن الــــقــــار مـن جــــهـل كــــثــــيــــر 
يــتــحــدثـون فـي هــذا اجملـال ولــعل
فـيـهم من هـو في مـواقع مـهـمـة من

سؤولية. ا
w uJŠ „d%

Floating) تـعــو صـرف الـعـمـلـة
Exchange Rate)  تعو الـعملة
هـو سـعر صـرف الـعـملـة الـذي طرأ
عـليـه تعـو بـحيث أصـبح مـحرراً
بـشـكل كامـل فال تتـدخل احلـكـومة
ـــركـــزي في حتـــديـــده أو الـــبــــنك ا
ــا يـتم إفـرازه بـشـكل مــبـاشـر وإ
تــلــقــائــيــاً في ســوق الــعــمالت من
خالل آلــــيــــة الــــعــــرض والــــطــــلب
(Supply And Demand) الــــتي
تسمح بتـحديد سعر صـرف العملة
الوطنـية مقـابل العمالت األجـنبية
ــصـــطــلح الــســعــر ويـــقــابل هــذا ا
Fixed) الــثـابت لــصــرف الـعــمــلـة
Exchange Rate) سـيــتم حتـديـد
ـيـة سـعــر مـحـدد مـقــابل عـمـلــة عـا
رئـيـسيـة (عـادة الـدوالر األمـريكي 
ولـكن أيــضًـا الـعــمالت الـرئـيــسـيـة
األخـــرى مــثل الـــيـــورو أو الــ أو
ســـــلــــــة من الــــــعـــــمالت) مـن أجل
احلفـاظ على سـعر الـصرف احمللي
ركزي بشراء وبيع  ويقوم البنك ا
عـملـته اخلـاصة فـي سوق الـصرف
األجنبي مـقابل العملـة التي يرتبط

ـعـونــة لـكي يـسـدد الـيـوم يــطـلب ا
ـتـقـاعـدين الن ــوظـفـ وا رواتب ا
مــا يـدخل الى اخلـزيــنـة ال يـسـاوي
ربع مـا يـحـتـاجه الـعـراق لـتـغـطـية
ـوازنـة الـرواتب فــقط فـقــد كـانـت ا
ـالـيـة لـسـنـة 2019 قـد خـصصت ا
ـدنــيـ ـتــقــاعـدين مـن ا لـرواتـب ا
والــــــــــــــعـــــــــــــســــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــ
(9,316,652,417,000) ديـــــنـــــاراً
وظـف تـساوي عـراقيـاً ورواتب ا
(43,404,629,267,000) ديـــنــاراً
عراقياً ومجـموع الرواتب السنوي
لـــعـــام 2019 يـــكـــون مـــا مـــقـــداره
(52,721,281,684,000) ديـــنــاراً
ــا يـــعـــني ان الـــعــراق عــراقـــيـــاً 
يــــــــحــــــــتـــــــــاج شــــــــهــــــــريــــــــاً الى
( (4,393,440,140,000ديـــــنــــاراً
عراقـياً واذا اخـذنا بنـظر االعـتبار
ان تــصـــريـف الـــديــنـــار الـــعـــراقي
ديــنـار لـكـل دوالر يـعـني ان 1,200
الـــعــــراق يـــحـــتـــاج شــــهـــريـــا الى
(3,660,000,000) دوالراً تقـريـباً
بـيـنـمـا الـنـاجت احملـلي لـلـعـراق هو
(1,100,000,000) دوالراً تـقـريـبـاً
لـشـهـر مارس و(1,200,000,000)
دوالراً تــقــريــبــاً لألشــهــر الــقــادمـة
فـالـعـراق يـحـتاج الى (2.5) مـلـيار
دوالر تـقـريـبـاً شـهــريـاً لـكي يـغـطي
نفقـات الرواتب الشهـرية فقط هذا
بـــغض الــنــظــر عـن االحــتــيــاجــات
ــعـــاجلـــة هــذا الـــفــشل األخـــرى و
الذريع بدأت تعـلو بعض األصوات
ألجل تخفيض سـعر صرف الدينار

ـــر الــعـــراق بــظــروف غـــايــة في
احلـسـاسـيـة فـاالقـتـصـاد الـعـراقي
يـواجه حتـدٍ حـقـيــقي بـعـد الـفـشل
الــذريع في إيــجــاد بـدائـل عن بـيع
النفط اخلام واؤكد هنا بيع النفط
اخلام وليس الصناعات النفطية

(Oil Refining Industry) 
وصناعة البتروكيمياويات

(Petrochemical Industry) 
فـالـعـراق من اكـبــر االحـتـيـاطـيـات
الــنــفــطــيــة  (Oil Reserves) في
ـتـلك  147.2مـلـيار الـعـالم فـهـو 
بـرمـيـل بـحـسب اسـتـكـشـافـات عام
ــــــــئــــــــة أي  2018 من 8.5 بـــــــــا
thebalance - -ي االحتيـاط العا
ومع هذا فهو يستورد سنويا 3.3
تـرلـيـون ديـنـار عـراقي مـنـتـوجـات
نفطية —التقرير السنوي الستيراد
ـــركــزي الـــعــراق 2018 جلــهـــاز ا
لإلحـــصــاء 2019- ويـــســـــــتــورد
طــاقـة بـقــيـمـة 7 تــرلـيـــــون ديـنـار
عـراقي —مـوازنـة  2019:الــوقـائع
الـعـراقـيـة الـعـدد  4529في /11/2
ــكن انــتــاجــهــا -2019 وكــلــهـــا 
عـراقــيــاً فــضالً عن مــوارد أخـرى
كـالـزراعـة والـصـنـاعـات اخملـتـلـفـة
والتجارة والسـياحة وغيرها هذا
مـع عـــــدم وجـــــود الـــــصــــــنـــــاديق
الــــســــيــــاديــــة االســــتــــثــــمــــاريــــة
Sovereign Wealth Fund))
الــــتـي تــــأمن واردات اضـــــافــــيــــة
ومحفظة حلماية مستقبل األجيال
خــاصـة فـي زمن االزمـات الــعـراق
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فــيــهــا أي عــدو مــحــتــمل والــعــمل
ـــســتـــمــر عـــلى تـــعــظـــيم الـــقــوة ا
وإضــــعـــاف أي خـــصم مــــحـــتـــمل.
وتـسـتـنـد هـذه الـرؤيـة إلى الـفـكـرة
الــتي تــعــتــبــر أن اإلنــســان شــريـر
وأنــاني بـطـبــعه وال أمـان ألحـد من
أحـد سـوى الـقوة الـتي تـردع فـيـها
اآلخــرين. ويــلــخص هــذه الــفــكــرة
ـلكي تـوماس هوبز - الفـيلسوف ا
ــدرسـة وهــو من مــؤســسي هــذه ا
إضـافـة الى اإليطـالي مـيـكافـيـللي-
بــقــولـه: "وهــكــذا مـن الــواضح أنه
زمـن عـيش الـبـشــر من دون سـلـطـة
عـامــة حتـافظ عــلـيــهم جـمــيـعـا في
حـــالـــة خـــوف يـــكــونـــون في تـــلك
احلـالـة الـتي تـسـمى احلـرب وهي
حـرب فـيـهـا كل إنـسـان ضـد اآلخر.
ألن احلــــرب لــــيــــست في ســــاحــــة
ــعــركــة فـــقط أو فــعل احملــاربــة ا
ا تندلع مع مرور الوقت عندما وإ
تـصـبح اإلرادة للـمـنـافسـة بـاحلرب
مـعروفـة تمـاما." وتـتلـخص الفـكرة
بــعـدم األمـان وأن الـبـشـر في حـالـة
إســـتـــعــــداد مـــســـتـــمــــر لـــلـــحـــرب
والعالقات الدولية تبقى محل ريبة
وخــوف من هــيــمــنــة الــقــوي عــلى
الـضــعـيـف وإن اإلتـفــاقـيــات الـتي
تــنــعــقــد مــا بـ الــدول مــا هي إال

أباطيل وأقاويل كما يرى هوبز. 
يـطـرح البـروفـسور األمـريـكي جون
ر في مـعرض  حـديثه عن ميـرشـا
الـصـعـود الـصـيـنـي سـؤاال مـركـزيا
لـينـطلق مـنه لتـفسـير بـنيـة النـظام
الـــدولـي والـــعالقـــات الــــتي تـــربط
الـدول فـيـما بـيـنـهـا -وهو من رواد
الـواقـعـيـة اجلـديـدة- حـيث يـطـرح
كـن لـلـص تـسـاؤله الـتـالي: هـل 

أن تنـهض بسـلمـية من دون حرب?
ومن هـــذا الــــســـؤال يـــنــــطـــلق في
اإلجـابــة مـتـبـنــيـا الـنــهج الـواقـعي
ليـصل لنتيـجة حتـمية مـفادها عدم
إمكانيـة نهضة الصـ بسلمية من
ــتــحـدة دون حــرب مع الــواليــات ا
األمريكـية. ويوضح أدلـته اخلاصة
على هـذا االستنـتاج بعـدما يوضح
أمــرين مــهـمــ من وجــهــة نــظـره
وهمـا إفتراضـان يفـترضهـا إلثبات

نظريته:
 األول: يــــــفـــــتــــــرض أن الـــــصـــــ

الـــشـــعـــوب وتـــقـــدم الـــدول عـــلى
الــــعـــكس الـــعالقــــات الـــتي تـــعج
بـتـفـاعـالت الـصراع الـتـي تـسـتـند
لسياسة "مركز القوة" في العالقات
الدولية فإنها تكون مصدرا إلثارة
نـازعات الدوليـة معرضـة العالم ا
ـسـيرة لـويالت احلـروب ومـعـيـقـة 
الـــشـــعـــوب في طـــريـق تـــقـــدمـــهــا

وازدهارها."
 إن هذا التعريف يركز على طبيعة
الــعـالقــات الـــدولـــيــة فـي كــونـــهــا
عالقــات صــراع وتـعــاون في نـفس
الوقت يـرجع ذلك إلى االخـتالفات
اجلــوهـريــة بـ الــدول عــقـائــديـا
مـذهبـيا أيـديـولوجـيا اقـتصـاديا
عسكريا ثقافـيا وتكنولوجيا. هذه
االختالفات تولـد الصراع ب دول
والــتــعـــاون بــ دول أخــرى. ومن
هـنا يـختـلف تفـسيـر العالقـات ب
ـدارس الــفـكـريـة الـدول وتـتــعـدد ا

كذلك. 
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كـيف تنـشـأ العالقـات الـدوليـة وما
هي قـواعـدهـا ووسـائـلـهـا? من هذا
الـــتـــســـاؤل اجلـــوهـــري يـــنـــطـــلق
ـفــكـرون لـتــحـلـيل الــعالقـات بـ ا
دارس الفكرية إال الدول وتتعدد ا
دارس الرئيسية كن حصر ا أنه 
بـثالثـة مــدارس كل مـنـهــا تـتـبـنى
إجتاهـا مخـتلـفا عن األخرى وهي
ـدرسة ـدرسة الـواقعـية ا كل من ا
ــدرسـة ـثــالــيــة وا الـلــيــبــرالــيــة ا
اركسية. سنـركز هنا على دراسة ا
درسـة الواقـعيـة موضوع مبـاني ا

دارس األخرى. البحث دون ا
تــســتــنــذ رؤيــة الــواقــعــيــ عــلى
مــفـهـوم "الـقـوة" الـذي يـحـدد شـكل
الـعالقات بـ الـدول وال يوجـد ما
يـســمى األخالق أو الـفــضـيــلـة في
ي هو هذا الـنظام. إن الـنظام الـعا
نـظـام "فـوضـوي" ال حتـكـمه سـلـطة
ـكن الــرجــوع إلـيــهـا وإن عــلـيــا 
الــغــايـة أو الــهــدف األســاسي ألي
ا أن ـومة الـبقـاء" و دولـة هو "د
الـــنــظـــام فــوضــوي فـــإن كل دولــة
مـعرضـة للزوال والـهيـمنـة من قبل
دولــة أقـوى. لـتـحـافظ الـدولـة عـلى
بقـائهـا وعدم زوالـها فـهي ال بد أن
تــمــتــلك أدوات الــقــوة الـتـي تـردع

هـل ســــتــــحـــدث احلــــرب الــــتي
فكرين ما يتحدث عـنها كثيـر من ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـ الـواليـات ا

والص فعال?
لإلجابـة عن هذا الـتساؤل نـحتاج
ــبـانـي الـتـي يـتــبــنــاهـا لــدراســة ا
أصـحاب هـذا اإلجتاه وحـتمـا فإن
ـباني قـائـمـة على فـرضـيات هـذه ا
ونــظـريـات في الـعـالقـات الـدولـيـة
وعــلــيه فـــإن دراســة األسس الــتي
يــعـــتــمــد عـــلــيــهـــا أصــحــاب هــذا
اإلجتــاه ســتـــوضح لــنــا اإلجــابــة
ـفـروض ـتـوقـعـة عن الــتـسـاؤل ا ا
هنـا. تختـلف وجهات الـنظر كـثيرا
ــفــكـرين والــســيــاســيـ مــا بــ ا
ــوضــوع بــنــيـة حــيــنــمــا يــكـون ا
الــنـظــام الــدولي وكـيــفــيـة تــكـوين
وتشـكيل العالقـات الدوليـة فهناك
نـظـريـات عـديــدة تـفـسـر الـعالقـات
والــتــفــاعالت مــا بــ الـدول. لــكن
الــثـابت الـوحـيــد هـو أن الـعالقـات
ـصالح" سواء كانت مبنـية على "ا
صالح سياسـية أو إقتصادية أو ا
ثــقــافــيـة أو غــيــرهــا ولـذا يــفــسـر
الـبـعـض الـعالقـات الـدولـيـة بـأنـها
ـشـتـركـة الـتي ـصـالح ا مـجـمـوع ا
تـربط مـا بـ دولـتـ أو أكـثـر أي
أن كال الـدولـتـ الـتــ تـربـطـهـمـا
عالقة ما ينتفعان بقدر متكافئ إال
أن هناك الكثير من يرى عكس ذلك
تمامـا وهذا واضح من مالحـظتنا
لـعالقــات كـثــيـرة تـربـط دوال قـويـة
نـفـعة بـدول ضـعيـفـة تـكون كـفـة ا
لصالح الدولية القوية بشكل أكبر
ــصـالح ويــتـحــطم عـنــدهـا مــبـدأ ا

تكافئة تماما.  شتركة ا ا
يعرف الدكتور أحمد عباس البديع
الـــعالقـــات الـــدولــيـــة في كـــتــابه:
"الـــعالقـــات الــدولـــيـــة: أصـــولـــهــا
ــعـــاصـــرة بــأنـــهــا: قـــضــايـــاهـــا ا
"مجموعة من األنشطة والتفاعالت
واألفــــعــــال وردود األفــــعــــال بــــ
مـختـلف دول العـالم وعبـر احلدود
اإلقلـيمـية... تـرتبط ارتبـاطا وثـيقا
بـأمـور احلـيـاة اإلنــسـانـيـة وتـؤثـر
تـأثـيــرا مـبــاشـرا عـلى أمـن الـعـالم
واســـتــقـــراره حــيث أن الـــعالقــات
ـبــنــيـة عــلى أسس مـن الـتــعـاون ا
والـتـفاهم تـؤدي إلى ازدهـار حـياة

أعـــلى مـن الـــدول جتـــبــرهـــا عـــلى
احـتـرام الـقـانــون الـدولي وتـسـهـر
على حماية حـقوق الدول  كبيرها

وصغيرها 
2- أن الـــقــوى الـــعـــظـــمـ تـــمــتـــلك
بــطـبــيـعــة احلــال قـدرا من الــقـدرة
الـعسـكريـة الـهجـوميـة تمـكنـها من
إحلـــــاق األذى أو حـــــتـى الـــــدمــــار

ببعضها البعض 
كن أن تـتيقن من 3- أن الدول ال 
نـوايـا الـدول األخـرى أو أن تـتـأكـد
من أن الـدول األخرى لـن تسـتـخدم
قــدرتــهـا الــعـســكـريــة الـهــجـومــيـة

هاجمتها 
4- أن الـبـقـاء هو الـهـدف الـنـهائي
لـــلــقــوى الـــعــظـــمى وحتــديــدا أن
الدول تـسعى لـلحـفاظ عـلى سالمة
أراضــيــهـــا واســتـــقالل نــظـــامــهــا

السياسي الداخلي 
5- أن القـوى العظـمـ فاعل عقالني
يـدرك بــيـئـته اخلــارجـيــة ويـخـطط

استراتيجيا للبقاء فيها.
إن هـذه الفـرضـيات الـتي يـفرضـها
الـــكــتـــاب تـــمــثـل أســاس الـــفـــكــر
لـلــمـدرسـة الــواقـعـيــة الـتي تـؤمن
بــالــقـوة كــركــيـزة أســاســيـة تــقـوم
عليها بنية النظام الدولي. بالتالي
درسـية الواقـعية اذا أن ا يتـضح 
تـرى بـأن وقـوع احلـرب بـ الدول
ـتـنـافــسـة والـصـاعـدة الـعـظــمى ا
كأمريـكا والص ضـرورة حتمية
كن تفاديها. وأن غالبية الدول ال 
درسة -حتى تـلك التي ال تـؤمن بـا
الــواقــعــيــة- تــســيــر مــخــتــارة أو
مـــضــــطـــرة -نــــتـــيــــجـــة لــــلـــواقع
ـــــفــــروض- وفـق مـــــنــــهـج هــــذه ا
ــدرسـة في تــطـيــطه وســلـوكــهـا ا
وهـذا مــا نـلــحـظه فـي سـيــاسـيـات
دول عـــديــدة كـــأمــريــكـــا والــصــ
وإيـران وتــركـيــا وغـيــرهـا. ووفــقـا
لهـذه النظـرية بـات من الغريب أن
ال تـنــتـهـج الـدول األخــرى سـلــوكـا
مـشـابـها كـتـعـزيز الـقـوة وإن كان
من دون دافع لـلهـيـمنـة عـلى الدول

األضعف األخرى!
 لتعزيز القوة أهـمية كبرى أهمها
الـــدفـــاع عن الـــنـــفس مـن أي عــدو
خارجي محتمل وليس بالضرورة
أن يــكــون تــعــزيـــز الــقــوة لــغــايــة
الــهــيـمــنـة والــســطـوة أن تــمــتـلك
الــــقـــوة فـــهـــذا شـــرط من شـــروط
ـــومـــة الـــبــــقـــاء في الـــســـاحـــة د

ــوهـــا اإلقــتـــصــادي ســـتــواصـل 
لـعــشـريـن أو ثالثـ ســنـة قــادمـة
ــا قـطــعــته خالل أكــثــر بــكــثــيــر 
الــــعـــشــــرين أو الــــثـالثـــ ســــنـــة

اضية.  ا
الــثـــاني: إن الــطــريــقــة الــوحــيــدة
لإلجـابة عـلى سـؤالنـا عن إمـكانـية
نـهوض الـصـ بسـلـميـة من عدمه
يـحـتـاج  لـنـظـريـة وعـلـيه ال بـد أن
يكون السؤال نـظريا ألنه ال توجد
لـــديـــنـــا حـــقـــائـق مـــثـــبـــتـــة حــول
ـستـقبل لم يـحدث ـستـقبل ألن ا ا

بعد.
ر أن الص كمـا يفتـرض ميرشـا
سـتـنتـهج سـلوكـا مـشابـهـا لسـلوك
ـــتــحـــدة األمـــريــكـــيــة الــواليـــات ا
لـلــدخــول لــنـادي الــعــمــالـقــة كــمـا
يـــســــمـــيه. ومن دراســـة الـــصـــراع
األمــــريـــكي الــــصـــيــــني يـــنــــطـــلق
ــر لــبــيــان وجــهــة نــظـر مـيــرشــا
ـدرســة الـواقـعـيـة وذلك من خالل ا
افــــتــــراضـه خلــــمس فــــرضــــيــــات
أسـاسـيـة حـول الـنـظام الـدولي في
كــتـــابه "مــأســاة ســيــاســة الــقــوى
الــعـــظــمى". حــيث يــقــدم الــكــتــاب
نـظـرية بـنيـويـة للـسيـاسـة الدولـية
أطلق عليها "الواقـعية الهجومية".
ترى الواقعية الهجومية أن القوى
الــعـظـمى تـهـتم بـالـدرجـة األسـاس
بــاحلـفـاظ عـلى بـقـائـهـا في عـالم ال
تــوجـد فـيه هـيــئـة أعـلى من الـدول
حلماية إحداها من األخرى ولذلك
تـدرك الدول أن الـقـوة هي األساس
لــبـــقــائــهـــا. ولــذلك تــكـــون الــقــوة
وزيادتها هي الهـدف الدائم للقوى
الـعــظـمـى والـدول عــمـومــا ولـذلك
أيـــضــــا ال تـــوجــــد قــــوى الـــوضع
الــــراهن في الــــنـــظــــام الـــدولي إال
نـــادرا وتـــتــمـــثل فـــقط فـي الــدول
هـيـمـنـة الـفعـلـيـة الـتي يـكون من ا
مـصـلـحـتـهـا احلـفـاظ عـلى الـوضع

الراهن.
تقوم النظرية الـتي يقدمها الكتاب
لـتـفــسـيـر سـلـوك الــقـوى الـعـظـمى
وتــنــافــســـهــا الــدائم عـــلى الــقــوة
ونـضـالـهـا من أجل الـهـيـمـنـة عـلى
خـــمس فــرضــيـــات حــول الــنــظــام
الــــدولي تــــوجب عــــلـى الـــدول أن
تـــتـــصـــرف بـــطــريـــقـــة عـــدوانـــيــة

وتنافسية:
1- أن الــنــظــام الــدولي فــوضــوي
بـسـبب عدم وجـود سـلـطة مـركـزية

الدولية أمـا حينمـا تبقى الدولة -
أيا كـانت- ضعيـفة فهـذا يعزز من
فرص هيـمنة الدول األقـوى عليها
ـرحـلـة الـعـدم كـما بل ووصـولـهـا 

ينبهنا التاريخ القد واحلديث.
فكر الـعربي وعالم اإلجتماع كان ا
ـــشــهـــور بن خـــلـــدون قــد وضع ا
مــفـاهـيــمـا عـديــدة تـتـقــارب مـعـهـا
ـدرسـة الواقـعـيـة في يومـنـا هذا ا
حــيث كـان يـرى بـأن الـدولـة تـكـون
في أولـهـا بدويـة" وكـانت تتـمـحور
عـمـلــيـة نـشـوء الــدولـة في فـكـر بن
حورين أساس وهما: خلدون 

إن الدولة تنشأ من البداوة.
 وعمادهـا العصبـية. أي أن الدولة
قائـمة عـلى العـصبيـة التي تـختزل
مـفـهـوم الـقـوة والغـزو والـسـيـطرة

في العقل البدوي.
ثل بداية.  إن نشوء الدولة 

دورة تاريخية- سياسية تتقدم في
إطــارهـا الـدولـة كـمـوضـوع وثـمـرة

للصراع.
W¹Ëb³ « …QAM «

لذا فـإن الفكـر اخللـدوني قائم على
ضـرورة الـنـشـأة الـبـدويـة لـلـدولـة
ألنـه في الـبـداوة تـكـون الـعـصـبـيـة
ـــا أن فـــكــرة في أوج قـــوتـــهـــا و
الـدولة قـائمـة على الـعصـبيـة فمن
الضرورة أن تـكون والدتهـا بدوية.
وإن اإلبـتـعـاد عن الـعـصـبـيـة يـهدد
الدولة بـاإلنهيـار والزوال فحـينما
تـضعف الـعصـبـية تـضعف الـهمم
ـشـترك وتـعـظيم ومـبـاد الدفـاع ا
ــشـتــركــة فـتــصـعــد قـوى الــقـوة ا
أخرى تهدد الـدولة خارجيا أو أن

يكون التهديد باإلنهيار داخليا.
ا تـقدم أن بن خـلدون قد يتـضح 
درسـة الواقـعيـة في رؤيته سبـق ا
لـبـنــيـة الـنـظــام الـدولي وضـرورة
الـقوة والـعـصبـيـة من أجل البـقاء
وإال كـان اإلنـهـيـار حـتـمـيـا. ووفـقـا
لــهــذه األفــكــار والــفــرضــيــات فـإن
حتمـية الصـراع أو احلرب ما ب
الدول بشكل عام والقوى العظمى
بـشـكل خـاص نقـطـة مـفروغ مـنـها
في بـنــيـة الـنــظـام الـدولـي الـقـائم.
وإن الـــصــراع أو احلـــرب مـــا بــ
ـــتــحـــدة األمـــريــكـــيــة الــواليـــات ا
والــصــ هي مـــســألــة وقت فــقط
وسـتــشـتــعل الـيــوم أو غـدا وفــقـا
ـــدرســـة الــواقـــعـــيــة في ــبـــاني ا

تفسير بنية النظام الدولي.

بها. ويـأتي تخفـيض سعر الـعملة
(Devaluation) وهـــــــو خــــــــفض
ســعـــر الــصـــرف الــرســـمي لـــهــذه
العملة مقابل عـملة دولية مرجعية
(الــــدوالر األمــــيــــركي أو الــــيـــورو
) بـحـيث يـقل عـدد الـوحـدات مـثـالً
ـكن من الـعـمـلـة األجـنـبـيـة الـتي 
احلــصــول عــلــيــهــا مــقـابـل وحـدة
واحــدة من الـــعــمــلـــة الــوطـــنــيــة
ويصح احلديث عن تخفيض قيمة
العملـة حينما يـكون سعر الصرف
باشرة للحكومة خاضعاً لإلدارة ا
ركـزي التي حتـدد هذا أو البـنك ا
الـسـعر عـبـر قـرار حكـومي ووفـقا
ـكن احلـديث عن لــلـمـنـطق ذاتـه 
(Revaluation) رفع سعر الـعملة
في مـقـابل خفـضـها وهـذا حـينـما
يـــكــون ســعــر الــصــرف خــاضــعــاً
ــبــاشــرة لــلــحــكــومــة أو لإلدارة ا
ـركـزي ايضـاً ونالحظ ان الـبـنك ا
خـفض سـعـر الـعـمـلـة ورفـعه هـمـا
ضــمن اطــار واحــد وهـو الــصـرف
الـثـابت لـلـعمـلـة أمـا عنـدمـا يـكون
ســـعــر الــصــرف خــاضــعــا لــقــوى
الـعـرض والطـلب (تـعـو العـمـلة)
ويــحــصل تــراجع فـي قــيــمــة هـذه
الـعـمـلـة انـخـفـاض قـيـمـة الـعـمـلة
(Depreciation) فـــاالنـــخـــفـــاض
نـتيجـة تلـقائـية للـتفـاعل احلر ب
الـعـرض والـطـلب فـي سـوق الـنـقد
األجــنـبـي دون تـدخـل مــبـاشــر من
ـركزي ووفقاً احلكومـة او البنك ا
ـكن احلـديث عن لــلـمـنـطق ذاتـه 
ارتـــــفـــــاع قـــــيـــــمـــــة الـــــعـــــمـــــلـــــة
(Appreciation) فـي مـــــــــقـــــــــابل
انـخــفـاضــهـا ونالحظ ان ارتــفـاع
وانـخــفـاض ســعـر الــعـمـلــة ضـمن

تعو العملة.
وحــيث ان الـــعــراق يــعـــمل ضــمن
Fixed) نــظـــام الــصــرف الـــثــابت
Exchange Rate) فـــيـــمـــكـــنـــنـــا
احلـديث عن تـخـفـيض ورفـع سـعر
صـــرف الـــعـــمـــلـــة وهـــنـــا ال اريـــد
فـاضلة ب الـنظامـ فكل واحد ا
مـنـهـمـا له شـروطه عـلى الـرغم من
Market) ان اقـــتـــصـــاد الـــســـوق
Economy( وفـــكــرته عــدم تــدخل

الــدولـة في األنـشـطـة االقـتـصـاديـة
وترك السوق يضـبط نفسه بنفسه
يــعــمـل بــنــظــام تــعـــو الــعــمــلــة
ــبــدأ ويــعـــتــمــد ســـعــرهــا عـــلى ا
احلــديـدي الــعــرض والــطـلـب لـكن
ظـروف الـعـراق الـفعـلـيـة ال تـسمح

ألسباب يطول شرحها.
تـلــجــأ الـدول ذات ســعـر الــصـرف
الـثابت الى تـخـفيـض سعـر صرف
الــعـمــلــة ألسـبــاب اقـتــصــاديـة في
حتـــســـ مـــيـــزانـــهـــا الـــتـــجــاري
(Balance Of Trade) تــــــــــرجع
بــالــدرجــة األســاس الى زيــادة في
اإلنــــــتـــــاج احملــــــلي فـي مـــــقــــــابل
ستـورد فتخـفيض العمـلة يجعل ا
الــتـــفــاوت بــ اخلـــارج والــداخل
ــســتـــورَد في قــبــال فـــيــقــلـل من ا
ــصـــدَّر وهــذا يــفـــتــرض وجــود ا
انـــتــاج داخـــلي يـــغــطي احلـــاجــة
احملــلـــيـــة ويــراد احلـــفـــاظ عـــلــيه
وتــصــديــره الـى اخلــارج امــا في
احلــالــة الـعــراقــيــة فــأنه ولألسف
الشديد ال يوجـد صناعة وال زراعة
وال انـتـاج داخلي يـغـطي احلـاجة
احمللية فضالً عن ان يكون مصدَّراً
فالعراق ليس لـديه ما يصدره غير
الــنــفط اخلـام (Crude Oil) وانـا
احتــــدث هــــنــــا عن واقـع مــــا هـــو
مــــــوجـــــــود ولـــــــيس مـــــــا ادعــــــو
فــاجـمــالي االسـتــيـرادات بـلغ الـيه
لـســنـة 2018 لـلــمــواد الـســلـعــيـة
ـنـتــجـات الـتــفـطـيـة 37 مـلـيـار وا
ترلـبون دوالر اي ما يـعادل 43.8  

دينار عراقي. 
والـعــراق ال حـاجـة لـه بـتـخــفـيض
ــا يـكــفــيه ان ســعــر الــصــرف وا
ـكن ـنـع االسـتــيــراد ألي مــادة 
االســتـــغــنـــاء عــنـــهــا وامـــا األثــر
احلـقـيـقي لـتـخفـيض الـعـمـلـة فانه
بـاشـرة ألبـنـاء الـشعب الـعـقـوبـة ا
الـعـراقي فـاذا عـلـمـنا ان  6مـلـيون
عراقي يـستلـم راتباً أو مـعونة من
احلـكــومـة الــعـراقــيـة وعــدد افـراد
العائلة العراقية  5اشخاص فإننا
نتحدث عن نحو  30مليون عراقي
يـعـيـشـون عـلى مـا يـتـقاضـونه من
رواتب او مــعــونـــة من احلــكــومــة

الـعـراقـيـة كل هـؤالء  سـيـتـضـررون
من هـــذا االجــــراء وذلك حلـــصـــول
التـضخم (Inflation) في األسعار
بـسبب انـخفـاض الـقدرة الـشرائـية
( (Purchasing Powerلـــلــديــنــار
الـــعـــراقي فـــالــعـــائـــلـــة الــتـي كــان
ـليـون دينار بإمـكانـها ان تـعيش 
عـراقي بعـد تخـفـيض العـملـة صار
قـيـمـته  500ألف ديـنـار وان كـانت
ـليون ولـذا فهي تـستـلم رقمـاً هو ا
سـتعـيش بضـيق كـبيـر بسـبب هذا
ـتـضــرر االخـر هم الـتــخـفـيـض وا
أصــــحـــاب الــــديـــون الــــداخـــلــــيـــة
(Internal Deb) بـالعـملـة احمللـية
والــتي تــبــلغ حــوالي  40تــرلــيـون
ديـنار والـتي تمـثل حـواالت خزيـنة
صارف وسنـدات مخصـومة لـدى ا
ـــركـــزي احلــــكـــومــــيـــة والــــبـــنـك ا
ــقــاولــ والــتــجـار لــلــشــركــات وا
فهـؤالء وان كانـوا رقمـاً سيـبقى ان
احلكومة العراقية مدينة لهم بـ 40
ترليون اال انه بعد تخفيض العملة
سيدينون بـ 20 ترليون على فرض
دين انه خفضت الى النصف اما ا
اخلارجي فانه يبقى على حاله ألنه
بـالـعــمـلـة االجـنــبـيـة الـدوالر او مـا

شابه.
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تـبقى مـسـألة أخـرى هـنا وهي ثـقة
ـسـتـثـمـرين والـشـركـات بـالـعـمـلة ا
بـعد الـتخـفيض لـها اقل بـكثـير الن
ثــبـات الــعـمــلـة من الــعــوامل الـتي
تـشـجع عـلـى االسـتـثـمـار والـدخول
ـــشــاريـع فــضـالً عن مـــشــاكل في ا
تـتعـلق باجلـدوى االقـتصـادية بـعد
تخفـيض العمـلة وهو األساس من
ـركزي تـدخل احلـكـومـة أو الـبـنك ا
في تثبيت سـعر الصرف واال لعمل

بدأ تعو العملة منذ البداية.
ومن هـنا نـعـتقـد ان الـذين يسـعون
الـى تـــخـــفـــيض ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة
باحلقيقة يعاقبون الشعب العراقي
بــســـبب الـــســيـــاســـات اخلــاطـــئــة
والــفـشل االقــتـصــادي الـذي أوصل
البلـد الى هذا الوضع فـالشعب في
هــذا يـــتــحـــمل أخــطـــاء الــســـاســة

ويعاقب بدالً عنهم.
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حتدثت قـبل قليل مع احملامي وسام إبن زميـلنا األستاذ رزاق ابراهيم حسن
هـمة في تاريخ الثقافة األديب والصـحفي والناقد الرائد صـاحب البصمات ا
ـعـاصر . وأكـد لي خـبـر وفـاة والـده في اسطـنـبـول بـسبب واألدب الـعـراقي ا
أمـراض مـتـعـددة ومـضـاعـفـات اصـابــته بـوبـاء كـورونـا . وقـد طـلب مـني نـقل

كن أن تقدم ألسرته رسـالة إلى كل اجلهات التي 
سـاعدة لـنقل جـثمانه تـنفـيذاً لـوصيـته األخيرة .. ا
أن يـــدفـن في الـــعـــراق . مـــؤكـــداً ان الـــســـلـــطـــات
الـصـحـيـة الـتـركيـة جتـري الالزم في تـعـفـيـر اجلـثة
والـتـأكـد من الـقـواعـد الـصـحـيـة الالزمـة في نـقـلـها

ودفنها في مثواها األخير . 
وداعاً أبا وسام . البقاء لله

Ÿ«eł tÞ   
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ؤلف رزاق تنعى (الزمان) عمـودا من اعمدتها. ناقدا عراقيا كـبيرا هو الكاتب الصحفي وا
نيـة فجر السبت عن  73عاما. وكان الراحل قـد ولد في مدينة ابراهيم حـسن الذي وافته ا
النجف وزاول الـعمل الصحفي في مجالت وجـرائد محليـة عديدة ببغداد واسـتقر بعد عام
ـلـحقـها الـثقـافي الف يـاء. ونظـرا لوضـعه الـصحي الـصعب  2003 في (الـزمان) مـسؤوال 

قاالت منذ بـضعة اشهر. تغمده الله برحمته فقد تعذر عليه االسـتمرار لكنه واصل كتابة ا
الواسعة وتعد (الزمان) رحيله خسارة لن تعوّض. 
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جــيل الــشـبــاب من الــصــحــفــيـ من
الـذين الـتحـقوا مـؤخـرا بالـعمل  فـقد
نـهـلـنـا من جتـربـة زمالء سـبـقـونـا في
جتــربـة صــاحـبــة اجلاللــة وكـيف هي
ـهنـة برغم سـلوكـيـة العـمل واحتـرام ا
الـصـعـاب الـتـي نـواجـهـهـا في الـعـمل
.نـعـزي انــفـسـنــا واهل الـفـقــيـد بـهـذا
ـصــاب ونـدعـو الــبـاري ان يـتــغـمـده ا
بــرحــمــته و رضـــوانه وأصــلح ذريــته
وت حق مكتوب جـميعاً والسيما ان ا
عـلى اجلـمـيع و هـو طـريق مـسـلـوك و
مـنـهل مورود  وقـد مـات الرسل وهم
أشــــرف اخلـــــلق عــــلــــيـــــهم الــــصالة
وت والـسالم  فـلن يـسـلم أحـد مـن ا
وت و لـقوله تـعالى (كل نـفس ذائـقة ا
ـا تــوفــون أجـوركم يــوم الــقـيــامـة وإ
فـمن زحـزح عن الـنـار و أدخـل اجلـنة
فـقد فـاز و ما احلـياة الـدنيـا إال متاع

الغرور).. 
 قـرير الع لقد وفيت وكفيت وانت
تـضع بصـمتـك في الصـحافـة احمللـية
ـاضي حـزنـا مـنـذ ســتـيـنـات الـقــرن ا
لفراقك وقد غد قسم الثقافي موحشا
ـفات ؤ بـعد  رحـيـلك  وتلك الـكـتب وا
عـلى رفوف القسم  تتذكر قصة رجل
ضـحى وقدم عطاء حـتى اخر حلظات

حياته .. 

واد ... انتقل بـرفد الصفـحة االدبية بـا
الــفــقـيــد الـى عــالم الــبــقــاء وتــرك ارثـا
ثـقافيـا وادبيا البـنائه واحفاده  وطوال
مـدة عــمـلي في اجلـريـدة  كـنت االحظ
ابــا وســام هـادئــا مــنــزويــا في غــرفــته
واضـيع لم اسـمع في يوم من لـكتـابـة ا
االيــام صـوتـه النه كـان يــهــمس بــهـدوء
ناسـبات التي تقـيمها حـتى في بعض ا
(الـزمــان) لالحــتــفــاء بــالـكــتــاب يــبـادر
الـفـقـيـد لـكـتـابـة الـشـعـر ابـتهـاجـا بـتـلك
ــنـاســبـة  رحل الــفـقــيـد ولــكن يــبـقى ا
ذكـره عطرا حيا ب زمالئه يستذكرون
ــثــابــرة رجـال وزمــيال تــعـــلــمــنــا مـــنه ا
واالخالص واجلـد في الـعـمل حـتى في
ـرض الـصعـبـة خـاصـة ونحن ظـروف ا

فـقـدت جـريـدة (الزمـان) احـد اعـمـدتـها
ـرحـوم الـصـحــفـيــة واالدبـيـة زمــيـلـنــا ا
ــنـيــة اثـر رزاق ابــراهـيم الــذي وافــته ا
مـرض عـضال  فـقد كـان الـفقـيد طـاقة
صـحفية وادبية كبيرة في مجال الفنون
ـؤلفـات التي  الـنقـد والـشعـر وتقـو ا
كـانت تصل الى الـقسم الـثقـافي ويقوم
ـواد من بـنــشـرهــا بـعــد اشــبـاع تــلك ا
ـــهــنــيــة الـــتي تــمــتــد غـــزارة جتــربــته ا
لــعـشــرات االعـوام  فــهـو اديب خــلـوق
وانـسـان طيب مـتـواضع مـحب للـجـميع
ـواضب لعـمله حـتى اليـوم االخير من ا
حــيــاته وبــرغم من اشــتــداد مــرضه لم
ـنـزل يـرض عـلى نــفـسه اجلـلـوس في ا
بل عـلى العكس ظل مواضبا على عمله

وعالقـة الـنـقـابـة بالـصـحـافـة الـعـمـالـية
والـشــخـصــيـة الــعـمــالـيـة فـي الـنــقـابـة
الـعراقية وكتـاب عن العمال العرب في
فـلسـطـ (االرض احملتـلة) وكـتاب عن
الـنقابة واالنتـاج. كما اصدر كتاب عن
ـدينـة في القـصة الـقصـيرة) و(رؤية (ا
ـــتــنــبي) و(مـــقــاهي بــغــداد لــشــارع ا

االدبية) 
نـحن في جــريـدة (الـزمـان) نـفـتـخـر أذ
كــان الـراحل يــعــمل مـعــنــا كـمــسـؤول
وكـثـيـر مـا كـان لـلـصـفـحـات الــثـقـافـيـة
يـطرح افكار وأراء جديـدة يبتكرها في
وبتواضع واد الـثقـافيـة  مـجال نـشر ا
ومن دون خـجل احـيـانـا يـتـبـنى افـكـار
غــيـره من االدبــاء لــكــنه يـشــيــر الــيـهم
بـاعجاب فال ضير لـديه ان يطبق فكرة
كان ا هي مـفيدة وصحـيحة االخـر طا
مـنـظــره وهـيـئـته تــبـعث احلـيــويـة فـيـنـا
وحتـرضـنــا ان نـقـدم االفـضل مـقـارنـة
ــا يـقــدمه من نــتـاجــات مــتـمــيـزة في

مجال االدب والنقد والشعر.
لم نــتـعــود ابــدا ان تـكــون صــامـتــا يـا
رض ان ولم يسـتطع ا صـديقي رزاق 
يـجعلك صـامتا ابدا حـتى انتقلت الى
عــالم اخلـلــود بــعــد ان خـلــدت نــفـسك
بـاالعمال االدبية والثـقافية  رحمة الله

عليك

والــنــثــر لــدى االديب لــكن عــنــد رزاق
بدع ابـراهيم اكتملت صـورة الشاعر ا
مع الـصحفي والكاتب والناقد الناجح
عـلـى الـرغم من ان الــصـحـافــة تـسـرق
الــشـخص من بـاقـي اجملـاالت االدبـيـة
اال ان رزاق ظل بـ ح واخر يقرض
عــنــد قـــراءة قــصــائــد رزاق الــشــعـــر 
ابــراهـــيم حتـس بـــعــذوبـــة الـــكـــلـــمــات
امــــا الـــنـــثــــر فـــعـــنـــده وسـالســـتـــهـــا 
وغــالــبــا مـــا كــنت اراه خالل صــنــعـــة
دقـائق يـكتب سـردية مـحـكمـة في مجل
الـرثـاء ألدباء غـادروا احلـياة! ومن مـنا
يـســتـطـيع ان يـعــطـيك حـقـك في كـتـابـة

رثاء وانت ترحل عنا بعيدا.
ا يـتـفاعـل  كـان رزاق انـسـانـا وطـنـيـا
يـدور حوله على الرغم من عدم خوضه
في الـكتابة السياسيـة لكنه كتب الكثير
عن الـسياسي االدبـاء وعن مؤلفاتهم
ـطـبـعي وكـتـاب فـله كـتـاب عن حـمـيـد ا
اما كـتبه مـهم عن عـزيز الـسيـد جـاسم
االخــرى فــقــد كـانـت جتـمـع بـ االدب
والــعـــمل الــنـــقــابي حـــيث كــان يـــعــمل
لـسنوات عـديدة في مـجلة وعي الـعمال
حـتـلى اصـبح رئـيـسا لـتـحـريـرهـا سـنة
 1971فـــصـــدرت لـه مـــجـــمــــوعـــة من
الــكــتب تــوثق احلــركــة الــعــمــالــيــة في
الـعراق من ناحية التنظيم واالضرابات

ــــوت ويــــقــــول انــــنـي ال زلت اكــــتب ا
وانـشــر حـتى آخـر حلــظـة من حـيـاتي
كــــــنت دائــــــمــــــا انـــــاقــــــشه عـن اخـــــر
االصـــدرات وهـــو مـــتـــابـع جـــيـــد لـــكل
االصـدارات اجلــديـدة ويــكـتب عــنـهـا 
حـتـى اسـمـعه بـشــكل واضح اذا تـكـلم
عــلي االنــحــنـاء نــحــوه فــقــد اصـبــحت
نــبــرات صـــوته خــافـــته حــزيـــنــة لــكن
كـلمـاته صادقـة ورقيـقة دافـئة وحـينـما
يـريد ان ينتقد احد بسبب ما كتبه فهو
يـقـول هـو (زين) مع ابـتسـامـة غـامـضة
افـهم مـنهـا قصـده بـإنه (مو زين) لـكنه
يــــخـــتـــبـئ خـــلف ابــــتـــســـامــــته (خـــلق
وتواضع قـد ال جتده عند الـكثير نـبيل)
من االدباء. كنت اقول له اما آن االوان
كي (تـتــقـاعـد) تـرتــاح من الـعـمل? يـرد
عــلي هل تــريــد ان تـنــهي حــيــاتي! انـا
تـــعــودت مـــنــذ  60 ســـنــة من 1968
صـــــدر ديـــــوانه االول اســـــرار قـــــراءة
الـطـريق- عـلى الـقـراءة والـكـتـابـة حتى
اصـبـحت هي حـيـاتي فـعـنـدمـا اتـركـها
امــوت لـله درك يــا صـديــقي وفـعال لم
يـتركها ابدا حتى آخر حلظة من حياته
ـقاالت الى الـزمان كـوفاء كـان يرسل ا
لـــلـــجـــريـــدة الـــتي عـــمـل فـــيـــهـــا مـــنــذ
تــأســيـــســهـــا. من الــنـــادر ان تــلـــتــقي
وتـتوافق بـشكل نـاجح موهـبتي الـشعر

عـامل يشـتـغل في البـنـاء بيـده (عمـالة)
الى شريحة  شغيلة الفكر والتنوير لم
ـية ولـكنه امـتلك يـكمل دراسـته االكاد
نـاصـيـة الـثـقـافـة بـجـهـوده الـذاتـيـة وقد
ثـقف العصامي) يـصلح علـيه القول (ا
ال اعـــرف كـــنت كـــلـــمـــا الـــتـــقي به في
جـريدة الزمان التي نعمل بها احس به
مـثل (مـكـسـيم غـوركي) الـذي عمل في
اخملـابز كـعـامل ثم ثقف نـفـسه ليـصبح

اعظم روائي روسي.
كــان في الــفــتـــرة االخــيــرة من حــيــاته
(مــريـضــا) جـســديـا لــكـنـه ظل صـافي
الـــذهـن قـــوي الــــذاكـــرة مــــتــــمـــاسك
رض وكأنه يعاند بـاالفكار لم يتأثر بـا

شـكل رحيل الكاتب والشـاعر والناقد
رزاق ابــراهــيم حـــسن يــوم اجلــمــعــة
ــــصــــادف  2018/ 7/9خــــســــارة ا
ـلـكه ـا  كـبـرى في الـوسط الـثـقـافي 
الـراحل من ابداع وعـبقـرية (فـطرية )
ثـقـافـيـة في مـجـاالت وأجـنـاس عـديدة
من ابـواب االبداع فهو شاعر وكاتب
ــلك اســلـــوبه اخلــاص في الــنــثــر  
يـولج الى عـمق الـوجـدان لـلـقـار مع
وفي الـشـعر رؤيـة مـتـمـيـزة في الـنـقـد
كـان مـؤثـرا وشفـافـا يـنـفـذ الى الـقلب

بسهولة.
مرحا على الرغم كـان انسانا بسيـطا
فهو انـتقل من عـيشـة من صـعوبـات ا
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ـؤلـم لـلـزمـيل رزاق ابـراهـيم حــسن حـتى ضـجت وسـائل الــتـواصل االجـتـمـاعي وحتـديـدا مـا ان  االعالن امس عن الـرحـيل ا
(فـيسـبـوك ) باصـدق العـبـارات  التـي ترثي الـراحل وتـستـذكـره باجـمل الـعبـارات  فـقد كـتب االعالمي زيـد احللـي (وداعا ايـها
غادرنا الـيوم الى مثواه االبدي عن  72عـاما .. لروحه السمحة اقول : العـصامي الكبيـر..الصديق العزيز رزاق ابـراهيم حسن 
وداعا  الى ح نلـتقي  فهـذه مشيئـة كل االحياء .. ان حلـظات الوداع شبـيهة بنـبضات الـقلب  كثيـفة الفـضول بالغـة التوتّر

تختزل فيها التفاصيل وتتعامل مع اجلواهر تتألّق البصيرة وتتوهّج الروح ..  قرير الع ايها العصامي الكبير ).
الـصــحـفــيـة خـولــة الـعــكـيــلي الـراحل
بتدوين الكلمات التالية على صفحتها
في (فــيــســبـــوك) (غــادرنــا الــيــوم الى
مــثـــواه األخــيـــر جنم آخـــر من جنــوم
الصحافة واألدب. فرض أحترامه على
اجلمـيع من خالل تعـامـله بتـهذيب مع
زمالئه عــــلى كــــافـــة مـــســــتـــويــــاتـــهم
وأعـمـارهـم  تـمـيــز بـهـدوءه ال نــشـعـر
بـوجـوده اال عنـدمـا نـذهب الـى مكـتـبه
في جــريـــدة (الــزمــان) عـــاش حــيــاته
بـسالم يـنــبع من داخـلـه الـنـقي  رحل
بـهــدوء كــمــا عـاش بــهــدوء .  قــريـر
العـ استـاذي وزمـيلي رزاق ابـراهيم
احلسن فأنت عنـد الباري تـنعم براحة
أبــديــة أفــتـقــدتــهــا في بــلــدك). وكــتب
ــــظــــفـــر( االخ الــــصـــحــــفـي جـــمــــال ا
والـــصــــديـق االديب واالعالمـي اجملـــد
رزاق ابـراهـيم حـسـن في ذمـة اخلـلـود
..خسارة كبيرة للثقافة العراقية ..الف
رحــمه ونـــور عــلى روحه الـــطــاهــرة).
وكـتب الـكـاتب الـصـحفـي عـكاب سـالم
الطـاهـر(االديب رزاق ابـراهـيم حسن..
يعود الى مـسقط رأسه..الـنجف. ولكن
في  وادي سالم.رحــــمـه الــــله).وكــــتب
االديب الـــدكــتـــورعــبـــد االله الـــصــائغ
(رزاق ابراهيم حـسن وداعاً وما أشق
ـثقف الوداع أيـهـا الـرفـيق اجلـلـيل وا
األصيل والـشـاعر اجلـميـل والصـحفي

فكر البرولتاري).  النبيل وا
فيما قال الدكتور محمد البكاء( تغمده
ـغـفرة وأكـرم مـثواه الله بـالـرحـمة وا
فــقـد كـان - رحـمه في جـنـات الــنـعـيم 
الــلـه - رجالً بــحـق فــقـــد خطّ طـــريــقه
الـثـقـافي واألدبي بـصـبـر وأنـاة بـرغم
ل العوز وضـنك العـيش ولم يكل أو
حـــتى صـــنع ألســـمه تـــاريـــخـــا بـــرغم
احلـيف الــذي حلق به). وكــتب االديب
حـيـدر الــسـعــيـد (بـبــالغ األلم واحلـزن
تلـقـيـنـا خـبـر وفـاة الـصحـفي واألديب
األستـاذ الكـبـير رزاق إبـراهـيم حسن
... كــان الـــفـــقـــيــد مـن أوفى االوفـــيــاء
واصـدق األصـدقـاء لــلـمـفـكــر الـشـهـيـد
عزيز السيد جاسم وله مواقف مشرفة
مــعــنــا ورغم كــبــر ســنه ومــرضه كــان
دائــمــا يــتـــواصل مــعــنـــا في الــســراء
والــضــراء ...اليــســعــنى اال ان نــعــزي

وكاتباً وصحـفياً المعاً وانـساناً رائعاً
عرفـته مـنـذ ٤٥ سـنة مـخـلـصـاً للـكـلـمة
ـبـدعـة كـأخالصـه ألصـدقـائه  نـبـيالً ا
سـاعــيـاً لــلــخـيــر والـصالح   قــريـر
( الــعــ حتــفك مالئــكــة الــرب الــكــر
.وقال احملـلل السـتراتـيجي عـماد عـلو
(وداعـا رزاق ابــراهـيـم حـسن ...مــثـال
ـا ــكـافح...لــطـا ـثــابـر وا الـصـحــفي ا
امـتـعـنـا قــلـمك..وتـعـلـمــنـا من ثـقـافـتك
الــشيء الــكــثـيــر..رحــمك ألــله بــواسع
رحمته وأسكنك فسـيح جناته والهمنا
واهــلك الـــصــبـــر والــســلـــوان).وكــتب
الصحفي محمد خليل كيطان التميمي
(رحمه الله الـزميل واالخ الـطيب الذي
عــانى كـــثــيــرا مـن مــشــكـالت احلــيــاة
ـرض والـتـهـجـيـر .. الى راحـة الـله وا
االبـــــــديـــــــة).وقـــــــال عـــــــبـــــــدالـــــــرزاق
الــســـويــراوي (بـــعــيـــدا عن مـــواهــبه
تعـددة كان خلـوقا وهادئا االبداعيـة ا
ومـتـواضعـا جـدا ايـام كـنـا جنـلس في
عظم ونـسلمه بعض مقهانـا في باب ا
كتابـاتنـا عبـر قرص الـسيـدي لنـشرها
في صــحــيــفــة الـــزمــان .تــغــمــده الــله
بـرحـمـتـه الـواسـعـة).واســتـذكـره اكـرم
الـشــيخ مـقــلـد (سـوف تــنـتــظـر زاويـة
شرقـيـة الـفتـهـا .حـيث تتـكـا في مـقهى
الشاهبندر اليـوم افتقدتك تلك الراوية
.وهي تخبـر.انك قد تـخلـصت من عناء
دنــيــا تــعــاقـــر كل مــا هــو زائف.اذهب
مودعـا بـكـلمـات طـيـبة مـثل طـيـبتك. ال
تــصــدق مــايــقـولـه الــبــعض.جــمــيــعـا

ـغـفـور له أنـفـسـنــا ونـتـقــدم لـعـائـلــة ا
ــواســاة ). ومــحــبــيه بـــالــتــعــازي وا
واشار جـبار فـشاخ داخل (يـا سبـحان
الـله .. أخـر مـرة ألـتـقـيت به في شـارع
تنبي كرس طول حديثه عن الشهيد ا
السيد عزيز السيد جاسم .. تغمد الله
الـفـقــيـد رزاق بـواسع رحــمـته ). وقـال
مـؤيــد احلــيــدري (صـحــفي مــخــضـرم
ـجــلـة وعي الـعــمـال مـبـكـرًا  اقـتـرن 
عرفته مطـلع السبـعينـيات حاضراً في
احملـافل الـثـقـافـيـة بـتـواضع وسـكـيـنة
ــعــرفــة رحــمه شــغــوفــاً بــالـــقــراءة وا
الله).ونـعاه الـصـحفي  سـعدي الـسبع
بـــــالـــــكـــــلـــــمـــــات الـــــتـــــالـــــيـــــة (رزاق
ابـراهــيـم حـسـن األديب والــصـحــفي
الـصــديق اخلـلــوق واإلنـسـان الــطـيب
ــتـواضع احملـب لـلــجــمـيع الـبــســيط ا
ـواظب بـعـمـلـه وإبـداعه حـتى الـيـوم ا
األخـيـر.وداعـا) وكـتب الـشـاعـر عـدنـان
الصـائغ ( مـا أكـثـر عـذابـاته وعـذوبته
هذا اإلنـسان الـكـادح بالـكـلمـة والروح
ـطــر والـشــعـر والـطــمـوح.. شــآبــيب ا
ـضــيـئـة صـديـقـنـا والـرحـمـة لـروحك ا
الـكـبــيـر رزاق ابـراهـيـم حـسن ( وبـألم
كـــــــــتـب ســــــــــعـــــــــدي عـــــــــوض (رزاق
ابـراهــيم حـسن األنــسـان والــصـديق
ــــــــــتــــــــــواضع واألديـب الـــــــــوديـع وا
...افـجــعــني مــوتك .فــلـتــرقــد بـسالم).
ــنــعم حــمــنــدي وكــتب االديب عــبـــد ا
(لروحك الرحمة أيـها الصديقي الوفي
 كــان رزاق ابـــراهــيـم حــسن شـــاعــراً

يتـلـقـفنـا فم الـنـسيـان...فـوداعا إلى
حــــــــــــيـث ال احــــــــــــد يــــــــــــجـــــــــــمـع
الصـفـحـات)..واسـتذكـره الـصـحفي
طـاهـر احلـديـثي بــالـقـول (لـيـرحـمه
الـــله بـــواسع رحـــمـــته ومـــغـــفـــرته
ويـسـكـنه فـســيح جـنـاته..كـان عـلى
خلق نادر ومهنية عالية ومثابرة ال
ــلل...افـتــقـدنـاه تـعـرف الــكـلل وال ا
زميال عـزيزا لـلـجمـيع).وكتب شالل
عـنـوز(وداعـاً رزاق ابـراهـيم وداعـا
وداعا أيها أيها الصديق احلـبيب 
وداعا أيـها االنـسان ـفكـر الشـاعر ا
الــكـــبــيـــر). وقـــال الــشـــاعــرحـــيــدر
احلــــيــــدر(وداعــــا يــــاصــــديــــقــــنــــا
الــــــــوفي).وكــــــــتـب االعـالمـي سالم
الشماع (بغداد تودع رزاق إبراهيم
حـسن عــامل الـطــابـوق الــذي صـار
أديبا فقد الوسـط الثقافي العراقي
األديب والـصـحــافي رزاق عن عـمـر
ناهز  73عاماً بـعد تركه إرثـا كبيرا
ـؤلفـات عـلى مـسـتـوى الـشـعر من ا
البـاحث ـقـاالت). وقال  والقـصـة وا
مـحــسن جــبـار الــعــارضي (رحـمك
الــلـه يــا ابـــا وســـام وجـــعل قـــبــرك
روضـــة من ريـــاض اجلـــنـــة .الـــذي
يــؤجج احلـــزن أكــثـــر  اني دخــلت
مـقـهى الـشـاهـبـنـدر الـيـوم صـبـاحا
ولم أجــــده  بـل وجــــدت صــــديــــقه
االسـتــاذ سـالم االطــرقــجي فـقــفـلت
راجـعـا  ولكـنـي وبـعد الـعـودة إلى

البيت ظهرا علمت برحيله) .

في االمـس الــقــريب وقــبـل رحــيــله كــنت
اتفقـده واسال عنه  خـاصة عنـدما يكون
كـــرســيه فـي اجلــريـــدة فــارغــا وغـــرفــته
مـــوصــــدة فـــيــــراودني الــــقــــلق وابـــادر
بالـسـؤال عنه النـني عـرفته مـثـلمـا عرفه
زمالؤنا في ( الزمان ) كـان من الساعات
ـقر اجلريـدة  مايدل على االولى يحضر 
حــرصه وتــفــانـيه بــعــمــله  ويـقــيــنـا ان
ـرض الــلـعــ الـذي اصــابه في االونـة ا
االخيرة لم ينل من حركته ونشاطه الذي
كــان مـحط اعــجـاب الــزمالء كـافــة  نـعم
كان مـكابـرا  ومتـحديـا ومخـلصـا بعـمله
بالـرغم من صـعوبـة تـنقـله من مـكان الى
آخر جللب االخـبار الثقـافية بـحكم عمله

كمسؤول الصفحـة الثقافية في ( الزمان
) فكان يحضـر الى االحتاد العام لالدباء
والــكـتــاب مع حـقــيـبــته الـتي يــتـخــمـهـا
بـاالخـبـار الـثـقـافـيـة وكـان يـحـرص عـلى
مـتـابعـة مـايـكـتـبه اصدقـاءه وزمالءه من
ثقف بل وينقل لهم ماتنشره الكتاب وا
( الزمـان ) على صـفحـاته فكانـت حصته
مـن الــصـــحف الـــيــومـــيــة من اجلـــريــدة
ـنتـسبـ بسبـب التزامه ضعف حـصة ا
مع زمالءه الكتـاب وحرصه عـلى ايصال
نسخة اجلريدة  للذين تنشر مساهمتهم
في عدد اجلريـدة  نعم حاول الراحل ان
دة يـتـجـاوز مـرضه الـذي رافقـه وعانـى 
لـيــست بـالـقـلـيـلـة مـن صـعـوبـة الـكـتـابـة

والـــســيــر وحــاول الــذهـــاب الى الــهــنــد
للمعاجلة لـكن دون جدوى وبقيت حالته
تــتــضــاعف ســوءا بــالــتــالـي اضــطـر ان
يتـمـتع باجـازة اجـباريـة ويـكون حـبيس
البيت واجلدران االربعة وهذا هو االخر
ضـاعف من ازمـته الـصـحـيـة والـنـفـسـية
وبــالــرغم من هـذا فــانــنـا نــتــفـاجــأ بـانه
ـقر اجلريـدة  ب احل واالخر يحضر 
جالبـا معه مـاكتبه من اعـمدة ومتـابعات
ثـقـافيـة لـيـؤكـد انه مازال قـويـا وحـيـويا
ـرض  وهذا وقادرا عـلى الـكـتابـة رغم ا
مــاضــاعف قـلــقــنـا عــنــدمـا يــغــيب اليـام
متتالية فتبادر اجلريدة باالتصال بذويه
واالطمـئـنان عـلى صحـته والنـخفـيكم ان
قــلــقــنـــا لم يــهــدا النـــنــا ادرى بــوضــعه
الـصــحي الـذي بـدى يــتـراجع في االونـة
االخـــيــرة لـــتـــعـــلن عـــائـــلـــته عن وفـــاته
وانــتـقــاله الى رحـمــة الـبــاري عـزوجل 
رحـمك الله ابـا وسـام فبـرحـيلك خـسـرنا
انــسـانـا مـثـقـفــا ومـهـنـيـا وقــلـمـا كـبـيـرا
ونحن نفتقد زميال واخا وصديق كبيرا
بــاخالقه وطــيــبـته  فــلــذويك ابــا وسـام
الــصـبــر والـســلـوان فـارقــد بـ رحــمـته
تــعــالـى  بــسالم  ونــســاله ان يــغــفــر لك

ويرحمك برحمته الواسعه .
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بغداد

 ÂUÝË UÐ√ ÎUŽ«œË

الصورة تعود إلى صيف بغداد 1969

فـيـمـا كــتـبت الـصـحــفـيـة نـدى شـوكت
(صباح اليوم وانا اتصفح اجلديد في
(فيسبوك) صدمني خبر رحيلك استاذ
رزاق..فــــــانت جــــــزء مـن ذاكـــــرتـي في
(الـزمــان) من عـام 2003 والى اسـبـوع
مـضى..بـحــلـوهـا ومــرهـا..سـتــفـتـقـدك
(الـزمـان)..مـكـانك في الــقـسم الـثـقـافي
سيـبـقى خـاليـا..وانـا سـافتـقـد حتـيتك
الـصـبـاحــيـة..سـافـتــقـد خـطك الـذي لم
اسـتـطـع يـومـا فك طـالسـمه..سـافــتـقـد
ـواد االدبــيـة حـرصك عــلى مـتــابـعــة ا
التي تـصل الى صحـفيـة الذي يـتحول
احيـانـا الى عـصبـيـة عـند تـاخـرها في
الـــنــــشـــر لــــظــــروف تـــتــــعـــلـق بـــزخم
ـواد..ســافــتـقــد قــلـقــنــا عـلــيك وانت ا
تـرفض الــعـودة الى الــبـيت واصـرارك
عـلـى مـواصــلــة الــعـمـل بـرغـم وضـعك
الـصـحي.لـتـرقــد روحك بـسالم اسـتـاذ
رزاق ابــــراهـــــيم حـــــسن). لـــــتــــعـــــقب
ـغـتـربـة مـر الـسـنـاطي الـصـحـفـيـة ا
عـلـى مـا كــتــبــته شــوكت قــائــلـة ( الى
رحمة الله مثـواه اجلنة وصبركم على

فــراق صـــديق وزمـــيل عـــمل مـــخــلص
مـثابـر نـبـيل وصـبـر عـائـلـته بـالـرحيل
االبدي). فـيـما عـقب االعالمي عـماد ال
جالل (خـبـر مـفـجع الـبـقـاء لـله ال احـد
ســواه نــعــزي اســـرة حتــريــر الــزمــان
ـصاب اجلـلل ونـسأل الـله ان يـكون با
مـــثـــواه اجلـــنـــة).وشـــارك في تـــقـــد
ــغـتــرب زهـيـر الـتــعـزيــة  الـصــحـفي ا
صالح بــالـــقــول (رحم الــلـه الــصــديق
العزيـز والزمـيل الغـالي رزاق ابراهيم
حـسن واكـرم مـثـواه بـجـنـات اخلـلد …
اواســيـــكم وذويه وســـائــر األصـــدقــاء
نا الفاني الى والزمالء برحيله عن عا
دار األبــديــة والــبـقــاء) . وكــتـب مــنـذر
فـرجي (قـالـهـا يـوماً الـراحل الـكـبـير ا
ابو عـلي رشـدي الـعـامل:هم االصـدقاء
اليوم رحل اجلميـلون غـابوا وما آبـو 
ـنــا الــشــاعــر والـكــاتب االديب عن عــا
رزاق ابـراهـيـم حـسن ولم يــتـرك فــيـنـا
ولنـاغـيـر عـالم من الـسـمـاحـة واحملـبة
هنته واصـدقائه  قرير الع وحبه 
ابا وسام حسبك محبتنا). واستذكرت
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رزاق ابراهيم يتوسط مجموعة من االدباء
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كنت اعـرفه قبل ان اتسـلم مسؤولـية رئاسـة حترير مـجلة و عي الـعمال و هو
احد من مـحرريـهـا البـارزين و تـعمـقت معـرفـتي به  كاتـبـا يعـرف كل شؤون
وقضايـا الطبقـة العاملـة الي انتمى اليـها فكرا و سـلوكا  فهـو بدأ شاعرا له
مع عبـد االمير احلصيري شان كبير  و كان طـيلة فترة عملنا سويا في هذه
ـطـيـة اجملـلـة الـتي تـوقـفـت بـسـبب احلـصـار االقـتـصــادي قـد حـررنـاهـا من 
وضوعـات النقابيـة الصرفة و حولـناها الى مجلـة عامة تنتـهج نهجا خاصا ا

في موضوعاتها و القضايا التي تطرحها .
اليـوم يرحل رزاق ابـراهيم حسن الى رحـمة رب جـليل  نظـيفا في اخالقه و
محـافظا عـلى قيم ثقـافية رصـينـة يجيـد احلوار مع من يحـاورهم و قد اجرى

مـعي اكـثر من حـوار جلـريـدة الـزمـان الـتي اشرف
عـلى صــفـحـاتــهـا الــثـقـافــيـة  و يــكـتب عن قــنـاعـة
متـمكنـة من رؤيته التـراكمي خالل عقـود من العمل

الصحفي و الثقافي . 
رجـل ال يـكــره احــدا و ال يــكــرهه احــد . رحم الــله
رزاق ابـراهـيم حـسن و احـسن مـثـواه بـعد ان ثـقل
ـرض من الـرعـاش الى الـكـلى  له الـرحـمـة عـلـيه ا

من رب جليل .
rÝUł qBO
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فقـدت االوساط الثـقافـية الشـاعر والـكاتب الـكبيـر رزاق ابراهـيم حسن الذي
تـوفي في احـد مسـتـشفـيات اسـطـنبـول بـعد مـضاعـفـات صحـيـة اثر اصـابته

بفيروس كورونا ..انا لله وانا اليه راجعون..
الــلـه ويـــاك... مـــودع بـــيـــد الـــله اخـــونـــا الـــكـــبـــيــر
رزاق..خـالص تعازيـنا السرتـة والصدقـائه وللوسط

الثقافي بهذه اخلسارة االليمة.. 
(تكـفل رئيس مجموعـة قنوات الشرقـية سعد البزاز
بنـقل جثمان الراحل رزاق ابراهيم حسن من تركيا
لـدفــنـه في الــعــراق بــنــاء عـلـى وصــيــته). الــرحــمـة
والغفران لروح الفقيد الغالي. مثواه اجلنة يارب
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الرحـيل األخير لـلشـاعر والنـاقد والـصحفي اخملـضرم رزاق ابـراهيم حسن
 ( ـدة سـنـت والـذي جـمـعتـني مـعه زمـالـة عمـل في جريـدة (الـزمـان امـتدت 
وكـنت قـريب مـنـه أتـابـعه وارى ومـعـانـاته الـقـاسـيـة مع مـرض الـرعـاش الـذي
رافـقه فـتــرة طـويـلـة من الــزمن وكـان شـديــد الـبـأس صـبــور ورغم صـعـوبـة
إذ كان رض الذي كـان يعيق حركـته ويحد من إنطالقـته بالقلم مقـاومة هذا ا
يواجه صـعوبـة بالـغة في الكـتابـة ويده تـرجتف بقوة اال أنـه ال يبالي في ذلك
رغم أنه إذا قـام عن الـكـرسي لن يـسـتـطيع الـعـودة إلـيه اال بـصعـوبـة بـالـغة
واحـيـانـاً يـنـاديـنـي السـاعـده عـلى اجلـلـوس أو أعـادة الــقـلم بـ يـديه عـنـدمـا
يـسـقط كـانت لـه الـقـدرة الـفـكــريـة والـفـنــيـة والـوعي الـكــبـيـر في إعـداد أربع
صـفـحات ثـقـافـية يـومـيـة وكان لـهـذه الصـفـحـات صداً وقـبـول ورواج جتاوز

احمللـية الى الـعربيـة والعـالم كون جريـدة (الزمان)
ية في لندن وأنه يجد تصـدر بطبعت  محلية وعا
ـوت هذا ما الـعمل احليـاة ودونه االنسـان يذبل و
قــاله لي عــنــدمــا طــلــبت مــنه أن يــرتــاح ( اني اذا
تــركت الــعـمل أمــوت).رزاق ابــراهـيم حــسن رحــلـة
إمــتــدت الكــثــر من نــصف قــرن من الــعــطــاء الــثــر

وخدمة الصحافة النيرة.
œu³Ž nÝu¹          
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كــمـــا مـــات االديب رزاق ابـــراهـــيم حـــسن في

الغربة انفلت الزمن من بوصلته..
الرجل الذي احب وطن في حـ لم يبادله هذا
الـوطن دفء احملـبـة....اقـصـد بـالـوطن احلـكـام

السفلة.
Íœu³F « œ«R       
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اثـــار إعالن االئـــتالف احلـــكـــومي
اإلســـرائـــيـــلـي عن عـــزمه إتـــخـــاذ
اإلجراءات الـعـمـليـة لـضم الـضـفة
الـــغــربــيـــة واألردن عن ردود فــعل
ـسـتـوي الـعـربي غـاضـبـة عـلى ا
والــدولي  فــفي أول رد فــعل عـلى
تــــلـك اخلــــطــــوة دعـــــا الــــرئــــيس
الــفــلــسـطــيــني  مــحــمــود عــبـاس
الــقـوى والــفـصــائل إلى إجـتــمـاع
لـلـرد عـلـى اخلـطـوة اإلسـرائـيـلـيـة
كــــمـــــا أعــــلـن األحتــــاد األوروبي
رفـضه لــتـلك اخلــطـوة   وفي ظل
تلك التطورات التي تهدد بانفجار
ـنـطـقة حتـدث لـلـزمان شـامل في ا
فـي هـذا احلـوار  احـمـد مـجـدالني
ـنظـمة عـضو الـلـجنـة الـتنـفـيذيـة 
الـتــحـريــر الـفــلـسـطــيـنــيـة ووزيـر
الـتنـميـة االجتـماعـية  فـيمـا يأتي

نصه :
{ في ظل احــتــمـاالت قــيــام إســرائـيل
بـضم الضفـة الغربـية وغور األردن الى
إســرائـــيل كــيف اســتـــعــدت الــســلــطــة

واجهة هذا االحتمال? الفلسطينية 
ـرحـلــة االنـتـقـالـيـة - نــعـتـبـر أن ا
وسـيــتم الـبـدء في اإلطـار انـتـهت 
الــعـمــلي بـتـجــسـيـد ســيـادة دولـة
فـلـسـطـ عـلى األراضي احملـتـلـة
حـيث أن الـقــيـادة الـفــلـسـطــيـنـيـة
بـــلـــورت مــجـــمــوعـــة من األفـــكــار
واإلجـــراءات ســـواء في اجملـــاالت
السـياسيـة أو القانـونية وغـيرها
ــرحــلـة انــطالقــا من اعــتــبـار إن ا
االنتقالـية انتهت وبـالتالي سيتم
البـدء في اإلطار العـملي بتـجسيد
ســـيـــادة دولـــة فـــلـــســـطـــ عـــلى
األراضي الــفـلـســطـيـنـيــة احملـتـلـة
1967. الـــــــرابـع مـن حــــــــزيـــــــران 
وبالتـالي سوف نعتـبر أن العالقة
مع إسرائيل دولـة االحتالل ووفقا
لـالتــفــاق االنــتــقــالي تــرتــسم في
اتفـاقيات أهـمها سـياسيـة وأمنية
واقـــتـــصـــاديـــة وقـــانـــونـــيـــة. من
الــنـــاحــيـــة الـــســيـــاســيـــة ألــغت
إســرائـيل من جـانب واحـد مـعـظم
ــوقـعـة مع مــنـظـمـة االتــفـاقـيـات ا
الـتـحـريـر الفـلـسـطـيـنـيـة وأعادت
دنـيـة واستـعادت إحـيـاء اإلدارة ا
ـــدنـــيــة مـــعــظـم الـــصالحـــيـــات ا
ــنــقــولـــة لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة ا
الفلـسطينـية وحددت سقف احلل
السياسي باستمرار سياسة اآلمر
الواقع ولم يعد أي أفق تفاوضي
ــؤشـرات ــعــطــيــات وا مــعــهــا بـا

لموسة وبالتالي لن نكون نحن ا
ـلــتــزم بــهـذه الــطـرف الــوحــيــد ا
االتفـاقيات التي ألـغتهـا حكومات
تعاقبة واقعيا وعمليا إسرائيل ا

.
ـكن للـسلطـة مواجـهة تـبعات { وهل 
ـوقـعـة مع إسـرائـيل الـغـاء االتـفـاقـات ا
ومن ضـمــنـهـا الــغـاء االعـتــراف بـدولـة

إسرائيل? .
- أما من الـناحـية القـانونيـة فقد
اعـتـرفت م.ت.ف. بـدولـة إسـرائـيل
في  9.9.1993عـــلى افـــتـــراض أن
حـــدود هـــذه الــــدولـــة هي حـــدود
الـــرابع مـن حـــزيـــران مـن الـــعـــام
ـفــاوضـات هـو .1967وان هــدف ا
إنـــهـــاء االحـــتالل وإقـــامـــة دولـــة
فـلــســطــيـنــيــة مــسـتــقــلــة وعـودة
ـا أن إســرائــيل لم الالجــئــ و
تـعـترف بـدولـة فلـسـط من جـهة
وأعــادت رسم حـدودهــا بـاجلـدار
شـروعـها الـعـنـصري الـفـاصل و
االســـتـــيـــطــانـي وســـنت قـــانــون
الـقـوميـة الذي تـتـنكـر حلق تقـرير
ـصير لـلشـعب الفلـسطـيني على ا
أرضـه وكــونـــهـــا خــرقـت وألــغت
ا فيها وقعـة معها  االتفاقيات ا
اتفاق باريس االقتصادي الذي لم
قاصة والـضريبة يتبق مـنه إال ا
فـــإن االســتـــمــرار بـــاالتــفـــاقــيــات
ــوقــعــة والـــتي انــتــهت زمــنــيــا ا
ــرحـلــة االنــتــقــالــيـة بــانــتــهــاء ا
واسـتــمـرار االعـتـراف بــإسـرائـيل
ـــكـــنـــا ال من بـــات أمـــرا غـــيـــر 
الــنـــاحــيـــة الــســـيــاســـيــة وال من
الـنـاحـيـة الـقانـونـيـة. ومن جـانب
آخر فـإن إسرائـيل لم تنـفذ أيا من
قرارات الشرعية الدولية وضربت
يـعرض احلـائط بالـقانـون الدولي
ــنع احــتالل واإلنــســانـي الــذي 
ـنع اية أراضي الـغـيـر بالـقـوة و
ـــغـــرافـــيـــة عـــلى تـــغـــيـــيـــرات د
ــــا في ذلك األراضـي احملـــتــــلـــة 
ويعطي تهجير السـكان األصلي
احلق لــلـشــعب احملــتل أن يــقـاوم
االحـــتالل.فـــان إنــــهـــاء اإلحـــتالل
اإلســــرائـــيــــلي عن كــــامل أراضي
دولـة فلـسـط احملـتلـة وجتسـيد
سـيادة دولـة فـلسـط عـلى حدود
الــــــــرابع مـن حــــــــزيــــــــران عـــــــام
1967والـقـدس الـشـرقـيـة عـاصـمة
لها وضمان حق العودة لالجئ
وفقا لـقرار اجلمعـية العامة لأل
تـحدة رقم 194و.إعـادة صيـاغة ا
الـعالقـة مع اإلحـتالل كـان ومازال
مـهــمـة رئــيـســيـة مــطـروحــة عـلى

الـقيـادة الفـلسـطيـنيـة ومسـؤولية
اجملـــــتـــــمع الـــــدولـي تـــــنـــــفـــــيــــذ
قــــراراتـه.كـــــذلك االنـــــفــــكـــــاك عن
االحـتـالل أي اإلنتـقـال الـتـدريـجي
إلنـهـاء الـتزامـات وتـبعـات وقـيود
ـرحلة االنـتقـالية وتـغيـير طابع ا
ووظــيــفــة ومــضــمــون الــســلــطــة
الوطـنيـة الـفلـسطـيـنيـة واالنتـقال
مـن الـــســـلـــطـــة إلى الـــدولـــة هـــو

قبلة. برنامج عملنا للمرحلة ا
{ وهل تـــرى ان إســـرائــيـل حــصـــلت
عــلى الــضــوء األخــضــر من الــواليــات

تحدة لتنفيذ خطتها?. ا
- بـــدايــــة اإلدارة األمـــيـــركـــيـــة ال
تعـطي أية شرعـية وال تنـشئ حقا
لالحـتالل ومـا تعـلـنه هـو انقالب
عــلى الــشــرعــيــة الــدولـيــة  وهي
الـتي أعلـنت عن ما تـسمى صـفقة
الـقـرن  والضم الـوارد بـاالئتالف
احلــكــومي بــ الـلــيــكـود وازرق
ابـــــيض  وحـــــزب الـــــعـــــمـل هــــو
الــتــطـبــيق الــعــمـلـي عـلى األرض
ـسـالـة لـيست لـتـلك الـصفـقـة  فـا
ضـوء اخضـر بقـدر ما هي شـراكة

أمريكية إسرائيلية  .
ـــكـن ان تــــؤدي الـــضــــغـــوط  { هـل 
االوربـيـة عـلى إسـرائـيل الى تـراجـعـهـا

عن تلك اخلطوة?
- االحتـــــاد األوروبـي عـــــبــــــر عن
مــــوقـــفـه بـــشــــكل واضح مــــســـاء

اجلـمـعة حـيث أن مـوقف االحتاد
األوروبــــي مــــن وضــــع األراضـــي
التي احتلتها إسرائيل عام 1967
لم يـتـغــيـر تـمـاشـيـا مع الـقـانـون
الـــدولي وقـــرارات مــجـــلس األمن
ـا في ذلك القراران ذات الصـلة 
 ?1967 242و 1973 338كـــــــمــــــا
أشــار في الــبـيــان الــرسـمـي لـذلك
وشـــدد عـــلـى أن أي ضم يـــشـــكل
انـتهـاكا خـطيـرا للـقانـون الدولي
وانه سـيـواصل االحتاد األوروبي
مـراقـبــة الـوضع عـن كـثب وآثـاره
األوسع نـطاقـا وسيـتصـرف وفقا
لـذلك. نـحن عـلى تـواصل دائم مع
االحتاد األوروبي  القـيادة بعثت
رسـائل لالحتـاد األوربي  روسـيا
 الـــصـــ  حـــذرت مـن خـــطــورة
الـضم الذي يـعـني فعـليـا قتل حل
الدولت  وتقويض أسس عملية
الـسالم   وخصـوصا أن اجلـميع
يــتــحـدث عـن حل الــدولـتــ وأنه
اخلـيــار الـدولي  وهـنــا نـتـسـاءل
بـعـد هـذه اخلطـوات الـتي تـفرض
عــلى األرض أين ســتــقــام الــدولـة
الفلسطـينية? وعن أي حل دولت
سيتم احلديث لذلك على اجملتمع
الـــدولي  أن يــــتـــعـــامـل مع دولـــة
االحتالل بـصفتهـا الدولة الـقائمة
بـــاالحــتالل بـــفــرض مـــقــاطـــعــة
شــــامـــلــــة عـــلى دولــــة االحـــتالل
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أربيل

وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
{ كـيف تـرى تــاثـيـر اســتـجـابــة بـنـوك
عــامــلــة فـي األراضي الــفــلــســطــيــنــيــة
الـتـهــديـدات االسـرائــيـلــيـة وجتـمــيـدهـا
حـسابـات اسري فـلسـطيـن علـى قيام

لف? السلطة التزامها بهذا ا
- الـقـضـيـة بـاألساس هـي قـضـية
ســيـاسـيـة بــامـتـيــاز وهي قـضـيـة
ضــــغط وابــــتـــزاز مـن ســـلــــطـــات
االحــتالل اإلسـرائــيـلــيـة وهــدفـهـا
جتـر وإدانة نضـال شعـبنـا عبر
ولم يستحب أي شهدائه وأسراه 
بــنك فـلــسـطـيــني لـهـذه لــضـغـوط
االحـتالل ويــغــلق أي حــسـاب من
حـــــســـــابـــــات عـــــائالت األســـــرى
والشهداء وهذه البنوك تمييز ما
ــواطن بــفــتح حــسـاب بــ حق ا
بـالبـنك ومابـ حق البـنك برفض
قبـول حوالـة على الـبنك إذا كانت
مـخـالـفـة لـلـقـوان الـفـلـسـطـيـنـية
ـرعيـة وتـعـليـمـات سـلطـة الـنـقد ا
الـــفــلــســـطــيــنـــيــة. عــمـــومــا هــذا
ــوضــوع هـو قــضـيــة صـراعــيـة ا
وســـنــحـــافظ عـــلى حـــقـــوق اســر
شهدائنا وأسرانا وبنفس الوقت
سنحمي بنوكنا الوطنية والبنوك
الوافـدة العـاملـة بـفلـسطـ طبـقا

للقوان الفلسطينية.
{ وكـيف تـرى تـاثـيـر تـشـكـيل حـكـومة
إسـرائيليـة جديدة من حتـالف نتيـنياهو

وجـيـنس واسـتـبـعـاد عـنـاصـر مـتـطـرفـة
عـلى ســيـاسـة احلــكـومــة اإلسـرائـيــلـيـة

اجلديدة?
- بـــرنــامج الــتــحــالف احلــكــومي
اجلـديد بـ اللـيكـود وحزب ازرق
ابـيض وحـزب الـعــمل  بـني عـلى
شـروع األمريكي أساس تـطبـيق ا
سمى صفقة القرن وفي اجلوهر ا
مـــنـه ضم أغـــوار األردن وشـــمـــال
ــســتــوطــنــات  ــيت وا الــبــحــر ا
ويـــأتي هـــذا االئـــتالف واالتـــفــاق
عـــلى بــرنــامــجه في ســيــاق أزمــة
سـيـاسـيـة عـمـيـقـة ضربـت احلـياة
الــســيـــاســيــة واجملـــتــمـــعــيــة في
ـدة أكـثـر من عـام . وقد إسـرائـيل 
ســـبـق ومـــهـــد لـــهـــذه اخلـــطــوات
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـن الــــــقـــــرارات
واإلجراءات  مـنهـا قرار الكـنيست
اإلســرائـيــلي لــقـانــون الـقــومـيـة 
ـقـاصـة وقـانـون اقـتــطـاع أمـوال ا
بـــدال من األمـــوال الـــتي تـــصـــرف
لـــعـــائـالت الـــشـــهـــداء واألســـرى
تكررة واالنتهـاكات اإلسرائيلـية ا
ــــمــــارســــات لـالتــــفــــاقـــــيــــات وا
االسـتعـمـاريـة االسـتيـطـانـيـة على
عالوة على األراضي الفـلسـطينـية
قــرار الــرئـــيس األمــريــكي تــرامب
باالعتـراف بالقدس عـاصمة لدولة
إسرائيل ونـقل السفارة األمـريكية
إلـيــهــا وإغالق الــقـنــصــلــيـة وجه
ضـربة قاضـية للـعمـلية الـسياسي
الــتي كـــانت قـــائـــمــة بـــالــرعـــايــة
األمريكيـة ويتوافق هذا القرار مع
اإلجراءات والقرارات اإلسـرائيلية
بـــإفـــشـــال احملــاوالت الـــســـابـــقــة
لـــلـــوصــــول إلى اتـــفــــاق إلنـــهـــاء
االحــــــــتـالل عــــــــلـى أســــــــاس حل
الـــدولــــتـــ والــــتــــنـــصـل من كل
ــوقـعـة مع مــنـظـمـة االتــفـاقـيـات ا
الـتحـريـر الفـلـسـطيـنـية وتـكـثيف
وتـــســـريع وتـــيـــرة االســتـــيـــطــان
االســتـــعــمـــاري واالســتـــمــرار في
إغالق وحصار قطـاع غزة والعمل
ــتـحـدة األمـريـكـيـة مع الـواليـات ا
وأطـراف إقلـيـمـيـة ودولـيـة لـفصل
قـطــاع غـزة عن الـضـفــة الـغـربـيـة
وسن الـــقــوانـــ الـــرامــيـــة لــضم
األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة وتـهـجـير
ســـكـــان اخلـــان األحـــمـــر من اجل
الـقـضـاء على حل الـدولـتـ ومنع
قيام الدولـة الفلسطينـية مستقبال
. إن التمادي اإلسـرائيلي ال يؤشر
عــلى ضـوء اخــضــر من الــواليـات
ـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة من اجل ا
مواصلة التنـفيذ العملي والواعي

ـلموس لـصفـقة الـقرن بل بات وا
ــتــحــدة واضــحــا أن الــواليـــات ا
األمـــريــكـــيــة انــتـــقــلـت من مــوقع
ـــنــحــاز وغــيـــر الــنــزيه الــراعي ا
لــلـعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة إلى مـوقع

الشريك لالحتالل.
{ وكـيف ترى تأثـير ازمة وبـاء كورونا

لف الفلسطيني? على ا
 - 120ألف أســـــــرة تــــــكــــــشــــــفت
اقـتصـاديـا إلى ما دون خـط الفـقر
جـــــراء أزمـــــة كـــــورونـــــا وهـــــذه
اإلحــصــائــيــات دقـــيــقــة وهي من
وزارة التـنـميـة االجـتـماعـيـة التي
أكــون وزيــرهــا بـــســبب جــائــحــة
فــيـــروس كــورونــا وارتـــداداتــهــا
االقـتصـاديـة الـكـبـيـرة والـتي كان
لـهـا كـلـفة اجـتـمـاعـيـة بـاهـظة. إن
جهـود وزارة التنمـية االجتـماعية
فـي ظل حـــالــة الـــطـــوار وعــلى
رأسـها دفـعـة التـحويالت الـنقـدية
لألسر الفـقيرة  »واستهدفت 115
ألف أســرة مــنــهـا  80ألف أسـرة
في قـــطــاع غـــزة بــزيــادة  10أالف
ـاضـيـة بكـلـفة أسرة عن الـدفـعة ا
 106مـاليــــ شـــــيــــكل و 35ألف
أسرة في الضفـة بكلفة  30مليون
شيكل  وقدمت الوزارة   400ألف
شـيـكل مسـاعـدات نقـديـة مبـاشرة
طـــارئـــة لـألســـر الـــتي يــــتـــطـــلب
وضــــعــــهــــا الـــــتــــدخل الــــعــــاجل
والفـوري فـيـمـا  تقـد مـلـيون
دوالر لتجمـعات الفلسـطيني في
الـــشــتـــات وخــاصـــة في لــبـــنــان
وسوريـة. هذه اإلحـصائـيات دليل
أن الـوضع بـفـلـسـطـ تـأثـر بـهذا
الــوبـاء اقـتــصـاديـا واجـتــمـاعـيـا
وبـــالــتـــالي الرتــبـــاط االقــتـــصــاد
بالسياسيـة يؤثر سياسيا  حيث
مـا زالـت دولـة االحــتالل حتـتــجـز
أمـوال الـضـرائب الـفـلـسـطـيـنـية 
وبـالـتالي فـأن احلكـومـة والقـيادة
ـــلف االقــتـــصــادي اآلن تــعـــطي ا
ـعـاجلة أهـمـيـة خـاصـة وأولـويـة 
ومن اجل تعزيز صمود تداعياته 
واطن الـذي أصبح يـواجه وباء ا
كــورونـــا ووبــاء االحــتالل.ودولــة
االحـتالل تـستـغل انـشغـال الـعالم
ـواجـهـة وبـاء كـورونـا لـتواصل
تمثلة بالبناء تنفيذ مخططاتـها ا
ـــــنـــــاطق داخـل الـــــضـــــفـــــة فـي ا
والــقــدس وتــعــمل عــلى تــوسـيع
ـستـوطـنات بـهدف فـرض وقائع ا
جــــديـــدة يـــصــــعب تـــغــــيـــيـــرهـــا
ـسـتقـبل.ومـنـذ شـبـاط/فـبـراير بـا
ــاضي تــعــمل جلـنــة أمــيـركــيـة ا

إســرائـيــلـيـة مــشـتـركــة عـلى رسم
خرائط الضم اإلسرائيلي بالضفة
الــغـــربـــيــة تـــوطــئـــة لالعـــتــراف
ــوجب األمــيــركي بــهـذا الــضم 
خــــطــــة االمـالءات األمــــيــــركــــيــــة
اإلســرائـيـلـيـة لـتـصـفـيـة الـقـضـيـة
عـروفـة إعالمـيًا الـفلـسـطيـنـيـة وا
بـ«صـفقـة الـقرن.«ومـنـذ االحتالل
اإلسرائـيـلي للـضـفة الـغـربيـة عام
 1967 أقـامت ســلـطــات االحـتالل
 257 مـــســـتـــوطـــنـــة و 121بــؤرة
اســتـيـطـانـيـة يـقــيم فـيـهـا حـوالي
 700ألف مـــســـتـــوطن وتـــســـعى
ــــصـــادرة بـــشــــكل يــــومي ودائم 
األراضي الـفلـسطيـنيـة وتوسـعها

على حسابها.
{ ومــــــاهي اخــــــر تــــــطـــــورات مــــــلف
ـصــاحلـة ? ومــا هــو تـفــيـركـم بـقــيـام ا
حـماس بـاعـتـقال مـسـئـول في السـلـطة

في غزة في هذا التوقيت?.
لف  - حتى اآلن ال جـديد بـهذا ا
فـي كل فـرصـة حتـاول الـقـيـادة أن
ـلف  وأن تــفـتح تــقـتــرب بـهــذا ا
جـســور إلعـادة الـلـحــمـة  تـصـدم
بـــــــقـــــــرارات حـــــــمـــــــاس ســــــواء
بــــإجــــراءاتـــهــــا عــــلى األرض من
عـــمــلـــيـــات اعـــتـــقـــال  إلى مـــنع
احلـكـومـة الـشرعـيـة من الـعمل أو
في أي أحـــسـن األحـــوال حتـــويل
وزارات احلـكومـة الشـرعية تـعمل
لــديـــهــا كـــصــراف ألي .الـــقــيــادة
الفـلسـطـينـية دومـا حـريصـة على
ـــشـــاركـــة والـــعــمـل الـــوحــدوي ا
واقف ـواجـهة اخـطـر وأصـعب ا
الــــتـي تــــمــــر بــــهــــا الــــقــــضــــيـــة
الـفــلــسـطــيـنــيــة  وجـهت رســالـة
لـقـيـادة حركـة حـمـاس لـلـمـشـاركة
بــاجــتـمــاع قــيـادي بــرئــاسـة األخ
الــــرئــــيس أبــــو مــــازن  وكــــافــــة
ـواجهة الـفصـائل الفـلسطـينـية  
قـرار الــضم الــعـنــصـري  ووضع
خطة للتحرك الفلسطيني وحتمل
ـسؤولـياته الـوطنـية في اجلـميع 
ـرحلـة احلرجة واحلـساسة هذه ا
الـتي تـتـطـلب تـكـاتف اجلـميع في
مــواجـــهــة اخلــطـــر األكــبــر الــذي
يداهـمنا  حـركة حمـاس واجلهاد
ردتـا عـلى هـذه الـدعـوة بـاالعـتذار
ـشــاركــة وكــأنــهم مــدعــوين عـن ا
حلــفـــلـــة شـــاي ولـــيس لـــتــحـــمل
مــسـؤولــيـاتـهـم الـوطـنــيـة  وهـذا
دليل واضح لـلقـاصي والداني أن
قـيادة حـركـة حـمـاس لـيس لـديـها
الـقـرار بـإنـهـاء االنـقـسام وال أفق

صاحلة في الوقت القريب . با
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»U³Ý√ o Ë …d¼UE « ÊËÒdI¹ ÎUO1œU √Ë ÎUHI¦  ≤μ∞
جـنــون الـعـظــمـة  ولـكـن هل هـكـذا
تـصـرفـات تـخـرج من مـؤمـن مـلـتزم
وبـــذلك ديـــنـــيــا?.  بـــالـــتـــاكـــيــد ال 
اســـتــــنــــتج ان عــــظــــمــــة الــــدولـــة
االسالمـــيـــة في عـــصـــرهم لم تـــكن
نــتــاج االلـــتــزام الــديــني بل نــتــاج

االنفالت الديني. 
> د ثـــائــر الــدبــاغ. هــذه حــقــيــقــة
ولــيــسـت خــيــاال وقـــلــتـــهــا بــربط
الـواقع. اغــلب ســاســة الــعـراق هم
ــا فـيــهم من عــدوانــيـة مــثــلـيــون  

وعنف وكره لشعبهم. 
ــلـوك > طــالب الــزبــيــدي. اغــلب ا
يتمتعون بهذه النزوات واصبحت
مـوروثـا واتكـيت لـهم. وفي الـقرون
االخـــــيـــــرة مـن مـــــلـــــوك الـــــدولـــــة
ــتـازون بــحــضـور الــعــثــمـانــيــة 
ـثـلـيـ ويعـمـلـون مع الـنـساء في ا
تاز بالدهاء.  القصر ومنهم من 
ـوقف الــثــاني: انـكــر وجــود تـلك ا

اذج منها : الظاهرة..اليكم 
> د.عــــبـــد احلــــمــــيـــد عــــرعـــور –
السعودية. هـذه هرطقة يا استاذي
الفـاضل من هراطقـة الشعـوبي ال
اصل لها من الصحة على االطالق.
ـعمري- اليـمن . كثير > د. احمد ا
ـا ورد في مـروج الـذهب ال يـعـتد
بها  وكثير من كتب التاريخ كانت
ولــكن هـذا ال تـقــوالت وتـخــرصـات

نع من وجود فساد واستبداد.
> هــدى الــعــزاوي. ال اصــدق.هــذا
تــشـويـه صـريـح واكـيــد هــذا كــيـد

ومكر من الفرس اجملوس. 
> اياد  الهاشمي. لقد افلح الفرس
حـقـا بـان جـعـلـوا الـعـرب يـتـهـمون
اجـــدادهم الــذين افـــنــوا حـــيــاتــهم
بـــالــفــتــوحــات  ونــشــر احلــضــارة
االسالمـــيــــة  وهـــذا مـــا يــــغـــيض
الـــفــرس ألن الـــعـــدو االول ومــروغ
انـوفـهـم بـالـتراب وكـسـر شـوكـتـهم
ومبدد امـبراطوريـتهم  هو االسالم

وقادته. 
الثـالث: قدم تـفسـيرات علـميـة لتلك

الظاهرة..مثل:
> حـــســــ مـــحــــمـــد اجلــــبـــوري.
االنـحــرافـات اجلـنــسـيـة اســبـابـهـا
ة قدم فسـلجية وتـربوية وهـي قد

الزمان.
> دكتور فراس -اخـصائي نفسي.
احــــد االســـبــــاب هــــو الـــتــــعـــرض
لـلتـحرش اجلـنـسي اذ ان الغـالبـية
ثلي كانوا ضحايا للتحرش من ا

اجلنسي في طفولتهم. 
> عدي اخلالـدي.  الشذوذ جـينات
وكـل شـــخص عـــنـــده هـــرمـــونــات
انـثـويـة وذكـريـة  اذا تـغـلب احـدها
على االخر حصل الشذوذ واحياتا
واخلــلـفـاء تـكــون بـســبب الـبــيـئـة 
كــانت لــهم اجلــاريــات ومــا مــلــكت

في (مـــروج الــذهـب) انه كـــان لــديه
اربــــــعـــــــة آالف غالم مـن  األتــــــراك
ـناطق ألـبـسـهم "أنواع الـديـبـاج وا
ذهبـة" ما أسباب ذلك من واحللي ا

وجهة نظرك?)
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 سـاهم في األجـابـة اكـثر من ((250
ـيون ومـثـقفـون عرب. بـيـنهم اكـاد
وتــوزعت األجــابــات عــلى خــمــسـة

مواقف.
األول: يـقــر بـوجــود تــلك الـظــاهـرة
ويــعــزوهـا جلــمــلـة اســبــاب الــيـكم

اذج منها: 
> د. جالل اجلـــبــوري . يـــبــدو  ان
ـادي الـقـضـيـة مــرتـبـطـة بـالـتـرف ا
والفكري وجتربـة اشياء جديدة وال
عـالقــة لـــهــا بــالـــتــفـــكك واالنــحالل
رحـلة  بـدليل حـسب معـاييـر تـلك ا
ان الـدولــة كـانت من اكــثـر مــنـاطق

عمورة تقدما وتطورا.  ا
> جلـيل اجلشـعمي. .1خلـيفـة الله
على االرض تـعني كل  شيء  مـباح
له ما دام هناك رجـال دين يشرعون
ـتع واالسـتـمـتاع له مـا يحب.  . 2ا
في اجلــنس ال حـدود له  فــبـعـد ان
اكــتــفى من اجلــواري تــوجه نــحــو
ـلـوك الـغـلـمـان. . 3طــبـيـعـة حـيـاة ا
واالمراء وعامة الناس كانت مدعاة
لــلـتــفـاخـر مـن خالل وجـود اسـواق

بيع الغلمان واجلواري. 
> صالح عبـاس. كـانت في العـصر
الـعـبـاسـي بـنـات جـمــيالت يـضـعن
كان خطـوطا بـلون اخـضر غـامق 
الشـارب عنـد الفـتيان يـطلق عـليهن

الغالميات. 
> عـبــد االمـيـر الـزامـلي. هـؤالء هم
الــطــغـــاة والــذين ال يـــســتـــحــقــون
ــنـــصب يـــكــون ســـلـــوكــهم غـــيــر ا

اخالقي. 
> متعب خلف الـريشاوي. ما خفي
كان اعظم. اخلـلفاء العـباسيون من
ــصـيــبـة اســوأ الـنــاس خــلـقــا . وا
الـــبــــعض يـــدافـع عـــنـــهـم ويـــقـــول
الــشـعــوبــيـ الــفـرس..الــســيـوطي
عـــربـي دمـــشـــقي الـــذهـــبي عـــربي
. ؤرخ مصري والطـبري افضل ا
ــــأمــــون في هـل قــــرا كم انــــفق ا
زواجه مـن بــــــوران وكـم تــــــكــــــلف
حــــــــفالت الــــــــزواج مـن االمـــــــوال.
تاريخهم يخجل االنسان من سرده.

> حــــســـ رحـــيـم. انـــا ال ارى مـــا
يــخـــجل في هــذا الــتـــاريخ لــســبب
بـسيط انهـا السـلطـة تبيح لـنفـسها
اشـيـاء وتمـنـعـها عن الـعـامة  وهي
امــور مـــا زالـت مــوجـــودة الى االن

ولكل تاريخ معطياته االخالقية. 
•مــوفق خــضـر ولي. االســبـاب..
الــثـراء الــفـاحش الــذي يـوصل الى

ولم يتوقف األمـر عند حُـب اخللفاء
ُـرد بل تـصفـه مراجع لـلـغـلـمـان وا
الـتـراث بـأنه  كـان اجتاهًـا جـنـسـيًا
شائـعًا ب الـنخبـة والعامـة ايضا.
وقــد خــاض الـشــعــراء واألدبـاء في
ــقــارنــة بــ اشــتــهــاء الــغــلــمـان ا
بـيـنـهم ابن أبي واشـتـهـاء الـنـســاء
بــغل بــقــوله : "وإال فــالــصــغــار ألـذ
طـعمًـا..وأحلى إن أردتَ بـهم فعـالًا"
يـــقـــصـــد تـــفـــضـــيــــله لـــلـــمُـــرد في
وأبـو نـوّاس الـذي له رأي ـواطـأة ا
ُــلــتـــحــ بـــقــوله: "قــال يُــنــصـف ا
الــوشــاة: بــدت فـي اخلــد حلــيــته..
فــقـلت: ال تــكــثـروا مــا ذاك عــائـبه/
احلـسن مـنه على مـا كـنت أعـهده...

ن يطالبه". والشعر حرز له 
ومن مفـارقات ذلك الـزمان ان وصل
الـذوق الى تـفـضـيـل الـغـلـمـان عـلى
رأة بجمال النساء وقيـاس جمال ا
كقـول بن احلـباب:( لـها زيّ الـغالم!
الغالم ولم أقـسها  الـيه ولم أقصّر
بـالـغالم). ويـعـلّق اجلـاحظ عـلى ما
شاع بـ شعراء وأدبـاء عصره في
تـفـضـيـلـهم لـلـغـلـمـان عـلى الـنـسـاء
بــقــوله:" "إن من فــضل الــغالم عـلى
اجلــاريــة أن اجلــاريــة إذا وُصــفت
بـكمـال احلـسن قيل ?:?كأنَّـها غالم

ووصيفة غالمية".
ـثـلـيـة   وهـنـاك روايـات تـفــيـد ان ا
اجلـــنــســيـــة كــانت مـــوجــودة لــدى
الـعـرب قـبل االسالم ويـسـتـشـهدون
ــــا ورد فـي الـــقــــرآن ( ويــــطـــوف
عـليـهم ولدان مـخلـدون كأنهـم لؤلؤ
مـكــنـون) لــيـؤكــدوا ان الـعــرب قـبل
اآلسـالم كـانـوا يـشـتـهـون الـغـلـمان
فــــيـــمـــا يـــعـــزوهــــا بـــاحـــثـــون الى
الـفـتـوحـات االسالمـيـة واختـالطهم
بـــحــضـــارات فـــارســـيــة وهـــنـــديــة
واوربية وافـريقيـة..مع أنه ال يوجد
ـــثـــلـــيـــة مــــا يـــؤكـــد عن شـــيــــوع ا

اجلنسية في تلك األقوام. 
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 من عادتي انني استطلع الرأي في
الـــــظــــــواهـــــر االجــــــتـــــمــــــاعـــــيـــــة
فتـوجهـنا واالخالقـية..واخلالفـيـة  

بهذا االستطالع:
(كــان اخلــلــيــفــة األمــ بن هــارون
مـــثــلي اجلــنس   "رفض الــرشــيــد 
وأن الــــنـــســـاء احلــــرائـــر واإلمـــاء"
بعـد ان عـجزت عن والـدته حاولـت 
أن تــبــعــده بــأن جـاءت له نــصـحه 
بفـتـيـات يـشـبهن الـغـلـمـان وفـشلت

ايضا.
ـــأمـــون عـــرف بـــعــشـــقه ورغم ان ا
للنسـاء فانه يشاع عن تـعلقه بغالم
فـيـمــا كـان لـلـخــلـيـفـة يـدعى "مــهج"
ــتـــوكل عــشــيق يـــســمى "شــاهك" ا
..وكـــــذا احلـــــال مع اخلـــــلـــــيـــــفـــــة
سعودي الذي كتب عـنه ا عتـصم ا

ن فيـهم من استـشهد شهـداءها  
بكا الصوت في زمن حكم أحزاب

األسالم السياسي. 
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ــراجع يــوثق الـــتــراث األسـالمي 
صداقية ( األمام توصف بالثقـة وا
شمـس الدين الـسـيوطـي  الـطـبـري 
ـسـعـودي) روايـات عن وا الـذهـبي 
ـمـارستـهم اجلنس خـلفـاء عـرفوا 
مع الـغلمـان بل وعشـقهم لـلصـبيان
ؤرخ على أن رد.ويتفق أغلب ا ا
زمن حـكم الـدولـة الـعـبـاسـيـة شـهـد
ـثلي شيوع (أزدهـار بتعـبيرهم) ا
اذ يــذكــر الــطــبـري أن اجلــنــســيـ
اخلــلـيـفـة األمـ  "طـلب اخلـصـيـان
وأتــبــاعـهـم وغـالـى بـهـم وصـيّــرهم
خلــلــوته في لـيــله ونــهـاره ورفض
وأن الــــنـــســـاء احلــــرائـــر واإلمـــاء"
بعـد ان عـجزت عن والـدته حاولـت 
أن تــبــعــده بــأن جـاءت له نــصـحه 
بفـتـيـات يـشـبهن الـغـلـمـان وفـشلت
ايــضـا.واألكــثــر أنه كـان  يــتــبـاهى
بعشقه لغالم  يدعى "كوثر" ويتغزل

به شعرا :
(كـــوثـــر ديـــني ودنـــيـــاي وســقـــمي
وطبيبي ..أعجز الناس الذي يلحى

محبا في حبيب).
ولم يـكن األمـ بن هـارون الـرشـيد
ــــثـــلــــيـــ مـن احلـــكّـــام هـــو أول ا
اذ سـبـقه خـلـفـاء ـسـلـمـ الـعـرب ا
اشـهـرهم الـولـيـد بـن يـزيد امـويـون
ــــــلك الــــــذي وصــــــفه بن عــــــبــــــد ا
الــــــســــــيـــــوطـي بـ( اخلــــــلـــــيــــــفـــــة
واقـــبح فــســـقه أن اخــاه الــفـــاسق)
سلـيـمـان قـال عـنه بعـد مـقـتـله "لـقد
راودني عن نــفــسي".لــكن اخلــلــفـاء
فرغم ان العـباسيـ كانوا األشـهر 
ـأمـون عرف بـعشـقه لـلنـسـاء فانه ا
يــشـــاع عـن تــعـــلـــقه بـــغالم يـــدعى
ـتوكل فـيـمـا كان لـلـخـليـفـة ا "مـهج"
عـــشـــيـق يـــســـمى "شـــاهك" ..وكـــذا
الذي ـعـتـصم احلـال مع اخلـلـيـفـة ا
ــســعــودي في (مــروج كــتب عــنـه ا
الــذهب) انه كــان لــديه اربــعـة آالف
غـالم من  األتــراك ألــبــسـهـم "أنـواع
ذهبة.  ناطق واحللي ا الديباج وا
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في(  (2020 /5 / 17رفـــعت بـــعـــثـــة
األحتــاد األوربي عــلم (قــوس قـزح)
ثلـي عـلى بنايـتها في اخلاص بـا
واحـتـجت وزارة اخلـارجـيـة بـغــداد
العراقية واصفة هذا التصرف بأنه
ـبـاديء والـقـيم يـشـكـل (مـسـاسا بـا
األخالقـيـة) وردت الـبـعـثـة بأن رفع
الــعـــلم جــاء لـألحــتـــفــال بـ(الـــيــوم
ثـلية اجلنسية ي ضد رهاب ا العا
ورهـاب الــتـحـول اجلـنـسي)..واثـار
هذا التصـرف جدال في العراق على
ـستـويـ الرسـمي والـشعـبي ب ا
ــبــنى يــعـد مــؤيــد له بــحـجــة أن  ا
تـابـعـا لـلدولـة ولـهـا حـق الـتـصرف
ـــبـــنى الـــســـفــارة مـــثل مـــا يـــحق 
العراقـية في اية دولـة كانت رفع ما
تشاء وب من ادانه عـبر تغريدات
نــــشـــرت عـــلى وســــائل الـــتـــواصل
االجــتـــمــاعي مـــرفــقـــة بــهـــاشــتــاع
وب _بـالـعـراق ـثـلـي "#كاللـعـلـمـا
ســاخـر يــقــول:إن عــلى الـعــراقــيـ

مـراقبـة "ميـول احلكـومة لـلسـرقات"
بـــدال من "مــراقـــبــة حــريـــة ومــيــول

اآلخرين اجلنسية". 
واراد حكّام األسالم السياسي بهذا
األجــراء اظــهــارنــا لــلــعــالـم بــانــنـا
ـــا يـــعـــدّونه دعـــارة نـــظـــيـــفـــون 
وفـــاحــشــة مــســـتــوردة من الــغــرب
مع أن هـــــذه الـــــدعــــارة الـــــكـــــافـــــر
والــفـاحـشـة كــانت شـائـعـة في زمن
الـــدولــة االسـالمــيـــة الـــعــبـــاســـيــة

والعثمانية وفي بغداد حتديدا.
 واحــد اهــداف هــذه الــدراســة هــو
الـكشف عن احلـقـيقـة الـتي شوهـها
الـتــاريخ. فـنــحن لـســنـا مع هـذا او
ولــــســــنــــا مــــلــــتــــزمـــ ضـــد ذاك 
بـاحملرّمـات في التـفـكيـر..فال قضـية
مـحـرّمــة عـلى الــفـكـر ولـه ان يـعـمل
فـيهـا ما يـشاء بـهدف الـوصول الى
احلـــقــيـــقــة وال يـــهــمه ان يـــرجــمه
ـــــتـــــعـــــصــــــبـــــون بـــــحـــــجـــــر او ا
يـكـفّــرونه..وكـثـيـرون فـي تـاريـخـنـا
قـــتــلــوا وآخـــرون أحــرقت كـــتــبــهم
ألنهم ظـلوا بـتهـمة الـكـفر والـزندقـة
مــخــلــصــ لــلــحــقــيــقــة..وصــاروا

رفع علم قوس قزح في سفارات ببغداد
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وانـهم دوغمـاتـي ومـتـطرفـي في
ــعـــتــقـــدي وتــلك من الـــتــعـــصب ا
افرازات حكومات ما بعد التغيير.

تعليقات ساخرة 
> طالب الصـراف. هذولة من زمان

رافع علم القوس قزح
- طه رشيـد. فاسـدين من البـيضه..

هههه للمزاح فقط 
 احلـــلــــقـــة الــــثـــانـــيــــة عن اآلسالم
ـثـلـية اجلـنـسـيـة ومـوقف الـعـلم وا

منها.

{ مــؤسس ورئـيس اجلـمـعـيــة الـنـفـسـيـة
العراقية

ـعـتــرضـ عـلى تــوصـيف بـعض ا
ـاذا ـثـلـيــة اجلـنـسـيـة. اخلـلـفــاء بـا
علينا ان نعـتقد بان كل اخللفاء من
مـعـاويــة آلخـر خـلـيــفـة عـبـاسي هم
مالئكة ومثاليون وان اي اعتراض
حلقيقتهـم السيئة -ان وجدت -هو

مس باالمة والدين!
ـوقف ..عــتب عـلـيـنـا وضــمن هـذا ا
ومـحـبـون أسـاتـذة كــانـوا طـلـبــتي 
ـنـشـور ال يــلـيق بـنـا رأوا ان هــذا ا

وبتاريخنا العلمي والثقافي. 
وقف اخلامس: سب وشتم وكالم ا
بــــذيء يـــدل عـــلـى ان االنـــفـــعـــاالت
تتحـكم بفئـة واسعة من الـعراقي

ــــلل وحب ـــانــــهم واعــــتــــقـــد ا ا
التغيير كان السبب.

وقف الرابع: كان له موقف الناقد ا
اذج منها: علّقون..هذه  ا كتبه ا
ـنـدالوي. قراءة > سـالم بـخـشـاي ا
سـريعـة للـمداخالت نـستـشف منـها
حجم اخلالفات والضغائن وفقدان
البـوصلـة ب اجلمـاهيـر وهذا هو
ـتـلك سـر الـضـعف فـيـنـا. لـو كـنـا 
الـــشــجــاعــة ونــضـع الــنــقــاط عــلى
احلـروف ونــعـطي كل ذي حق حـقه
ـا وصــلـنــا الى هـذه الــفـوضى في

الطروحات والرؤى.
> رعــد احـمـد خــضـر. الى الـسـادة
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سـرح في وزارة الشـباب والـرياضة مسـؤول السـينـما وا
هرجـان السيـنمائي (اون الين العـراقية اعـلن عن اقامـة ا

 –كوفيد 19) منتصف حزيزان.
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الـشـاب االرني فـاز بـاجلـائـزة األولى في حـقل الـعـزف
والغـناء في مسـابقة (مـوهبتي من بـيتي) في أسـبوعها
التـاسع واألخير التي اقـامتها وزارة الثـقافة االردنية 

مناصفة مع النا فيصل توفيق في حقل الرسم.

فـيـلم خلكـيـلـرز أوف ذا فالور مـونحل
الـــفــيـــلم الـــقـــادم خملــرج هـــولـــيــوود
اخملـــضــــرم مـــارتن ســــكـــورســـيـــزي.
وسيقوم ببطـولة الفيلم ليوناردو دي
كــابــريــو وروبـرت دي
نيرو. وهذا ثاني فيلم
كــبــيــر حتــصل عــلــيه
شــركـة آبل بــعـد فــيـلم
خلجريهـاوندحل العام
ــاضي وهـو بــطـولـة ا
تــوم هـانــكس.وأفـادت
تـــــقــــــاريــــــر لـــــكـل من
صحـيفـة وول ستريت
جـــــــورنــــــال ومـــــــوقع
ديـــداليـن أن(الـــفــــيـــلم
اجلــــديــــد ســــيـــحــــمل
شـعـار آبل أورجـيـنـال
فـــــيـــــلم وأن شـــــركـــــة

{ لوس اجنـلوس  –وكـاالت - ذكرت
وســائـل إعالم أمـــريـــكـــيـــة األربـــعــاء
ــاضي نــقال عن مــصــادر أن شــركـة ا
آبـل تـوصـلـت إلى اتـفـاق بــخـصـوص

بارامـونت بيـكتشـرز التابـعة لفـياكوم
سـي.بي.إس سـتــتـولـى تـوزيــعه عـلى
دور الـعـرض في الـعـالم).وذكرت وول
ستـريت جورنـال أن (آبل تغـلبت على
مـنـافسـ مـثل نتـفـليـكس الـتي كانت
مهـتمة أيـضا بـإنتاج الـفيلم).والـفيلم
مــأخــوذ عن كــتــاب يــحــمل الــعــنـوان
نـفـسه تـألـيف ديـفـيد جـران. ويـعـتـمد
الــكـتــاب عـلى حتــقـيـق أجـراه مــكـتب
الـتـحقـيـقات االحتـادي في قـتل قبـيـلة
األوسـاج وهي من الـشعـوب األصـلـية
ـــــــتــــــــحــــــــدة في فـي الــــــــواليــــــــات ا
الـــعـــشـــريــــنـــات.وعـــرض آخـــر أفالم
ســـــكــــورســــيــــزي (ذي أيــــرشــــمــــان)
األيــرلــنــدي عـلـى نــتــفــلـيــكـس الــعـام
ــاضي وسـاعـد الـشــركـة عـلى زيـادة ا
ـشـتـركـ في الـربع األخـير من عـدد ا

العام.
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انــضـمت الــنـجــمـة الـتــركـيــة ألـشـ
ـسـلـسل (دائـرة احلب التي سـانغـو 
لم تكـتمل ) الـذي ستـخوض بـطولته
الى جـــانب الــنـــجم الــتـــركي بــوراك
ديـنـيـز وهـو مكـوّن من  8حـلـقات و
ســـيـــعــرض عـــلى احـــدى مــنـــصــات
اإلنـترنـت. وشاركت سـانـغـو مـؤخرا
في فـيـلم ( لـيلى 9 مـرات) وجـسدت
فـــيـه دور مــســـتـــشـــارة زواج تـــدعى
نـرجس وهــو دور كـومــيـدي اال انه
توقع ان يحقق لم يُطرح بعد ومن ا
جناحـا كبـيـرا خصـوصا وأن الـش
لـهـا شـعــبـيـة كـبـيـرة بـعـد خـوضـهـا
بـطولـة مـسـلـسل (حب لإليـجار) الى
جــــانب الــــنــــجـم الــــتــــركي بــــاريش
مثل أردوتش. من جهة اخـرى شنّ ا
الـتـركي بــوراك أوزجـيـفـيت هـجـومـاً
شـديـداً عـلى صــحـفي إنـتـقـد زوجـته
مـثـلة الـتركـيـة فهـرية أفـج وذلك ا
بعـد قيـام األخـيرة بـنشـر صورة لـها
نزل مع إبنهـما كاران وهي خـارج ا

تـشـعـر بـاإلرتـبـاك نـتـيـجـة تـعـامـلك مع مـسـائـل دقـيـقة
تتطلب منك الدقة واحلكمة.

qL(«

ال تأخذ كل شىء على كرامتك وحتسن األحوال بينك
والشريك قريبا.
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إستـشـرالـشريك واسـتـمع الى وجهـة نـظره فـقـد جتد
ناسبة. لديه احللول ا

—u¦ «

التـغـضب من الـشـريك  ألنه لم يـقـصـد أن يـغـضـبك
ولكنه لم يحسن التعبير.

»dIF «

تشعـر بالسعادة بسبب قدرتك على التعبير عن آرائك
واقتراحاتك بحرية .
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وظــيــفــة جــديــدة لــشــريــكك قــرار جــديــد فى عــمــلك
وتنقالت كثيرة لكل من حولك.
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ـا يسبب مشكـلتك أنك ال تدرك إحـتياجـات احلبيب 
التوتر لعالقتك العاطفية.

ÊUÞd «

تـظل فى مــكـانك وال تـتـأثـر بــكل بـايـة قـرارات. جتـهـز
الحتفال مناسب.
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ال تـكن دائم الــشك فى قـدراتك ومـجــهـودك بل افـعل
ما بوسعك.رقم احلظ.9

bÝô«

حافظ على تـناول اخلضراوات والفـواكه للحفاظ على
بشرتك من اجلفاف.

Ë«b «

سـترى نـتائج إيـجابـية تـسعـدك عن قريب.يـوم السـعد
االربعاء.
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جنــاح شـريك حـيــاتك فى عــمـله اجلـديــد وتـدرجه فى
ناصب بشكل سريع. ا

 u(«
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اشـطب االرقـام بـشــكل صـحـيح داخل
ـربـعـات بــشـكل افـقـي وعـمـودي فـقط ا
لتصل الى مجمـوع ارقام تشكل الرقم

السري:
-85810-852-27415-87214

-82-46-59134-14906

-872-14725-6072-98254

-1842-27058-3152-21046

19078.-1425-7582

القـاص الـعراقي نـعته االوسـاط الـثقـافيـة بـعد ان غـيبه
اضي سـائـل الـله تـعالى ان ـوت مـساء 22 أيـار ا ا

يسكنه فسيح جناته.

ركـز الـثالث عن نص الـشاعـر الـسوري حـصل عـلى ا
ـوتى) عن فئة شعر التفـعيلة في مسابقة (من رسائل ا
نار الثـقافية الـدولية التي الـشعر لعام 2020 جمللـة ا

تصدر في العاصمة الويلزية.

الـعـضـو االسـبق في مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات الـعـراقـيـة
تلـقى تـعـازي االهل واالصـدقـاء لوفـاة والـدته سـائـل

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

ــؤســســة الــعــربــيـة الــكــاتب االردني صــدرت له عـن ا
لـلدراسـات والنشـر  رواية (بـرناشـا) تقع في  256

توسط. صفحة من القطع ا
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رئـــــيـس جلـــــنـــــة الـــــتـــــعـــــديالت
ـان العراقي الـدستوريـة في البر
حتـــدث مـع اســـتــــاذ الــــقــــانـــون
الــــدســــتــــوري وعــــضــــو جلــــنـــة
الـتعديالت الدستورية في رئاسة
اجلــمــهــوريــة في نــدوة الــكـتــرونــيــة عن اعــادة كــتــابـة

الدستور اقيمت مساء اجلمعة.

الش سانغو
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اخـتتمت دائرة الفنون العامة دورتها لتعليم فن النحت عبر
ـدير العام اضي. واوضح ا بـرنامج زوم مسـاء اخلميس ا
لـلـدائـرة عـلي عـويـد ان (الـدائرة وبـسـبب جـائـحـة فـايروس
كـورونا اعتـمدت الـتواصل الفـني مع اجلمهـور عبر افـتتاح
دورة لــتــعــلـيم فـن الـنــحت بــشــكل الــكـتــروني بــواقع ثالث
مــحـاضـرات  بـالــتـعـاون  مع الـدكــتـور ايـهـاب احــمـد عـبـد
الــرضــا والــكــادر الــفــني  : هــيــثـم صــبــاح ودانــا مـروان
مـبارك وحس ايهاب احمـد.وتضمنت احملاضرة االخيرة
ـــشـــاركــة 238 تـــعـــلـــيم طـــريـــقـــة نـــحـت مالمح الـــوجـه 
.وشـمـلت مـشــاركـات من كل دول الـعـالم). وهـذه شــخـصـاً
الـتجربة االولى في مجال تعـلم فن النحت بشكل الكتروني
لـلـدائـرة وقـد القت ترحـيـبـاً كـبيـراً من مـخـتـلف دول الـعالم

ولكل االعمار وحققت فائدة كبيرة للمبتدئ بفن النحت.
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اليـختـلف إثـنـان على ان جـمـعيـة الـفـنانـ الـتشـكـيـليـ الـعراقـيـ كـانت ومازالت
حاضنـة للمـنجز الثـقافي والفني الـتي تمكنـت من نقل واقع التشـكيل العراقي من
يـة من خالل إبـداعات الـفنـانـ ومشـاركاتـهم الـفنـية احملـليـة الى الـعربـية ثـم العـا
هـرجـانات ومـعـارض وملـتـقـيات تـمـكنـوا من خاللـهـا حصـد اجلـوائز والـثقـافـيـة 
ـا العمالـهم الفـنية الـتي نالت اعجـاب عشاق والشهـادات التقـديريـة تقديـرا وتكر
واهل الـتـشـكـيل في الـوطن الـعـربي والـعالـم وتمـكـنت اجلـمـعـيـة الـتي تـعـد اجلـهة
الـشرعـيـة للـتـشكـيل الـعـراقي واخليـمـة احلـاضنـة لـلمـشـهد الـتـشـكيـلي وابـداعات
الرواد والـشباب العـراق اعادة ترتـيبها االداري والـفني والثـقافي بعـد فترة ركود
تـميز مـايؤكد ان اجلـمعية اصـابها قسـرا بعد العام  2003 ليـتواصل نشـاطها ا
لك فـيصل الثاني وافـتتحـها وتراسهـا خيرة من الـفنان التي تـاسست في زمن ا
التشـكيلي الرواد لتبـقى احلاضنة للمنـجز االبداعي التشكيلي وتـستقبل الفنان
التشـكيـليـ العـراقيـ من بغـداد واحملافـظات وتـمكن اعـضاء اجلـمعـية من اعادة
تـرتـيب عضـويـة اجلـمـعيـة وكال حـسب اخـتـصاصه واسـتـحـقاقـه وفتـحت ابـوابـها
لتسـتقبل التشـكيليـ العراقي من الـرواد والشباب وتـعيد تنظـيم هوياتهم حسب
استحـقاقهم اضافة الى عقد مؤتمرها االنتـخابي الختيار رئيس واعضاء اجلمعية
ـشاركـة جميع الـتشـكيلـي الـعراقيـ وبعد تـسمـية رئيس بكل حريـة وشفـافية و
واعضاء الـهيئة االداريـة للجمعـية حرصت اجلمعـية على ترتـيب واقع اجلمعية في
ـنـصـور مـقـرهـا احلـالي وافـتـتـحت اكـبـر قـاعـة فـنـيـة تـسـتـقـبل فـيـهـا مـعـارضـهـا ا
رافق وسـمـيـة والـسـنويـة ونـشـاطـاتـهـا الثـقـافـيـة والـفنـيـة فـضال عن االهـتـمـام  ا
اجلمعـية االخرى الـتي تهدف خلـدمة الفـنان التشـكيلي الـعراقي وبصـورة مشرقة
ـا يلـيق بـالـتـشكـيـلـي وابـداعـاتـهم  ومنـذ ذلك الـوقت ومـازالت اجلـمعـيـة تـقيم و
ـوسـمـية والـشـخـصـيـة والـتي افتـتـحـهـا كـبار اضافـة الى مـعـارضـهـا الـسنـويـة وا
سـاسة وشـخصـيـات العـراق وهم يشـيدون بـالتـنظـيم الـذي يلـيق بالـفن التـشكـيلي
العراقـي وعزمت اجلمـعية عـلى تنظـيم النـدوات واحملاضرات الـثقافـية والفـنية الى
جـانب تـكـر رواد الـتشـكـيل الـعـراقي وهي بـادرة قل مـثـيلـهـا ومـازالت اجلـمـعـية
ـبـدعـ الـراحـلـ من رواد الـتـشكـيل وتـسـتـضـيف الـنـقـاد والـبـاحـث تـستـذكـر ا

ـا قـدمـوه خالل مـسـيـرتـهم الـطـويـلة  ـا  لـلحـديـث عن مـسيـرتـهم االبـداعـيـة تـكـر
نجـزاتها االبداعية ومنهـا استمراها ومن دون انقطاع اصدار وتستـمر اجلمعية 
مجلـتها الـفصـلية رواق الـتشكـيل التي يـحررها مـجموعـة من اخلبـرات الصحـفية
والنـقـديـة والبـحـثـية وتـسـتـقـبل اجمللـة مـشـاركات الـتـشـكـيلـيـ الـعراقـيـ وتـغطي
ـطبـوع انـيق في الـتصـمـيم وااللوان نـشـاطاتـهم داخل وخـارج الـعراق وتـقـدمهـا 
والتحـرير الى القـراء وباجملان الى جـانب تبيـنها وعـلى نفقـتها اخلـاصة طبع كتب
وبحـوث الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـي وبـذلك قـهـرت اجلـمـعـيـة كـافـة الـظـروف احلـرجة
لـتسـتـمر بـاضافـة مـنجـز الى مـنجـزاتهـا الـذي يشـهـد كل من يطـلع عـلى منـجزات
اجلمـعية التي وضـعت اجلانب االنسـاني من اولويات مـهامهـا من خالل متابـعتها
ـبـدعـ من الـشـباب لـلـحاالت الـصـحـيـة واالنـسانـيـة العـضـائـها فـضال عن دعم ا
عارضهم الشـخصية واجلماعيـة خارج العراق وتواصل مد يد الذين يـشاركون 
العون لـكافـة الفنـان العـراقيـ ومن كافـة االختصـاصات الـفنيـة لتـؤكد اجلمـعية
على الـتواصل في منجزاتهـا التي لن تعطلهـا حاالت واحداث استثنـائية سيما ان
ـتـظـاهــرين الـذين يـطـالـبـون بـحـقـوقـهم اجلـمـعــيـة واعـضـائـهـا شـاركت وسـانـدت ا

شـروعة في بغداد وعموم الـعراق  ويستمر مـنجز اجلمعية ا
نجزات الثقافـية والفنية واإلبداعية ويضـاف الى عشرات ا
ويسـتحق رئـيـسهـا واعـضاء مـجلـس ادارتهـا كافـة الـتحـية
والتـقديـر والـتكـر لـتبـقى اسمـائـهم شاهـد عـيان وامـتداد

لكبار رواد الفن التشكيلي العراقي الراحل .
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البـاحث العـربي حاضـر في دورة (ادارة نظـام التـعليم
اضي عـبر االلكـتـروني اد مود) الـتي اقيـمت السـبت ا
منـصة اريد العلمـية كما حاضـر في دورة ثانية اقيمت

في اليوم نفسه عن (ادارة امتحان اكزام نت).
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مــن االصـــــــــــــــــــــوات
الــغــنـائــيــة الـشــابـة
التي تـشق طـريقـها
بـــــثـــــقـــــة وجنــــاح
ـــــــــطـــــــــرب عالء ا
برهـان   وهو من
مـــوالـــيـــد بـــغــداد
انسان  1997

مـــــتـــــواضع جـــــدا
وبعـيد عن الـغرور 
لـــديه إذن مـــوســـيـــقـــيــة
تـعــشق االغـاني وآلــة الـعـود

منذ صغره.
بدأ متحدثاً عن البدايات  قائالً:
كـلمـا كـنت اجلس لـوحـدي ادندن
بــأي اغــنــيــة اســمــعــهــا حلــالي.
وبـدايـتي الـفـنيـة كـانت من خالل
مشـاركتي بـبرنـامج احلى صوت
(ذا فـويس)  ومن بـعـدهـا وقـعت
عـــقـــدا مـع شـــركـــة جنـــوم الـــدار
الــبـيــضـاء مع اخملــرج مـصــطـفى

العبدالله .
{ من اكــــتـــشف عـالء بـــرهـــان أو من

شواره الفني? كان الداعم له 
- عـــنـــدمــا كـــنت في سن 17 عــام
كنت اسـتمع لألغـاني عبـد احلليم

حـافظ وأغـاني ام كـلـثـوم  وبـالـصـدفـة
ـنـاسـبـات الــعـائـلـيـة طـلب فـي إحـدى ا
اهـلي مــني الـغــنـاء قــلـيال وقــد فـرحت
كــثــيــرا وقــتــهــا  فــرحــة شــاب يــحــلم
بالشهرة والنجومية وبعد انتهائي من
الــغــنـاء رأيت صــديق والــدي يـتــحـدث

نـــاجح واكــتـــسب الــشـــهــرة بــجـــمــيع
أعمالي الفنيـة وان يكون لي جمهوري
الـذي يـسـتــلـذ بـاألغـاني الــتي أقـدمـهـا
سامعهم  أما بخصوص األعمال فقد
شـتركة مع قدمت الكـثير من األعـمال ا
ــلـحن مـصـطـفى الـعـبـدالـله اخملـرج وا
.وهناك عمل مع الفنان محمود التركي
ـلـحن عــلي جـاسم ولـدي وأيـضــا مع ا
اعوف الـكثـيـر من األغنـيـات  كدنـدنـة 
هــوايه نـاس  و لــيش .وقـلـب الـوالـدة
مع الــفــنـان مــحــمــود تــركي  وايــضـا
اغنـية العـيون سهـرانه  وجان غالي 
وتـخـون سـهلـه علـيك تـخـون  وأعـمال
أخــرى كـثـيـرة بـصـراحـة افـتـخـر أنـني
قـدمــتـهــا مع جنــوم  اكـتــسـبت مــنـهم
الكثير من اخلبـرة التي قد أكون افتقر

لها .
{ في ختام اللقاء  ماذا تقول?

-أوجه شــكــري الــكـــبــيــر لــكل من قــام
بدعـمي معنـويا  وانـا ال اعتبـر نفسي
فنانا اال بـعد ان اجد جمـهوري راضيا
عـني  وان اعـتـلى أكبـر خـشـبـات الفن
ـــســــرح في كل وا
الــــــعـــــالـم أســـــوة
بجـمـيع كبـار الفن

الراقي .

عني وأبلغني أن لدي
خـامـة صوتـيـة رائـعة
جــدا و شـجـعــني هـو
وابي ثم أصـطـحـبـني
ـــؤســـســات إلحـــدى ا
الــغـنــائــيــة  ولــقــيت
الــــقـــبــــول وتــــواصل

جناحي من يومها.
ـوسيـقى والعود { هل ا
هواية لدى عالء برهان ?
- حـــــبـي وعـــــشــــــقي
لــلــمــوســـيــقى والــفن
وتــــــذوقـي لالغـــــــاني
األصيـلـة شجـعني أن
أتـــقــــدم إلى مــــعـــهـــد
ـوسـيـقـيـة الـدراســات ا
وحتـــديـــدا الــعـــزف عـــلى آلـــة الـــعــود
ــعـهــد وانـا احــمل مـعي التــخـرج من ا

احالم الطفولة والفنان معا .
 •ما حلم عالء برهان وابرز ما قدمه

من أعمال?
حلـمي هو حلم كـل فنان أن أكـون فنان
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مـتـهـمًا إيـاهـا بـأنـهـا تغـامـر بـصـحة
الــطــفل في ظل الــظــروف الــصــعــبـة
نـــــتــــيــــجـــــة انــــتــــشـــــار فــــايــــروس
كورونـا.وقـال أوزجـيـفيت له) هل

كـــنـت مــــعــــهــــا أثــــنـــاء
التـصـوير? أو هل
علـمت بهـوية
الـــــشـــــخص
الـذي الــتـقط
لهـا الـصور?
أيــن كـــــــــــــان

طـفـلـنـا آنـذاك?
أين الــتــقـطـت تـلك

الـــصــور? هـل تــعـــلم?).
وأضـاف: (مـا عـالقـتك بـنـا?

أال تــغـــامـــر بـــنـــفـــسك وصـــحــة
أقـــربـــائك عــنـــدمــا تـــذهب إلى مـــقــر
عـمـلك?). وأكـمل: (ال تـتـدخل فـيـمـا ال
يـعنـيك نـعـرف كيف نـهـتم بـأنفـسـنا
ولن تـهـمك صـحـة طـفـلـنـا أكـثـر مـنا
هـــذا تــطـــفل واضح عـــلى حــيـــاتــنــا

الشخصية ولن نسمح به).
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بـعـد تـوقف تــصـويـر مـســلـسل (مالك) قـبل
ـاضي إلنشغال بطله حلول شهر رمضان ا
ـــصــري كــر فــهــمـي بــتــصــويــر ــمــثل ا ا
ــمــثــلــة مــســلــســلـه (ونــحب تــاني لــيـه) مع ا
صـريـة ياسـمـ عبـد الـعزيـز الـذي عرض ا
في رمـــضــان يـــســتـــأنف فــهـــمي تـــصــويــر
.ويواصل مشـاهـده في مالك بـعد أسـبـوعـ
مؤلف الـعمل حسـان دهشـان كتـابة حـلقات
ـسـلـسل والـذي تــدور أحـداثه حـول قـصـة ا
طبيب يتسـبب في غلطة غيـر مقصودة تقلب
حـيـاته رأسـاً عـلى عــقب ويـتـحـوّل من مالك

إلى شيطان.
ــمــثــلــون ــســلــسل ا ويــشــارك في بــطــولــة ا
ــغــني أيــ عــامـر مــحـمـــــــــــــــود عــبــد ا
حـــســام داغـــر فـــــــــراس ســـعـــيـــد وأمـــيــر

العايدي.
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ـوت { الـكـويت  –وكـاالت  –غـيب ا
ــطـرب ــنـشــد وا ــاضي ا االربــعـاء ا
الــشـعــبي الـكــويــتي نـاصــر سـلــمـان
الــفـــرج الــذي تـــوفي  إثــر إصـــابــته
بفايـروس كورونا فـيما سـادت حالة
حــــــزن بــــــ أســــــرته وأصــــــدقــــــائه
ومحبيه.وكتب شقيق الفنان الراحل
مـــدالــله ســـلــمـــان الــفـــرج االربــعــاء:
(احلـــمـــد لـــله عـــلى كل حـــال تـــوفي
أخــوي نــاصــر الــفــرج إثــر إصــابــته
بــفـيــروس كــورونــا والـدفـن غـدًا في
مـقبـرة اجلـهـراء الـتاسـعـة صـبـاحًا..
إنـا لـله وإنـا إلـيه راجـعـون).وحرص
عـدد كـبيـر من مـحـبي نـاصـر سـلـمان
الـــــفـــــرج عـــــلى تـــــوديـــــعـه من خالل
تغريدات عبر حـساباتهم على مواقع
التواصل االجتمـاعي وشارك الفنان
الــــكــــويــــتي طــــارق الــــعـــلـي إحـــدى
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ـمـثلـة الـسـورية كـنـدة عـلوش أعـتبـرت ا
ان (األذى والـشــر هم األوبـئــة األخـطـر
عـلى الـبـشـريـة) كـاتـبـة عـلى حـسـابـهـا
اخلــاص عــلـى احــد مــواقـع الــتــواصل
االجــتــمــاعي: (الــعــدائـيــة الــكــراهــيـة
الـفـظــاظـة الــعـنف بــأنـواعه ابــتـداءً من
ــؤذيـة وصـوالً لـلـقـتل األذى الـكـلـمـة ا
أذى اإلنـــســــان واحلـــيـــوان والــــنـــبـــات
واجلـماد الـقسـوة الـظلم الـعـنصـرية
اجلـــهل الــفـــقــر هي األوبــئـــة األخــطــر
واألكــثــر انـتــشــاراً وفـتــكــاً مـنــذ بــدايـة
الـبـشـريـة وحـتى الـيـوم).وقـد القى هـذا
ــنـشــور جـدال كــبـيــرا بـ اجلــمـهـور. ا
وشـاركت عـلـوش مـؤخـرًا في مـسـلـسل
(ضي القمر) من خالل (قصة إال أنا).

نـشد الراحل قـرب من ا تغريـدات ا
وقال: (الله يرحمه ويغفر له ويسكنه
فــســـيح جــنــاته).ونـــعــاه تــلــفــزيــون
سـكـوب بـالـكـويت عـبـر حـسـابه عـلى
(تويتر) فكتب: (تتقدم أسرة تلفزيون
ســكــوب بـــخــالص الــتــعــازي ألســرة
الــفــرج الـــكــرام بــوفــاة األخ الــغــالي
نــاصــر ســلـــمــان الــفــرج رحــمه الــله
ـولى عـزّ وجلّ أن يـتـغـمّـده ونـسـأل ا
بـــواسـع رحـــمـــته وأن يــــلـــهم أهـــله
وذويه الــصـبــر والـســلـوان.. إنــا لـله
وإنــا إلــيـه راجــعــون).وعــمل نــاصــر
سـلـمـان الـفـرج لـسـنـوات طـويـلـة في
وزارة اإلعالم الـــكـــويـــتـــيــة قـــبل أن
يـودعـهـا قـبل سـنـوات بسـبب مـرضه
ويــكـتــفي بــاإلنـشــاد والـظــهـور عــبـر
شاشـات التـلـفزيـون مع فرقـة القـصر

األحمر للفنون الشعبية.
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ـطربة اللبنانـية كارول سماحة على طرحت ا
تـابعـ عبـر صفـحتـها اخلـاصة عـلى أحد ا
مــواقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعي ســؤاالً حـول
طريـقـة طـرحـهـا أللبـومـهـا اجلـديـد إذ كـتبت
قــائـلــةً (من بـعــد إطالق أغـنــيـة مش هــعـيش
وهي األولى مـن ألـــبــــوم كــــارول ســـمــــاحـــة
اجلـديد. كيف تفـضلون أن يـكون طرح باقي
أغـاني األلبـوم). وكانت آخـر أعمـال سمـاحة
أغنـية (مش هعـيش) من كلمـات أمير طـعيمة
واحلـــان إسـالم زكي وتـــوزيـع ألـــكــــســـنـــدر
ميـسـاكيـان وصـورتـها كـلـيب في العـاصـمة
الـــفــرنــســيــة بــاريس
والــتي حــقـقت من
خالل جنــــاحـــاً

كبيراً.

عالء برهان
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وسيقي عبداالمير الصراف نعت نـقابة الفنان العراقي ا
ـنـيـة في تـركيـا  مـشـيـرة الى ان الـصراف بعـد ان وافـته ا
وسـيقـية ابـرزهـا (السـيمـفونـية) ؤلـفـات ا قدم الـعديـد من ا
الـعـراقـيـة  (بــالـيه) االجـنـحـة الـســحـريـة  (اوبـرا)الـقـنـديل
الـصـغـيـر  مـوسـيـقى االفالم الـدرامـيـة  مـوسـيـقى االفالم
ـسـرحـيــة  مـوسـيـقى الـرقـصـات ــوسـيـقى ا الـوثـائـقـيـة  ا
ـوسـيــقى لالوركـســتـرا  كــمـا عـ الـشـعــبـيــة  الـتـوزيـع ا
سـرح وخالل تـلك مـسـتـشـاراً فـنـيـا في دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ــوسـيـقــيـة الــتي تـخـدم الـفـتــرة قـدم الــعـديـد من االعــمـال ا
الدائـرة من مـوسيـقى تـصويـريـة لالفالم وموسـيـقى الفـنون
الشـعبية والـفرقة الوطـنية للـتمثـيل .كما الف موسـيقى لعدة

افالم روائية منها( حب في بغداد) .

لصق الترويجي الحدى اغنيات عالء برهان ا
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{ نـيـويـورك روما  —وكاالت -
ســـحــــــــبت مـــجـــلـــة (فـــوربــز)
ـاضيـة من الئـحـتـها اجلـمـعـة ا
اسـم كـايـــــــلي جـيــنـر إذ تـبـ
أنـــهــــا لـــيــــست من أصــــحـــاب
ـــلــيـــارات مـــتـــهــمـــة جنـــمــة ا
تــــــلـــــــــــــــــفــــــزيـــــون الــــــواقع
(بـتـضـــــــــخـيم قيـمـة أربـاحـها
من مـســتــحـضــرات الـتــجـمـيل

اخلاصة بها لسنوات).
وكــــانت اجملــــلـــة أدخــــلت اسم
جـيـنـر الـبــالـغـة من الـعـمـر 22
عاما في الئحتها ألغنى أغنياء
الــعـالم في آذار 2019 بــسـبب
شــعـبــيـة عـالمـتــهـا الــتـجــاريـة
(كــايـلي كــوزمـيــتـكس) لــكـنــهـا
أزالــتـهــا مــنـهــا مـســتــنـدة إلى

معلومات جديدة.
ـئة فـقــــــد بـاعت جـيـنر 51 بـا
مـن عالمـــتـــــــــهــا الـــتـــجـــاريــة
لـعــمالق الـتـجـمـيل (كـوتي) في
كـــانـــون الـــثــانـي مــقـــابل 600
مـلـيـون دوالر في صـفـقـة قـدّرت

قــيــمــة الــشــركـة بـ 1,2مــلــيــار
دوالر.

وقـالت (فـوربـز) في مـقـال نـشر
عـلى مـوقــعـهـا اإللــكـتـروني إن
(الـــتــفــــــــــــاصـــيل الـــدقـــيـــقــة
لــلـصــفـقــة كـشــفت أن الـشــركـة
ا أصغـر بكـثيـر وأقل ربحـية 

كان يعتقد).
 كـــمــــــــــا اتـــهـــمت الـــعـــائـــلــة
الــشــهــيــرة الــتي تــعــد كــايــلي
أصـــغــــر فـــرد فــــيـــهــــا بـــوضع
إقـرارات ضـريـبـيـة مـزورة عـلى

األرجح.
ــــعـــلــــومـــات وأوضــــحت أن (ا
اجلـديـدة وتأثـيـر وباء كـوفـيد-
على مبيعـات مستحضرات 19
الـتـجـمـيل جـعـلـتـهم يـعـتـقـدون
أنـــهــــا لـــيــــست من أصــــحـــاب
ــلــيــارات رغم أنــهــا حـصــلت ا
عـلى عائـدات تـقدر بـنـحو 340
مليون دوالر بـعد الضرائب من

بيعات). ا
وقـــدرت فــوربـــز ثــروة جـــيــنــر

{ طــوكــيـو  —وكــاالت - حــلـق ســرب بــلـو
إمـبـالس للـعـروض اجلويـة الـتابع لـلـقوات
اجلــويــة الــيــابـانــيــة فــوق وسـط طــوكــيـو
ـاضــيـة لـتـحـيـة األطـقم الـطـبـيـة اجلـمـعـة ا
ـكـافـحة الـعـاملـة عـلى اخلـطـوط األمـامـيـة 
جائحة كـورونا.وأثناء مـرور تشكيل مؤلف
من سـت طــــــائــــــرات مـن طــــــراز تي-4 في
الـسـمـاء الـزرقــاء الـصـافـيـة بـعـد مـنـتـصف
الـــنـــهـــار بـــقـــلـــيل لـــوح األطـــبـــاء وأطـــقم
ـسـتـشـفـيـات الـتـمـريض من عـلـى أسـطح ا
ورفـعـوا هواتـفـهم احملمـولـة اللتـقـاط صور
لـلـطائـرات أثـناء الـتـحلـيق.وقـال شويـتشي
ـتحدث باسم مـستشفى إبارا في ميكامي ا
طـوكيـو (عمـلنـا حتت ضغط طـيلـة الشـهور
اضية...سمعتهم (األطقم الطبية) األربعة ا
يــــــــــــقـــــــــــولــــــــــــون إن الـــــــــــعـــــــــــرض رفـع
مـعـنـويـاتـهم).وجنـحت الـيـابـان في جتـنب
زيادة مـفاجئة وسـريعة فـي حاالت العدوى
بفيـروس كورونا حيث ذكـرت هيئة اإلذاعة
والـتـلفـزيـون أن البـلـد سجل 16759 حـالة
ـرض كوفـيد- إصابـة مؤكدة و 882وفاة 
وقــال وزيـر الــدفــاع تــارو كـونــو قــبـيل.19
الـعرض اجلـوي (الكثـير مـن الناس ومـنهم
األطـقم الطـبـيـة يعـمـلـون بجـهـد لـلحـيـلـولة
دون انتشار فيروس كورونـا. نريد التعبير
عن احتـرامنـا وتقديـرنا لهم).لـكن تعلـيقات
عـلى مـواقع الـتـواصـل االجتـمـاعـي أشارت
إلى أن البعض يرون أن اجلـهد كان ينبغي
أن يـوجه حلـمـاية الـعـامـل عـلى اخلـطوط
ــكــافـــحــة الــفـــيــروس بــدال من األمــامـــيــة 

ذلك.وكـتب أحـد مـسـتـخـدمي تـويـتـر (ما 
إنـفـاقه من أمـوال لـتـحـلـيق هـذه الـطـائرات
كان األفضل استخدامه في شراء الكمامات

وغيرها من معدات الوقاية).
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نتحر كافر? سُئل العقاد ..هل ا
فـأجـاب : مـاذا تُـسمي رجـالً شرب أربـعـ كـأسـاً من اخلـمر
وفي الـكأس احلادية و اآلربع قال قبل أن يشربه ... بـــسم

الله الرحمن الرحيم !
ـا كانت احلـروب و االوبـئة .. تـعيـد تشـكيل اجملـتمـعات ..لـطا

رة مُجتمعاتنا تنتحر !! .لكن هذه ا
ان و الـكفر .. ب اب و بـ .. ب اال .نـحن نعيش حـالة ا
الــوهـم و احلــقـــيــقـــة .. بــ الـــداء و الــدواء .. بـــ الــصــدق

ة و القانون .. واالكاذيب ..ب اجلر
بأدوار مُختلفة ماب مُنقذ وضحية ومُتفرج ..

.والـسؤال هل سيكون االنسان أكثر انسانية أم أكثر وحشية
و فـردانية .. ان كـذبة مـاحدث في الصـ سيبـقى في الص
أصـابنـا في مقتل . فـلقـد كان التـعاطي مع ظـهور أول أصابه

تعاطياً غبياً ..وهذا بسبب التضليل الدولي و احلكومي !
وأن كل مُـشكك في هذا الواقع علـيه أن يعي .. إننا في مأزق

كبير .. ألن تداعيات الوباء أشد و أمر !!
وت و اجملـهـول حاضـراً مـعنـا في كل صورة .. ا كـان ا لـطـا
شي وت .. من مـنـا من لم  من مـنـا لم يعـلن مـوته قـبل أن 

في جنازته  وحفر حفرته بنفسه و دخل فيها ..
ان االحـساس بالفـجيعـة هو من يُعلـمنا هذا وكـلما ازداد هذا

االحساس عرفنا ان اخلطر الذي النراه يرانا !!
.اجملـتمعات تنـتحر ... .فالشىء يُفسـد اجملتمعات كـالتضليل
والـكذب واخلداع والشىء يُـفسد األنـسان كاخلـوف والترويع
. عـقـود من اخلــداع و الـتـضـلـيل والـوعــود الـكـاذبـة .. تـمـويه
كــبـــيــر وبــتـــواطىء غــريـب ألخــفــاء احلـــقــائق و الـــهــروب من

تراكمة ... واجهات ..دهر من الضياع و الهزائم ا ا
مع اعالم فـقـد مصـداقيـته و اخالقيـاته ..جـعلت األنـسان مـنا
يُـشكك في كل شىء .. فاخلـوف صناعـة احلكومـات الفاسدة
ـنــظـمــات الـدولــيــة الـتي جــعـلت و الـتــضـلــيل فن مـن فـنــون ا
االنـسان يُـصـغي لالكاذيب و يُـصدق الـشـائعـات .. ويتـعايش

معها أيضاً اخلوف يعلمه التمسك بالوهم ..
والـرعب يـعـلـمه تـصـديق هـذا الـوهم و الـتعـاطي مـعه عـلى انه

حقيقة .. انه كاحلب األعمى ..
فـالعـاشق اليسـمع اال مايطـربه و اليرى إال مـا يبـدو له جميالً
وكل شىء دونه قُـبح لـكـنه في احلـقـيـقة يـعـيــش غـفـلـته وعمى

بصيرته !.
لـهــذا لم جنـد االبـواب الــسـريـة لـلــحـيـاة بل وجــدنـا سـراديب
ـقابـر .. ولم نـهـتدي لـلمـمـرات اخلفـيـة لالمل واالنسـانـية بل ا
متاهات العوز و الفقر وبراك الكراهية التي طمرتنا جميعاً 

نا الذي نعيش فيه بال فضيلة . جميعنا يعلم أن عا
بـعد عقود من الصـراعات والنزاعات والـعنف  حفالت القتل
اجلـماعي و انتهاك حقوق االنسان و القتل  االغتصاب كلها
مـوجـودة قبل الـوبـاء أمـا مافـعـلـته اجلـائحـة إنـهـا جعـلـتـنا في

مواجهة حقيقية مع كل هذا ..
. وكـما أن الوباء ينتشر و يتـطور بنسخ جديدة تطور اجملتمع
ة و االنتهاكات بصورة ُـنتحر أيضاً بازدياد معـدالت اجلر ا
االنتحار و االعتداءات تـلك التي غيرت االنسان نفسه مـرعبة 

.. فتجده اليوم اذا رميته بحجر يرميك بالرصاص !!
كل مانتعايش معه يجعلنا نتقوقع على ذاتنا ..

سك احلياة من طرفها اآلخر .. . لعلنا نتعلم كيف 
ومع هـذا جتد الـبعض مُصـرين على كـسر القـوان و جتاهل
الـتـعــلـيـمـات .. و الـتــشـكـيك .. مُـصـرين
عـلى نطق الشـهادت قـبل االنتحار ..

أقول لهذا البعض ..
هل ترى نفسك ميتاً ?

- يُجيب .. ال ..
اذن دعني اخبرك بهذا !!
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{ واشــنـطن  —وكــاالت - أثـار
تـدخل الـنـجم األمـريـكـي ديـنزل
واشـنـطن خالل عمـلـية اعـتـقال
الــشـرطـة األمـريــكـيـة لـرجل من
ذوي الــبــشــرة الــســمـراء ردود
فـعل هـائـلـة بـعـدمـا تـدخـل لدى
رجال الـشرطـة وجعلـها تـسير
بــسالم.ويــظـهــر واشــنــطن في
الفيديـو وهو يتحدث إلى رجل
أسمـر البـشرة كـان فردا شـرطة
يـهـمان بـاعتـقـاله وبـعد نـقاش
 اعتقال الرجل دون أي عنف
أو مـــقــاومـــة ويــتــزامـن نــشــر
الفيـديو مع موجة احـتجاجات
تــفـجـرت في واليــات عـدة عـقب
قـــتل الـــشـــرطــة لـــرجل أســـمــر

البشرة أثناء اعتقاله.
وبـــحــسـب صــحـــيــفـــة يــو إس
توداي قال عنـصر في الشرطة

(إن واشـــنـــطن ســـاعــد الـــرجل
شرد ومنحه كـمامة ليقيه من ا
اإلصابـة بفـايروس كـورونا?(?
وقارن الـناشـطون عـلى وسائل
الـــتــواصل بـــ اعــتـــقــال هــذا
الــرجل وبــ اعـتــقـال ?جـورج
فــلــويـد ??الــذي لــقي مــصـرعه
عــقب اعــتـقــاله بــعــنف ووضع
شرطي ركبـته على عنـقه بشكل

أدى الختناقه.
من جـــهــة اخـــرى قـــال اخملــرج
الـشـهــيـر مـارتن ســكـورسـيـزي
ستقبل (إن ما يتوق إلـيه في ا
هو أن يحمل معه ما أُرغم على
تــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمـه فــي هـــــــــــذه
الظروف).وحتدث سـكورسيزي
شاعر الـتي انتابته خالل عن ا
فــــتــــرة اإلغالق الــــعــــام الــــتي
فــرضت عـقـب تـفـشـي فـايـروس

كورونا.وقال إنه (شـعر ببعض
االرتـيــاح في الـبــدايـة بــسـبب
تخفيف عبء الـعمل عنه بشكل
مؤقت لكـنه أخذ يشعـر بالقلق
بــعــد ذلـك).وقــد صــوّر اخملــرج

لم يــكـن عــليّ الـــذهــاب إلى أي
مكـان أو فعل أي شيء. أقـصد
كـــان يـــجب أن أفـــعل كل شيء
ولــكن الحــقـــاً لم يــعــد عــليّ أن
أقـوم بهـذه األشيـاء).واستـطرد

موضحا: 
(كان ذلك نوعاً من االرتياح ثم
بــدأ الـــقـــلـق).وقــالـت مـــقـــدمــة
البرنامج ميري بيرد إن (فيلم
سكورسيزي يجسد كيف ينظر
إلى الــعـزل عـبــر عـدسـة األفالم
الـكالسـيـكـيـة مثل فـيـلم ألـفـريد
هـــــــيــــــتـــــــشـــــــكـــــــوك ذي رونغ
مــان).وقــالـت (مــا أجــده ذكــيــاً
لـــــلــــغـــــايـــــة هـــــو أن الــــنـــــجم
الـهـوليـوودي الـعظـيم يـجعـلـنا
نعـيد النظـر إلى هيتـشكوك من
جــديـــد عــبــر عـــدســة مـــأزقــنــا

احلالي).

فـيــلـمــاً قـصــيـراً في مــنـزله عن
نزلي جتاربه في فـترة العـزل ا
خالل جـائـحـة كـورونـا.وُعـرض
الـفيـلم ألول مـرة خالل بـرنامج
لوكـداون كالتـشر عـلى قناة بي
بي سي .2وقـال سـكـورسـيـزي
الــــــذي تــــــرشح إلـى جــــــائـــــزة
األوســكـار عـن فـيــلم ذي آيـرش
مـــان في وقت مـــبـــكــر مـن هــذا
الــعـــام إنه (لم يـــكن يـــعــلم أن
االغالق الـعــام سـيــكـون ثــقـيالً
إلـى هــــذه الــــدرجــــة).وأضـــاف
اخملـرج الــبــالغ من الــعــمـر 77
عامـاً( كنا نـعمل بجـدٍّ على عدد
ـشـاريع اخملتـلـفـة وكانت من ا
األمـــــور تـــــدور وتــــدور حـــــتى
اصـــــــــطــــــــدمـت فـــــــــجـــــــــأةً ثم
تــوقـفت.وفـي الـبـدايــة شـعـرت
بالراحة نوعاً ما ليوم أو أكثر.
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دنزل واشنطن

{ نــــيــــويــــورك (أ ف ب) - ردّت
مـغنـيـة البـوب الـشهـيـرة تايـلور
ســـويـــفت بـــقـــوة عـــلى دونـــالــد
تــرامـب اجلــمــعــة بــعــدمــا كــتب
تـــغــريـــدة تــوحـي بــأنه يـــســمح
بـإطالق الــنـار عـلى مــتـظـاهـرين
غاضـبـ من قتل الـشـرطة رجال
أسـود في مـيـنـيـابـولـيس بـوالية
مــيـنــيـســوتــا األمـريــكـيــة.وكـتب
ســـويـــفت عـــلـى تـــويــتـــر حـــيث
يـتـابـعـها 86 مـلـيـون مـسـتـخدم
(بــعـدمــا أشـعــلت نــيـران تــفـوق
الـبــيض والـعـنــصـريـة خالل كل
فـتـرة رئـاســتك هل لـديك اجلـرأة
للتـظاهـر بالتـفوق األخالقي قبل
التـهديـد بالـعنف?).واسـتشـهدت
ـثـيرة لـلـجدل بـتغـريـدة ترامب ا
الــتي قــال فــيـهــا (عــنـدمــا يــبـدأ
الـنـهب يــبـدأ إطالق الـنـار) قـبل
أن تـضـيف (سـنـصـوت إلزاحـتك

في تشرين الثاني).

وقـــد أثـــار تــرامب اجلـــدل بـــعــد
نـشــره تـغـريـدة فـي وقت مـتـقـدم
مـن الــلـــيل عـــلى احـــتــجـــاجــات
عـنــيـفـة مـنـاهـضــة لـلـشـرطـة في
مـــيــنـــيــابــولـــيس وصف فـــيــهــا
ـــتــظــاهــريـن بـ (قــطــاع طــرق) ا
وحذر من تـدخل عـسـكري.ونـشر
مـــــئــــات اجلــــنـــــود في شــــوارع
مـــيــنـــيــابـــولــيس وســـانت بــول
اجلــمــعــة بـعــد لــيـلــة ثــالــثـة من
أعــــمــــال الـــشــــغب الــــتي بـــدأت
للـتـنديـد بوحـشـية الـشرطـة ضد
األمــريــكـيــ من أصـل إفـريــقي.
وانــطـلــقت االحـتــجـاجــات عـقب
انــتـشــار مـقــطع فـيــديـو يــصـور
جـورج فـلـويـد (46 عـامـا) الـذي
قـــتل عــلى يـــد الــشــرطـــة مــكــبل
.وقد اليـدين عـلى األرض االثـنـ
تـــوفي بـــعـــدمـــا ضـــغط شـــرطي
بـــقــدمه عـــلى رقـــبــته ألكـــثــر من

خمس دقائق.
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{ مــيــامي (أ ف ب) - ســتــعــيــد
مـــتــنـــزهـــات (ديــزنـي وولــد) في
فلـوريدا فتح أبـوابهـا للزوار في
تــمـوز بــعـد شــهــر من عـودة 11
(سـي وولـــد) و(يـــونــــيـــفـــرســـال
ســــتـــــوديــــوز) وفـق مــــا أعـــــلن
اضية.وقال مسؤولون اجلمعة ا
ــنـغــز رئــيس بــلــديـة جــيــري د
مـقـاطـعــة أوريـنج مـوطن مـديـنـة
ــنـتـزهـات أورالنـدو حــيث تـقع ا
(حـــصل مـــنـــتـــجع والت ديـــزني
ي وسـي سي وورلــد عــلى الــعــا

وافقة إلعادة افتتاحهما). ا
وأضـاف أن ( فــلـوريــدا سـتــعـيـد
فتـح سي وورلد في  10حـزيران
ووالـت ديــــــزني وورلــــــد في 11

تـمـوز. ســيـتم افـتـتــاح مـنـتـزهي
مــاجـــيك كـــيـــنـــغــدم و أنـــيـــمــال
كـــيـــنـــغــدوم في الـــيـــوم نـــفــسه
ويـلــيـهـمـا مــركـز إبـكـوت في 15

تموز).
وقـد حـصل مـتـنـزه يـونـيـفـرسـال
ســـتـــوديـــوز الـــتـــرفـــيـــهي عـــلى
ـوافقـة عـلى إعـادة فـتحه في 5 ا
حـزيران  بـعـد إغالق مـنـتـزهات
الـــتـــرفــيـــهـــيــة فـي أورالنــدو في
منتصف آذار في محاولة إلبطاء

انتشار فايروس كورونا.
وقال (ديزني وورلد) على موقعه
(قد يكـون األمر مـختلـفا عن آخر
مــرة قــمـت بــزيــارته. لــكن مــعــا
كننا إيجاد طرق جديدة خللق

حلــظـــات ســحــريــة وذكــريــات ال
تنسى).

من جـهة اخـرى  أعـادت إيطـالـيا
ــــائـل أمـــام فـــتـح بــــرج بــــيـــزا ا
الــســائــحـ بــعــد إغالقه ثـالثـة

أشهر بسبب وباء كورونا.
وذكـــرت وكـــالــــة أنـــبــــاء أنـــســـا
اإليطـالـية أن فـتاة تُـدعى مـاتيـلد
(10 ســــــــــــنـــــوات) ووالــــــدهـــــا
روبرتـو كـانـا أول من صـعد درج
ـبـنى الـذي يـزيـد عـدد درجـاته ا

عن 280. 
تـــأتي إعــادة الـــفــتـح في الــوقت
تـضررة الذي تـخفـف إيطـاليـا ا
بــــشــــدة من الــــوبــــاء إجـــراءات
اإلغالق.وقـــررت الـــســلـــطــات أال

يتجاوز عدد الـدفعة الواحدة من
ـــــــعــــــلـم األثــــــري 15 زائــــــري ا
شـخــصـا.  ويــجـذب الــبـرج إلى
جـانب معـالم سـياحـيـة محـيـطة
عــــادة خـــمـــســـة مـاليـــ ســـائح
ســـنــويـــا.ويـــجب عــلـى كل زائــر
ارتداء كـمامة وجـهاز إلـكتروني
يرسـل إشارات ويـصـدر أصـواتا
إذا اقتـرب الـشخص إلـى مسـافة

متر من أي شخص آخر.
ووصف رئـــــيس مــــجــــلس إدارة
ــســؤولــة عن الــبــرج الــهـــيــئــة ا
ـــــــــعـــــــــالم احملـــــــــيـــــــــطـــــــــة وا
بــيـيـرفــرانـشـيـســكـو بـاتــشـيـني

اخلطوة بأنها بداية جديدة.
وقـال بـاتــشـيـني وفــقـا لـلـبي بي

سي (ستعاني ميزانيتنا خسائر
فادحـة لـكنـنـا ما زلـنـا نرغب في

إرسال إشارة ثقة وأمل).
ـــائـل الـــذي بــدأ وبـــرج بـــيـــزا ا
تـشـيــيـده عـام 1173 هـو ضـمن
ــواقع الـسـيــاحـيـة الـعــديـد من ا
ا اإليطاليـة التي أعيد فـتحها 
في ذلك كاتدرائـية ميالنـو.وتنفذ
إيـطــالـيـا حـالـيـا تــخـفـيـفـا حـذرا
إلجـــــــــراءات إغـالق كــــــــانـت من
األشد صـرامة فـي العـالم.وعانت
إيـطـالـيـا من ثـالث أكـبـر عـدد من
القتلى جراء الوباء حول العالم
بحصـيلة جاوزت  33ألفا وذلك
ـتــحــدة األشـد بــعـد الــواليــات ا

تضررا وبريطانيا.
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الـــشــخـــصــيـــة بــأقل
بـــــــقـليل من 900

مليون دوالر.
وردت جـــيـــنــر
عـلـى اجملـلـة
مـــن خــالل
تـــويــــتـــر
مـــتــهــمــة
إيــــــاهـــــا
(باالستنا
د إلى عدد

من الــبــيــانـات
غــــيـــر الـــدقـــيـــقـــة
واالفـــتــــراضـــات

ثبتة).  غير ا
وكــــــتـــــبـت (لم
أطـــــلـب أبـــــدا
احلـــــــصــــــول
عــلى أي لـقب
ولـم أحـــــــاول
الـــــــــــكـــــــــــذب
لـلـوصـول إلـيه
على اإلطالق).
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نـــصــحت دراســة بـــريــطــانــيــة
بـغـسل الـيـدين ست مـرات على
األقل في الــيــوم لــلــتــقــلــيل من
احــتـمـاالت االصـابــة بـالـعـدوى
مــثل فــايـــروس كــورونــا.ودقق
الـبـاحــثـون الـبـريــطـانـيـون في
الــبـــيـــانــات من  2006وحــتى
تعـلقة بالـفايروسات ?2009 ا
الــتـي تـــشــبـه إلى حـــد كـــبـــيــر
الـساللـة احلـالـيـة الـتي تـسـبب
ـنتشر.و تنتمي الوباء القاتل ا
فـايروسـات كـورونـا إلى ساللة
تسبب عـادة مرضا خفـيفا مثل
ـكـن الـقــضـاء نـزالت الــبــرد.و
عـلى جـمـيع هـذه الـفـايـروسات
تسبب في ومنهـا كوفيد ?19ا
اجلـائحـة احلـاليـة بـاستـخدام

اء والصابون. ا
في كل شــتــاء يــســأل مـجــلس
البحوث الـطبية سكـان إنكلترا
عـــمــا إذا كـــانــوا يــعـــانــون من
أعـــراض تــــنـــفـــســـيــــة تـــشـــبه

اإلنفـلونـزا ويُجـري اختـبارات
للـذين يعـانون من عـدوى البرد
الـشــائـعــة بـســبب فـايــروسـات
كــورونـا.ووجــدت الـدراسـة أن
ألفا و 663مشاركـا فيهـا كانوا
أقل عــــرضـــة لإلصـــابـــة ألنـــهم
غـسـلـوا أيـديـهم ست مـرات في
ـــــاء الـــــيــــــوم عـــــلى األقـل بـــــا
والـــصـــابـــون.لـــكن مع هـــذا لم
يظهر أن غـسل اليدين أكثر من
مــرات في الــيــوم يـقــلل من 10

خطر اإلصابة بالعدوى.
وقالت الـدكـتورة سـارة بيل من
جامعـة يونيـفيرسيـتي كوليدج
ـارسـة عـمـلـية لـنـدن(يـنـبغـي 
غـسل الـيـدين جـيـدا في جـمـيع
األوقـات بـغض الـنـظـر عـما إذا
كـانـت تـظـهـر عـلـيك أعـراض أم
ال).وأضـــافت وفـــقــا لـــلـــبي بي
سي(سيساعـد ذلك في حمايتك
ومــنع انـتــشــار الــفــيـروس عن
غـــــيـــــر قـــــصـــــد إلى اآلخـــــرين
حــولك).وقـــال أحــد مـــســؤولي

الـصحـة العـامة في إنـكلـترا(إن
دة 20 غـسل اليـدين بـانـتظـام 
ثـــانــيـــة عـــلى األقل مـن أفــضل
الـطرق لـوقف انتـشار فـايروس

ـسـتـجـد خـاصـة في كــورونـا ا
اعــــقــــاب تــــنــــظـــــيف األنف أو
الــعــطس أو الــســعــال وكــذلك
قـبل األكـل أو الـطـهي).وأوضح

(أنــهــا أيــضــا فــكــرة جــيـدة أن
تعـتاد على هـذه العـادة بعد أن
تـــكـــون بــاخلـــارج في األمـــاكن
الــعـامـة أو في وســائل الـنـقل).

كايلي جينر
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