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

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6676 Saturday 6/6/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6676 السبت 14 من شوال 1441 هـ 6 من حزيران (يوليو) 2020م

طبعة العراق 

احمد عبد اجلليل الساعدي 
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الـدسـتـور الــعـراقي رسم طـريـقـة
ادة 64 حل مجلس الـنواب في ا
–أوال الـتي تــنص عـلـى مـا يـأتي
(يحـل مجـلس الـنواب بـاألغـلبـية
طلـقة لعـدد أعضائه بـناءً على ا
طـلبٍ من ثـلث أعـضـائه أو طـلبٍ
من رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
وافقة رئيس اجلمهورية وال و
يجوز حل اجملـلس في أثناء مدة
اســــتـــجــــواب رئــــيس مــــجــــلس
الوزراء) مـضـيفـا (وهـنا يـتضح
ان لـديـنـا طـريـقـ ال ثـالث لـهـمـا
هما كـاآلتي: األول: طلب من ثلث
أعــضــاء مـــجــلس الــنــواب بــحل
مــجــلس الــنـواب يــصــوت عــلـيه
طـلقة لـعدد أعضائه. باألغلـبية ا
الـثـاني: طـلب من رئـيس مـجلس
وافقة رئيس الوزراء مشروطـاً 
اجلــمـــهـــوريـــة يـــصـــوت عــلـــيه
ـطـلقـة لـعدد أعـضاء بـاألغلـبـية ا
مـــجـــلس الـــنـــواب) مـــوضـــحـــا
ان(رئيس اجلـمهـورية مـنفرداً أو
رئـيس مـجــلس الـوزراء كـذلك أو
مـجـتـمـعـ دون مـجـلس الـنواب
ليس لهما هذا احلق وهذا يرجع
الى فلسـفة النظـام السياسي في
ـانـيـاً الـعــراق كـونه نـيــابـيـاً بــر
فــدورهـــمـــا دور مـــقـــدم الـــطـــلب
وواضح انه البـد من جـهـة تـقـبل
الطـلب أو ترفضـه فال معنى الن
حتل السـلـطة الـتنـفيـذية مـجلس
الـنـواب وهي نــتـاج له فـشـرعـيـة
ا تكون من السلطة التنـفيذية ا
ـثل الــشـعب مـجــلس الـنــواب 
ـــكـن ان يــــكـــون ومـن هــــنــــا ال 
لـــلــســـلـــطــة الـــتــنـــفـــيــذيـــة هــذا
احلق).وتـــســلـم رئــيس مـــجــلس
النواب محمد احللبوسي أسماء
مـــرشــحي الــكــابــيــنــة الــوزاريــة
لــلـــوزارات الــشــاغــرة  اول امس
اني اخلميس بحسب  مصدر بر
لـم يــدل بـــتــفـــاصــيل. وبـــحــسب
ــرشــحــ مــصـــدر مــطــلع فــإن ا
لـلـوزارات الـشـاغـرة الـذين ارسل
الكاظمي اسماءهم اخلميس إلى
ـان هم كل من  مـحـمـد كر الـبر

لــوزارة الــزراعـة  وفــواد حــسـ
لـــلـــخــارجـــيـــة وعالء اجلـــبــوري
لــلـتــجــارة وإيـفــان فــائق لـوزارة
هجرين واحسان عبد الهجرة وا
اجلـــبــار لـــلــنـــفط وحـــسن نــاظم
للثقافة وحـاكم ساالر للعدل. كما
ان طلبا ارسل الكاظمي الى البر
آخر بترشيح ثالثة نواب لرئيس
الوزراء هم وزير التـخطيط خالد
الـبتـال  نـائـبا لـشـؤون اخلـدمات
لــشــؤون اخلــدمــات والــنــازحــ
ـالـية لـشـؤون االقتـصاد ووزير ا
ـرشح والـطــاقـة وفـؤاد حــسـ ا
للـخارجيـة نائـبا لـرئيس الوزراء
لــشـــؤون الـــعـالقـــات الـــدولـــيــة.
وتــــوقع اخلــــبــــيـــر فـي الــــشـــأن
الـسـيـاسـي هـشـام الـهـاشـمي في
تـغـريدة عـلى تـويـتـر فـشل اثـن
ـــرشـــحـــ الــــســـبـــعـــة في من ا
ـطـلـوبـة احلـصـول عـلـى الـثـقـة ا
ان دون خالل التصويت في البر
ان يكشف عن هويتهـما فيما قال
مراقـبون في تـعلـيقـات ان الفشل
ــرشـحـ سـيــكـون من نــصـيب ا
لوزارتي اخلـارجيـة والنـفط.على
صعيد آخـر كشف عضو اجمللس
ـــكــافــحـــة الــفـــســاد في االعـــلى 
العراق سعيد ياس موسى  عن
ان دورته منح كل نـائب في البـر
مـبلـغ ملـيـون ديـنار مـخـصـصات
قــرطـاســيـة.ونـقــلت وكـالــة شـفق
نـــــيـــــوز عـن مـــــوسـى قـــــوله إن
(مــجـمــوع تـلك الــتـخــصـيــصـات
تقارب نصف ملـيار دينار عراقي
شــــهـــــريـــــاً وتـــــصـــــرف من اجل
قــرطـاســيـة الـنــواب) مـتــسـائالً
(هل هــذا اســـتــغـــفـــال لــلـــشــعب
ال الـعراقي ام اسـتـحـواذ عـلى ا
العـام بطـرق قانـونيـة?) واكد أن
(العـراق غـير مـحتـاج اقـتصـادياً
او مـــالــــيــــاً لـــكـن يـــجـب اعـــادة
ـالـية وادارة الـتـفـكـيـر بـاإلدارة ا
ـــوازنــات ووضع ســيـــاســيــات ا
للدولة العراقـية فنحن بلد غني
لــكـنــنـا فــقـراء فـي وضع اخلـطط

إلدارة االزمات).
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بـدأ مصـرفا الـرافـدين والرشـيد
بصرف رواتب مـوظفي عدد من
ـــوطـــنــة رواتـــبــهم الــوزارات ا
لـــديــهـــمـــا بــعـــد تـــأخــر نـــاهــز
االسـبـوع فـيـمـا وعدت هـيـئة
التقـاعد الوطـنية احـمد بتوزيع
ــــتـــقــــاعــــدين مــــطـــلع رواتب ا

االسبوع اجلاري. 
وقـــال مــصـــرف الـــرافـــدين في
ــصـــرف قــام بــيـــان امس ان (ا
بـــدفـع رواتب مـــوظــــفي دوائـــر
وشــــركـــات وزارة الـــصــــنـــاعـــة
ـعـادن بعـد وصـول الـتـمويل وا
وتغذية الصـكوك اخلاصة بهم)
مــوضـحـا ان (الــصـرف يـتم عن
طـريق أدوت الـدفع االلـكـتـروني

استر كارد).  بطاقة ا
ــوظــفـ وتــابع ان (بــامــكــان ا
تسـلم رواتبـهم من شبـكة فروع
ـنـتــشـرة فـي بـغـداد ـصــرف ا ا
ــكـــاتب واحملـــافــظـــات او مـن ا
نافذ اخلـاصة ومن أي مكان وا
يــوجـــدون فــيه). بـــدوره أعــلن
مـــصـــرف الـــرشـــيــد ان فـــروعه
مـــــســـــتـــــمـــــرة فـي (دفع رواتب
منـتسـبي عدد من دوائـر الدولة
من بـــيـــنـــهـــا وزارة الـــتـــربـــيــة
وجميع الـدوائر التـابعة لوزارة
الــصـحــة الـتي وصــلت صـكـوك
ـــصـــرف) . تـــمـــويــــلـــهـــا الـى ا
واضـــــاف فـي بـــــيـــــان ان ادارة
ــصـرف (تــتــابع عــمــلــيـة دفع ا
ـوطــنـة الـرواتب لــلـمــوظـفــ ا
ــصـرف وكـذلك رواتــبـهم لـدى ا
الــــدفع الـــــيــــدوي) مــــؤكــــدا ان
ـصـرف تــعـمل حـتى (مالكــات ا
بـعــد انــتــهـاء الــدوام الــرسـمي
لـــضــمـــان دفـع الــرواتـب بــدون
تأخـير). ولفت الى انه (بـإمكان
ـوظــفــ من حـمــلــة بـطــاقـات ا
الــــدفع االلــــكــــتــــروني تــــســــلم
رواتـــبــــهم من شــــبـــكــــة فـــروع
ـنـتــشـرة فـي بـغـداد ـصــرف ا ا
واحملافـظات او من احـد مكاتب

ــعـتـمـدة نـخـيل مــاسـتـر كـارد ا
حـال تــسـلـمــهم رسـالــة اشـعـار

حتميل الراتب).
 وتلقى موظفو بعض الوزارات
ومـن بــيـــنــهـــا وزارة الــثـــقــافــة
رسـائـل نـصـيـة اول امس تـفـيـد
ـقرر صـرفها بصـرف رواتبهم ا

في العشرين من كل شهر. 
في غضـون ذلك اكد مـدير هـيئة
الـتــقـاعــد  احـمــد عـبـد اجلــلـيل
تـقاعدين السـاعدي ان رواتب ا
سيـتم توزيعـها مطـلع االسبوع
اجلــاري. وعــزا الـــســاعــدي في
تـصــريح ســبب تــأخـيــر صـرف
الـــــــرواتب الـى (عــــــدم وجــــــود
الــتـمــويـل). واضـاف (مــتـى مـا
يرسل التمويل سيتم التوزيع)
مــــعـــربـــا عـن امـــله فـي ان يـــتم
الـتــوزيع مـطــلع هـذا االســبـوع
وكــان الــســاعــدي قــد اعــلن في
وقت ســـــــابـق من االســـــــبــــــوع
ــــــــــاضي ان صــــــــــرف رواتب ا
ـتــقـاعـدين ســيـكــون االربـعـاء ا
ـاضي واكــد مـصـدر امس ان ا
(الصـرف سيـكون غـدا االحد او

.( بعده االثن
وتـــــــــــأخــــــــــر صــــــــــرف رواتـب
ــاضي ــتـــقــاعــدين الـــشــهــر ا ا
طـويال مـا ادى الى تـذمر واسع
دفع  رئيس مجلس الوزراء الى
الــتـدخـل وصــرف الـراتـب بــعـد

طول انتظار. من جـهتها اعلنت
ــوازنــة في مــديــر عــام دائــرة ا
الـية طـيف سامي انـها وزارة ا
عـيـن عـرضت إطالق رواتب ا
اجلـدد في وزارة الــتـربـيـة عـلى
مـجلس الـوزراء.ونـقل بـيان عن
سامي قولهـا ان دائرتها (قامت
عـــام  2019بـــتــــدقـــيق جــــمـــيع
الـــــشــــواغـــــر في  2016و2018
واجــــــرت احلــــــذف واالحـــــداث
لغـرض تمـكن مديريـات التـربية
بـاحملــافـطـات كــافـة من الــسـيـر
) مـوضـحـة بـاجـراءات الـتـعـيـ
ــفـاحتـة ان(تـأخــر الـتـربــيـات 
ــوازنـــة عــام  2019من دائـــرة ا
ـنـاقـلـة حال دون خالل اجـراء ا
صــرف مـــســتــحــقـــاتــهم عــامي
 2019و  2020وانـتــهت الـسـنـة
وكـان عــلى مـديـري احلـسـابـات
فـي كـل تـــــــربـــــــيـــــــة االســـــــراع
باحتساب كـلفهم وارسالها الى
ـالـيـة التخـاذ الالزم في وزاره ا
عام  2019 ومع هـذا فـان دائرة
ــــــــــوازنــــــــــة اجــــــــــرت الـالزم ا
واحتـسبت كـلف الشـواغر مدار
الـــبــــحث وادرجــــتــــهـــا ضــــمن
مـشـروع عـام 2020) الفـتـة الى
ــــــشــــــروع لـم يـــــرسـل الى ان(ا
ان ولم ينـجز من احلكومة البر
ـية ـالـيـة الـعـا نتـيـجـة األزمـة ا
الـــتي تـــأثـــرت بـــهـــا االيــرادات
الــنــفـطــيــة نـتــيــحـة انــخــفـاص
ــيــا وكــذلك اســعــار الــنــفط عــا
كـــمـــيــات االنـــتـــاج).  ويـــعــاني
وظـفون اجلـدد باالضـافة الى ا
ــعــيــنــ في وزارة الــتــربــيــة ا
ــاضــيــة من خالل الــســنــوات ا
عـدم صـرف رواتبـهم مـا دفـعهم
الى التظاهر والـتجمهرين امام
ــالـــيــة.واجــرى مــبـــنى وزارة ا
رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
سـلـسلـة لـقاءات خالل الـيـوم
اضـي بحث خاللـها الوضع ا
االقــــتــــصــــادي وســـبـل جتـــاوز
ـــالـــيـــة وعـــدم تـــوفـــر االزمـــة ا

السيولة النقدية.
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ــصــابــ بــفــايـروس قــفــز عــدد ا
كــورونــا في الــعــراق امس قــفــزة
غـيــر مـســبـوقــة بـتـســجـيل 1006
اصـــابـــة في وقت  شـــفـــاء 235
حـــالـــة ووفــاة 14. وعــزت  وزارة
الـصــحـة والـبــيـئـة ارتــفـاع نـسب
الـــعـــدوى بــــكـــورونـــا الى زيـــادة
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة واهـمـال
ـواطـنـ الجـراءات الـوقـايـة من ا
ي الفايروس  وسط استـقرار عا
ـعــدالت االصــابـة الــتي جتـاوزت
اكـثـر من سـتـة ماليـ و 639092
حــالــة  وجــســـد الــعـــراقي سالم
حـــمــادي  اإلنـــســـانــيـــة بـــأســمى
مــعــانــيــهــا بــعــد تــلــبــيــته دعــوة
الكات الصحـية للتـبرع ببالزما ا
صاب الدم للمرة الثانية الحد ا
بالفايروس. وقال مدير عام دائرة
الصحة العامة في الوزارة رياض
احللـفي في تصـريح اطلعـت عليه
(الزمان) امس أنَّ (الزيادة العالية
في أعــداد اإلصــابــات بــكــورونــا
قــابــلــتــهــا حــاالت شـفــاء بــنــسبٍ
جــيـــدة نــاجـــمــة عن اســـتــخــدام
الفتا الى ان ( تشـاف بالزما دم ا
(الطاقـة االستيـعابية احلـالية في
ـــســتـــشـــفــيـــات تـــبــلغ  45 ألف ا
ســـريــر) مـــرجـــحــا ( إمـــكـــانـــيَّــة
االحـــتــيـــاج لـــدعمٍ إضـــافي عـــبــر
مـسـتـشــفـيـات سـريــعـة الـبـنـاء أو

تــــأجــــيــــر فــــنــــادق وجــــعــــلــــهــــا
مـسـتــشـفـيــات مـيـدانــيَّـة في حـال
ارتــــفــــعت اإلصــــابــــات بــــأعــــدادٍ
وأضـاف إنَّ (هنـاك فـئـت كبـيـرة)
تــــقــــفــــان وراء ارتــــفــــاع مــــعـــدل
اإلصـــابــات الـــيــومـي بــكـــورونــا
إحــداهـــمــا ال تــصـــدق بــوجــوده
والثانية تـدعي بأنه مرض بسيط
وهم يــشــكــلــون نــصف اجملــتــمع
ويتـحركـون بأريـحيَّة) واستـطرد
بالـقـول ان ( احلـظر الـشـامل غـير
مطـبق في األحـيـاء الـشعـبـية وال
سيـمـا في منـاطق مـدينـة الـصدر
والـرشاد والـشـعـلـة والـزعـفـرانـية
مؤكـدا ان (الـسيـطرات واحلرية) 
تـقــتـصـر في الــشـوارع الـرئــيـسـة
ــــوبــــوءة ــــنــــاطـق ا ومــــداخـل ا
والـــــنــــــاس في األزقــــــة واحملالت
تمارسُ حياتها الطبيعيَّة من دون
اتـخـاذهم أي إجـراءات وقـائـيَّـة و
أيــــة مــــحـــاســــبــــة من األجــــهـــزة
األمنية) وتابع ان (أسبابٍ أخرى
مــــــهـــــمــــــة أدت الرتـــــفــــــاع عـــــدد
اإلصـابـات بـضـمـنـهـا زيـادة عـدد
الــفــحــوصـــات بــعــد افــتــتــاح 20
مــخــتـــبــراً لــلــفــحـص في جــمــيع
البالد  5في بـغـداد بـواقع اثـن
في الـكـرخ ومـثـلـهـمـا بـالـرصـافـة
وآخـر في مـديـنــة الـطب وحـالـيـاً
بلغ الـتـسـجـيل ب  15 – 13 ألف
فـــــحـص في الـــــيـــــوم الـــــواحـــــد
وســــنــــصل الى  20 ألف فــــحص
). وافـتــتح وزيـر الــصـحـة يـومــيـاً

حــسـن الــتــمـــيــمي ثالثـــة مــراكــز
متخـصصـة باالمراض االنـتقـالية
في مــحـافــظـة الــنــجف االشـرف 
فـيــمــا تـوقع تــخــصـيص مــوازنـة
جيدة للوزارة . وقال التميمي في
تـصــريح تـابــعـته (الــزمـان) امس
انه (بـرغم من الـتــطـمـيـنـات حـول
الـــقـــدرة عـــلى احـــتـــواء احلــاالت
اجلديـده لـكنه لم يـخف الـقلق من
وجه الثانية من اإلصابات التي ا
ظهرت بسـبب عدم االلتـزام بحظر
التـجوال) تفـاصيل ص 3.وافادت
ـغادرة 51 دائرة صـحـة النـجف 

دة مالمـسًا ووافـدا بـعـد قـضـاء ا
احملددة في احلجـر الصحي.وقال
مدير عام الدائـرة رضوان الكندي
في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
( 51 مالمــــســــا ووافــــدا غــــادروا
امـــاكن احلـــجـــر الـــصـــحي بـــعــد
انــتــهــاء مــدة احلــجـر الــبــالغ 14
عـشــر يـومــا دون ظـهــور اعـراض
ـواطن سالم مـرضـيــة). وضـرب ا
حـــمــادي الـــذي شـــفي مـن مــرض
فايروس كورونا مثـاال للتضحية
واإلنسانية  ليسجل تـبرعا بدمه
ــصـابــ ولـلــمـرة الــثـانــيـة الى ا

ـــصـــابــ خالل اســـبـــوع الحــد ا
دة بالـفيروس وبرغم من قـصر ا
ب التبـرع للمـرة االولى والتبرع
الثاني قد يشكل ذلك خطورة على
وضعه الصحي . وفي كردستان 
أعلـنت وزارة الـصـحـة في االقـليم
تـســجـيل  61 إصـابــة بـفــايـروس
اضية.وقالت كورونا  24 ساعة ا
الوزارة في بـيـان مـقتـضب تـلـقته
(الزمـان) امس  إن (إالقـلـيم سجل
خالل الــــســـاعـــات  61  إصـــابـــة
جديـدة بكـورونا). ويـبلغ إجـمالي
عدد اإلصـابات بـفايـروس كورونا

في الـعـراق  8168 إصـابـة فـيـمـا
يبلغ مجموع حاالت الشفاء 4095
ومجـمـوع الوفـيات 256  أما عدد
الـراقـدين فــيـبـلغ 3817 فـضالً عن
ـركـزيـة  46 راقـداً في الــعـنـايــة ا
بحـسب آخر إحـصائـية أصـدرتها
وزارة الــصــحـــة.وســجــلت دائــرة
صحة السلـيمانية امس االول 77
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــكـــورونـــا في
احملافـظة.وقالـت الدائرة فـي بيان

تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس انه (
تـــســجـــيل  77 اصـــابـــة جـــديــدة
بـفـايـروس كـورونـا في احملـافـظـة
بــعـدمــا ظــهـرت نــتــائج الــفـحص
اخملــــتــــبـــــري لــــهم الــــتـي كــــانت
مـوجـبة). وقـررت الـلـجـنـة الـعـلـيا
لــلــصــحــة والــسالمــة الــوطــنــيــة
(مـــكــافـــحـــة جـــائــحـــة فـــايــروس
كــــورونــــا) حتــــمــــيـل الــــوافــــدين
الــعـراقــيــ الــقــادمــ من الـدول
ـوبـوءة تــكـالـيـف أجـور احلـجـر ا
الصحي في الفنادق وعدم حتمل
وزارة الـصـحـة أيـة أجـور تـتـعـلق
بـهــذا الــشـأن مـع حـجــز جـوازات
الـوافــدين لــدى مــديـريــة األحـوال
دنيـة واجلوازات واإلقامة (دون ا
إستثنـاء) وعدم إعادتـها إليهم إال
بـعـد إسـتـكـمـال إجـراءات احلـجـر
والــفـــحص الـــصــحي. وســـجــلت
مختـبرات وزارة الصـحة والبـيئة
امس االول (672) إصـــــــابـــــــة في
الــعـراق و 243حــالــة شــفـاء و15

حالة وفاة.
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 جتتـمع أوبك وحـلـفـاؤهـا بـقـيادة
روسيا اليوم السبت لبحث تمديد
تخفـيضات قـياسـية إلنتـاج النفط
وإقــرار نـــهج جــديـــد يــســـتــهــدف
ــتـراخــ مـثل إجـبــار األعـضــاء ا
العراق ولـيبيـا على االمتـثال على

نحو أفضل للقيود القائمة.
ــنـــتــجــ واتــفــقـت مــجــمـــوعــة ا
ــعـــروفـــة بــاسـم أوبك+ في وقت ا
سابق على خفض اإلمدادات 9.7 
ملـيـون بـرمـيل يـومـيـا خالل مـايو
أيـــار ويـــونــــيـــو حـــزيــــران لـــدعم
األسعار التي انـهارت بسبب أزمة
ـقرر فـيـروس كـورونا. وكـان مـن ا
تـقـلـيص الـتــخـفـيـضـات إلى 7.7 
مليون برميل يوميا في الفترة من
يولـيـو تمـوز إلى ديـسـمبـر كـانون

األول.
وقــــــال مــــــصـــــــدران بــــــأوبك+ إن
السـعـوديـة وروسـيـا اتـفـقـتـا على
تمـديـد الـتخـفـيضـات األكـبـر حتى
نهاية يـوليو تـموز لكنـهما قاال إن
الـريـاض تـدفـع أيـضـا لـتــمـديـدهـا
حتى نـهـاية أغـسـطس آب.وارتفع
ي بـرنت اثـن خام الـقيـاس الـعا
ـئـة يـوم اجلمـعـة لـيُتـداول عـند با

أعــلى مــســتـوى فـي ثالثــة أشــهـر
قـــــرب 41 دوالرا لـــــلــــــبـــــرمــــــيل.
وانــخـــفض بــرنت دون  20دوالرا

للبرميل في أبريل نيسان. 
وتراجـعت األسعـار من مسـتويات
مرتفعة بلـغتها في اآلونة األخيرة
هـذا األسـبـوع بـسـبب الـضـبـابـيـة
الــتي تـــكــتــنـف مــوعــد اجـــتــمــاع
أوبك+.وقـــال مـــصــدر بـــأوبك+ إن
اجـــتـــمـــاعـــات الــســـبـت ســـتـــبــدأ
ـحـادثـات بــ أعـضـاء مــنـظـمـة
صـدرة للـبـترول (أوبك) البـلـدان ا
ويلـيهـا اجـتمـاع جملمـوعة أوبك+
وذلك بعد أن أوردت وسائل إعالم
جــــزائــــريــــة وســـــعــــوديــــة نــــبــــأ
االجتـماعات.وقـالت ثالثـة مصادر
بـأوبك إن تــمـديــد الـتــخـفــيـضـات
مرهون بارتـفاع مستـوى االمتثال
ا يفوق وإن الدول التي أنتـجت 
حـصـتـهـا في مــايـو أيـار ويـونـيـو
حـزيـران يــتـعـ عـلــيـهـا الــتـعـهـد
وافـقة على بااللتـزام باألهداف وا
تــعــويض أي فــائض في اإلنــتــاج
حدث فـي وقت سـابق عـبر خـفض
زيد من يـوليـو تمـوز وأغسطس ا
آب وسبـتمـبـر أيلـول.وقال مـصدر
بــــأوبـك إن الــــعـــــراق وافق عـــــلى

التعهد اإلضافي.
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بـغـداد مؤكـدة ان فـرقـهـا انـقذت
الــعـــوائل الــتي كــانت تــتــواجــد
ــديـريـة في بــالـبـنـيــايـة.وقـالت ا
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس إن
ـدني تـمـكـنت من (فـرق الـدفـاع ا
انــقـــاذ عــدد من الـــعــوائـل بــعــد
احــتــراق بــورد كــهــربــاء رئــيس
داخل بـنـاية سـكـنـية في مـنـطـقة
الـكـرادة ادى الـى نـشـوب حـريق
وتصاعـد اعمدة الـدخان اخلانق
ـا أجبـر الـعـوائل الى اخلروج
الـى الــــشـــــرفـــــات في الـــــشـــــقق
الـسـكـنـيـة) واضـاف ان (الـفـرق
تـــمـــكـــنـت من اخـــراج األطـــفـــال
والنساء أوالً والسيطرة واخماد
الـنيـران ثـانيـا والـتأكـد من خـلو
البناية من ساكـنيها مع تسجيل
اصابـتـ لرجل وامـرأة بـصعـقة
كــهـربــائــيــة عــلى اثــر الــتــمـاس
الكهـربائي وعلى الـفور باشرت
ــدني الـى إجـراء فــرق الــدفــاع ا
اإلســــعــــافـــــات األولــــيــــة ونــــقل
سـتشفى القريب صاب الى ا ا
واالطـــمـــئـــنـــان عـــلى وضـــعـــهم
الــــصــــحي وكــــانت حــــالــــتــــهم

مستقرة).

ـتـهم هو .وقـال بيـان امس ان (ا
احـد العـنـاصر الـتي كـانت تـقوم
ــعـلـومـات عن حتـركـات بـجـمع ا
قـطـعـاتنـا االمـنـية قـبل الـتـحـرير
ــطــلـــوبــ لــلــقــضــاء وهــومن ا
ــــوجب مـــــذكــــرة قـــــبض وفق
ـادة 4 إرهــاب). وأفـاد أحــكــام ا
مصدر امني بـاندالع النيران في
مـعـمــلـ احـدهـمـا لـلـمـشـروبـات
الـغــازيـة واالخ لـصــنـاعـة الـورق
ـــصــدر إن قـــرب بـــغــداد.وقـــال ا
(حـــريـــقــــا انـــدلع داخـل مـــعـــمل
لــلــمــشــروبـــات الــغــازيــة ضــمن
منطـقة عـويريج جنـوب بغداد)
دني في مبينـا أن (فرق الدفاع ا
بـغـداد الــكـرخ هـرعت بـعـمـلـيـات
مـكـافــحـة الـنـيـران) وأضاف ان
(حــــادث حـــريق اخــــر نـــشب في
ـــنـــطـــقــة مـــعـــمل الـــكـــارتـــون 
الـكـرغـولـيـة قـرب جـسـر ديـالى)
مـــوضــحــا أن (فـــرق الــدفــاع في
جـانب بـغـداد الـرصـافـة بـاشـرت
بعـملـيات االخـماد ). كـما اعـلنت
ـدني عن تماس مديريـة الدفاع ا
كـهـربـائي يـتسـبب بـحـرق بـنـاية
سكنـية في منطـقة الكرادة وسط

كــركــوك بــصــورة كـــامــلــة الــتي
ا طـالبنا كـمجلس عربي في لطا
كــركـوك وفي أكـثــر من مـنــاسـبـة
بـــضــرورة الـــتــصـــدي لـــبــقـــايــا
اجملــــامــــيـع اإلرهــــابــــيــــة الــــتي
تـسـتــهـدف قــواتـنـا الــعـســكـريـة
واحلــشــد الــشــعــبي بــ احلـ
واآلخــــــر) مــــــشـــــــيـــــــرا الى ان
(إانــطالق هـذه الــعــمـلــيـات ومن
كــركــوك بــالـذات تــعــطي رســالـة
واضحة إلى كل من يشكك بقدرة
ـسـلـحـة في وإمـكـانـيـة قـواتـنـا ا
ــنـــاطق احملــررة بـــعــد تــأمـــ ا
تـطــبـيق خـطــة فـرض الـقـانـون 
وان جـــيــشــنــا الـــبــاسل وقــوات
احلــشــد رغم كل الــظــروف الـتي
ر بـهـا البـلد فـإنـها قـادرة على
وكـلـة إليـها هـام ا اجناز كـافـة ا
لــتـــطـــهـــيـــر األرض وحـــفظ امن
ـواطن ).والـقت مـفـارز وكـرامـة ا
شعـبة االسـتخـبارات الـعسـكرية
في الـفــرقـة 14 وبــالـتــعـاون مع
ــــشــــاة 50  مـن الــــقــــاء لـــــواء ا
القبض عـلى احد االرهـابي في
منطـقة كرمـردي التابـعة لنـاحية
وصل القراج بـقضاء مخـمور با

اجمللس في بيـان تلقـته (الزمان)
باركة امس إن (هذه العملـيات ا
تـهدف إلـى استـئـصـال  اإلرهاب
ومـالحــقــة بــقـــايــا فــلــول داعش
وتـنــظـيف مـنــاطق جـنـوب غـرب
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أكـد مـديـر عـام مـوانـئ الـعـراق عدم
وجـود تأثـير حلادثـة غرق الـباخرة
ــيــاه اإلقــلــيــمــيــة اإليــرانــيـــة في ا
الحـة. وقال الـعـراقيـة على حـركة ا
اثــيل عـبـد عــلي سـلـمــان في بـيـان
امـس اجلمعـة إنه (ال تأثيـر حلادثة
غـرق الباخـرة اإليرانية بـهبهان في
مــدخل خــور عــبـدالــله عــلى حــركـة
ـالحــة) عـــازيـــا غــرق الـــبـــاخــرة ا
ــادة الــســيــرامــيك الى احملــمــلــة 
(سـوء التحـميل) كاشـفا عن (انقاذ
اربـعـة من طـاقـمـهـا وانـتـشـال جـثة
احـــد الـــبـــحـــارة). من جـــهــتـه قــال
الـنـائب عـن الـبـصرة كـاظـم فـنـجان
احلــمـامي ان الــسـفـيــنـة اإليــرانـيـة
تـعـرضت للـغـرق خارج مـدخل قـناة
خــور عـبـدالـلـه في الـسـاعـة 20:21
مـن لـــيـــلـــة اجلـــمـــعـــة. واوضح ان
(الـسفيـنة حتمل اسم بـهبهان وهي
ترددة على ميناء خور من السفن ا
الـزبير وقد هرعت السفن العراقية
وزوارق الــقـوة الـبـحـريـة النـقـاذهـا
فــور تــلـــقــيــهــا نــداء االســتــغــاثــة
فــانــتـشــلت خــمـســة اشــخـاص من
ؤلف مـن سبـعـة بـحارة طـاقـمـهـا ا
اربـعة منهم عـلى قيد احليـاة بينما
وجــد اخلـامس طــافـيـاً عــلى سـطح
ــاء) مــشــيــرا الـى ان (عــمــلــيـات ا

فـي ان (تــســـارع وزارة الـــنـــقل الى
تـأسيس الـهيـئة البـحريـة العـراقية
الــعــلــيــا الـتي يــفــتــرض ان تــكـون
مـسؤولة عن فـرض شروط السالمة
الـبحرية وقـواعده). وفي ايران اكد
ـديـر الـعام لـلـمالحـة البـحـرية في ا
خـــرمــشـــهــر الـــتــابـــعــة حملـــافــظــة
خـوزسـتـان نـور الـلـه أسـعـدي غرق
الــســـفــيــنــة .واوضح أســعــدي أن
(الـسـفـيـنة الـتي كـانت في طـريـقـها
من مـيـنـاء خـرمـشـهـر إلى مـيـناء أم
ـيـاه الـعـراقـيـة) قـصــر غـرقت في ا
مــوضـحـا انــهـا (كـانـت حتـمل عـلى
مـتــنـهـا مـواد بـنـاء وسـيـرامـيك من
مـيناء خرمـشهر إلى ميـناء أم قصر
فـي العـراق وقـد تـعـرضـت لـلـغرق 
بــالــقــرب من قــنـاة خــور عــبــد الـله
ـائي ب العراق والكويت وداخل ا
ـيـاه االقلـيمـية لـلعـراق).وتابع أن ا
(عــدد أفــراد الــطــاقم يــبــلغ ســبــعـة
ومـــنـــذ وقـــوع احلـــادث في أفـــراد 
الــعـراق لم يـتـم إبالغـنـا بــالـسـبب
الــــدقـــيق لـــلــــحـــادث واإلصـــابـــات
احملـــتـــمـــلـــة ونـــحن نـــتـــابـع هــذه
ـسـألـة)  مـضـيـفـا (إنـنـا نـتـشـاور ا
حـاليًا مع الـعراق إلرسال مـجموعة
مـن اخلـبـراء الــبـحـريــ إلى مـكـان
احلــــــــادث وســـــــيـــــــتـم اإلعـالن عن
الـتــفـاصـيل الـكـامـلـة لـهـذا احلـادث

علومات). بعد استكمال ا
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اثيل عبد علي سلمان

الـبحث عن االثنـ اآلخرين مازالت
مـسـتـمـرة  ويـعـتـقـد انهـم في عداد
ـــــوتـى). وتـــــابـع احلـــــمـــــامي ان ا
(الــتــقـاريــر األولــيـة تــشــيـر الى ان
اســبـــاب الــغــرق تــعــود الى تــردي
األحـــوال اجلــويــة وســوء حتــمــيل
ـؤلفة من 800 طن من بـضاعـتها ا
ا مـادة السيراميك) مضيفا انه (ر
اء ادى حتـميل السفينة فوق خط ا
ــا تــســـبب عــدم الـى غــرقــهـــا ور
الــتـزامــهـا بــقـواعـد الــتـحــمـيل الى
فــقـدان تــوازنــهـا وانــقالبـهــا راسـا
عـلى عـقب وهـذا يعـني وجـوب عدم
الـسـمـاح لـلـسـفن اخملـالـفـة بـدخـول
ـوانئ الـعراقـيـة) معـربـا عن امله ا

اجملـــلس الــــعـــربي فـي كـــركـــوك
بعـمليـات أبطـال العـراق - نصر
الــســيــادة الــتي اشـرف عــلــيــهـا
رئـيس مـجـلس الـوزراء والـقـائـد
ـسـلـحـة . وقـال الـعـام لـلـقـوات ا

عُـنـصــرين من داعـش في قـضـاء
الـفـلـوجـة كـمـا نـفـذت واجـبـا في
ُــحـافــظـة وادي حــوران الـتــابع 
األنــبـار أسـفــر عن تـدمــيـر ثالثـة
مقـرات تـابعـة للـتـنظـيم). واشاد
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قــتــلـت قــوات جــهــاز مـــكــافــحــة
االرهــاب بـالــتـنــسـيق مـع قـيـادة
ُـشــتـركــة وطـيـران الــعـمــلـيــات ا
الــــتـــحــــالُف الــــدولي وطــــيـــران
اجليش العراقي والـقوة اجلوية
 19 داعــــشــــيـــــا في مــــخــــمــــور
واعـــتـــقـــلت اثــــنـــ اخـــرين في
الــفـــلـــوجـــة ودمـــرت مـــواقع في
وادي حوران. وقال بيان للجهاز
اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان
ُــتــمــثــلـة (تــشـكــيالت اجلــهــاز ا
بــقــيـادتي الــعــمـلــيـات اخلــاصـة
األولـى والـــــثــــــانـــــيــــــة شـــــرعت
بواجبـات نوعـية وفق معـلومات
اسـتـخــبـاريـة دقـيـقـة في مـنـاطق
جُــغـرافــيـة مُـتــفـرقــة من الـبالد)
مضيفا (تـمكن من خاللها أبطال
اجلهـاز من تـدمـير 46 كـهفـا عن
طريق 26 ضربة جويـة وجهتها
طــــائـــرات الــــتـــحــــالُف الــــدولي
أسـفــرت عن مـقـتل  19 عُـنـصـرا
ُــنــهـزمــة في جــبـال من داعـش ا
قرة جوغ جنوب قضاء مخمور)
وتـــابع ان (الـــقــــوات أعـــتـــقـــلت
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حــذر اخلــبـيــر الــقــانــوني طـارق
حرب اعضـاء مجـلس النواب من
امــكــانـيــة جلــوء رئــيس الـوزراء
مصطفى الكـاظمي الى استخدام
ـان في صالحــيـاته لــيـحل الــبـر
حــال عــرقــلـة اكــمــال تـشــكــيــلـته
ان احلـكومـيـة فـيمـا يـعـقد الـبـر
الـيوم جـلـسة جـديـدة للـتـصويت
على مرشحي الكاظمي للوزارات
الـــشــاغــرة. وقـــال حــرب في رأي
تــلــقــته (الــزمـان) امـس  ان عـلى
ا يـطلبه انيـ (االنصيـاع  البـر

رئـــيس الـــوزراء من اقــتـــراحــات
بشـأن اكمـال التـشكـيلـة الوزارية
ـوجـودة النه يـواجه الــصـعـاب ا
فـي الـــــــــواقـع الـــــــــعـــــــــراقـي من
مــــــفــــــاوضــــــات مع امــــــريــــــكـــــا
ومــيــلــيــشــيــات وسالح مــنــفــلت
وتظـاهرات وفـساد مالي واداري
ـا شمه لم يـزكم انوفـنـا فـقط وا
جـــــمــــــيع الـــــعــــــالم وكـــــورونـــــا
وانـخـفـاض اسـعـار الـنـفط وغـير
ذلـك كــــــثــــــيــــــر). ورجــــــا حـــــرب
ــــانــــيــــ ووالة  االمــــور الــــبــــر
واصـحـاب الــشـأن (االبـتـعـاد عن
ـنـاكـفــات والـبـحث ـزايــدات وا ا

ـصـالـح وعـدم الـذهـاب  في عن ا
الـــنــظــريــات فـــإن في يــد رئــيس
ـادة  64 من الـدسـتـور الـوزراء ا
ــوافــقــة رئــيس الــتي مــنــحــته 
ـان وانـهاء اجلمـهـوريه حل الـبر
صـفـتكـم بدون مـوافـقـة ايـة جـهة
اخــــــرى). ولــــــفت حــــــرب الى ان
(الــظــرف والـوقـت ال يـســمــحـات
ـــنـــاكـــفـــات لـــلـــمـــنــــاقـــشـــات وا
والـــعــــصـــفــــوريـــات) عــــلى حـــد
تــعــبــيـره.  ورأى ان (االصـل هـو
ــصــلــحـــة الــعــامـــة وخــيــر من ا
يقدرها في اجلـهاز احلكومي من
ال يــرتــبط بــكــتــلـة ســيــاســيـة او

طـــائـــفـــيـــة او مـــذهـــبـــيـــة وهـــو
الـكــاظــمي).  ومـضى الى الــقـول
ان (مصلـحة الـشعب مقـدمة على
ايــة مـصــلـحــة اخـرى قــومـيـة او
ديـنيـة او مـذهـبـية او ثـقـافـية او
عـلى اسـاس اجلـنس او عـلى اي
ـواطنة معـيار آخـر غيـر معـيار ا
ومعـيار الـعراقـية). وكـان النائب
الـــســابق واخلـــبــيــر الـــقــانــوني
حـس االسـدي قـد اكـد االسـبوع
ـاضي ان حـل مـجـلـس الـنـواب ا
لــيس مـن صالحــيــات الــســلــطـة
الــتــنـفــيــذيــة. واوضح في بــيـان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) فـي حــيــنه ان
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واضـافت كمبش ان( اساتذة اجلامعات
ــــــتـــــــضــــــررين مـن خــــــفض اكــــــثــــــر ا
ـاليـة مـؤكدا بـان قرار تـخصـيـصاتـهم ا
ــحــتــواه احلــالي هــو اطـار اخلــفض 
اليـة الراهنة ـواجهة االزمـة ا تـرقيعي 
الـذي تتحمله وزره احلكـومات السابقة
ـواجـهـة اي كـونـهـا لم تـضع اي افـكـار 
ـــوظـــفـــ هم من ازمـــات مــا يـــجـــعل ا

يدفعون ثمن اي تخفيضات).
واشـارت إلى ان( عـلى احلـكـومـة اعـادة
الــنـــظـــر بـــقــرارهـــا اخلـــاص بــخـــفض
الـتخـصـيصـات واعتـمـاد خيـاري هـما
ان يــكــون هــنــاك ادخـار ولــيس خــفض
واذا كــان االمـر البــد مـنـه يـعــاد الـنــظـر
بــنــســبــة اخلـــفض لــتــكــون وفق اطــار
اليـــؤدي الى ضــــرر بـــالغ بــــاالســـاتـــذة
وبـخالفه فــأنـنـا امـام أزمـة اجــتـمـاعـيـة
خـانقـة تـضاف الى ازمـاتـنا الـسـياسـية

واالقتصادية).
q UA « ÊU×² ô«

وأعـلنت وزارة التـعليم الـعالي والبحث
الـعلمي إجـراء االمتحـان الشامل لـطلبة
الـدكتـوراه في اجلامـعات العـراقيـة عبر

نصات اإللكترونية. ا
وقــال مـديــر دائـرة الــبـحث والــتـطــويـر
الـدكـتـور غـسـان حـمـيـد عـبـد اجملـيد إن
(الــوزارة خــولت مــجــالس اجلــامــعــات
وبــالــتــنــســيق مع مــجــالس الــكــلــيــات
واألقــســام الـــعــلــمــيـــة أداء االمــتــحــان
الــتـحــريــري واالمــتـحــان الــشـفــهي من

نصات اإللكترونية). خالل ا
وأضــــاف أن (الـــقــــرار يـــراعـي ظـــروف
اسـتمـرار احلـظر الـوقائـي والتـوقيـتات

ـشـاريع طــلـبـة الــدكـتـوراه في الالزمــة 
اجلامعات).
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حـقـقت جامـعـتا بـغـداد والتـكـنولـوجـية
في مــواقع مـتـقــدمـة ضــمن الـتــصـنـيف
ـز الــبــريــطــاني اخلــاص بــقـارة الــتــا
ز آسـيا. وأظهرت نـتائج تصنـيف التا
الــــبـــــريــــطــــانـي جــــامــــعـــــتي بــــغــــداد
والـتكنولوجية في مواقع متقدمة ضمن
الــتـصــنــيف اخلـاص بــجــامـعــات قـارة

آسيا.
ــز الــرســمي فـإن وحــسب مــوقع الــتـا
جـامـعـة بـغـداد احـتـلت مـوقـعـهـا ضـمن
الـــــفـــــئـــــة (251-300) واجلـــــامـــــعـــــة
الـتكـنـولوجـية شـغـلت موقـعـا في الفـئة
(351-400) فـي ضـوء 4400 جــامــعــة

آسيوية خضعت للتصنيف.
ـــز يـــشــــار الى أن تــــصــــنـــيـف الـــتــــا
الـبريطـاني يضطـلع بترتـيب اجلامعات
عــلى وفق 13 سِــمــة مــعــيــاريــة ضــمن
ئة) خـمس حقـول هي التدريس (30 بـا
ــئـة) واالسـتـشـهـادات والـبـحث (30 بـا
ؤسّسة الـبحثية بـأبحاث اجلامـعة أو ا
ـسـتـوى ـكـانـة عـلى ا ـئـة) وا (32.5 بـا
ــئـة) وحـجم الـدخل (2.5 الـدولي (5 بـا

ئة). با
ـثليـة جمـهورية الـعراق لدى وأعـلنت 
الــيـــونــســـكــو أن اجـــراءات الـــتــعـــلــيم
ـرتـقب الـتي واالمـتــحـان اإللـكـتـرونـي ا
اتـخذتها وزارة التعليم العالي والبحث
نـظمة الـعلـمي متـوافقة مع تـوصيـات ا
الـــدولـــيـــة. وقـــالـت في بـــيـــان امس أن
تـحدة للتربـية والثقافة (مـنظمة األ ا

ألـكتروني لطـلبتنا األعـزاء لكي نتجاوز
احملـــنـــة. ونـــقـــوم بـــصـــرف أمـــوال من
رواتـبنـا الشـخصيـة لغـرض سد الـعجز
ــيـة حـيـث نـقـوم ــؤسـســة األكـاد في ا
بـأستـنسـاخ األسئلـة للـطلـبة وشراء أي
شي يـتـطــلب إجنـاز مـحـاضـرة بـافـضل

شكل).
وهـدد الــتـجـمـع عـبـر الــبـيـان (بــاتـخـاذ
جــمــلــة من االجــراءات تــتـعــلـق  بـغــلق
صـفــوف الــتـعــلـيم االلــكـتــروني وكـذلك
ـنظـم بـها اجملـموعـات االلـكتـرونيـة ا
مع االقـسـام وتنـظـيم وقفـة احـتجـاجـية
أمـام بــوابـة الـوزارة  واتـخـاذ خـطـوات
تـصـعـيـديـة ضـمن الـقـانـون والـدسـتـور

سنعلن عنها في حينها).
 UBB<« iHš

ومن جانبها أكدت جلنة التعليم العالي
الــنـــيـــابـــيـــة أن اســاتـــذة اجلـــامـــعــات
سـيـفــقـدون ثـلث رواتـبــهم بـسـبب قـرار

خفض اخملصصات.
وقـالـت رئـيس الــلـجــنـة الــنـائب غــيـداء
كــمـــبش في بـــيــان صــحـــفي إن (قــرار
مـــجــلـس الـــوزراء يــوم امـس بــخـــفض
ـئة ـالـيـة بنـسـبة 50 بـا اخملـصـصات ا
لــشـرائح مــتـعــددة سـتـؤدي الـى فـقـدان
ــشــمــولـ اســاتــذة اجلــامــعــات وكل ا
بــقـــانـــون اخلـــدمــة اجلـــامـــعـــيــة ثـــلث
رواتــبــهم" الفــتــا الى ان "الــتــخــفــيض
ســيـكــون له تـداعــيــات سـلــبـيــة خـاص
وانـهم يــقـومـون بــجـهـود اســتـثـنــائـيـة
ــواصـلــة الـتــعــلـيم االلــكــتـروني ودفع
وتـيرة الـتـدريس لالمام بـسبب فـيروس

كورونا).
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والـعـلـوم (اليـونـسـكـو) اطلـعت بـتـقـدير
ـنهـجـيـة واالسـتـراتـيـجـية كـبـيـر عـلى ا
الـتــعـلــيـمــيـة لـوزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
واجـهة الظروف واجلـامعات العـراقية 
ـستجـدة والتـحديـات اآلنية الـصحـية ا
ـجال الـتعلـيم في ظل انتـشار جـائحة
فـــايـــروس ) واعـــتــمـــادهـــا األســـالـــيب
نصات الـتعليمية تمثـلة با الـعصرية ا
ــا يــتــوافق مع خــطــة اإللــكــتــرونــيــة 
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بـات كسـر احلظـر سواء كـان شامـالً أو مناطـقيـاً أمراً مـعتـاداً في الـعراق وغدت
ناطق الشعبية بل قرارات خلـية األزمة تصطدم بعقبـات عدم التنفيذ السيـما في ا
إنَّ تهديـد اخملالف ووعـيدهم بفرض عـقوبات وغرامـات لم يعدّ يجـدي نفعاً. ولعلَّ

واجهة وباء كورونا هي: فروض  أهم األسباب كسر احلظر الصحي ا
اقـتصـادية: ويـكاد يـكون الـعامل االقـتصـادي هو الـدافع الرئـيسي لـكسـر احلظر
ـتضررين في الـدرجة األولى وكان ويعـدّ الكسـبة وأصحـاب الدخل احملدود هم ا
ساعدتهم مالياً وبالتأكيد لن نطالب بتخصيص أرقام هواتف كن وضع آليـات 
ـسـاعدتـهم كـبـعض الـدول ولن نـقول لـلـمـحـتاجـ يـسـعـفون طـلـبـاتـهم ويهـرعـون 
بـضـرورة تــوزيع سالل غـذائــيـة حـكــومـيـة لــلـمـحــتـاجـ أو تــوضع عـنــد أبـوابـهم
نـحة التي وُعـدوا بها بـعد التسـجيل علـيها وعلى عـقول كا كالص بـل طالبنـا با
الـرغم من قلـة مبـلـغهـا إال أنهـا لم تسـلم إلـيهم ولـغايـة تاريـخ كتـابة هـذه السـطور
تقاعدون ومستلمو رواتب الرعاية االجتماعية وظفون وا 2020/5/30.  أما ا
فإن وضعـهم بات مقـلقاً فـالرواتب شرعت بـالتأخـير بالـتزامن مع تصـريحات من
هنا وهنـاك بخفـضها أو باسـتقطاعـات قد تطالـها وشهد شـهر نيسـان تأخير في
وظـف في شهـر أيار وكانت تقـاعدين فـيما أخـرت مستـحقات جـميع ا رواتب ا
في الـسـابـق تـوزع قـبل أيـام الـعـيـد. أمـا فـئـة احملـالـ إلى الـتـقـاعـد حـديـثـاً وعدم

استالم مستحقاتهم حتى اآلن; فتلك مشكلة أخرى والله يكون في عونهم!
ولـم يعـدّ خافـياً أنَّ تأزم الـوضع االقـتصادي فـي العـراق يأتي بـعد انـهيـار أسعار
ي وقـلة الطـلب علـيه وأصبـح الشغل الـنفط بـسبب جـائحـة كورونـا والكـساد الـعا
ـولى في سـرّهم وعـلـنـهم أن الـشـاغل لـلـجـمـيع هـو تـرقب أسـعـار الـنـفط داعـ ا
رتـكز نـقذ الـوحـيد لـنا من أزمـتنـا االقتـصاديـة وا يرتـفع سـعر بـرميـله باعـتبـاره ا
األوحد لرواتـبنا! أما السبب األخـر لكسر احلظر هـو عدم الوعي بخطورة الوضع
واالسـتــهـانـة بـالـتـعــلـيـمـات الـصــحـيـة; لـذا يـجب تــوجـيه الـدعـوة لـلــرمـوز الـديـنـيـة
هـامها في التوعية والشخصـيات العشائريـة والرياضية والفـنية والثقافـية لتقوم 
بـخطـورة هـذا الوبـاء عبـر توجـيه رسـائل صوتـيـة أو فيـديويـة حتث عـلى البـقاء في
ـنـاطق الـشـعبـيـة: مـسـاحة البـيـوت. ولـعلَّ من أسـبـاب كسـر احلـظـر السـيمـا في ا
ـثال مـساحـة بعض بـيوت الـبيـوت الصـغيـرة مقـارنة بـعدد سـكانـهـا على سـبيل ا
مـدينـة الصـدر ال تتـجاوز ال 70 مـتـراً مربـعـاً وقد يـقـطنـهـا ما ال يـقل عن عـشرة

دة أيام أمر شبه مستحيل!    أشخاص فبقاء هذا العدد في هذه البقعة 
لل نـازل فهو ا كوث اإلجـباري في ا أما الـدافع اآلخر لكسـر احلجر الـصحي وا
والـضجـر دون مـعرفـة اسـتثـمـار هذه األوقـات من الـعزلـة االجبـاريـة بشـكل سـليم
ومـخـطط له كمـا أدى تـوقف الدراسـة خملتـلف الـفئـات الـعمـرية إلـى دفع التالمـيذ
شـكلة ـكن أن تعـالج هذه ا والطلـبة لـقضاء جلّ أوقـاتهم أمام األجـهزة الـذكية. و
كتبات االلكترونية: التي تسهم بتزويد القراء بعدّة خـيارات منها: تصفح مواقع ا
ؤسسـات احلكومية ختـلف الكتب كمـا فعلت معـظم الدول أو قيـام الوزارات وا
ـهارات وكذلك اعـداد برامج ريـاضية بإعداد دورات الـكتـرونية لـتطـوير مخـتلف ا
الكـتـرونـيـة وتـدريب األطـفال والـهـواة والـفـتـية مع إعـداد بـرامج لـتـعـلـيم فن الـطبخ
ـهـارات الشـخـصيـة وزيادة واخليـاطـة ومخـتـلف احلـرف للـنـساء تـهـدف لتـطـوير ا
الـدخل عنـد رفع احلظـر فضالً عن عقـد محـاضرات الـكترونـية تـثقـيفيـة عن كيـفية
اسـتــثـمـار الـوقـت وإدارة األزمـات وتـقـد مــقـتـرحـات لــلـعـوائل بــهـذا الـشـأن بل
محاضـرات صحية واقـتصادية تبث عـبر تطبيـقات الواتساب أو زوم أو (fcc) أو
أي منـصة من منـصات مـواقع التواصل االجـتمـاعي كذلك تلك اخلـاصة بـالعنف
األسري وتوجـيه دعوات للمتخصص في القـانون وعلم النفس للوقوف على هذه
ـكن تـنظـيم مـسـابـقات الـكـتـرونيـة لـلـصـغار والـفـتـية ـشـكلـة واحلـدّ مـنـها كـمـا  ا
ختلف االختصاصات لتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم تكون معدّة والشباب 
من الـوزارات ومـؤسـسـات الـدولة أو االحتـادات والـنـقـابـات ذات الشـأن وفي ظل
هذه الـظروف ال يجب أن ننس دور اجليش األبـيض في التصدي لفـايروس كوفيد
19  لذا تُنظم مبادرات كتحية لهم الكترونيا أو نشر بوستات وشعارات تهدى
لـهم. وقـبل اخلتـام أنَّ "جـائـحة كـورونـا" سـببت أزمـات جـمّـة ألغلب بـلـدان الـعالم
وشكلت تـهديداً لـلبشـرية لم يسـبق لها مـثيل وبـدت بلدان مـتقدمة
تقـنـيـاً وصـحيـاً واقـتـصاديـاً مـتـرنـحة مـتـهـاويـة متـهـالـكة من
رئي فكيف األمر بـبلدٍ ال يجيد ضربـات هذا الكائن غيـر ا

إدارة األزمات وملفات الفساد تثقل كاهله?!
ويـبـقى الـصـبـر وضبط الـنـفس واإلرادة مـفـاتـيح في غـاية

األهمية للتغلب على الصعاب.

نعش الراحل على سطح مركبة مكشوفة
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ووري جــثــمـــان االديب والــصــحــفي
الـبـارز رزاق ابـراهـيم حـسن الـثـرى
في مـقبـرة العـائـلة بـالـنجف صـباح
امـس اجلــمــعــة  بــعـــد انــتــظــار في
اسطـنبـول السـتكـمال اجـراءات نقل
اجلـــثــمــان بـــطــائــرة خـــاصــة اوعــز
بتـسيـيرهـا رئيس الـوزراء مصـطفى
الــكــاظــمي وفي ضــوء دعم لــعــائــلـة
الفقيـد قدمه رئيس مـجموعة االعالم
ــســتــقـل االســتــاذ ســعـد الــعــراقي ا

البزاز.
وتـــأخــر مــوعـــد اقالع الــطـــائــرة من
مـطـار اسـطـنـبـول سـاعـات عدة قـبل
وصـولهـا الى بـغداد مـنـتصف لـيـلة

اخلميس  –اجلمعة.
وكـان باسـتـقبـال اجلـثمـان في مـطار
بـغـداد الـدولي عـدد من افـراد عـائـلـة
الــفـقـيــد قـدمـوا مـن مـديـنــة الـنـجف
ـثلـ جلـريـدة (الـزمان) فـضال عن 
الــتي عــمل الـراحـل رئـيــسـاً لــلــقـسم
الـثـقـافي فـيـهـا سـنـوات طـويـلـة بـعد
العام  ? 2003وكذلك الحتـاد االدباء
ــثالً بـــالــشــاعـــر عــمــر والــكــتـــاب 

السراي.
وقدم طاقم الطائـرة وفرق االستقبال
ـــطـــار وتــــشـــريـــفـــات رئـــاســـة في ا
الـــوزراء الـــرعــايـــة الالزمـــة لـــنــقل
اجلـــثــمــان الـى رتل من الـــســيــارات
سـارت مع الـنـعـش الـذي لف بـالـعـلم

العراقي.
واشادت عائلة الـفقيد وهمـا عقيلته
وقف الـبزاز وتـمنـيا وجنله وسـام 
له الـــتــوفـــيق وابـــتــهال الـى الــله ان
يــحــفــظه من كل مــكــروه. كــمــا ذكـرا
بــــاصـــرار الــــراحل عـــلـى االرتـــبـــاط
بـالزمـان ومـؤسسـهـا وحتمـله اعـباء
الدفاع عن احلـريات العـامة والكـلمة

الصادقة.

ستشري. وانتشار البطالة والفساد ا
وعـقب تـظـاهـرات الـلـيـلـة الـسـابقـة في
قـلــعـة دزة ودربـنـديـخـان ورانـيـة ضـد
علن في اقليم حـظر التجوال الشامل ا
ئات قد تظاهروا في كردستان. وكان ا
الـسلـيمانـية ضـد احلظر وقـيام بعض
الـكـسـبـة بـفتح مـحـالـهم الـتـجـارية في

ناطق رفضا لقرار احلكومة.  ا
وقـــال احملـــتـــجـــون (لم يـــعــد الـــوضع
مـحتـمال لم نـعد نسـتطـيع تـأم قوت
عـوائلنا.. كل مطالبنا هو انهاء احلظر
الـشامل والسماح لنـا بفتح محالنا مع
تـشــديـد اجـراءات الـسالمـة الـصـحـيـة.
احلكومة تعلن احلظر الشامل من اجل
ضـمان عدم انـتشار الـفيروس لـكنها ال
تـفكـر كيف نـستـطيع تأمـ معـيشـتنا.
ــكن ان تــســـتــمــر احلــيــاة مع كــيـف 

احلظر الشامل?).
واكد شهود عيان ان (احملتج طردوا
شـــاســــوار عـــبـــد الـــواحــــد من مـــوقع
تـــظـــاهــرة الـــســـلــيـــمـــانــيـــة!  مــرددي

(وجودكم مرفوض هنا).
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حــذر جتـــمع يـــطــلق عـــلى نـــفــسه اسم
أســاتـذة اجلــامـعــات الــعـراقــيـة من اي
مـحـاولـة لقـطع رواتب الـتـدريـسـي في
مــشـيــرا  في بــيــانـتــلــقـته اجلــامـعــات 
(الــزمـان) (إذا لم يــتم تـقــديـر واحــتـرام
دور األساتذة في هذه الظروف الصعبة
حــيث حتــولت بــيـوتــهم إلى جــامــعـات
وغـرفهم إلى قاعات أمتحانية وأوقاتهم
إلى عــمل مـــتــواصل خــدمــة لـــلــطــلــبــة
وقــابـلت احلــكــومـة  ذلـك بـتــاخــيـر دفع
رواتب الـهيـئـة التـدريسـية واالسـتهـتار
بـحـقـوقـهم والــعـمل عـلى اسـتـقـطـاعـهـا

الية). حتت ذريعة االزمة ا
واعـرب التجـمع عن (ادانته واستـنكاره
ـا ماتقوم به احلكومـة جتاه استحقاق
مالك الـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي  الـــقــانـــوني
والـوظـيـفي عـبـر   تـأخـير دفـع الرواتب
ولـعـدة أشـهـر مــتـتـالـيـة وبـأعـذار شـتى
وكـذلك عمـلـية االسـتقـطاع الـتي أكدتـها
جـهات رسمية في احلـكومة من رواتبنا
ـزمع تطـبـيقـها في أو مـخصـصـاتنـا وا
األجل الــقـريب مــتـغــافــلـ عن عــمـلــيـة
اجلـمع بـ راتبـ لـكـثيـر من الـشرائح
الــــتي  ذكــــرهــــا عـــبــــر مــــطـــالــــبـــات

تظاهرين في ساحات االعتصام ). ا
واضح الــتـجـمـع  انـنـا (طــيـلــة الـظـرف
الــصـعب كــنـا نــعـمل بــواجـبــات خـارج
أوقـات الدوام الـرسمـية ومـنهـا في أيام
الــعــطل الـــرســمــيــة و أنــنـــا نــنــفق من
امـوالــنـا اخلـاصـة وطـيــلـة ثالث اشـهـر
بــتـــوفــيـــر شــبـــكــة أنـــتــرنت وأجـــهــزة
ألــكــتــرونــيـــة لــتــقــد أفــضـل تــعــلــيم
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d¼UEð» ∫  جانب من تظاهرات احتجاجية في قضاء شارزور في محافظة

وكان البزاز قد وصف الراحل (باألخ
رمـوق بعـد نصف الكـبيـر والكـاتب ا
قــرن من الـعــطـاء في خــدمـة الــعـراق
والـــدفـــاع عـن احلـــريـــات وقـــضـــايــا
) ,وتكـفل في رسالـة نصـية هـمش ا
تــلــقــتــهــا (الــزمــان) فــور اعـالن نــبـأ
وفــاته بــتـنــفــيـذ وصــيــة الـراحل ان
يــــــدفن فـي مــــــقـــــبــــــرة دار الــــــسالم

بالنجف).
وتابـعت (الـزمان) اجـراءات حتضـير
نقل اجلثمان عبر مراسلها في انقرة
صالح الـربـيــعي واسـطـنـبـول خـولـة
العكيلي. وتواصال مع عائلة الراحل
خالل عملية اعـداد شهادة الوفاة من
ــســتــشــفى الــتــركـي وتــصــديــقـات ا
الــســفـارة الــعـراقــيـة وقــنــصـلــيـتــهـا
وحتـضـيـرات اعـداد اجلـثـمـان ونقـله

طار. الى ا
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ـنـاقب ـثل احتـاد االدبـاء  واشـاد 
الـراحل وعـد وفـاته خـسـارة أدبـية ال
تـعـوض  فـيـمـا رد جنـله وسـام عـلى
احلـــاضــريـن الــذين حتـــلــقـــوا حــول
النـعش الـذي يحـمل جـثمـان الـفقـيد
لـقـراءة سـورة الـفـاحتـة تـرحـمـاً عـلى
ـواقـفهم روحه الـطاهـرة بـاالمـتنـان 

كال من موقعه ومقامه.
وقــــال ان (مـــواقـف اجلـــمـــيـع كـــانت
مـشــرفـة واكـدت اصــالـة الـعــراقـيـ
وارتـــبــــاطــــهم بــــرمــــوزهم االدبــــيـــة

والصحفية).
ومن جهتها تتقـدم (الزمان) بالتقدير
ــنـــافــذ احلــدوديـــة بــجــهــاز ــديــر ا
اخملــابـرات الــوطــني الـعــراقي امــيـر
الكالبي على التسهيالت التي قدمها
لــوفــد (الــزمــان) بــغـيــة وصــوله الى
صالة االنتظار ومشاركته في مراسم

التشييع االولي.
قيم في السـويد وليد واكد الشاعـر ا
خـــالــد الـــشـــطــري  الـــذي دأب عــلى
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ـرض التي خـلفهـا االحتالل الـعثمـاني المتـنا العـربية بـعد قـرون الفقـر واجلهل وا
الذي غـدت فيه بـغداد التـاريخ وقبـلة الـعالم في زمن احلـضارات وفـجر السالالت
مجرد هـيكل تعـيث بها االرضـة تنخـر هياكل عـظيمـة تشحـذ لقمـة عيش باسم من
علم اإلنسـانيـة القراءة والـكتابـة .. بعـد ذلك الليل الـطويل بـويع فيصل األول مـلكا
عـلى عـرش الـعـراق 1921 كـجـزء من رسـم مـعـالم خـريـطـة الـعـالم اجلـديـد الـذي
يـة األولى باقـتسـام الغـنائم الـتي كان وطـننـا العـربي عامة دشن بـعد احلـرب العـا
وعـراقنـا خـاصـة جزء مـنـهـا..  ومع وجـعـية تـلك الـظـروف الـتي توج فـيـهـا فـيصل
وجب اتـفاق القاهرة والدول الغالبـة اال انه استطاع ان يجعل من تلك االمراض
واالرث اخلـرب  واحـة شرق أوسـطـية تـنـبئ ببـروز حـضارة جـديـدة .. بدات فـيـها
ـواصالت طـول الـعراق وعـرضه كـمـا غـزتـهـا احدث تـمـتد سـكك احلـديـد وطـرق ا
سرح طـارات وشوهدت الـسينمـا وعرض ا التقـنيات فدخـلت السيـارات وفتحت ا
ـذيـاع والـتــلـفـاز كـاول واقـدم ـســتـشـفـيـات واطـل صـوت ا وازدهـر الــفن وبـنـيت ا
سيـرة وترجل أيضا لك غـازي ا محطـت في الشـرق وحينـما ترجل فـيصل ا ا
ـلك فيـصل الـثاني لـيشـهد بـعد سـنوات نـهايـة مروعـة مع بقـية ثم اعـتلى الـعرش ا
لك واسرته بعد ذبحة قصر الرحاب التي قتل فيها ا افراد اسرتـه في ما سمي 
انتصار ثورة تموز 1958 التي اسـست جلمهورية لم يذق الشعب - عدا سنوات
قــاسم الــتي لم تــدم طـويال  - اال الــقــحط واحلــروب واالقـتــتــال والـفــســاد ونـهب

ؤسسات .. اخليرات وتراجع العمران وهدم ا
شهد مع ا عقد الوضع واربك ا لك  قيـادة الثورة تبرأت من اصدار وامر قتل ا
ان الـقـتل الـسيـاسي عـادة مـا يظل مـجـهـول القـرار حـتى وان قـبض على األدوات

نفذة التي لم تعي من حقيقية االمر اال حتمية تنفيذه ..  ا
ـلك عـلي بن احلسـ عن عـمر في  9 مـايس 2020 تـوفـيت األمـيرة بـديـعة بـنت ا
كـرمة ثم انـتقلت نـاهز مـائة عـام . فقد ولـدت بدمـشق وعاشت طفـولتـها في مـكة ا
ـلك فيصل الـذي سكنت مع أسرتـها إلى العـراق .. لتكن بـالقـرب من بيت عمـها ا
معه في بـيت احلكمة وقصر شعشـوع وغيره . ثم تزوجت من الشريف حس بن
علي بن عـبد الله الذي كان يحمل اجلنسية السعودية  ورزقت منه ثالثة أبناء هم
( عـلي ومحـمد وعـبد الـله ) .. حيث عـاشت اجمل أيـام حيـاتهـا ترفل بـكنف عـمها
الكة التي كانت ال تمـيل إلى العنف ولم يشهد عهدهم حروب او فيـصل واسرته ا
اعـدامـات بـاجلمـلـة فـقد كـانت الـوسـطيـة سـمـة بارزة وكـانت مـقـبولـة عـنـد الشـيـعة
والـسنـة واألكراد .. كـما ان الطـائفـية لم تكن بـارزة بكل جتـليـاتها بـرغم ما عـانها
الـشـيعـة من ابـعـاد عن الـوظـائف وحـرمـان من االمـتيـازات اال انـهم مـنـحـزا حـرية
إقامة الشعائر احلسينية  –باقل تقدير  ..  –بهذا الصدد تقول األميرة بديعة في
مـذكـراتهـا إن والدهـا كان يـستـقبل في األيـام العـشرة األولى من كل شـهر مـحرم

عزين .. بل كان يشاركهم اللطم .  وفود ا
 جنـت األميرة بـديعـة وزوجهـا وابنـاءها من مـجزرة قـصر الـرحاب الـتي قتل فـيها
ـا فـيـهم والـدتـهـا األمـيـرة نـفـيـسـة وكـانت في سن ـالـكـة  جـمـيع أفـراد الـعـائـلـة ا
متـقدمة. اذ انها لم تكن في القصر ساعة اعالن اجملزرة وقد جلات وأسرتها الى
السـفارة الـسعـودية ببـغداد الـتي امنـت لهم طـيران الى الـقاهرة
ومنهـا الى سويسـرا لتستـقر نهـائيا في لنـدن التي شهدت
في التاسع من مايس  2020وفاتها بعد عمر شهدت فيه
لـوكيـة في العراق مـنذ الـتاسيس احداث حـكايات حـكم ا

تــــواصل بــــالــــرســــائل الــــنــــصــــيـــةحتى مذبحة تموز في قصر الرحاب ..
واالتــصـاالت الـهــاتـــفــيـة مع عــائـلـة
الـفــقـيـد ان (الـســيـد رئـيس الـوزراء
كــان يــتــابع بــنــفــسه اجــراءات نــقل
جـثمـان الـفقـيـد وانه اوعـز بتـسـهيل
نــقــلـه جــواً بــالــطــائــرة ومن ثم بــراً

بالـسيـارات التـابـعـة جمللس الوزراء
الى النجف).

وعـد ذلك (سـابـقـة بـالـنـسـبـة لرئـيس
حـكـومــة يـتـبـنى تـأمــ عـمـلـيـة نـقل
جـــثـــــمـــان اديـب وصـــحـــفي في ظل
ظــــرف تــــوقف حــــركــــة الــــطــــيــــران

ــطــارات نــتــيــجــة انــتــشــار وبــاء وا
كـورونـا). كـمـا اشـاد كل من الـدكـتور
ـقـدادي والـكـاتب طه جـزاع وكـاظـم ا
الــصـحــفي حـمــزة مــصـطــفى الـذين
ـنـجـز حـضـروا مـراسم الــتـشـيـيع بـا
االبداعي والسلوك االنسـاني للفقيد

واســــــتــــــذكـــــروا مــــــؤلــــــفــــــاته ذات
اخلـصـوصـيــة والسـيـمـا مـا يـتـعـلق
بتـوثيق تاريخ احلـركة الـعمـالية في
الـعـراق وصـورة الـعـامل في الـقـصة
العـراقيـة ومقـاالته االدبيـة الرصـينة

في الصحف احمللية.

مـنظمة اليونـسكو). وأضاف البيان أنه
(فـي الـــــوقـت الـــــذي تـــــقـــــدر وتـــــثـــــمن
مثلـية الدائمة جلمهورية الـيونسكو وا
ــــنـــظــــمــــة اجلــــهـــود الــــعــــراق لــــدى ا
االسـتثنائية التي تـبذلها وزارة التعليم
الـعـالي الـعــراقـيـة لـتـطـويـر واسـتـمـرار
ـسـيـرة الـتـعلـيـمـيـة فـإنـهـا تـؤكـد على ا
االهـتـمام بـأداء االمـتحـانـات واإلشراف
عليها عن بعد وتصحيحها إلكترونيا).

وقـال محافظ السليمانية عقب اجتماع
مع وزارة الــداخـلـيـة (سـتـعـود احلـيـاة

الى طبيعتها وسيتم انهاء احلظر).
ودرست مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة الـغاء
االجــراءات اخلـاصـة بـحـظـر الـتـجـوال

فروضة في عموم االقليم. ا
وقـال االحتاد الوطني (احلكومة اذا لم
تـسـتطـع تأمـ مـعيـشـة النـاس فـيجب
عـلـيهـا عـدم قطع الـطـريق علـى العـمال
والـكـسـبـة لتـأمـ قـوت يـومـهم). وأكد
مـــــصـــــدر ان (االحتـــــاد وجـه بـــــعــــدم
ـنع اي احـتـجـاجات اسـتـخـدام الـقـوة 

للمواطن ضد احلظر).
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وقـال حـركـة الـتـغـيـيـر (نحـن مع فرض
اجــراءات الـسالمــة الـصـحــيـة لـكــنـنـا
نـؤيـد احــتـجـاجـات الـنـاس لـلـمـطـالـبـة

بضمان معيشتهم.
وقــال وزيـــر الــداخــلــيــة (ســـيــتم مــنح
احملـافـظ ورؤسـاء الوحـدات االدارية
حـريـة الـتـصـرف بـتـخـفـيف االجـراءات
ـتطـلـبات بـشـرط االلتـزام بـالشـروط وا

الـصحـية). وأضاف (تـسلـمنا طـلباً من
ـــســـتـــقـــلـــة احملـــافــــظـــات واإلدارات ا
بــتـخــفـيف اجـراءات حــظـر الــتـجـوال.
ـضي بذلك بشرط والـوزارة اشترطت ا
االلــــتــــزام بـــاالجــــراءات الــــصـــحــــيـــة

الوقائية).
وفـي اربـيل عـقــد مـجـلـس وزراء إقـلـيم
كــــردســــتــــان األربــــعــــاء  جـــلــــســــته
االعــتــيـاديــة بــرئـاســة رئــيس مــجـلس
الـوزراء مـسـرور الـبـارزاني وبـحـضور
نائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني.
وأكــد الـبـارزاني بــحـسب بـيــان تـلـقـته
(الـزمان) أن (اإلجراءات الصـحية التي
اتــخـذتــهــا احلـكــومـة راعت مــصـلــحـة
ـواطــنـ وأخـذتـهـا بـنـظـر االعـتـبـار ا
وأعـــرب عن أســفه حملـــاوالت الــبــعض
تـسييس مسألة صحية مرتبطة بحياة
ــواطـنــ وسالمــتـهم والــتـقــلـيل من ا
مــخـاطـر الـفـيــروس وحتـريض الـنـاس
عـــلى عــدم االلـــتــزام مــشـــدداً عــلى أن
الــقــانــون هـــو الــفــيــصل في مالحــقــة

هؤالء).

وفـي مـحـور آخـر من االجــتـمـاع سـلط
رئــيس مــجــلس الـوزراء الــضــوء عـلى
احلــوار اإلســتــراتــيــجـي بــ الــعـراق
قرر أن تحـدة والذي من ا والـواليات ا
ـشـاركة يـنـطـلق فـي الـشـهـر اجلـاري 
حــكـومــة اإلقــلـيم وســيـمــثــلـهــا رئـيس

ديوان رئاسة إقليم كردستان.
وبـعـد ذلك الـطالـبـاني(تـقريـراً مـفصالً
عـن الـزيـارات الـتي أُجـريت إلى بـغـداد
ـبــاحــثـات مـع احلـكــومـة وعن ســيــر ا
االحتــاديــة وأشــار إلى أن احملــادثـات
مع احلـكومـة اجلديـدة مسـتمـرة بهدف
تعلقة بـالنفط والقضايا ـشاكل ا حل ا

الية استناداً إلى الدستور). ا
كـما قـدمت اللجـنة العـليا لإلصالح في
اإلقـلـيم تـقـريـراً عن خـطـوات ومـتـابـعة
ـعـنــيـة األخـرى الــوزارات واجلـهــات ا
لـتـطـبيق قـانـون اإلصالح والـذي قطع
خـطـوات مـهـمـة وفق إجـراءات وآلـيات
ضــروريـــة اتــبــعــتــهـــا الــلــجــنــة خالل
ُـصـدّق عـليه ـنـهـاج ا الـتـطـبـيق وفق ا

بهذا الشأن.

حتت شـــعــار (كــورونــا يــقــتــلــنــا مــرة
واحـدة والـظـلم يـقـتـلـنـا كـل يـوم) ضد
تــأخـر الـرواتب وانـعـدام فـرص الـعـمل
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انـطلقت تظاهرة احـتجاجية في قضاء
شـارزور الـتابـع حملافـظـة السـلـيمـانـية
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طـفلة تبلغ من الـعمر اربع سنوات من اهـالي واسط تعاني من فقدان الوعي
ـركـزة في مـستـشـفى الـزهراء في من فـتـرة اربع ايـام وحـاليـاً في الـعـنايـة ا
الـكوت وحتتاج الطفـلة الى عملية نـاظور دماغي في مستشـفى الكفيل لعدم
تـوفره في مسـتشفى اخـر بسبب وجود الـسوائل في الدمـاغ وارتفاع ضغط
الـدماغ تـسبب في غيـابهـا عن الوعي الـتام وحالـتهـا جداً حرجـة وقد تؤدي
قبلـ والد الطفلة إلى الـوفاة في حال عدم اجراء الـعملية خالل الـيوم ا
رض الذي تعانيه منذ والدتها مـعلن براءة منها بسبب حالتها الـصحية وا
وبـعــد عـدة مـراجـعــات الى مـسـتــشـفى الـكـفــيل قـدرت تـكــلـفـة الـعــمـلـيـة في
ـسـتـشـفى  بـحـدود األربـعـ ورقـة الـذي يـعـتـبـر مـبـلغ ضـخم من الـصـعب ا
جـمـعه خالل مدة قـليـله االم تـعاني من حـالـة الفـقر الـشـديدة وعـدم قدرتـها
بـلغ بـسـبب حالـتـها ـبـلغ وال يوجـد وقت يـسـمح لنـا بـجـمع ا عـلى تـوفـير ا
قـدر وفـاتـها في حـال عـدم إجـراء العـمـليـة خالل الـيـوم اخلـطـيـرة ومن ا

نـنــاشـدكم بــأسـمى مـعــالي االنـســانـيـة ان تــعـتـبــروا هـذه الـطــفـلـة ابــنـتـكم
وت احملقق في حـال عدم اجراء العملية ,بـعد تخلي والدها وتـنقذوها من ا

عنها .

وفد (الزمان) في صالة مطار بغداد الدولي
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بغداد

ة يوجد شارع فرعي قريب للطريق العام في احد االزقة من مـحالت بغداد القد
إذ يسكن ابـو علي الفيـتر الذي بنى له ورشـة لصيانـة السيارات في حـديقة منزله
كلف في ذلك الـوقت مستـغال قرب بيته من الـطريق العام بدال من دفع اإليـجار ا
تلك ذهنية بارعة في الصيانة وإيجاد البدائل الناجحة والالفت أن ابا علي كـان 
وحـتى لألخطـاء التـصمـيمـية في الـسيارات ولـكن ذكائـه هذا لم يـسعفـه أن ينجح
الن احلظ يجـانبه وكذلك التوفيق ورغم تواضع وطيبة قلب هذا الرجل اال انه ليس
لديه الكـثير من األصدقـاء لكونه دائمـا ما كان ملـطخا بشـتى انواع الدهون إذ ال
يوجد اخـتالف كبير ب مـا يرتدي وما يوجـد على ارض وجدران محله من الوان

وروائح.
كان لـدى ابـو علـي سيـارتـان ومحـرك واحـد وكان يـنـاقل باحملـرك بـ السـيـارت
رات حتى وصل األمـر به إلى أن يناقل العـجالت نقل لي أحدهم انه في إحدى ا
ـلئ العـجـلة بـالـطابـوق حتى كان هـنـاك نقص في احـدى عـجالت السـيـارة فقـام 
يـوصلـها إلى مـحل البـنچـرچي (الضالع) عـاش ابو عـلي متـعب تكـسوه الـشحوم

ومات وهو على هذا احلال.
    ويـحـق لـنـا ان نـتـسـأل االن عن حـال األخ الـكـاظـمي في هـذه احلـكـومـة وكـيف
تردية لك حـوله اال النطيـحة وا يدبر أمـره في مجابهـة االزمات اخملتلفـة وهو ال 
اال من رحم ربي وهـو يـناقل بـيـنهم عـسى أن يـسـعفـوه في الـوصـول إلى مبـتـغاه
ـناصب الـتي حتـتاج اكـثر من رجل إلدارتـها مـسك با وحتـقيق أهـدافه فهـو بـ ا
شكالت الوطنية القائمة. وب ضغوط تقدم له بدائل حكومية بائسة للخروج من ا
نـقول يـراد للـعراق أن يـؤجل أحالمه ويكف عـن صموده فـانفض عـنك من الـغبار
واغـسل عنك شـحوم عـناء الـوصول إلـى ما وصـلت اليه فـالفـرصة لن تـتكـرر فكن

قائدا واال لن تكون اال ابا علي بعينه. 
ـعسكرات الـساذجة سيـكون مصيره أن لقد أثبـتت األيام أن من يتمـسك بأفكار ا
ـعـادالت الـوطــنـيـة عـاجـال ام اجال وأنت في أول الـطـريق; يُـلــغى من حـسـابــات ا
نـدعوك أن تـترك احلـذر وتطلب الـدعم الشـعبي وال نـقصد الـشارع فـقط بل جميع
ناصرة وتفاحته بكل صراحة بخططك (اذا كان لديك أطياف الشعب تطلب منه ا

خطط) وسـتجده لك نصيرا; أن وجد فيك ما يريد من الوطنية
واإلخـالص فالـوقت ازف وحـان الـوقت لـتمـلص من الـقـيود
ـر قادم واألصـعب الـرخـوة وسـلك مـسـارات وطـنـيـة واال فـا

أقرب.
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الـدراسـة في جـامـعـات اإلقـلـيم لـلـعام
ـقـتـضـيـات الدراسي 2019-2020 و
ـصـلــحـة الـعـامــة صـدرت الـقـرارات ا

اآلتية:
أوالً: تـنــظــيم الـتــقـو اجلــامـعي من
جـديـد لــلـعـام الـدراسي 2020-2019
فـي جـــامـــعــــات ومـــؤســـســـات وزارة
التعلـيم العالي والبـحث العلمي على

النحو اآلتي:
1. مصادقة التواجـد الفعلي للدراسة
في اجلــامــعـة والــذي هــو عــبـارة عن
اثنان و عـشرون أسـبوعاً اعـتباراً من
بـدايــة الـعــام الـدراسي 2020-2019
إلى إعالن عـطـلـة اجلـامـعـات في /29
 2/2020مـن قـــبل حــــكـــومـــة إقــــلـــيم
كـردسـتــان بـسـبب انــتـشـار فـايـروس

كورونا.
2. مصـادقـة مدة 4 أسـابـيع الـدراسة
ُدعم) والذي االلكترونية (باألسلوب ا

دُرس في شهر أيار.
3. تخصيص مدة  4 أسابيع كـنهاية
الــســنـة الــدراســيــة إلعـداد الــتــقــريـر
الــعـلــمي واآللـيــات األخـرى لــعـمــلـيـة
الـتـقيـيم الـنـهـائي لـلـطلـبـة بـالـصورة
التي أُشيـر فيـها في الفـقرات األخرى

لهذه التعليمات.
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دة الـتي أُشير فـيهـا بالـفقرة 4. في ا
تـابعة 3 أعاله األساتذة يـقومـون با
وتوجيه الطلبة لغرض إعداد التقرير
الــعــلـمي وتــنــفــيـذ اآللــيــات األخـرى
لـعـمـليـة الـتـقـيـيم الـنـهـائي كـجزء من
الــعـمـلـيــة الـدراسـيــة وتـكـمــلـة الـعـام

الدراسي. 2020-2019
ثانـياً: احتـساب نـتائج درجـة السعي
الـسنـوي وتنـفـيذ عـمـليـة التـقـييم في
اجلـامـعات والـكـلـيـات واألقـسـام على
وفق نــظــام بــولــونــا (نــظــام الـفــصل
الدراسي وجمع الـكريديت) وبـالشكل

اآلتي:
1. مــــصـــادقـــة واحـــتـــســـاب جـــمـــيع
الــكــريــديــتــات الــتي دُرست من قــبل
وكـان قد امـتـحن فـيهـا الـطـلبـة لـلـعام

الدراسي2020-2019  .
قروءة إلى 2. نقل الكـريديـتات غيـر ا
ـــقـــبل لـــلـــعـــام الــــفـــصل الـــدراسـي ا
الــدراسي  2019-2020 ومــا يـــلــيه

وهـــذا مُـــدّعـم عـــلى أســـاس جتـــمـــيع
الكريديت في نظام بولونا.

3. احتساب وتـنفيـذ التقيـيم النهائي
لـكريـديـتـات الفـصل الـدراسي الـثاني
ئة من أو الثالث في أقل تقدير 80 با
ـنـاهج الـدراســيـة عـلى الـطـريـقـتـ ا
(الــــوجـــود الـــفـــعـــلي في اجلـــامـــعـــة
ُدعمة) والتي والدراسة االلكترونية ا
تـحنـوا فـيهـا الطـلبـة حتى اآلن لم 
كـمـا هـو مـوضح في الـفـقـرة (األولى)

شار إليها. من هذه التعليمات ا
4. مــجــلـس الــقــسم وبــالــتــعــاون مع
الــلـجـنــة الـعـلــيـا لــنـظـام بــولـونـا في
اجلــامـعــة يـقــومـون بــتــنـظــيم ونـقل
ُدرّسـة إلى الفصل الكريـديتات غـير ا
ـقبلة مع مراعاة الدراسي للسنوات ا

األسس العلمية وضمان اجلودة.
ثــالــثــاً: احـتــســاب نــتــائج الــدرجـات
النـهائيـة وتنـفيذ عـمليـة التـقييم في
اجلامـعات والـكلـيات واألقسـام الذين
ينفذون النظام الـسنوي وعلى النحو

اآلتي:
1. احــتــســـاب نــتــائج الــفــصل األول
وجميـع االمتحـانات الـسابقـة لغرض
الـنجـاح أو الـرسـوب لـلـعـام الدراسي
2019-2020 فـي جـــمــــيـع األقــــســـام
ـيــة الــعـلــمـيــة واإلنــسـانــيـة األكــاد
ولـــهــذا الـــغــرض تُـــحــتـــسب جـــمــيع
االمتـحانـات والكـويزات والـنشـاطات
نفذة عبر السنة الدراسية. العلمية ا
2. اجـراء الـتــقـيـيم الـنــهـائي من قـبل
األساتـذة للـطلـبةالـراسب فـي نتائج
الــفــصـل األول ومــجــمــوع الــدرجــات
الـسابـقـة مع درجـات الـتقـيـيم لـتـكون

الدرجة النهائية.
3.  تـوصـيـة مـجـلس الـقـسم لـتـحـديد
ـعاجلـة مشـاكل الطـلبة آليـة منـاسبة 
ــمــتـحــنــ في الــفـصل األول غــيـر ا
والـذين لـيس لــديـهم درجـات الـسـعي
السـنـوي مع مـراعاة األسس الـعـامة
ـــشـــار إلـــيـــهـــا ضـــمن صـالحـــيــات ا

اجلامعات.
4. تـخيـير الـطـلبـةالـناجـحـ بنـتائج
ـشـاركـتـهم في عـمـلـيـة الـفـصل األول 
شاركة التقيـيم النهـائية وفي حالـة ا
تُــحـتــسب لــهم جـمــيع الــدرجـات أي
عنى الـدرجات السـابقة مع درجات

التقييم.
رابـــعــاً: احــتـــســاب نــتــائـج الــســعي
السـنوي وتـنفيـذ عمـليـة التـقييم في
اجلامـعـات والكـلـيات واألقـسـام التي
تطـبق الـنـظام الـفـصلي (الـكـورسات)

على النحو اآلتي:
1. اســـتــــنــــاداً إلى الــــتـــعــــلـــيــــمـــات
االمــتـحــانــيـة فـي الـنــظـام الــفــصـلي
بــقـصــد احــتــسـاب درجــات الــسـعي
وتـنـفـيـذ الـتـقيـيم لـكـل فصـل ويُعـامل

. على حدةٍ
2. طــلـبــة األقــسـام الــذين امــتـحــنـوا
الدور األول والـثـاني لنـهـاية الـفصل
األول وكـانت قــد أُعـلــنت نـتــائـجـهم
فـالـنتـائج مـصـدقـة والتـقـيـيم ال يُـكرر

فيها.
3. احتساب وتـنفيـذ التقيـيم النهائي
لـلـفــصل الـثـاني أو الـثــالث بـالـنـظـام
الفصلي في أقل تقدير يكون قد دُرس
ـنـاهج الــفـصـلـيـة أو ـئــة من ا 80 بـا
قروءة بطريقتي التواجد واضيع ا ا
الـــفـــعــلـي في اجلـــامــعـــة والـــدراســة
دعـمة وبـالشـكل الذي االلكـترونـيـة ا
أُشــيــر إلــيه في الــفــقــرة (األولى) من

شار إليها. التعليمات ا
: األحــكـام الـعــامـة لألنــظـمـة خـامــسـاً
الثالث (بولونا السنوي الفصلي):

Final) 1. اجـراء الــتـقــيـيم الــنـهـائي
 (Assessmentلـــلـــطـــلـــبـــة بـــدالً عن
Final) االمـــتـــحـــانـــات الـــنـــهـــائـــيــة
ـادة وذلك  (Examمن قـبل أســتـاذ ا
عن طـــريق إعــداد تـــقــريـــر عــلــمي أو
إعطاء واجب ( (Assignmentأو أية
آليـة أخـرى منـاسبـة يـرتأيـها مـجلس

القسم مناسبة.
2. تـقــسـيم درجــات بـحـوث الــتـخـرج
لــلــمــراحـل الــنــهــائــيــة بــ األســتـاذ
شرف وأستاذ آخر من االختصاص ا

ذاته لتقييم البحث.
3. عـلى الـكـلـيـات ورئـاسـات األقـسـام
تــشــكـيل جلــان االمــتــحـانــات بــشـكل
رسـمي بـقـصـد اإلشـراف عـلى عـمـلـية
الـــتــــقــــيـــيـم الـــنــــهـــائـي وإجـــراءات
التسجيل وإعالن النتائج النهائية.
4. قــبل الــبــدء بـــعــمــلــيــة الـــتــقــيــيم
الـــنــهـــائي عــلـى رئــاســـات األقــســام
ــواد أن يُـجــهـزوا قــائـمـة وأســاتـذة ا

بأسـمـاء الطـلـبة ونـتـائجـهم بـحسب
درجــــات الـــســـعي واالمــــتـــحـــانـــات
السابقة وأن تُـعلن بشكل رسمي عن
ـوقع االلـكـتـروني لـلـجـامـعـة طـريق ا

وكلياتها.
5. بـعـد تـنـفــيـذ الـنـقـطـة الـرابـعـة في
الـفـقــرة أعاله تـنُـفـذ عــمـلـيـة حتـديـد
نــوع وعـنـوان الــتـقــاريـر الــعـلــمـيـة
وأسئلـة التـقييم أو اخـتيار أيـة آلية
أخرى للتـقييم وكيـفية طرق الـتقييم
لـكل آلـيـة من قـبل األقـسـام الـعـلـمـية.
بعد ذلك تُجرى عمـلية إعادة األجوبة
لألســاتــذة والــلــجــان االمــتــحــانــيـة
ولتـحقـيق هـذا الغـرض يقـوم رؤساء
األقـسـام بـوضع جـدول لـتـنـفـيـذ هـذه

العملية.
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6. يجب أن تـكون الـوثائق والـتقـييم
الـنـهـائي عـلى الـطـريـقـتـ (السـوفت
والــهـارد) في الــلــجـنــة االمـتــحـانــيـة
ـــادة ومــــوقـــعــــة من قــــبل أســــتـــاذ ا
واللـجـنة االمـتـحانـية وتُـوثق بـشكل
رسـمي بـدالً عن الـدفاتـر االمـتـحـانـية
في الـلـجـنة االمـتـحـانـيـة. لـهـذا يجب
أخذ الـدفـاتر ووثـائق التـقـييم بـشكل
عنى الكتـروني أو أية آلـية أخـرى 
ــكن أن يــكــون الــتــقــيــيم بــشــكل ال 

.on line)) شفهي أو عن طريق الـ
7. لتـقـييم الـتقـريـر العـلمي واآللـيات
ـية أن األخرى عـلى األقـسام األكـاد
ـنـاسبـة الـتي تـكون يـحددوا اآللـيـة ا
مـطـمـئـنــة بـأنه ال يـكـون ثـمـة عـمـلـيـة
(الـغش) بل كـانت تـأكـيـد اإلجابـة من

قبل الطلبة أنفسهم.
8. بعد انـتهـاء العمـلية تـقوم اللـجنة
االمتحـانية بتـحضيـر بورد الدرجات
ـسجـلـة فيـها والدرجـات الـنهـائـية ا
وبـــعــد ذلك تُــصـــادق عــلــيـه من قــبل

عاهد. مجلس اجلامعة/ أوا
9. الطـلبـة الـذين لم يحـققـوا النـجاح
في هذه الـعمـليـة ينـتقـلون إلى الدور
الـثـاني ويُـحـدد مـوعـد تـقـيـيم الـدور
الــثــاني من قــبل اجلــامــعــات حــسب

القرارات السابقة جمللس الوزارة.
راحل النهائية 10. أما بشأن طلبة ا
لكليات الـطب العام وطب األسنان أو
أي قـسم آخر بـحـاجـة إلى اسـتـخدام
ستشفيات فإن الطلبة يُرسلون إلى ا
ستـشفـيات إلكمـال اجلانب الـعملي ا
لـــلــمــواد الــدراســيـــة وبــعــدهــا يــتم
التـقييم لـالمتحـانات الـنهائـية لـلعام
الدراسي 2019-2020 وآلية التقييم
حتـــدد من قــبـل عــمـــادات الــكـــلــيــات

الطبية.

ــواد (الــعـبــور) فـإن 11. بــالـنــســبـة 
التقيـيم يكون على ( 100درجة حتدد
له وبــعـد ذلـك يـتــعـامل مــعه بــحـسب

التعليمات السابقة.
12. بـــالــنــســـبــة إلجــراءات عـــمــلــيــة
ــشـاهـدة والــتـطــبـيق) لــلـطــلـبـةفي (ا
كـلــيـات الـتــربـيـة والـتــربـيـة األسـاس
وكـذلك الـتـطـبـيق الـصـيـفي لـلـكـلـيات
عـاهد اجلامـعات مـخيـرة بحسب وا
خـصـوصـيـاتـهـا بـشـأن حتـديـد اآللـية
الـضــروريـة لــهـا شــريـطـة أال تــشـكل
خطراً على صحة الطـلبة وتُنفذ على

وفق الطرق الصحية.
13. فـي حــال تـــنـــفــيـــذ جـــمـــيع هــذه
اإلجــــــراءات ال يــــــجــــــوز أن يــــــرجع
الطلـبةإلى األقسـام الداخلـية والدوام
داخل مجمع اجلـامعة وهذا من أجل
احلفاظ على سالمة الطلبة الصحية.
: لــتــنـــفــيــذ هــذه اإلجــراءات ســـادســاً
تُعطـى الصالحيـة للـجامعـات بعرض
تنفـيذ التفـاصيل اجلزئـية مع مراعاة
االخـــــتـالفـــــات وخــــــصـــــوصــــــيـــــات
اجلـــامــــعـــات شــــريـــطــــة أال تـــكـــون
مـتــعـارضــة مع األسـاســيـات الــعـامـة

لهذه التعليمات.
: طــلـــبــة الـــدبــلــوم الـــعــالي ســابــعـــاً
ـاجسـتـيـر والـدكتـوراه واسـتـناداً وا
إلى الـقرارات الـسـابقـة في الـبـرنامج
الــــدراسي يــــســـتــــمـــرون عــــلى وفق
الدراسة االلكترونية الـ ( (on lineأو
في مجـمع اجلـامعـات شـريطـة تـنفـيذ

اإلجراءات الصحية.
ـعـاهد اخلـاصة : اجلامـعات وا ثامـنـاً
أيضاً مـشمولـون بهذه الـقرارات عدا
اجلـــــامــــــعـــــات الـــــتـي هـي فـــــرع من
اجلـامعـات الـدولـية أو لـديـهم حـقوق
قانونية للجامعات الدولية على شكل
وجب ( (Franchiseهؤالء يعملون 
تعلـيمات اجلـامعة الـدولية (اجلـامعة
األم) شــريـطــة الـتــجــانس مع ظـروف

إقليم كردستان.
تـاسـعـاً: تــوصـيـة هـيـئـة اإلشـراف
وضـــــــمـــــــان اجلـــــــودة في الـــــــوزارة
لتحضير التعلـيمات اخلاصة بعملية
ضــمـــان اجلــودة لألســـاتــذة في مــدة
عـمل ال تــتـجـاوز الـ ( (10أيـام وبـعـد
تصـديقـها لـدى السـيد الوزيـر ترسل
إلى اجلـامعـات بـقصـد تـنـفيـذهـا فقط

للعام الدراسي 2019 -2020.
عـاشـراً: هذه الـتـعـلـيـمـات صُدرت في
إقـــلــيم كــردســتــان بـــســبب انــتــشــار
فايـروس  كـورونـا (وباء كـوفـيد-(19
ويُعمل بهـا فقط من أجل تكمـلة العام

الدراسي 2019 -2020.
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 اعــــلن اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان الـــعـــراق
تــعــلـيــمــات خــاصـة بــانــهـاء الــســنـة
ـتفق الدراسـية بـحسب الـتعـليـمات ا
علـيـها والـتي جـرى التـفـاهم بـشأنـها
مع وزيــر الـتــعـلــيم الـعــالي الــدكـتـور
نبيل كاظم عـبدالصاحب   انـسجاماً
مع الـظـرف اخلاص لالقـلـيم وفي ظل
الــظـروف اخلــاصــة بـأزمــة فــايـروس
ـسـتجـد  ابـلغ ذلك الـزمان كورونـا ا
الدكتـور احمـد دزه يي رئيس جـامعة
اربــــيل الـــدولـــيــــة  وقـــال ان اقـــلـــيم
كــردسـتــان عـبــر وزارة الـتــعـلــيم فـيه
والــتــنــســيق مع رؤســاء اجلــامــعـات
احلــكـــومــيــة واخلــاصـــة في االقــلــيم
اجتهوا التخاذ قرارات تنظم الدراسة
ـا وسـريــان الـعـمـلــيـة الـتـدريــسـيـة 
يــخص الـــتــقــو الــدراسي و نــظــام
ـا ينـسـجم مع الـظرف االمـتحـانـات 
احلــالي . وأضــاف الــدكــتــور دزه يي
ان الـتـعـلـيــمـات الـتي يـعـرضـهـا هـنـا
تـــخص عـــمـــوم الـــدراســـات االولـــيــة
والعلـيا . الفتـا الى هناك مـسؤوليات
جــديـدة تـبــعـا لالســلـوب الــتـعــلـيـمي
اجلـــديـــد تـــقع عـــلى عـــاتق االقـــســام
الــــعــــلـــــمــــيــــة واالســـــاتــــذة الجنــــاز
استحقـاقات العام الـدراسي بصيغته
اجلديدة . وفي اآلتي نص التعليمات
ــقـرة لــلـتــنــفـيــذ . إلى/ اجلـامــعـات ا
احلكومية واخلاصة إلقليم كردستان
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ـؤسـسـات األخـرى لـوزارة الـتـعـلـيم ا
العالي والبحث العلمي في اإلقليم

وضوع/ تعلـيمات التقـييم النهائي ا
للعام الدراسي 2020-2019

 بعـدالـتـشاور مع وزارة صـحـة إقـليم
تغـيرات األخيرة كردستان وبـسبب ا
نـتــيـجـة النــتـشـار فــايـروس  كـورونـا
(وبـــــاء كــــوفـــــيــــد- 19) في إقـــــلــــيم
كــردسـتــان ولــعـدم إمــكــانـيــة رجـوع
الطلبـة إلى مقاعد اجلـامعة واألقسام
الــداخــلــيــة وبــنــاءً عــلى تــوصــيــات
رئاسـة حكـومـة إقلـيم كردسـتان عـقد
مـــجـــلـس وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبـحث الـعــلـمي اجـتـمـاعه الـطـار
الــثـــامن في  26/5/2020 عن طــريق
الـon line وفـــيه نـــوقــشت عـــمــلـــيــة

احمد دزه يي 
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 بح صوتي لسـنوات خلت وانا اصرخ ان هنـاك مشكلة خـطيرة في عملـية التربية
والـتعـليم في الـعراق تـمثـلت باإلشـراف التـربوي الـذي اتخـذ اجتاهـا غيـر االجتاه

الذي أنشا من اجله !!.
ـســؤولـ في وزارة وفي كل مــرة نـؤشــر اخلـلل ونــضـعه امــام انـظــار الـســادة ا
التـربية وفي مقدمتـهم السيد الوزير ,وفي كل مـرة نسمع وعودا باتخاذ اجراءات

حاسمة لكن دون جدوى.
تكررة بإلغاء االشراف او على االقل وقد يتـساءل البعض عن اسباب مطالباتـنا ا
راقبـة الشفـافة  والـتوجيه الـعلمي في سـير التـعليم ايـجاد صيـغة بديـلة تضـمن ا

دارس. في ا
ـشـرفـ مع االسف (وانـا اركـز على  وجـوابي لـكل متـسـاءل هـو ان بـعـضا من ا
كـلـمـة الـبعـض وال يجـوز الـتـعـميم)  ,قـد اسـتغـل هذه الـوظـيـفـة الشـريـفـة في غـير
ـآرب خـاصـة به ال تــخص طـبـيـعـة عـمل االشـراف مـحـلـهـا الـصـحـيـح وسـخـرهـا 
الـتربوي ,ولـكي اكون صـريحـا ودقيـقـا فقـد رأينـا الكـثيـر من احلاالت الـتي اساء
فيها مـشرفون لسمعتهم الوظيفية حيـنما يزورون مدارسا ويهملون اخرى لغايات
ـشـرفـ يـعـرضـون واهـداف ال تـتـنـاسب وواجـبــاتـهم الـوظـيـفـيـة ,ورأيـنـا بـعض ا
خدماتهم اجملانية للبعض دون غيرهم ,ويسهلون  امور النقل والتعي لناس دون
شورة والنصح عارفهم وخاصتهم ,ويـقدمون ا ناس ,ويفتـحون عيونهم وقلوبـهم 
ن لـيسـوا ضمن قـائمـة اهتـمامـاتهم ,ومـا خفي كان ن عـلى هواهم ويـحرمـونهـا 

اعظم!!.
ـشــرفــ في اســتـغالل وظــائــفـهم ,وجتــاوزوا حـدود لــقــد تـمــادى الــبـعـض من ا
صالحـيـاتـهم ,واعـطـوا ألنـفـســهم مـا لـيس من حـقـوقـهم ,ولـقـد رأيـنا الـعـديـد من
احلاالت التي تشـتكي فيها هيئات تعليمية  سواء في التعليم االبتدائي او الثانوي
ـشـرفــ وسـلـوكــيـاتـهم ,وفي احلـقــيـقـة اطــلـعت عــلى كـثــيـر من من تـصـرفــات ا
الـشكـاوى الـتي قـدمـتـهـا ادارات مـدارس في بـغـداد واحملـافـظـات ضـد االشراف
شـرف تـضمـنت التـعدي الـلفظـي وااليحاءات الـتربوي ,وقـائمـة الشـكاوى ضـد ا

رة!!. التي ال محل لها من االعراب وطلبات غير مناسبة با
ـدارس الى االبتـزاز والضـغط من قبل بعض ولقـد تعرضت الـبعض من ادارات ا
ـشرف ,ولو ان واحـدة من االدارات امتعـضت وابدت اعتـراضا على تـصرفات ا
شـرف يتح سائـلة ويروح السـيد ا شرف ,فانها تـتعرض لـلعقوبـات وا احـد ا

ناسبة وبدونها ودون وجه حق. الفرص للنيل منها والتعرض لها 
ونتـأمل من الـسـيـد عـلي حـميـد وزيـر الـتـربيـة اجلـديـد خـيرا ,وان يـكـون شـجـاعا
وجريئـا باتخاذ قرارا ينـهي مهزلة االشراف التربـوي خاصة وانه تعهد من خالل
ـشرف واعادتهم الى التدريس ,واعـتبرهم حلقة برنامـجه االنتخابي بإلغاء دور ا

زائدة اضرت بسير العملية التعليمية ,ونحن باالنتظار.

ـسرح اسم عتريس مسـتفيدة من مـدلوله اللفظي استخدمـت السينمـا الهادفة وا
ـعـنى الـلـغوي لـالسم فهـو اجلـبـار الـظالم والـداهـيـة فـما أكـثـر الـعـتاريس في وا
غيـبة يبدأ عـتريس محبا واقعنـا وما أكثر أمثـال فؤاده التي تمـثل االمة وهي ا
ا وال يجـد في ظلمه أي عيب لكنه عـندما يكـون في السلطـة يصبح مغـتصبـا ظا

او جتاوز على احلقوق.
سـرحيات اخلـالدة مع عمـر شعـوبنا الـتي مازالت تتـكرر قصـتها هي ولعل من ا

مسرحية القنطرة لتحيا كاريوكا وفائز حالوة.
الـقـصـة بـبـسـاطـة حتـكي قـصـة امـرأة بـسـيـطـة تـبـيع الـتـمـر قـرب قـنـطـرة لـشـركة
وحرصـا منـهـا تطـرد الـصبـيان وتـمـنعـهم من الـعبث بـهـا فيـأتي أحـد العـتاريس
ـستـغـلة لـلـنوايـا الـطـيبـة ويـغريـهـا بالـعـمل كـحارسـة لـهذه الـقـنـطرة مـقـابل اجر ا
يـحـدده هو ومـا تـنـاله هي نـزر يـسـيـر بيـنـمـا هـو يـخـتلس الـبـقـيـة ويـوافق مـدير
ـؤهل والـقـلق.... ثم يـقـنع مـديـر الـشـركـة بـتـعـيـ مراقـبـ ثالث الـشـركـة غـيـر ا
راقـبة أداء احلارسة التي كانت حترس القنطرة أصال بال مقابل وبال رقابة ثم
ـبنيـة على احلارسـة لتـشكل إدارة كامـلة للـقنطـرة من اقرباءه تـتعاظـم الوظائف ا

وبنفس الطريقة من الراتب (ولوجه الله فهو يخاف الله وال يقرب احلرام).
ــتـاحـة ــيـزانــيـة ا ــصـاريف عــلى مـوازنــة الـشــركـة وا وتــثـقل اإلدارة اجلــديـدة ا
صروفات فاجتمع للقنـطرة فيجتمع مجلس اإلدارة لترشيد العامل وتقليص ا

الرأي ان احلل األمثل بطرد احلارسة من وظيفتها.
ناصب ـواطن الذي أنـشئت من اجـله ا وظف وا فما اشـبه هذه الـقصـة بقصـة ا
ان وأعضـاء كلهم الوظيـفية والـرئاسات ومـنظومات ال تـدري ما هي مـهامها وبـر
لهم حقـوق ال يحظى بها حارس الـقنطرة وال القـنطرة نفسهـا خدمة بعز وراحة
اشبه بالـتسلـية في أربعـةَ اعوام يعـقبهـا تقاعد هـو عشرات راتب احلـارسة التي
قـضت اربعـ سنـة وأقول سـنة ألنهـا جهـد وكد وتـعب وتضـحيـة أحيـانا باألهل

واحلبيب.
وعندما تـتعرض البلد الى ازمة مالية ينتفض أولـئك العتارسة ليجتمعوا ويقرروا
ان الـتـخـفــيض يـنـبـغي ان يـكـون عـلى راتـب احلـارسـة بل إخـراجـهـا من الـعـمل
ـيزانـية الـعتـيدة لـشركة وإبـقاء كل مـا بني عـليهـا من وظائف فـهي ال تؤثـر على ا

العتاريس بإدارة مختلة تتصور انها حتقق إجنازات.
ـوظف في مـؤسـسات الـدولـة الـرصـيـنـة والتي اننـا بـحـاجـة الى إدارة تـفـهم ان ا
تتسمى الدولة باسمها والوظائف العليا قائمة عليها  اليأخذ راتبه منة من احد
وال هو راتب خـزين عنده او زائد بل هو يقضي به حاجات اهله ولوازمهم وهذه
تــوجـد وظـائف آلخـريـن ..بـقـال وتـاكــسي وقـصـاب وحالق  وتــشـغل أصـحـاب
رؤوس األمـوال لـعـمل اسـتـثـمـارات تـشــغل هي األخـرى عـمـال من اجل خـدمـات
واطن كمـا ان هذا الراتب يـساعد به احملـتاج على شكل وظف ا تقدمـها لهـذا ا
طـفـيف ألنه بـالـكـاد يـكـفي الـعـائـلـة الـتي قـد تـتـكـون من خـمـسـة او عـشـرة افـراد

تقاعد....  وظف او ا وتعيش على راتب هذا ا
عــلـيـهم ان يــدركـوا ان تـخـفــيض هـذه الـرواتب ســيـعـني تــخـفـيض في الــسـيـولـة
احملـركة للـسوق فـي البـلد واضافـة العـاملـ الذين كـانت تـشغـلهم هـذه السـيولة
الى جموع الـبطالـة بل ان هنالك من يـأتيه نزر يـسير نـتيجـة وجود هذه الرواتب
وظـف هذا حـتما سـيؤثـر على االمن سـتنـقطع نـتيـجة شـحة الـراتب وشحـة يد ا
ظلوم ـوظف ا اجملتمـعي واالستقـرار حيث سيـختل االمن بدافع احلـاجة حتى ا
ـتعـفف قد يـنظم الى جـيش الفـاسدين بـحجـة انه يسـترجع حقـه الذي غ به وا

وقد فعلت سابقا من حكومة سابقة ففلمم تزد الوضع اال فسادا وتأزما
ـا عـابث وان من يقـرر وال يـدرس قراره ان من يـخـلق وال يـدبر لـيس بـخالق وا
هو انسـان بليد ظالم وليس إداريا نـاجحا فقد تكون لك سـلطة القرار لكن لست

وحدك من يتحمل االثار.
من اجل هـذا فالبـد ان تدرس األمـور فـكـسـر الطـبـقـة الـرخوة قـد يـغـرق اجلـميع
ولـيـعـلم من يـضع قـدمه عـلى امــر مـا مـتـانـة ارض يـسـتـنـد عـلـيـهـا ومـا انـا هـنـا
كـمتـضـرر من قـرارات ال يبـدو دارسـهـا ذو أهلـيـة وعـدل بل كمـواطن يـريـد وطنه

وحكومـة تمنح بلده االستقرار لـينهض ويشارك العالم في بناء
مدنـية من أبـناء واخـوة هم من أفضل طـاقات اهل األرض لو
اديـرت ابداعـاتـهم وامكـانيـاتـهم وبلـد ثري فـعال يـؤسفـنا ان

نراه يكاد يعلن االفالس.  
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ــشــروع ّ الــيــاســري أن (إفــتــتــاح ا وبــ
اجلديـد هو واحد من اإلجنـازات الكـبيرة
ـــهـــمــة ـــؤســـســة الـــصـــحـــيــة ا لـــهــذه ا
وبـكــوادرهــا بــكــافــة عــنــاويــنــهــا  كـون
ـواصفات سـتشفى هـذه  أنشـاؤها  ا
ـيـة حـديـثة  فـنـيـة وصـحـيـة عـالـيـة وعـا
ر وإجنزت في فـتـرة صعـبة وحـساسـة 

بها العراق وبوقت قياس أيضاً).
سـتشـفى هذه تضم  120 موضـحا ان (ا
سـريـراً لـلـعـزل مـنـهـا  74 سـريـراً لـلـعزل
التام و  46 سريـر عزل أولي  وحتـتوي
ركزي واحلريق على منظومات التبريد ا
). الفــتـاً الى أن ـركــزيـ واألوكــسـجــ ا

وأشــار الــتــمـــيــمي الى ان (األرض الــتي
ستـشفى احليوي   شيد عـليها هـذا ا
تـخصـيـصـهـا من قـبل األخ احملـافظ وهو
مــشــكـور عــلى دعــمه لــلــقـطــاع الــصـحي
ومـــبــــادرته اإلنـــســــانـــيـــة  وســــيـــكـــون
ــوذجــيــاً ومــركـزاً ــســتــشــفى مــركـزاً  ا
تـدريـبـيـاً أيـضـاً  لـطـلـبـة الـعـلم الـوبـائي

للبورد العربي أن شاء الله).
…dO³   «“U$«

ـؤتـمر ان من جـانـبة قـال الـيـاسـري في ا
ــشـــروع هــو واحــد من (إفـــتــتــاح هـــذا ا
اإلجنازات الكبيـرة لوزارة لصحة ودائرة
صــحـــة احملــافـــظــة ومالكـــهــا الـــطــبـــيــة

والصحية والتمريضية).
مضيـفاً ان (مسـتشفى األمل الـتخصصي
نفذة من قبل دائرة لألمراض اإلنتقالية ا
صــحـة الــنـجف األشــرف  وشـيــد خـارج
مدينـة النـجف شمـاالً على طريق جنف -
ستشفى كان قد تبرع كربالء  حيث أن ا
بتنفـيذها إحتاد الـقوى الوطنـية برئاسة
ـــان الـــعــــراقي  مــــحـــمـــد رئـــيـس الـــبــــر
احلـلـبـوسي  وكـذلك الـعـتـبـة الـعـبـاسـية

قدسة وحكومة النجف احمللية). ا
وشـكـر اليـاسـري الـوزيـر حلـضـوره حفل
اإلفـتـتاح وكـذلك كـافـة مالك دائـرة صـحة
النـجف األبطـال  ولنائب احملـافظ هاشم
ـــتــابـــعــتـه مــراحل إنـــشــاء الــكـــرعــاوي 
ــسـتــشــفى  والـدور مــديــر عـام صــحـة ا
احملـــافــظـــة رضــوان الـــكــنـــدي  ومــدراء
الكــــات األقــــســــام واألطــــبــــاء وبــــاقي ا
الـصـحـيـة والتـمـريـضـيـة  الـذين اثـبـتوا
جــدارتــهم وشــجــاعــتـهـم طـيــلــة الــفــتـرة
اضية  وهم يواجهـون جائحة كورونا ا
كــذلك لـلـكــوادر الـهـنــدسـيـة والـفــنـيـة في
دائرة الـصحـة العـاملـ في مشـروع هذا

ستشفى). ا
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أفــتـتح وزيــر الــصـحــة حـسن الــتـمــيـمي
مـسـتـشـفى األمل الـتـخصـصي لـألمراض
اإلنـتـقـالـيـة في  مـحـافـظـة الـنـجف مـساء
ـاضي  بـصحـبـة مـحافظ يـوم األربعـاء ا
الـنــجف ونـائـبـة األول ومــديـر الـصـحـة 

 . سؤول وعدد من ا
وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك
ـسـتـشفى ـسـتشـفى ان (ا عـقب أفـتتـاح ا
ـواصـفات هي األولى عـراقـيـاً من حـيث ا
ــسـتــخــدمـة في الــبــنـاء  والــتــقــنـيــات ا
وســروري الـــكــبـــيـــر أن أفــتـــتح مـــجــمع
مــــســــتــــشــــفى األمـل الــــطــــبي اخلــــاص
صـاب بجـائحة كـورونا في محـافظة با
الـــنـــجف  عــــلى الـــطـــريـق الـــرابط بـــ

محافظتي النجف وكربالء ).
ـسـتـشــفى يـضم اكـثـر من مـضـيــفـاً ان (ا
  200 سـريـر و تـشـيده مـن قبـل إحتاد
القوى الوطـنية وإدارة العـتبة العـباسية

قدسة ودائرة صحة احملافظة). ا
ـستشفى وب الوزير ان (مـشروع بناء ا
يـــعــد األول من نــوعــة بــالــقــطــر  كــونــة
ـعـاجلة ـية  ـواصـفات الـعـا مـتكـامل بـا
صاب باجلائـحة  ويضم ثالثة مراكز ا
األول نـفـذ من قـبـل دائـرة صـحـة الـنـجف
والثانـي كان دعمـة من قبل إحتـاد القوى
الــوطــنــيــة  ونــوجه حتــيــاتــنــا لـرئــيس
ان محمد احللبوسي األحتاد رئيس البر
ـــركـــز الــثـــالث كـــان بـــدعم من إدارة  وا
ـقدسة  وبتوجيه من العتبة الـعباسية ا

رجعية الرشيدة). ا
ـــســـتـــشـــفى يـــتـــمـــيـــز مـــوضـــحـــاً ان (ا
ــواصــفـات الــعـزل الــتــامـة مـن نـاحــيـة
الـتهـوئه والـتـجـهيـز  وكـذلك مـواصـفات
ــــــــــــــــــرضـى دخـــــــــــــــــول وخـــــــــــــــــروج ا

والتعقيــــــــــــــم).

ـهم يعـتبـر دعماً (هذا اجملـمع الصحي  ا
ـديـريـة صــحـة احملـافـظـة  كـون نـوعــيـاً 
ــواصــفـــات والــتــجـــهــيــزات الــبــنـــاء وا
والــتـقـيـنـات الـعــالـيـة لـلـمـســتـشـفى تـعـد
توف األولى في العراق). وارتفع عـدد ا
بجائحـة فايروس كورونـا الوبائي الذين
 دفـــنــــهـم في مــــقــــبـــرة وادي الــــسالم
اجلديدة بالنجف الى  264 متوفيا بعد
قـيـام الــفـريق الـتـطــوعي من فـرقـة اإلمـام
عـلي الــقـتـالـيـة الـلــواء الـثـاني - احلـشـد
الــشــعـبي بــدفن جــثــامـ  24 مــتــوفــيـا
ـــاضي . واكــد جـــديــدا يــوم اخلـــمــيس ا
مــســؤول مـكــتب الــشــهـداء اجلــرحى في

الفرقة عبـد احلسن احليدري في تصريح
انه ( دفن  22 مــتــوفي من الــعــاصــمــة
بــغـــداد ومــتـــوفي واحـــد من مـــحــافـــظــة
ـتــوفي اآلخـر من مــحـافــظـة الــبـصــرة وا
مــيــســـان ). وبــ احلــيــدري انه ( دفن
ـــقـــبـــرة اخملــصـــصـــة لـــدفن هــؤالء فـي ا
ــتــوفــ بـــجــائــحــة فـــيــروس كــورونــا ا
الـوبـائي  بـعـد إجـراء جـمـيع الـواجـبـات
الشـرعية والـتعـليمـات الطـبية  بـحضور
ـتـوفـ الذيـن اعربـوا عن عـدد من ذوي ا
وافر شـكرهم وامـتنـانهم ألبـطال الـفرقة 
وعــلى رأســهم الــشـيخ طــاهــر اخلــاقـاني

على ما يبذلوه من جهود).
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ارس فايروس كارونا القاتل زحفه البطيء على الناس لم يعـد مقبوالً البتة  إن 
دن الـعراقية  تمارس في ذات الوقت الـكتل السياسية لعـبة التكليف والرفض وا
هـيـنة لـلبالد والـشعب  مـجوجـة ا لـلـوزراء  والبـحث عن البـدائل  هذه الـلـعبـة ا

مضى عليها اكثر من اربعة اشهر  والزالت احلاسبة حتسب االيام .  
ـلـفت لـلـنـظـر إن كل بـلـد حـسب ظـروفه وامـكـانـيـاته  أوقف كل عـوامـل الـتـأثـير ا
وتــبـنى مــسـألـة اســاسـيــة وهي صـحــة الـشــعب  وامـكــانـيـة الــبـحث عـن الـطـرق
دمـر  أمـا في العـراق اصـبحـت قضـيـة اختـيار واجـهـة هذا الـوبـاء ا والـوسـائل 
رئـيس لـلـوزراء والـوزراء من عـدمـة الـشـغل الـشـاغل لـلـسـيـاسـيـ الـعراقـيـ في

السلطة ومجلس النواب .
العراق يـعيش أزمة حقيقية  مـالية واجتماعية وسيـاسية  واألكثر مأساوية  هو
هذا التـناقض احلاد بـ مايريـده الشعب ويـتمنـى حتقيقـة في نظـام سلطـة وطنية
ـواطنـ وبناء الـبلـد وتطـوره  وب انـشغاالت مـبنـية اهـتمـاماتهـا على مـصلـحة ا
تـركزة على  االسـتمراريـة في استـحواذ السـلطة الكتل الـسيـاسية في هـمومهـا ا
ـتـمـحورة عـلى مـراكـز الـقرار  دون تـقـد الـبدائل عن واحلـفـاظ علـى انانـيـتـها ا

سنوات االخفاق والفشل .
ـقــبـول بـتـاتـا في هـذا الـعـصــر أن يـفـرض عـلى رئـيس الـوزراء وزيـر فـلـيس من ا
اخلارجـية ووزير النفط والباقي اسـوأ  فاخلارجية بالنـسبة لرئيس الوزراء اشبه
ـتقـدم يـصـون البالد ويـحـمـيهـا ويـصوغ الـعالقـات عـبر مـاتـكون حـارس الـوطن ا
فعـاليات ومواقف سياسية تعبر بشكل اكيد عن الشعب والوطن وليس معبرة عن
أما ـوقع الـى ذاك  كـتـلـة وكـيـان وسـيـاسـات فـرض االرادات واالنـتـقال مـن هذا ا
جموعها النفط فـهو بالضرورة سلـة العراق الوحيدة بـعدما اسقطت هذه الـكتل 
الـصـنـاعـات العـراقـيـة ومـصـادر الـتـمـوين االخـرى وجـعـلـتـهـا في خـدمة االجـانب
واالحزاب  وهـذه الوزارة ليـست مناطقـية واليجـوز فرضهـا على رئيس الوزراء 
ضـحية في كل االوقـات عليـهم أن يحقـقوا مشـروعا للـمياه ومن يهـتم بالبـصرة ا
ستشفيات الصاحلـة للشرب والكهرباء والبنى الـتحتية وتشغيل العاطـل وبناء ا
ـتظـاهرين الذين ـطالب ا احلديـثة والطـرق وتبـليط الـشوارع واالزقـة واالستجـابة 
قـدمـوا مئـات الـشـباب الـبـصري مـن أجل عراق مـتـطور يـقـوده الـشبـاب الـواعد 
ـا األهم وقـف االبـتــزاز والــرشـوة ـهـم أن يـأتي وزيــرا من الــبــصــرة وإ ولـيـس ا
وصراع الـعشـائـر واخملدرات وسـرقات الـنـفط والكـثيـر من نـهابي مـوارد واموال

البصري .
رحلة مـؤقتة التتعدى العـام الواحد  تعطينا رشح  إن ذرائع االختالف عـلى ا
مارسـة السياسية لقوى استحوذت على كل صورة واضحـة على طبيعة الفكر وا
ـكن أن يـشـفع لـسـنوات احلـكم شـيء في مـفـاصل الـدولـة  ولم تـقدم أي شـيء 
ـواقف تـعـبـر بشـكـل جلـي عن حتـنط الـفـكر احلـاكـم خملتـلف الـطـويـلـة . إن هـذه ا
الـتـيــارات الـسـيــاسـيـة  وان االخــتالفـات بـ االطــراف احلـاكـمــة عـلى اخـتالف
شروع مواقـعها التتعدى كـونها جزء من أزمة نـظام  وليس تعبـير عن تصورات 
ــشـكل في األزمــة الـراهـنــة  هـو اطـراف أو سـيــاسي انـقـاذي ألزمــة الـعـراق . ا
ـسـمـوح به وتـتـكشف بـاالحـرى كل االطـراف  تـخـشى من يـأتي خـارج خارطـة ا
أوراق احلـساب  لـكل مراحل الـنظـام منذ ( (17عـاما  وهذا مـايريـده الشعب 
هذا من جـانب ومن اجلانب االخـر هو إن مـرحلـة السـنة لـقيـادة شجـاعة سـتضع
ضـوابط انـتخـابـية جـديـدة تـفرز من خاللـهـا حـتمـيـة الـتغـيـيـر وهذا مـاالتـريده كل
التـيارات والـكتل واالحـزاب احلاكـمة .الـعـراق يعـيش شئـنا أم ابـينـا حتت وطأة 
الي عـلى مقالـيد احلكم  وبـالتأكـيد مثل هـذا االقطاع قوة االقـطاع السـياسي وا
ضي في الـرفض القاطع ألي كمـا هو حال كل االقـطاعيـات لديه االستـعداد أن 
مشروع تـغيـيري ويـقمع أي مـطالـبة شـعبـية ويـخون أي جـهة تـخرج عن سـياقات
ـارسـات تلك الـسـيـاسـات  لذلك الغـرابـة الـبـتة عـنـدمـا تنـتـعش وتـتـسع سوق و
صالح الناس الفـاسدين في مراكز الدولة  وتـضمحل بل وتتوقف كل مايـتعلق 
ـكــنـسـة عـمـال الـبـلـديـات ونـهـوض الـبالد  الـلـهم إال مـن هـوامش تـكـاد تـمـحى 
.الـبالد في أزمـة سـياسـيـة حـقـيـقيـة  ال احـد يـسـتـطـيع حـساب نـتـائـجـهـا إذا ما
استمرت السمح الله  يضاف اليها أزمة فايروس كورونا اخلطيرة  وتلك االزمة
ـنـهج والتـصورات اخلطـيرة جـدا  الـتي هي تمـثل الـتنـاقض احلـاد في الرؤى وا
ـواقف بـ الشـعب بـقـياداته الـشـبـابـية من جـهـة  وبـ السـلـطـة القـائـمـة بكل وا
انية  وهذا التناقض إذا لم يتم التعامل مكوناتها السياسية احلاكمة وكذلك البر
ـكن في حلــظـة من الـزمن الـقــادم يـتـحـول الى ـعــاجلـة  مـعه بـرؤيـة وطــنـيـة في ا
ــصــلــحـة صــراع  وهــذا مـايــخــشــاه كل وطــني غــيــور ومــتــابع حــريص عــلى ا
هم فـيمـا تقـدم البد من اخلـروج من عنق الـزجاجـة  واللـجوء لـلحـلول العـراقيـة.ا
يـة والثقافية قنعـة للشارع العراقي ولـكل القوى والشخـصيات االكاد الوطنـية ا
هنيـة . وان عملية حتـويل التناقض ب الـشعب والسلطـة القائمة الى والنقـابات ا
مناكـفات مذهبية وعـرقية حزبية وكـتلوية اليعـالج األمر البته  فعمـلية االنتقال في
ـواقف ب تلك الـكتل عن جوهـر االزمة واسبـابها  الى احلديث عن االحاديث وا
ـكن ابـداً أن يـغـفـر لـهذه الـكـتـلـة الـشـيـعيـة والـكـتـلـة الـسـنـيـة والـكتـلـة الـكـرديـة ال
االطراف مـجتمعة عن ماوصل اليه العـراق وشعبه من ازمات واختناقات وضعف
وشـلل في عـنـاصـر احلـيـاة  والبـد من أن يـدرك جـمـيع هـؤالء إن الـشـعب اليـريد
شـكـلة الـتي تـعـكزت عـلـيهـا هذه ـذاهب والـعرقـيـات كونـهـا هي ا واليـحتـرم لـغة ا
االطراف  وان االسـتمـرار بهذه الـلغـة سيـسقط كل الـتحـفظـات عن تلك االطراف
ذاهب والعرقيات اوال السياسية ويجعلها في مواجهة مع تلك ا
ـواجـهـة الوطـنـيـة الـكبـرى  فـالـشـعب بكـافـة فـصـائله ثم ا
ـذاهب الـوطــنــيـة واالجــتــمـاعــيــة يـدرك بــأن اســتـغـالل ا
ثابة رافعة للمتخلف واستغالل فاسد والعـرقيات هو 
ـواقع في السلـطة  وتعـبير اكـيد على للـمحافـظة على ا

أزمة االنتماء الوطني .. 

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

r¼«uÝ —UFÝ√ sŽ W¾*UÐ ≤∞ qIð 5½uK*« ‰“UM

{ واشـــــنـــــطـن - ا ف ب:  تـــــبــــدو
مـــظــاهــر الــثــراء جـــلــيــة في وسط
واشـــنـــطن لـــكن الـــشــاب جـــاســ
مــونـرو الـذي كـان يــقف بـ حـشـد
يــتـــظـــاهــر أمـــام الـــبــيـت األبــيض
لـلتـنديـد بوفـاة جورج فـلويـد أثناء
قيـام الـشـرطـة بـاعتـقـاله ال يـعـتـقد
بــأنه ســيـشــارك يــومــا مــا في هـذا
االزدهار.وقـال مونـرو األميركي من
أصل إفـريـقي لوكـالـة فـرانس برس
"هـذا ليس لـفئـة مـعيـنة من الـناس.
عدد كبير من هؤالء الناس" مضيفا
ــكــنــنــا كــسب هــذا الــقــدر من "ال 
األموال. ال يريدوننا أن نكسب مثل
تـلـك األمـوال".والــشــاب الــبـالغ 25
عامـا كان يعـمل طاه في مـطعم قبل
أن يــخـســر وظـيــفـتـه بـســبب أزمـة
ـسـتـجـد. ويـقيم فـيـروس كـورونـا ا
في نـاحـيـة من الـعاصـمـة يـفصـلـها
ـباني ـكـاتب الفـخـمـة وا نـهـر عن ا
دينة.ويعتبر احلكومية في وسط ا
مــونـرو عـنف الـشـرطـة الـذي أطـلق
شــرارة االحــتــجــاجـات فـي أنــحـاء
الــبـالد أمــرا عــاديــا لألمــيــركــيــ
الــسـود ولـيس اسـتــثـنـاء.وقـال عن
الشرطة "ال أحبهم" مضيفا "ال أحب
أن أرى الــكــثــيـــر من أبــنــاء عــرقي
يُـطـلق عـلـيـهم الـنـار من قـبـل رجال
الــشـرطـة".وأثـارت وفــاة فـلـويـد في
مينيابولـيس تظاهرات عدة تطالب
ـارســة الـعــنف جتـاه بـاحلــد من 
األمــــيـــركـــيـــ مـن أصل إفـــريـــقي
والــــذين أظــــهـــرت دراســــات أنـــهم
يـواجهـون خطرا أكـبر لـلمـوت على
أيـدي رجــال الـشــرطـة.لـكـن انـعـدام
ـســاواة الـتي يـواجــهـهــا الـسـود ا
األمــيـــركــيـــون أبــعـــد من مــســـألــة
الـتـعامـل مع الشـرطـة وتـتراوح من

رواتب أدنى إلى صــفــوف انــتــظــار
أطــول فـهــيــكل أكــبـر اقــتــصـاد في
الـــعـــالم يـــهــمـش بــدرجـــة كـــبـــيــرة
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وتـرى كـبـيـرة خـبـراء االقـتـصـاد في
مــركــز جـامــعــة جــورج تــاون حـول
الـتــعـلــيم والــيـد الــعــامـلــة نـيــكـول
ســـمـــيـث "األمـــيـــركــــيـــون من أصل
إفـريـقي دائـمـا مـا كـانـوا مـشـاركـ
كـــامــلـــ في اقـــتـــصـــاد الـــواليــات
ــتـحــدة لـكــنـهم لــيـســوا مـتــلـقـ ا
".وقــبل وفــاة فــلـويــد حتت كــامــلــ
ركبة شرطي أبيض جـثا على رقبته
ـــديــــنــــة كـــان في أحــــد شــــوارع ا
ـسـتـجـد يـضـرب فـيـروس كـورونـا ا
تحدة بشدة موديا بأكثر الواليات ا
من  106ألـف شــــخص ومـــــكــــبــــدا
االقـــتــصـــاد خـــســارة  42مـــلـــيــون
ــــيّـــز: ـــرض  وظــــيـــفــــة.وحـــتـى ا
ثـلون 13,4 فـاالميـركـيون الـسـود 
ئة من عدد السكان لكنهم يعدّون با

ئة من الوفيات بوباء 22,9 با
كـوفـيد- 19بـحـسب مراكـز الـوقـاية
من األوبئة.ونسبتـهم مرتفعة أيضا
عدالت البطالة التي في ما يتعلق 
ســجــلت فـي نــيــســان/أبــريل 14,7
ئة بالنسبة جلميع العمال لكنها با
ــئـــة بــ الــســود بـــلــغت  16,7بــا
األمـــــيـــــركـــــيــــ بـــــحـــــسب وزارة
الــعـمـل.واالقـتــصــاد يـحــرم الــسـود
االميركي من مزايا حتى قبل وقت
طــــويل من أزمـــة الــــفـــيـــروس.فـــهم
يحـصلـون على  73سنت مـقابل كل
دوالر يــحــصل عــلــيه األمــيــركــيـون
الـبيـض فيـمـا مـعـدل الـفـقـر بـيـنهم
ـــرتـــ ونـــصف مـــقـــارنـــة أعـــلى 
ـعـهـد الـسـيـاسات بـالـبـيض وفـقـا 

االقـــتــصـــاديــة لـألبــحـــاث.والــهــوة
واسـعـة إلى حــد أن بـنك كـلــيـفالنـد
االحــتــيــاطي الــفــدرالي قــدر الــعـام
ــاضي أن ثــروة عــائــلــة بــيــضــاء ا
ـئـة عن عـاديـة تـزيـد بـنـحـو  6,5بـا
ثـــروة عـــائـــلـــة ســـوداء عـــاديــة --
تــــقــــريــــبــــا مـــا كــــانـت عــــلــــيه في

1962. وفي سيناريو أكثر تفاؤال
سـيـتــمـكن األمـيـركــيـون الـسـود من
الـلـحـاق بـالـبـيض بـعـد  200سـنة.
لـكن بـســبب الـوبـاء حــذر الـبـاحث
االقتصادي الكبير في بنك كليفالند
الفـدرالي ديونـيسيس ألـيبـرانتيس
في مـقابـلة مـن أن "معـظم الفـجوات
ســــتـــتـــسـع".وحـــتى بــــعـــد إلـــغـــاء
الـعـبـوديـة منـتـصف الـقـرن الـتاسع
ـمارسات عشر ال تـزال أجيال من ا
والـقـوانـ الـعـنـصـريـة الـتي تـعزل
السـود في أحيـاء معـينـة وحترمهم
من الـوصــول إلى خــدمــات مـالــيـة
ــســاواة وتــطـارد تــغــذي انـعــدام ا
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وفيما يعد امتالك منزل مفتاح بناء
ثـروة بـ األجـيـال أظـهـرت دراسة
ــعــهــد بـروكــيــنــغــز عـام  2018أن
ـنـازل في أحـيـاء نـصف قـاطـنـيـها ا
عـلى األقل من الـسود تـقل قـيمـتـها
ــئـة عــلى األقل عن بــنـســبـة  50بــا
ـضي أحـيــاء ال يـقــطـنــهـا ســود.و
األمـيركـيـون من أصل إفريـقي وقـتا
أطـول للـوصول إلى عـملـهم مقـارنة
بـأي مـجـمـوعـة أخـرى وفق دراسـة
جلـامعـة شيـكاغـو عام  2014نظرا
ألنــهم يــقـيــمــون غــالـبــا في أحــيـاء
لــــديــــهــــا وظــــائـف أقل وخــــطــــوط
مــــــواصـالت أســــــوأ.وحــــــتـى اسم
ــــكـن أن يــــســــبب له الــــشــــخص 

الـــفـــجـــوة تــقـــوض االمـــكـــانـــيــات
االقتصادية. وتـشير إلى دراسة لها
تظهر أن مكاسب األميركي السود
ـقـدار 186 ـكـن أن تـكـون أعـلى 
مــــــلــــــيــــــون دوالر فـي حــــــال كـــــان
حتــصــيــلـــهم الــعــلــمي عــلى نــفس
ــداخــيل مــســتــوى الــبــيض ذوي ا
رتـفعـة.واعتبـرت سمـيث الفوارق ا
"مـجـموعـة مـتتـالـية من الـعـنصـرية
ـنهـجيـة التي تـقودنـا حقـا إلى ما ا
ا نـحـن عـلـيه الـيـوم" مـضـيـفـة "ور
تقـودنا إلى هذا الـغليـان الذي نراه

في أنحاء األمة".

أقـــلـــيـــة".ورغـم أن مـــجـــمـــوعـــة من
القـوانـ الـفدرالـيـة تـمـنع التـمـيـيز
عـلـنا إال أن الـكثـيـر من األمـيركـي
الـسود يـقـولون إنـهم يـشعـرون بأن
الــــتـــــمــــيـــــيــــز جــــزء مـن احلــــيــــاة
الـيـومـيـة.وقــال ديـفـ بـراون الـذي
خــســـر وظـــيــفـــة بـــراتب جـــيــد في
مـؤسسـة اتصـاالت في سـان دييـغو
بـــســبـب الــوبـــاء "كــوني إفـــريــقي-
أميركي كـان علي التـعويض بشكل
مــفـرط في أمـور كـثــيـرة ألكـون عـلى
ــســاواة في اجملــتــمع".وتـرى قـدر ا
خـبيـرة االقتصـاد نيـكول سـميث أن
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{ بـــــــشـــــــكـــــــيـك - ا ف ب:  تـــــــاالنت
أكينبيكوف هو واحد من  20متطوعا
كانـوا يجـوبون عاصـمة قـيرغيـزستان
ـديـنـة في عـنـدمـا أغـلـقت الـسـلـطـات ا
آذار/مـارس إلبـطــاء انـتـشــار فـيـروس
ـســتـجــد.بــقـيت لــيــودمـيال كــورونــا ا
كــوتـــيــنــكـــوفــا وهي امــرأة مـــصــابــة
بـالـسـكـري تــبـلغ من الـعـمـر  73عـامـا
مــحــجـورة فـي مـنــزلــهــا ألسـابــيع في
بــشـــكـــيك بــســـبب فـــيــروس كـــورونــا
ـــســتــجـــد. لــكن طـــوال الــوقت كــان ا
أكـيـنبـيـكـوف اخلـمـسـيـني يـجـلب لـها
األنسول على دراجـته الهوائية.وفي
تـاجر فتح نهـاية أيـار/مايو أعـادت ا
أبـوابهـا واستأنـفت احلـافالت عمـلها
عـرض لـكن العـديد مـن األشخـاص ا
أكـــثــر مـن غــيـــرهم خلـــطـــر اإلصـــابــة
بـكـوفـيـد- ?19يــعـتـمـدون عـلى ثـقـافـة
الـتـطوع هـذه الـتي ولـدت خالل األزمة
ـقـبـلـة مع اخلوف لـلـصـمـود األشـهـر ا
وجـة الـثـانـيـة لـلـفـيـروس.وقالت مـن ا
كـوتـيـنـكـوفـا عن تـاالنت أكـيـنـبـيـكـوف
الـذي يـحب ركـوب الـدراجـة الـهـوائـيـة
كمـا أنه مصور مـحترف والـذي يجلب
لـــهـــا دواءهـــا "إنه رجل رائـع وخــدوم
ولـــطــيـف جــدا. مـــاذا كـــنــا ســـنـــفــعل
ـفـردها بـدونه?".تـعـيش كـوتـيـنكـوفـا 
وجتــني أقل من  100يـــورو شــهـــريــا
ـبـلغ ال يـكفـيـها كـراتب تـقـاعد. وهـذا ا
السـتـقالل سـيـارة أجـرة والـذهاب إلى
الــصـيــدلـيــة لـشــراء أدويـتــهـا.وهي ال
تـسـتـطـيع اسـتخـدام الـنـقل الـعام رغم

يوميا متسلّح بتصاريح صادرة من
سـتشفى ومـرتدين ستـرات برتقـالية ا
زاهـــــيـــــة لـــــلـــــمـــــرور عـــــبـــــر نـــــقــــاط
الـتــفـتـيـش.وقـالت كـوتــيـنـكــوفـا "نـحن
ـــتــنـــون جــدا لـــهم. لــقـــد أنــقـــذونــا
حرفـيـا".وسـجّـلت قـيـرغـيـزسـتـان التي
يسـكـنـهـا سـتة ماليـ نـسـمـة مـا يقل
قــلـيال عن ألــفي إصــابـة بــكـوفــيـد-19
و 20وفاة وفـقا لألرقام الـرسمـية لكن
اخلـبـراء يـعـتـقدون أن هـذه احلـصـيـلة
هي أقل من الــواقـع نــظــرا إلى مــعــدل
نـخفض في البالد وهم االختـبارات ا

ـواصــلـة تــسـلــيـمـاته عــلى اسـتــعـداد 
خــصـــوصـــا أن األزمـــة االقــتـــصـــاديــة
الـناجـمـة عن الوبـاء جعـلـته عاطال عن
الـعــمل.وهـو يــأمل في أن تـســمح هـذه
اجلـــهـــود الــــتي يـــقـــوم بـــهـــا راكـــبـــو
الدراجـات الهوائـية بـالتنـبه لوجودهم
زدحـمة في بـشكيك أكثـر على الـطرق ا
وقـال "سـيـكون من الـلـطـيف أن يولـيـنا
بـعض الــسـائـقــ الـشـبــاب مـزيـدا من
االهـتـمـام. نـحن نـحـتـرم وسـائل الـنـقل
ـيـكـانـيكـيـة ونـطـلب أن نـحـصل عـلى ا

قابل". هذا االحترام في ا

يخـشون حـدوث موجة ثـانيـة محتـملة
تـكــون أكـثـر فــتـكـا.ورغم رفع الــقـيـود
كـثفت حـكومـة قيـرغيـزستـان احلمالت
ــســنــ اإلعالمــيــة بـــشــأن تــعـــرض ا
ــــــرضـى لــــــلــــــفــــــيــــــروس.وشـــــرح وا
أومورانـوفا "يـجب أن نفـعل كل ما هو
ـــكن حلـــمـــايـــة مـــرضـى الـــســـكــري
ـــســــنــــ في الــــبالد" مــــحـــذرا من وا
"عـــواقب وخــــيـــمـــة" فـي حـــال حـــصل
الـعكس.تـاالنت أكـينـبيـكوف الـذي كان
ـــســافــة  30إلى 50 يــقـــود الــدراجــة 
كيلومـترا يوميا أثـناء تدابير اإلغالق

فـروضـة ومن بـينـهـا حتـديد الـقـيـود ا
عـدد الـركاب ووضع الـقـنـاع. وأضافت
ـتـداعي في كـوتـيـنـكـوفـا من فـنـائـهـا ا
ـبـاني السـوفـيـاتيـة "أنـا واحدة أحـد ا
من بــ األكـثــر عـرضــة لـلــخـطــر".وقـد
شكل ظهور اإلصابات األولى لفيروس
ـسـتـجـد في قـيـرغـيـزسـتـان كـورونـا ا
وهي واحـدة مـن أفـقــر اجلــمـهــوريـات
السـوفيـاتية الـسابـقة في آذار/مارس
حتـديـا كبـيرا لـنـظامـهـا الصـحي الذي
ـفـروضة تـأثـر أيـضـا بـسبـب القـيـود ا

على السفر.
5 u ½« s¹e ð

وبهـدف تخزين االنـسولـ الذي يجب
االحـتــفـاظ به في بــارد اضـطــر مـركـز
الـغــدد الـصــمـاء الــرئـيــسي في الـبالد
الستعـارة مساحات مـبردة من شركات
ــبـرم مع ـشــروبــات.إال أن االتـفــاق ا ا
مـكتب الـبريـد احمللي لـضمان تـوصيل
األدويــــة إلـى مـــرضـى الــــســـكــــري في
الــعــاصــمـــة فــشل بــســـبب مــشــكالت
. لـوجـسـتيـة مـرتبـطـة بـحالـة الـطوار
وأوضح نازغول أوموركانوفا مسؤول
ـركز لوكـالة فرانس برس األطباء في ا
ـسـتـحـيل تـوفـيـر الـدواء أنـه كـان من ا
ــديـنـة من دون ــرضى الـســكـري في ا
ــتــطــوعــ الـبــالغ مــســاعــدة هــؤالء ا
عددهم  20عـلـى دراجـاتـهم الـهـوائـيـة
وهم جــزء من مــجــمـوعــة أكــبــر قـامت
أيضـا بـتـوصيـل الطـعـام لـلمـتـقـاعدين
ـتطـوعون يـسلـمون .وكان ا ـعوقـ وا
مـــا يــصل إلى  70عـــبـــوة من األدويــة
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تـعاقبـة منـذ سقوط الـنظـام الدكـتاتوري في 2003 الى االن لقد اثـبتت احلـكومـات ا
هي حكومات محاصصة بإمتياز فعندما أقر الدستور عام 2005 حتى تشكلت نواة
قراطي كـما يتـصور البـعض إال إن كل واحدة من تلك احلكـومة األولى وفق نظـام د
ـضي احلـكــومـات  جتــاهــلت الـبــرنــامج احلـكــومي الــذي اعـدتـه سـابــقـتــهــا فـبــدل ا
واستكمال الطريق للنهوض بواقع البلد تعود من نقطة البداية محاولة الثبات نفسها
وبـأنـهـا هي راعـيـة اإلصالح والـتـقـدم دون غـيـرهـا وهي الـتي سـوف تـنقـذ الـبالد من
مخاطـر االرهاب والفسـاد كونهمـا وجهان لعـملة واحدة ولألسف بـقي احلال كما هو
علـيه لـسـنـوات طـويـلة لـلـحـيـلـولة دون الـوصـول الى حـلـول جـذرية لـلـنـهـوض بـالواقع

تردي.   ا
}  }  }

اليوم جنـد هنالك تغييراً ملحوظاً في سياسة احلـكومة التي أعلنت كابينتها قبل فترة
قـصـيرة وفق تـأيـيـد جـميع األطـراف بـرئـاسة الـسـيـد الـكاظـمي وبـرؤيـة إصالحـية لم
تشـهدها احلكومـات السابقـة التي وضعت البـالد في دوامة من الصراعـات الداخلية
ذهبية والسباق وفق سياسة متخبطة والتي تسببت في تفشي الفساد والصراعات ا
ـناصب احلـكـوميـة بـعـيدا عن الـكـفاءة والـنـزاهـة وانتـقـاء االشخـاص اجلـيدين عـلى ا
ـكن أن نـخفي أن بـعض من قـراراتهـا كانت صـائـبة نـوعاً مـا وتصب والكـفوءين وال
طاف أوصلت البالد إلى حـافة االنهيار بعد في مصـلحة الشعب إال إنها في نـهاية ا
دخـول االرهـاب الــداعـشي والـســيـطـرة عــلى بـعض أجــزائه هـذا من جــانب وتـدهـور
االقتصاد وانتشار البطالة وتفشي الفساد من جانب آخر واإلحباط الذي أصاب فئة
ثقفة مـنهم دون عمل أو وظيفة يخدم الشبـاب الكادح دون غيرها وإهمال الـشريحة ا
من خاللـهـا بـلده بـعـد مـا أنـهى تخـصـصه الـدراسي والـيـوم يجـد نـفـسه جـالـسا في
الـبـيت أو يـبحث عن رزقه في الـشـارع كـبائع مـتـجول او يـقف مع طـابور الـعـمال من
اجل البـحث عن العمل الشـاق للحـصول على لقـمة عيـشه أما القطـاع الزراعي فبدل
ـصدرة حملاصـيله الزراعـية ومنـتجاته احلـيوانية أن يكون الـبلد في مـقدمة الـبلدان ا
حتول الى آفـة استهالكـية معـتمداً عـلى االستـيراد ويعـود سبب ذلك الى السـياسات
زارع الـعراقي الزراعـية اخلـاطئـة والتي تـراكمت عـبر الـسنوات ونـالحظ اليـوم بأن ا
اصبح عـاجز عن سـد مصـروفه اليـومي وقوته بـسبب سـوء اخلدمـات وعدم االهـتمام
زمن عـلى مدى بـالـقطـاع الزراعي . لـقد أصـيـبت جمـيع مـؤسسـات الدولـة بالـشـلل ا
سبـعة عشر عام وبعد تـصاعد وتيرة االزمات الـتي عصفت البالد مؤخراً والتي أدت
إلى انـدالع مظـاهـرات سـلمـيـة في عـموم مـحـافظـات الـبالد بـسبب الـفـسـاد والبـطـالة
تـظاهرين وسوء اخلدمـات وكانت الـنتـيجة مـؤسفـة بعد سـقوط كـوكبـة من الشهـداء ا
.أصبحـنا اليوم نشهد قيام سلطـة جديدة حتاول جاهدة الصالح ماأفسدته احلكومة
هدي من السـابقة من خالل اصدار قـرارات سبق وأن تسرعت حكـومة السيـد عبد ا
اضـية ولعل قـرار إعادة الفـريق الساعدي أتخـاذها وهذا مـا شهدته األيـام القالئل ا
ـاً لــشـجــاعـته في مــعـارك الـتــحـريـر ودوره لـتــرأس جـهـاز مــكـافــحـة االرهـاب تــكـر
ـتـقـاعـدين خـيـر دلـيل عـلى مـا تـقـوم به االسـاسي فـيـهـا وكـذلك قـرار إطالق رواتـب ا
إضافة الى مجموعة قرارات العادة احلكـومة اجلديدة من اصالحات حقيقية واحدة 
ـؤسسـة العسـكريـة ويبدو ان مـثل هكـذا خطـوات ايجابـية سـكتسب النظـر في عمل ا
ثقة الـشارع العراقي باحلكومة احلاليـة ومنحها الثقة الكمال مـسيرتها اليصال البلد
كننا القول بإختصار أن حكومة السيد الكاظمي تستحق الى بر األمان في اخلتام 
ا فعلته بفترة وجـيزة من مؤشر إيجابي كونها بدأت تعمل فرصة من قـبل اجلماهير 
عـلـى تـصـحــيح واعـادة الـنــظـر لـقــرارات احلـكـومــة واحملـاولــة عـلى إعـادة الــبـرنـامج
شاركة احلكومي الـى مساره  الصـحيح ولعـلها بـادرة خير اتـفقت علـيها االطـراف ا

كن أن نعتبرها حكومة إنقاذ وفق قرارات جريئة ومحكمة.  في تشكيل احلكومة 

Œ«d∫ مواطن امريكي يصرخ امام قوات مكافحة الشغب

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue  6676 Saturday 6/6/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6676  السبت 16 من شوال 1441 هـ 6 من حزيران 2020 م

WÝUzd «Ë U½√ ÆÆwðUO u¹ s  …dOš_« WIK(«
`O{u² « w  …œU¹“

لــــقــــد أتى الــــدكـــتــــور مـــازن
الــــرمــــضـــاني عــــلى تــــقـــد
توضيح إلى النــــــــص الذي
نـــــشـــــر في احلـــــلــــــــــــقـــــات
اخلـــمـس عن يـــومـــيـــاتي في

الرئاسة.
 وكــــنـت احــــسب أنه ســــوف
يُــصّـوب مـا جــــاء في الـنص

ــــــــا لـــــــــديـه من أو يـــــــــرفـــــــــده 
مــعــلــوـــــــمــات غــيــر الــتي أتــيت

عليها.
اوأل-أشار في توضيحه  إلى ان
ذكـر أسـمـه لم يـرد لـكــنه قـد جـاء
ذكـــره في الــنص بـــعــدمــا تــوسع
عدد اللجنة من اربعة إلى سبعة.
الحـظة الثـانية مـسألة - وا ثانـياً
لـيست بـذات أهمـية كـونهـا تدلـنا

ـقــتـرح.  حـسب إلى الـذي كــتب ا
عـلــمي ومــا كــتـبـه االسـتــاذ عــبـد
ــــــــــــــــلك يـاســ في كـتـاب ه( ا
حــــتـى ال تــــضــــيع احلــــقــــيــــقــــة)
وتــيــــــــــقــنت مـنـه بـالــهـاتف انه
بـخط يـده وهي وثـيـقـة تـأريـخـية

بحق.
- إن اللـجنـة لم تعـلم حالـها ثـالثـاً
حال غـيـرهـا بـإقـدام الـعـراق على

wF½
يـ العراقـي االستاذ ـزيد من احلزن واالسى تـنعى نقـابة األكاد
Í—u³'« rÝUł s التدريسي ?Š WLF½ ساعـد الدكتور ا
نـية بـنوبة في كلـية بـغداد لـلعـلوم االقـتصـادية اجلـامعـة الذي وافـته ا
ـرحـوم  عـمل سـابـقـا في مـعـهد اإلدارة / قـلبـيـة صـبـاح األربـعـاء. وا
الرصـافـة رئيـسـا لقـسم أنـظـمة احلـاسـوب و معـاونـاً للـعـميـد لـشؤون
نصور اجلامعة في أواخر التسعينات و الطلبة.. و حاضر في كلية ا
عـشـر طـيب اخلـلق و لم نـعـرف عـنه اال كل خـيـر  وكان كـان حسـن ا

.رحم الله الـفقـيد وادخلـه فسيح جـناته والـهم أهله الـصبر عضـوا في جمـعيـة االقتصـادي الـعراقيـ
5Oوالسلوان  وانا لله وانا اليه راجعون.   «dF « 5O1œU _« WÐUI½
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{ بيروت - ا ف ب:  أعـلنت قوات
قـراطيـة  اجلمـعة عن سـوريا الـد
الحـقـة عـنـاصـر حـمـلـة عـسـكـريـة 

تنـظيم الـدولة اإلسالمـية بدعم من
التـحالف الـدولي بقيـادة واشنطن
وبـالـتـنـسـيق مع اجلـانب الـعراقي

قـرب احلـدود الـسـوريـة الـعـراقـيـة
في شرق البالد. ورغم جتريده من
مـناطق سـيطـرته في شرق سـوريا

قـبـل أكـثر مـن عـام ال يـزال تنـظـيم
الـدولــة اإلسالمـيـة قـادراً عـلى شن
هجمات دموية تطال أهدافاً مدنية
وعــسـكـريـة في آن. وأعـلـنت قـوات
ؤلفة من قـراطية    ا سوريا الد
فصائل عربيـة وكردية على رأسها
وحـدات حـمـاية الـشـعـب الـكـردية
"بـعــد عــمــلـيــات الــتــحــري وجـمع
ـعـلـومـات وبــالـتـعـاون مع قـوات ا
كافـحة اإلرهاب التـحالف الـدولي 
والـتــنـســيق مع اجلـيش الــعـراقي
بـدأت قواتـنـا بحـملـة ردع اإلرهاب
الحــقــة وتــعــقـب خاليــا تــنــظــيم
داعـش اإلرهـــــابي فـي الـــــبـــــاديــــة
ـحـاذاة نـهـر اخلـابـور الـشـرقـيـة 

واحلدود السورية العراقية".
 وأشــارت تـلك الـقــوات إلى تـزايـد
هــجــمــات الــتـــنــظــيم في الــفــتــرة
األخـيـرة مـؤكـدة أن احلـمـلـة الـتي
"ســـتــــســـتـــهــــدف أوكـــار داعش و

مخابئهم  تسير بشكل جيد". 

2019 وفـي  23آذار/مــــــــــــــــارس 
قـراطية أعلـنت قوات سـوريا الـد
ة تـنظيم ـدعومة امـريكـياً هـز   ا
الـــدولــة اإلسـالمــيـــة إثـــر مـــعــارك
اسـتـمـرت بـضـعـة أشـهـر حـوصـر
خـاللـهــا مـقــاتـلــوه من جــنـســيـات
مختـلفة من أوروبـا ودول أسيوية
وعــــــربــــــيــــــة واآلالف من أفــــــراد
عـائالتـهم في بــلـدة الـبـاغـوز قـرب
احلـدود الـعـراقـية في أقـصى ريف

دير الزور الشرقي. 
وإثــر ذلك أطــلــقت قــوات ســوريـا
ـقـراطيـة  بـدعم من الـتـحالف الـد
ـالحـقـة عـنـاصـر الـتـنـظـيم حـمـلـة 
توارين في شـرق دير ال وباتت ا
تـسـتـهدفـهم عن طـريق االعـتـقاالت
ـيــدانـيــة أو عـبـر أو الــعـمــلـيــات ا
عملـيات إنزال جوي إال أن ذلك لم
ـــنــطـــقــة. يـــوقف نـــشــاطـــهم في ا
ويـتـبنـى تنـظـيم الدولـة اإلسالمـية
بـــشـــكـل شـــبه يــــومي اعـــتـــداءات

وعـمــلـيـات اغــتـيــال في شـرق ديـر
الـزور وتـطـال خـصـوصـاً عـنـاصـر
ـقـرطـية.وال من قـوات سـوريـا الد
يـزال الـتـنـظــيم يـنـتـشـر أيـضـاً في
ـــتــرامـــيــة الــبـــاديــة الـــســـوريــة ا
ــسـاحــة والــتي تــمـتــد من ريف ا
حـــــمـص الـــــشـــــرقي وصـــــوالً إلى
احلــدود الــعــراقــيـة وحــيث يــشن
هـــجـــمـــات ضـــد قـــوات الـــنـــظـــام
الــســـوري.  وكـــان الـــعــراق أعـــلن
ـتـطـرف "الـنـصـر" عـلى الـتـنـظـيم ا
نــهـايــة الـعـام  2017بــعـد مــعـارك
دامـيـة ألكثـر من ثالثـة أعـوام. لكن
فـلــول اجلـهــاديـ مــا زالت قـادرة
عــلى شن هــجــمــات عــلى الــقـوات
األمنية في مناطق نائية في شمال
ا حذر خبراء البالد وغربها.ولـطا
ـة وقــادة عـســكـريــون من أن هــز
الــتــنــظــيم وجتــريــده من مــنــاطق
سـيـطــرته ال تـعـني الــقـضـاء عـلـيه

. نهائياً الحقة خاليا داعش قوات سوريا تشن حملد 

كاظم هاشم نعمة

الضرر فقد أظهرت دراسة لباحث
في جـامعـتي تورونـتو وسـتانـفورد
عام  2016أن األمـيـركيـ من أصل
إفــريــقـي الــذين يــحــاولــون إخــفــاء
عــرقــهم عـــلى ســيــرتـــهم الــذاتــيــة
يـتـلقـون اتـصاالت من أربـاب الـعمل
تــــزيــــد بـــــأكــــثـــــر من مـــــرتــــ عن
ـانـويل سـانـشـيـز اآلخــرين.وقـال إ
الـطــالب األسـود الــذي يـكـاد يــنـهي
دراسته وكـان يشـارك في التـظاهرة
أمـام الـبـيت األبـيض "أنـا بـالـتـأكـيد
في مــوقع غــيـر مــؤات مع انــتــهـاء
دراســتـي في اجلــامـعــة وكــوني من

اسـتخـدام الـقـوة الـعـسـكـرية قط.
اليـصح اسـتـراتــيـجـيـا ان يـفـشي
الـــرئـــيـــــــس صــدام حـــســـ عن
عـــزمـه عـــلى اســـتـــخـــدام الـــقـــوة
الــعـســكــريــة ولـيــســتــأنس بـرأي
اللـجـنـة أمـر مـحـال في مـحال في

محال. 
مـــا اشــار الــيه دكـــتــور مــازن في
تــوضـيــحه بـقــوله ( كـمــا إن عـدد

الــــــذيـن اقــــــتــــــرحــــــوا عـــــدم
اسـتخـدام الـقـوة الـعـسـكـرية
ضد دولة الكـويت كانوا فقط
اربــعـــة من مـــجــمل اعـــضــاء

اللجنة) . 
يـوحي إن اللـجـنة كـانت على
عـــلم. هـــذه مـــعـــلــومـــة غـــيــر
صــــحـــيـــحــــة قط لـــذا أرجـــو

التوكيد عليها.  
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بغداد

Whatever ? حــــدث ألبـــريل غـالســـبي
Happened to April Glaspie"
third world نُــشـرت في مـوقـــــــــــــــع
traveler  
حـتى اآلن يكـون قد مـرّ أكثـر من خـمسة
شؤوم عـشر عـاما عـلى ذلك االجـتمـاع ا
في  25يـولـيـو تـموز  1990بـ سفـيرة
امـريك وقتها في العراق أبريل غالسبي
والــرئـــيس صــدام حــســ الــذي فــسّــر
حــديــثـهــا عــلى أنــهــا تـعــطــيه الــضـوء
األخـضر من واشنطن لغزو الكويت بعد

ثمانية أيام.
وزارة اخلـارجـية األمـريكـيـة التي يُـقال
إنـها أصدرت أمرا بـسكوت غالسبي في
أغـسـطس  1990ومَـنْـعـهـا مـن الـتـحدث
إلـى وسـائـل اإلعالم حــول مـا حــدث في
ذلـك االجـتـمـاع مـا زالـت عـلى مـا يـبـدو
تُـلـزمـهـا بـالـصـمت عـلى الـرغم مـن أنـها
تـــقــــاعـــدت من اخلــــدمـــة األمـــريــــكـــيـــة

اخلارجية في عام 2002.
طـوال كل السنوات التي تلت اجتماعها
مـع صدام حـسـ لم تـتـحـدث غالسـبي
قـط عن ذلـك االجــــتـــــمــــاع إلـى وســــائل
اإلعـالم ولم تـظـهــر كـضــيف في حـديث
تـلفزيوني ولم تكتب مقالة أو كتابا عن
ـتـحدة وقـتـها كـدبـلومـاسـية لـلـواليات ا
ــاذا? ومــا فـي بــغــداد. والــســؤال هــو: 

الذي حتاول أخفاءه?.
وُلــــدت أبــــريل كــــاثـــريـن جالســــبي في
فــانـكـوفــر كـنـدا في  26أبـريل ?1942
وتـخــرجت من كـلـيـة مـيـلـز في أوكالنـد
كـاليـفورنـيا في عام  1963ومـن جامعة
جـونز هوبـكنز في عام 1965. وفي عام
دخـــلت الـــســلـك الــدبـــلـــومــاسي 1966
األمــريـكي حــيث أصـبــحت خـبــيـرة في
الــــشـــــرق األوسط. بــــعــــد وظـــــائف في
الــكــويت وســوريــا ومـصــر  تــعــيـ
جـالسـبي ســفــيـرا إلى الــعــراق في عـام
1989.
وجـــاء تــعـــيــ جـالســبـي في الــفـــتــرة
الـــــتي قـــــدمـت خاللـــــهــــا 1980-1988
ـتـحــدة دعـمـا سـريــا كـبـيـرا الــواليـات ا

للعراق خالل حربه مع ايران.
قـبل عام  1918كـانت الـكـويت جزءا من
احملـافظة العثـمانية في مديـنة البصرة
وبـالـتـالي إلى حـد ما جـزءا من الـعراق
ولـكـن الـعـراق اعـتـرف بـاسـتـقاللـهـا في
عــام 1961. وبــعـد انـتــهـاء احلـرب بـ
إيـران والـعـراق قـدمت الـكـويـت لـلـعراق
خـاللها  14مـلـيار دوالر بـدأ خالف ب
الـعراق والـكويت عـلى التـرسيم الـدقيق
حلـــدودهــمــا والـــوصــول إلى اجملــاري
ــائــيـة والــســعــر الـذي كــان يــبـاع به ا
بـرمـيل الـنـفط الـكـويـتي والـتـنقـيب عن

ناطق احلدودية. النفط في ا
وفي هـذا السياق كـان اجتماع غالسبي
األول مـع صـدام حـسـ في  25يــولــيـو
تـمـوز  1990. جـالسبي نـفـسـهـا طـلبت
االجــتـمـاع مــؤكـدة أنـهـا حتــمل رسـالـة
عــاجـلـة لـلـرئـيس الــعـراقي من الـرئـيس
االمـــريــكي جـــورج اتش دبــلـــيــو بــوش
بـوش األب. في عـامـ لـهـا كـسـفـير إلى
الـــعـــراق كـــان هـــذا أول لـــقـــاء خـــاص
. وقــد كـان لــغالســبي مع صـدام حــسـ
آخـر اجتـماع لـها أيـضا. نـسخـة جزئـية
من هــذا االجـتـمــاع جـاءت عـلـى الـنـحـو

التالي:
 dO³  nÞUFð

السفيرة األمريكية غالسبي:
"لــدي تـعـلـيــمـات مـبـاشــرة من الـرئـيس
بــوش لـتـحــسـ عالقـاتــنـا مع الـعـراق.
لـديـنــا تـعـاطف كـبـيـر مع سـعـيـكم لـرفع
ـــبـــاشــر أســـعـــار الـــنـــفط والـــســـبب ا
لــلـمـواجـهــة مع الـكـويت. وقــفـة . وكـمـا
تـعلـمون لـقد عـشت هنـا لسـنوات وأنا
مـعـجـبـة بـاجلـهود غـيـر الـعـاديـة إلعادة
بــنـــاء بــلــدكم بـــعــد احلــرب بــ إيــران
والـعراق. ونحن نعـرف ما حتتاجه هذه
الـعمـلية من األمـوال. ونحن نـتفهم ذلك
ورأيــنــا هـــو أنه يــجب أن تــكــون لــديك
فـــرصـــة إلعـــادة بــنـــاء بـــلـــدك. وقـــفــة .
ـكـنـنـا أن نرى أنك قـد نـشـرت أعدادا و
هـائلـة من القوات في اجلـنوب. عادة لن
يـكون أي شىء من هذا من شأننا ولكن
عـندما يحـدث هذا في سياق الـتهديدات
األخـرى اخلـاصة بك ضـد الكـويت فإنه
ـعـقـول بـالـنـسـبـة لـنـا أن سـيــكـون من ا
نـقـلق. ولهـذا الـسبب تـلـقيت تـعـليـمات
ألســألك بــروح من الــصــداقــة - ولـيس
اذا حشدت ـواجهة - بشأن نـواياكم;  ا
الــقـــوات اخلــاصــة بك قــريــبــا جــدا من

احلدود الكويتية "?
: الرئيس صدام حس

"كــمــا تـعــلـمــون لــسـنــوات وحـتى اآلن
ــكـن لــلـــتــوصل إلى بـــذلتُ كل جـــهــد 
تـســويـة خلالفـنـا مع الـكـويت. سـيـكـون
... أنـا على هـنـاك اجـتـمـاع خالل يـومـ
ـفــاوضـات فــرصـة اســتـعــداد العـطــاء ا
مـوجزة أخرى. وقفة. عندما نلتقي نحن
الـعراقي مع الكويـتي ونرى أن هناك
أمـال فلن يحدث أي شىء. ولكن إذا كنا
غـيــر قـادرين عـلى إيـجـاد حل بـعـد ذلك
سـوف يكون من الطـبيعي ان العراق لن

وت". يقبل ا
السفيرة األمريكية غالسبي:

{ ما هو احلل الذي سيكون مقبوال?"
: الرئيس صدام حس

- "إذا اســتــطـعــنــا االحـتــفــاظ بـكل شط
الـعرب  –وهـو هدفـنا االسـتراتـيجي في
حـربــنـا مع إيـران - فـنـحن سـوف نـقـدم
تــنــازالت لـــلــكــويــتــيــ ولــكن إذا كــنــا
مـضـطرين لالخـتيـار بـ االستـمرار في
االحـتـفاظ بـنـصف شط وعـموم الـعراق.
الــذي من وجـهـة نــظـر الـعــراق يـشـمل
الــكـويت فــإنـنـا ســوف تـتــخـلى عن كل
شط الــعــرب لـلــدفـاع عن مــطــالـبــنـا في
الـكويت لـلحـفاظ عـلى عمـوم العراق في
الـشكل الذي نـتمنى أن يكـون. وقفة . ما
ــتــحـدة حــول هـذا هــو رأي الــواليـات ا

وضوع?" ا
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الــشـــيــوخ وجلــنــة االســـتــخــبــارات في
مــــجــــلـس الــــشــــيــــوخ بــــاإلطالع عــــلى
كتوبة للسفيرة غالسبي?". التعليمات ا
في هــذه الـلـحــظـة قـوطع بــيـرو من قـبل
الــرئـيس جـورج بـوش األب الـذي صـاح

قائال:
"أنــا عــنــدي اجلــواب عــلى ذلـك. إن هـذا
يـحـولـنـا إلى الـشـرف الـوطـني! ... وهذا

أمر سخيف تماما!"
ــاذا مُــنــعت الــســفــيــرة غالســبي من  #
الــكالم بـأمـر من وزارة اخلـارحـيـة حـتى

بعد تقاعدها من اخلدمة عام 2002
Kaleem يــقــول الــكــاتب "كــالــيـم عــمـر
Omar " في مــقـالـة عــنـوانـهــا : "مـهـمـا
Whatever ? حــــدث ألبــــريل غالســــبي
Happened to April Glaspie"
third world نُـــــشـــــــــرت فـي مــــوقــــع
traveler  

ÂËRA  ŸUL²ł«
حـتى اآلن يـكون قـد مرّ أكـثـر من خمـسة
ـشؤوم عـشـر عامـا على ذلـك االجتـماع ا
في  25يـولـيـو تـموز  1990بـ سـفـيرة
امـريكا وقتها في العراق أبريل غالسبي
والـــرئــيس صــدام حـــســ الــذي فــسّــر
حــديــثــهــا عـلـى أنـهــا تــعــطــيه الــضـوء
األخـضر من واشنطن لغـزو الكويت بعد

ثمانية أيام.
وزارة اخلـارجـيـة األمريـكـية الـتي يُـقال
إنـها أصـدرت أمرا بسـكوت غالسبي في
أغـسـطس  1990ومَــنْـعـهـا من الـتـحـدث
إلـى وســائل اإلعالم حــول مــا حــدث في
ذلـك االجـتـمــاع مـا زالت عـلى مــا يـبـدو
تُـلـزمــهـا بـالـصـمت عـلى الـرغم من أنـهـا
تـقاعدت من اخلدمة األمريكية اخلارجية

في عام 2002.
طـوال كل السنوات التي تـلت اجتماعها
مـع صـدام حـسـ لم تـتـحـدث غالسـبي
قـط عن ذلـك االجــــتـــــمـــــاع إلى وســـــائل
اإلعـالم ولم تـظــهـر كــضـيـف في حـديث
تـلفزيوني ولم تكتـب مقالة أو كتابا عن
تحدة في وقتها كدبلوماسية للواليات ا
ــاذا? ومـا الـذي بــغـداد. والــسـؤال هـو: 

حتاول أخفاءه?.
# غـالسـبي: كــنتُ ضــحـيــة خلــداع عـلى

نطاق كبير 
ســواء أكـــان األمــر ســخــيــفــا أم ال فــإن
حقيقة األمر هي أنه بعد أن تركت أبريل
غـالســبي بــغــداد فـي أواخــر أغــســطس
وعـادت إلى واشـنـطن ظـلت في ?1990
طـي الـكـتـمـان من قـبل وزارة اخلـارجـيـة
ــدة ثـــمــانــيـــة أشــهــر ال يــســـمح لــهــا
بــــــاحلـــــديـث إلى وســــــائل اإلعـالم ولم
تــخـرج عن صــمـتــهـا إلى قــبل الـنــهـايـة
الـــرســمــيــة حلـــرب اخلــلــيج  11أبــريل
عــنــدمــا اســتـدعــيت لــلــشــهـادة ?1991
بـشـكل غـير رسـمي أمـام جلنـة الـعالقات
اخلــارجـيــة في مـجــلس الـشــيـوخ حـول

. لقائها مع صدام حس
قـالت انهـا كانت ضـحية "خلـداع متـعمد
عـلى نطاق كبير" واسـتنكرت نسخة من
هـذا االجـتمـاع واعتـبرته "افـتراء" يـعمل
عـلى تشـويه موقـفهـا رغم أنهـا اعترفت
أنـــهــا حتـــتــوي عـــلى "قـــدر كــبـــيــر" من
احلــقــيــقــة. انــتــظــرت الــدبــلــومــاســيــة
ُـخضرَمة مهمتـها القادمة حيث عُينت ا
فـي وقت الحـق في مــــــنــــــصب قــــــلــــــيل
تحدة في نيويورك. ستوى في األ ا ا
ثـم الــقــوا بــهــا في وقـت الحق في كــيب
تــاون عــاصــمــة جــنــوب أفــريــقـيــا في
مــنـصب الـقـنـصـل األمـريـكي الـعـام. ولم
يُــسـمع عــنـهـا شــيئ مـنــذ تـقــاعـدهـا من
اخلــدمـة الـدبـلـومــاسـيـة في عـام 2002.
اخــتــفت تــمـامــا كــمــا لـو أنــهــا لم تــعـد
.ثم ظــهـرت أخــبـار عــلى مـوقع شــخـصــاً
غــــوغل في  8/25/ 2003تــــشـــيـــر إلى
مـقتل أبريل غالسبي بحادث سيارة قبل
ـوعـد فـي شـباط 2003 أشـهـر من هـذا ا

وهو أمر لم يتأكد حتى اآلن".  
 #معلومات أخرى عن غالسبي :

ذابح في البلدان التي تظهر اذا حتصل ا  }
فيها غالسبي الصومال رواندا لبنان?

- فـي عـــام  1993عــــادت غالســــبي إلى
اخلـــدمـــة الــفـــعــلـــيـــة في مـــكــتب وزارة
اخلــارجـيــة لــلـشــؤون األفـريــقـيــة حـيث
عُـيّــنت في الـصـومـال  وهـنـاك انـتُـقـدت
ألنـــهـــا عـــمـــدت إلى إثـــارة عـــداء أمــراء
احلـرب فـي الـصـومـال مـثل مـحـمـد فـرح
عارك استمرت عيديد فتسبّب احلدث 
سـتة اشهر قُتل فـيها مئات الـصومالي
و  80مـن قــوة حــفظ الــسالم الــتــابــعــة
ـتـحـدة هـناك.  بـعـد وقت قـصـير لأل ا
مـن كـارثـة الـصـومـال اخـتـفت غالسـبي
مـرة أخرى إال أنها ظـهرت من جديد في
منطقة "رواندا" حيث كانت مذبحة أكثر
من مـليـون شخص قد بـدأت لتـوها. قبل
مــهــمـتــهــا في الــعــراق كـانت غـالسـبي
تـتـمركـز في لبـنان خالل احلـرب األهلـية

ريرة والدامية في هذا البلد.  ا
ـناطق { هل حـقـيقـة أن غالسـبي تـظهـر في ا
الـتي يحـصل فـيهـا عنف بـعـد وقت قصـير من
ظـــهـــورهـــا الول مـــرة هـــو أمـــر عـــلى ســـبـــيل

ا تمهيد للخراب والدمار? الصدفة أو ر
- فـي يـنـايـر عـام  1995تــولت غالسـبي
عــمــلــيــات وكــالــة الــغــوث والــتـشــغــيل
لالجــئــ الـفــلـســطــيـنــيــ في الـضــفـة
تـحدة صحـيفة الـغربيـة التابـعة لأل ا
اإلنـدبـندنت 95/13/3. وبـحلـول أبريل
كـــانت غالســـبي في مــعـــركــة مع 1995
سؤول تحدة ا بعوث اخلاص لأل ا ا
ــســـــــــــــــاعــدات في غــزة عـن تــوزيع ا

ز 96/4/28. واشنطن تا
أخـيـرا : وثـائق ويـكـيـلـيـكـس الـسـرّية #
حتــسم الــقــضــيــة: بــوش أعـطـى صـدام
حس الضوء األخضر لغزو الكويت

نص وثــائق ويـكـيـلـيـكس الـسـرّيـة الـتي
تـكشف أن السفـيرة األمريكـية في بغداد
أبـــريل غالســبي أعـــطت صــدام حــســ
الـضـوء األخضـر لغـزو الكـويت بتـوجيه
مـن الرئـيس بـوش األب ووزير خـارجـية

تحدة جيمس بيكر  . الواليات ا
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فـي أبـــريل نـــيـــســـان   1991شـــهـــدت
غـالســــبـي أمــــام جلـــــنــــة الـــــعالقــــات
اخلـارجـيـة في مـجلس الـشـيـوخ. قالت
إنــهــا في اجــتــمـاع  25يــولــيــو تــمـوز
"حـذّرت مـرارا الـرئيس الـعـراقي صدام
حـســ من اسـتـخـدام الـقـوة لـتـسـويـة
خـالفه مع الــكـويت". وقــالت أيــضـا إن
صـدام قـد كـذب عـليـهـا حـ نـفى نـيته
لـغـزو الكـويت. وردا عـلى سؤال لـشرح
كــيف فـسّـر صـدام تـصــريـحـاتـهـا عـلى
أنــهـا تـعـني ضـمـنــا مـوافـقـة الـواليـات
ــتـحــدة عـلى غــزو الـكــويت أجـابت: ا
"نـحن بـحـماقـة لم نـدرك انه صـدام كان
ـتـحدث غـبـيا". فـي يولـيو  1991قـال ا
بـــاسم وزارة اخلــارجــيـــة االمــريــكــيــة

ريتشارد باوتشر في مؤتمر صحفي:
"لــديــنـا الــثـقــة في تــقـاريــر الــسـفــيـرة
غالسـبي. لـقـد ارسـلت لـنـا بـرقـيات عن
الحظـات التي لـقـاءاتهـا على أسـاس ا
 إجـراؤها بـعد االجتـماع. كـما قدمت
شـهادة من خمس ساعات أو أكثر أمام
الـلـجـنـة عن سـلـسـلـة مـن االجـتـمـاعات
ـا في ذلك هـذا الـلـقاء الـتي عـقـدتـها 

." مع صدام حس
الـبـرقـيـات التي أرسـلـتـها غـالسبي من
الـعـراق حول لـقائـهـا مع صدام حـس
لـم تـعــد ســريــة. تــقـاريــر غالســبي عن
لــقـائــهـا مـع صـدام تــقـول ان الــرئـيس
جــــورج بـــوش األول "قـــد أوعــــز لـــهـــا
بـــتـــوســيـع وتــعـــمـــيق عالقـــاتـــنــا مع
الـعراق". وقـالت البـرقيـة أن صدام في
ـــقــابل عــرض "الـــتــحــيــات احلــارة" ا
لـــلـــرئـــيس بـــوش وأنـه كـــان "صـــادقــا
بـالـتـأكـيـد" في عـدم الـرغـبـة في احلرب

كما تقول البرقية.
ظـــلت جالســبي مـــلــتــزمــة بـــالــصــمت
لـسنوات حـول موضوع تصـرفاتها في
الــعـراق. ولـكــنـهــا في مـارس آذار عـام
أعــطت مــقــابــلــة مـع صــحــيــفـة 2008
قابلة لـبنانية هي "دار احلياة". وفي ا
قـالت إنها ال تشـعر بالنـدم. "لقد انتهى
كـل شىء.وال أحــد يـــريـــد أن يــتـــحــمل
ـسـؤوليـة وأنـا سعـيـدة جدا بـتـحمل ا
ـا لـم أكن قــادرة عـلى ــســؤولــيــة. ر ا
جـعل صـدام حسـ يعـتقـد أننـا سوف
نـفعل مـا قلـنا أنـنا سـوف نفعـله ولكن
وبـكل صـدق أنـا ال أعتـقـد أن أحدا في

العالم كان بإمكانه أن يقنعه".
ـقـابــلـة أشــارت غالسـبي إلى أن فـي ا
لـقـاءهـا مع صدام انـقـطع عـندمـا تـلقى
الـرئـيس الـعـراقـي اتصـاال هـاتـفـيـا من
صري حسني مبارك. وقالت الـرئيس ا
بارك أنه أن صـدام قال لها انه قـد أكد 
ســيـحـاول تــسـويـة الــنـزاع. بـرقــيـتـهـا
دعــمت هـذه الـروايــة لألحـداث. الـنص
ترجم الرسمي الـعراقي الذي سجـله ا
لـصـدام حـسـ عن الـلغـة اإلجنـلـيـزية
ســعـــدون الــزبــيــدي يــقــول ان صــدام
حــســ قـال أن مــبــارك اتـصـل به قـبل

لقائه مع غالسبي.
# وجهات نظر استعادية

في عام  ?2002نـشرت صحيفة "تقرير
واشـــنـــطن لـــشـــؤون الـــشـــرق األوسط
Washington Report on Middle
East Affairs وصـفا جـديدا الجـتماع
غـالســــبي بـــــصــــدام من قـــــبل أنــــدرو
ـتــحـدة كــيـلــجــور سـفــيـر الــواليــات ا
الــســابق لــدى قــطـر. خلّص كــيــلــجـور

االجتماع على النحو التالي: 
"في اجـتـمـاعـهـمـا أوضـحت الـسـفـيرة
ـتحدة األمـريكـية لصـدام أن الواليات ا
لم تـــتــخــذ مــوقــفــا بــشــأن الــنــزاعــات
الـــعـــربـــيـــة الــعـــربـــيـــة مـــثل اخلالف
احلــــدودي بـــ الــــعـــراق والــــكـــويت.
وأوضـــــــحـت مع ذلـك أن اخلـالفــــــات
يـجب تـسـويتـهـا بالـوسـائل الـسلـمـية.
وقــد تــراجــعت مــخـاوف غالســبي إلى
حــد كـبــيــر عـنــدمـا قــال صـدام لــهـا ان
ـقبل االجـتمـاع ب الـعراق والـكويت ا
ــراسم فـي جــدة ســيــكــون ألغــراض ا
ــنـــاقــشــات الـــذي يــجب أن تـــتــبـــعه ا
ـوضـوعـيـة الـتي سـتـعـقـد في بـغداد. ا
وردا عـلى سؤال الـسفيـرة حدّد صدام
مـوعدا لزيـارة سمو ولي العـهد الشيخ
سـعـد عـبـد الـله إلى بـغـداد إلجـراء تلك
ـوضـوعـيـة. وهـنـا يـظـهر ـنـاقـشـات ا ا

اخلداع احلقيقي لصدام حس
ــشــار إلــيــهــا في ال تــظــهــر الــنــقــاط ا
الـفـقـرتـ الـثـانـيـة والـثـالـثـة أعاله في
ــزعــومـــة عن اجــتــمــاع الــنـــصــوص ا
غـالسبي بصدام الـتي  إصدارها من
قــبل الــعــراق والــتي تـســتــنــد مــعـظم
االنـــتــقــادات الـالحــقــة ضـــد غالســبي
إلـيها. لـو كانت هنـاك نسخـة كاملة من
االجــتــمــاع مــوجــودة أو لـو أن وزارة
اخلـارجـيـة تـرفع الـسـريـة عـن بـرقـيات
غـالســبي حــول االجــتــمــاع فــقــد يــتم

التوصل إلى تقييم مختلف ألدائها.
ر وقـد كتب البروفيسور جون ميرشا
والـبـروفـيـسـور سـتـيـفن والت فـي عدد
يــنـايــر/فـبــرايـر عـام  2003مـن مـجـلـة
Foreign Policy السياسة اخلارجية
قـائل : "إن صدام حـس قد تقرّب من
عرفـة كيف سـيكون ـتحـدة  الـواليات ا
ـقـبل لـلـكـويت. رد فـعـلـهـا عـلى غـزوه ا
جـنبـا إلى جنب مع تعـليق غالسبي أن
"لـيس لدينـا رأي في النزاعات الـعربية
الـــعــربــيــة مــثـل خالفك احلــدودي مع
الـــكـــويت " كـــانت وزارة اخلـــارجـــيــة
االمــريــكـيــة قـد قــالت لــصـدام في وقت
ســـابـق إن واشـــنـــطن" لــــيس لـــديـــهـــا
الـتـزامات دفـاعيـة أو أمنـية خـاصة مع
الـكـويت". ويسـتـنتـج األستـاذان أن "قد
ـتحـدة لم تهـدف منح تـكون الـواليات ا
الـعراق الضوء األخضـر لغزو الكويت

ولكن هذا هو ما فعلته عمليّا".
# الـسـفـيـرة غالسـبـي لـصـدّام حـس :

قضيّة الكويت ال عالقة لها بأمريكا 
Kaleem يــقـول الــكـاتب "كــالـيـم عـمـر
Omar " بغدادفي مـقـالـة عـنـوانـهـا : "مـهـما

 بغداد

·UB)« nOB½

…—«œù« v{u
ا هي عليه  ,بـالكاد "اضحى الـعراق اكثر من مـجرد اسم على اخلارطـة. فاحلكومـة 
كانت تـستـحق وصـفهـا بحـكم الـلصـوص . وبالـرغم من تـوكيـدات ادارة بوش بـعكس
ذلك  ,كانت احلـكومة بنظر العراقي واالجانب على حد سواء  ,حـكومة غير شرعية ,
نظمة  ,وال حول لها عمليا سوى سرقة ة ا يليشات وتتحكم بها اجلر تهـيمن عليها ا
ال من ودائع اجلمهور . هذا ما كـان ينطبق على السلـطات احمللية ومجالس النـفط وا
ـركـزيـة اجلـوفـاء "  كان هـذا وصف كـل من سـتيـفن احملـافـظـات  ,اسـوة بـاحلـكـومـة ا
بـيدل ,ومايـكل ا. اوهانلـون و كنيـث م. بوالك للـعراق سنة 2006واحلـقيقة إن الوضع
يزداد سـوءا منـذ ذلك التـاريخ ولغـاية كـتابـة هذا الـكتـاب في نيـسان 2014. فوزارات
الدولة اخملـتلفة لم تظهر قدرة على إدارة القطاعات اخملتلفة التي تديرها وتتصل بها
ال من حــيث مـســاهـمــاتـهــا في مـجــال اإلنـتــعـاش اإلقـتــصـادي وال مـن حـيث تــوفـيـر
اخلـدمـات وال من حــيث بـنـاء قــدراتـهـا وال من حــيث مـكـافــحـة الـفــسـاد وال من حـيث
تخفـيف أعبـاء الروتـ والبـيروقـراطية الـشديـدين التي تـغلف الـيات فـساد بـاتت تلقي
بظاللـها على أية الـية إلدارة أية دائـرة أو مرفق حكومي. هـذه الفوضى حتدث في كل
الـوزارات ففي وزارة الـتـربيـة مثال , هـدم  700مـدرسة في شـهـر واحد اثـنـاء تولـية
ــدارس ــدارس الى ا الــوزيــر األســبـق مــحــمــد تــمــيم لــلــوزارة وأرسل طالب هــذه ا
اجملــاورة لـهـا لـيـصـبـح الـدوام فـيـهـا بـثـالث وجـبـات مـا سـاعـد عــلى خـفض مـسـتـوى
الـتـعــلـيم واتـسـاع ظـاهـرة الـتـســرب من الـتـعـلـيم ولم تـقـم الـوزارة بـايـة عـمـلـيـة بـنـاء
دارس فـضال عن موضـوع ا ـدارس الـتي هدمـتهـا  لتـتعـويض ولـو جزء بـسيط من ا
ذات الـهـيـاكل احلديـديـة في زمن الـوزيرالـسـابق خضـيـراخلـزاعي-الذي شـغل الحـقا
منـصب نائب رئيس جـمهورية الـعراق- وأعادت وزارة الـتربية بـعد سنـوات إحالة تلك
ـوضـوع رغم تـغـير ـقـاولـ اجلدد ولم يـجـر حتـقـيق شـفاف بـا ـدارس الى بـعض ا ا
ـدرسـية فـوزارة التـربيـة لـديهـا معـامل كبـيرة سـتلـزمات ا احلـكومـات أمـا موضـوع ا
درسية ومع ذلك تتعاقـد مع مقاول بالباطن ستلزمـات ا وورش لصـناعة الرحالت وا
ـستلـزمات وتتـرك منتـجات معـاملهـا ومن ثم جاءت فضـيحة طـباعة لتجـهيزهـا بتلك ا
نـاهج الدراسية في لـبنان وايـران رغم ان لدينـا مطابع خاصـة بوزراة التـربية والتي ا

درسية يغطيها التراب. ستلزمات ا أصبح حالها حال معامل ا
ومن الوجوه االخرى لسوء اإلدارة أيضا فشل مجلس الوزراء والوزارات واحملافظات
ـالـية في تـقـد حـسـاب خـتامـي لتـخـصـيـصـات مـوازنـاتـهـا كل عـام وفـشل وزارات ا
ـفتـرض في ـوازنـة احلـكـومـيـة في مـوعـدهـا ا ـتـعـاقبـة ومـجـلس الـوزراء في تـقـد ا ا
نـتهيـة وال زالت كثيـر من السنـوات بال سجالت ختـامية الشهـر العاشـر من السـنة ا
ـوازنة في هـا دفعـة واحدة عام 2016وألن مـناقـشة ا فيـما عـدا أربع سنـوات  تقـد
ا تخضع مجلس الـنواب تخـضع لتأثيـرات السياسـة والتجـاذبات السيـاسية أكثـر 
لتـلبـية احلـاجات الـضروريـة في البالد حـسب األولويـات يتم تـأخيـرها جملـرد إحداث
ردة فعل شـعبـية ضـد شخص رئيس الـوزراء الذي تـشتـرك في حكـومته كل األحزاب
والكتـل ومنهـا تلك الـتي "معـارضتـها" له في حـالة قل نظـيرهـا في بقـية أرجـاء العالم
وازنة وتتعطل مصالح الناس ومشاريع الدولة بل إن موازنة عام  2014 فتـتعطل ا
ـهــا من قـبل احلـكـومـة في مــنـتـصف الـشـهـر األول من عـام  2014الى مـجـلس تـقـد
الـنـواب الذي عـجـز عن قـراءتـها قـراءة ثـانـيـة جملرد إن رئـيس مـجـلس الـنواب حـيـنـها
ـسـحة الـشـخـصـيـة مع رئيس (اسـمـاة النـجـيـفي) عـلى خالف سـيـاسي تغـلب عـلـيه ا
الـكي) وال توجد ضوابط دستوريـة أو قانونية تمنع أي مجـلس الوزراء وقتها (نوري ا
ـوازنـة في مجـلس الـنواب إلنـشـغال الـنواب وازنـة ولم تـقر ا مـنـهمـا من تـأخيـرإقـرارا
حيـنها بدعايـاتهم اإلنتخابـية إلنتخابات 2014وشـهدت تلك السـنة وساطات وتدخالت
ــتــحـدة وبــعض دول اجلــوار لــلــتـوسط بــ الــفــرقـاء ــتــحـدة والــواليــات ا من األ ا

وضوع يؤشر السياسي من أجل تمرير موازنة تلك السنة! هذا ا
وجـود خــلل بـنـيـوي كـبـيــر في إدارة الـدولـة. مـثل هـذه احلـاالت
مــجــودة في أغـلب الــوزارات ولـذلـك فـإن من أولى خــطـوات
اإلصالح هي إعـادة تنـظيم عـمل الـوزارات على وفق آلـيات
ــديـر الـعــام مـخـالــفـتـهـا مـحـددة ال يــسـتـطـيـع الـوزيـر أو ا
واخلروج عـليها ومنها محـاولة إستثمار ما لدى كل وزارة
من إمـكانات وموارد وإدخالها ضمن موازنة كل وزارة ما

عنية إلى تطوير إمكاناتها الذاتية. يدفع الوزارة ا
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ليس لدينا رأي حول النزاعات 

الــســفــيــرة األمــريــكـيــة فـي بـغــداد في
اجـتمـاعها مع الـرئيس الـعراقي صدام

حس في  25تموز 1990
تحدة أي التزام" لـيس لدى الواليات ا
بـــالـــدفـــاع عـن الـــكـــويت ولـــيس لـــدى
ـتـحـدة أي نــيـة في الـدفـاع الــواليـات ا
عـن الـكـويت إذا تــعـرضت لــهـجـوم من

قبل العراق."
 wKO  Êuł

مــســاعــد وزيــرة اخلــارجــيــة لــشــؤون
الشرق األدنى 

شــهــادة أمــام الــكــــــــــــــونــغـرس 31
تموز  1990 قبل يوم من الغزو

"... قـلنـا لصـدام بأن بـإمكـانه أن يحتل
اجلـزء الـشـمـالي من الـكـويت وعـنـدما
أخـذها كلها أصبـنا باجلنون. وإذا كنا
ــاذا لـم نــســمح حــتى لـم نــقل له ذلك 
لـلجـنة العالقـات اخلارجيـة في مجلس
الــشــيــوخ وجلـنــة االســتــخــبـارات في
مــــجـــلس الــــشـــيــــوخ بـــاإلطـالع عـــلى
ــكــتــوبــة لــلــســفــيــرة الــتــعــلــيــمــات ا

غالسبي?".
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مـــــرشح الـــــرئـــــاســــة األمـــــريـــــكي في
انتخابات عام 1992

الصحفي البريطاني: "
"أنـتِ مَنْ شـجّع هــذا الـعـدوان  –غـزوه

الكويت? ماذا كنت تعتقدين?"
السفيرة األمريكية جالسبي:

"مـن الواضـح أننـي لم أكن أعـتـقد وال
أحــد غــيــري اعـتــقــد بــأن الـعــراقــيـ

سيأخذون " كل " الكويت."
الصحفي البريطاني:

"أي أنـكِ اعــتــقــدت أن صــدام ســيــأخـذ
كنك لك "بـعض" الكـويت? ولكن كـيف 

ذلك?!"
حـوار صـحـفي مع الـسـغـيـرة غالسـبي
أمـــام بــاب الــســـفــارة األمــريـــكــيــة في

بغداد
# : الـســفـيـرة غالسـبي لـصـدام حـسـ
لـــيس لـــديـــنـــا رأي حـــول الـــنـــزاعــات
الـــعــربــيــة الـــعــربــيــة مـــثل خالفك مع
الــكـويـت وقـضــيـة الــكـويت ال تــرتـبط

تحدة بالواليات ا
تـقـول مـوسـوعـة الـويـكـيــــــــبـيـديـا في
مــقــالـة بـــــــــــعـنــوان "أبـريـل غالسـبي

April Glaspie" :
جـاء تعـي جالسـبي كسفـير لـلواليات
ــــتـــحــــدة إلى الــــعـــــــــــــــراق بــــعـــد ا
فـتـــــــــرة 1980-  1988 الـتي خاللها
ـتـحـدة دعـمـا سـريـا قـدمـت الـواليـات ا
لـــــلـــــعـــــراق خـالل حـــــربه مـع ايــــران.
ــنــاسـبــة هي أول ســفــيــرة امـرأة وبــا

نطقة العربية. أمريكية في ا
كـان أول اجتماع لغالسبي مع الرئيس
الـعراقي صدام حسـ وبحضور نائب
رئــيس الـوزراء طـارق عـزيـز ومـتـرجم
صـــدّام "ســـعــدون الـــزبـــيــــدي" في 25
يـوليو 1990.  فـي برقـية لـها يوم 25
يــولــيـو  1990إلـى وزارة اخلــارجــيـة
خلّـصت غالسبي االجتماع على النحو

التالي:
"قـال صدام للسـفيرة يوم  25يـوليو أن
مـبارك قد رتب الجتـماع لوفود كـويتية
وعــراقـيـة في الـريـاض في 28 29 أو
تموز ثم يأتي ولي العهد الكويتي 30
ـفـاوضـات جـادة. "ال شيء الـى بـغـداد 
خـطـيـر سيـحـدث" قـبل ذلك كـان صدام

قد وعد مبارك بذلك.
وقـد نُشر اثـنان على األقل مـن محاضر
هــــذا االجــــتــــمـــاع. ولـم تــــؤكـــد وزارة
اخلـارجـيـة دقّـة هذه الـنـصـوص ولكن

 االفراج عن برقية غالسبي في مكتبة
بــوش ووُضـعت عـلى االنـتـرنت من قـبل

مؤسسة مارغريت تاتشر.
واحــدة من نـسـخـتي مــحـضـر اجـتـمـاع

غالسبي مع صدّام تقول:
ــكـنـنـا أن نــرى أنكَ [أي صـدّام] قـمتَ "
بــنــشـــر أعــداد هــائــلــة من الــقــوات في
اجلـــنـــوب. عـــادة هـــذا األمـــر لـــيس من
شــأنـنــا ولــكن عـنــدمــا يـحــدث هـذا في
ســيــاق تـهــديـداتـك ضـد الــكــويت فـإنه
ـعـقـول أن يـكـون هـذا من سـيــكـون من ا
شــأنــنــا. لـــهــذا الــســبب لــقــد تــلــقــيت
تـــعــلـــيــمـــات ألطــلب مـــنــكـم بــروح من
ـواجـهــة - بـشـأن الــصـداقـة - ولــيس ا
ــاذا الـــقــوات اخلـــاصــة بك نـــوايــاكـم: 
حــــشــــدت قــــريــــبــــة جــــدا مـن احلـــدود

الكويتية? "
وفـي خــتــام اإلجــتــمــاع قــالت غالســبي

لصدام:
"لـيس لدينا رأي حول النزاعات العربية
الـعـربـيـة مـثل خالفك مـع الـكويـت. وقد
وجّـهني وزيـر اخلارجيـة بيكـر بالتـأكيد
عـلى هـذه الـتـعلـيـمـات الـتي قُدّمت أوال
إلى الـعـراق في الـستـينـات والـتي ترى
أن قـضـيـة الـكويت ال تـرتـبط بـالـواليات

تحدة. " ا
نــسـخــة أخـرى من مــحـضــر االجـتــمـاع
وهي الـتي نُشرت في صحـيفة نيويورك
ـز يـوم  23ســبـتـمـبـر  1990تــقـول تــا

فيها غالسبي :
"ولــكن لــيس لـديــنــا رأي في الـنــزاعـات
الـعربـية العـربيـة مثل خالفك احلدودي
مع الـكويت. كنت في السفارة األميركية
في الكويت خالل أواخر الستينات. كان
الـتوجيه لـدينا خالل هذه الـفترة هو أن
ال نـعـبر عن أي رأي حـول هـذه القـضـية
وأن هــذه الـقـضـيـة ال تـرتــبط بـأمـريـكـا.
تحدثـ الرسمي جـيمس بيكـر وجّه ا

لـديـنـا لـلـتـأكـيـد عـلى هـذه الـتـعـلـيـمات.
ــشـكـلـة نــأمل أن تـتـمــكن من حل هـذه ا
بــاسـتـخـدام أيــة أسـالـيب مــنـاسـبـة عن
ـقـصـود هـو الـشاذلي طـريق الـقـلـيـبي ا
الـقــلـيـبي األمـ الـعـام جلـامـعـة الـدول
الـعـربـيـة أو عن طـريق الـرئـيس مـبارك.
كـل مـــا نــــأمــــله هــــو أن يـــتـم حل هـــذه

القضايا بسرعة".
# ويـكـيـبـيـديـا: غالسـبي مُـتـهـمـة بـأنـها
أعـطـت الـعـراق مـوافـقـة ضـمـنـيـة لـغـزو

الكويت
تـواصل موسوعـة الويكـيبيـديا مقـالتها

بالقول :
عــنــدمــا نُــشـرت هــذه الــنــصــوص عـلى
الــرأي الـعــام اتُـهــمت غالســبي بـأنــهـا
أعـطت مـوافقـة ضـمنـية لـلـغزو الـعراقي
لـــلـــكــويت الـــذي وقع في  2أغـــســطس
وقـيل إن قول غالسـبي أن "ليس .1990
لـدينا رأي في نزاعاتك العربية العربية"
وأن "قـضـية الـكويت ال تـرتبط بـأمريـكا"
 تـــفـــســـيـــره من قـــبل صـــدام بـــأن له
ــطــلــقــة في حلّ خالفــاته مع احلــريــة ا
ا يـراه مـناسـبـا. وقيل أيـضا الـكـويت 

أن صـدام لم يـكن ليـغـزوا الكـويت لو 
إعـطـاؤه حتـذيـرا واضحـا بـأن مـثل هذا
الـغزو سيواجه بالقوة من قبل الواليات
ــتـحــدة. وقـد كــتب الـصــحـفي "إدوارد ا
مـورتــيـمـر" في نـيـويـورك ريـفــــيـو أوف
بــوكس في نـوفــمـبـر 1990. "يــبـدو من
ــرجح كــثــيــرا جـدا أن صــدام حــسـ ا
مـضى قدما في غـزو الكويت ألنـه اعتقد
ـتحـدة لن تـفعل أي شيء أن الـواليـات ا
أكــثــر من اإلدانــة الــلــفــظــيــة. وقــد كـان
بــإمـكــانه اسـتـخـالص هـذا االسـتــنـتـاج
لـيس من لـقـائه مع الـسفـيـرة االمريـكـية
"أبـــريل غالســـبي" في  25 تـــمــوز ومن
تصريحات مسؤولي وزارة
اخلـارجية في واشنطن في
ذلـك الوقـت والـتي تـتنـصل
عـــلـــنـــا من أي الـــتـــزامــات
أمـــنـــيــة أمـــريـــكــيـــة جتــاه
الـــكـــويت فـــحـــسب ولـــكن
أيــــضـــا مـن جنـــاح إدارتـــا
ريـــغــان وبـــوش األب عــلى
حـــــــــدّ ســــــــواء فـي مـــــــــنع
مــحـاوالت من قــبل مـجـلس
الـشـيـوخ األمـريـكـي لـفرض
عـــقــــوبـــات عـــلى الـــعـــراق
النـــتـــهـــاكـــاتـه الـــســـابـــقــة

للقانون الدولي". 
فـي سـبــتــمــبـر   1990قــام
اثـــنــان من الــصـــحــافــيــ
الـــبــريــطــانـــيــ واجــهــوا
غالسبي بنسخة لقائها مع
صـدام حـسـ فـأجـابت أن
"مـن الـواضح أنـني لم أكن
أعـــتـــقـــد وال أحـــد غـــيــري
يـعتقد أن العـراقي كانوا
فـي طــريـــقـــهم ألخـــذ " كلّ "

الكويت".

السفيرة األمريكية جالسبي:
{ "لـيس لديـنـا رأي حـول الـنـزاعـات الـعـربـية
الـــعـــربـــيـــة مـــثل خالفك مـع الـــكــويـت. وزيــر
اخلارجـيـة جيـمس بـيـكر وجـهـني لـتأكـيـد هذه
الـتـعـلـيـمـات; الـتي قُـدّمت أوال إلى الـعـراق في
الـسـتـيـنـات. إن قــضـيـة الـكـويت ال عالقـة لـهـا

بأمريكا."
صدام يبتسم

-" بـعـد االجـتمـاع الـتوريـطي هـذا تركت
الـسـفـيـرة غالسـبي األوضـاع قـريـبـة من
االشـتـعـال لـلتـمـتع بـإجـازتهـا الـسـنـوية
ــعــاجلــة ــدة  8أســابـــيع في أوروبــا و

والدتها حسب قولها".
ـــتــحــدثـــة بــاسم وزارة اخلـــارجــيــة # ا
األمــريــكــيـــة: لم نــحــتج عــلى احلــشــود
العسكرية العراقية على حدود الكويت 
فـي مـؤتـمـر صـحــفي في واشـنـطن دعت
إلــيه وزارة اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة في
الـيـوم الـتـالي  26يـولـيـو تـمـوز ?1990
ـتحـدثة بـاسم وزارة اخلـارجية سُـئلت ا
األمـريـكـيـة مـارجـريت تـوتـويـلر مـن قبل

: الصحفي
تـحـدة أي نوع من { "هل أرسلت الـواليـات ا
الـرسـائل الـدبـلــومـاسـيـة إلى الـعـراقـيـ حـول
وضع  30000جـــــنـــــدي عـــــلى احلـــــدود مع
الكـويت? هل كان هناك أي نـوع من االحتجاج

تحدة?" أُرسل من حكومة الواليات ا
ردّت توتويلر :

ــــــــثـل هـــــــذا -"لــــــــيـس لي أي عــــــــلـم 
االحتجاج."

# وكـيل وزارة اخلارجية األمـريكية أمام
تحدة الـكونغـرس: ليس لدى الواليـات ا
أي الــتـزام بـالـدفـاع عـن الـكـويت ولـيس
تحدة أي نية في الدفاع لـدى الواليات ا
عـن الكويت إذا تعرضـت لهجوم من قبل

العراق."
في  31تــــمـــوز  1990قـــبل يـــومــ من
الـــغــزو الــعــراقـي شــهــد جـــون كــيــلي
مـساعد وزيرة اخلارجية لشؤون الشرق

األدنى أمام الكونغرس قائال:
تـحـدة أي الـتزام "لـيس لـدى الـواليـات ا
بــــالـــدفــــاع عن الــــكــــويت ولــــيس لـــدى
ـتحـدة أي نيـة في الدفاع عن الـواليات ا
الــكـويـت إذا تـعــرضت لـهــجــوم من قـبل

العراق."
 نـــصب الـــفخ بـــذكـــاء بـــالغ من خالل
غـالسـبي والــذي عـززته الــتـصــريـحـات
ارغريت توتويلر وجون كيلي. الـداعمة 
وســار صـدام حـسـ بــصـورة مـبـاشـرة
تحدة نـحو الفخ معتقدا بأن الواليات ا
لن حتـرك ساكنا لـو غزت قواته الكويت.
في  2أغسطس  ?1990بـعد ثمانية أيام
مـن اجـــتـــمـــاع جالســـبـي مع الـــرئـــيس
الـعـراقي اجـتاحـت قوات صـدام حـس

احملتشدة الكويت.
: لم نكن # الـسفيرة غالسـبي للصحـفي
نتوقع أن يأخذ صدام " كل " الكويت

بـــعــد شـــهــر واحـــد في بــغـــداد حــصل
صــحــفـيــون بــريــطـانــيــون عـلـى شـريط
يــتــضــمن نــســخــة من اجــتــمــاع صـدام
-أبـريل غالسـبي في  25يــولــيـو حــسـ
تـموز 1990. ومـن أجل التحقّق من هذه
ـذهـلــة حـاولـوا مـواجـهـة ــعـلـومـات ا ا
الــســيــدة غالســبي بــيــنــمــا كــانت تــهم

غادرة السفارة االمريكية في بغداد.
الصحفي :1

هل هـــذه احملـــاضــر يـــرفـــعــهـــا بـــيــده"
صحيحة سيدتي السفيرة?"
السفيرة غالسبي ال ترد

الصحفي :2
لـقــد كـنـتم تـعـرفـون أن صـدام سـيـغـزو"
الـكـويت ولـكنك لـم حتذريه بـأن ال يـقوم
بـــذلك. أنتِ لـم تــخـــبــريه بـــأن أمــيـــركــا
سـتدافع عن الـكويت. بل قـلت له العكس

- أن أمريكا ال عالقة لها مع الكويت..
الصحفي :1

غــزوه –أنـتِ مَنْ شــجّع هــذا الــعـدوان "
الكويت? ماذا كنت تعتقدين?"
السفيرة األمريكية جالسبي:

"مـن الـواضح أنــني لم أكـن أعـتــقـد وال
أحــد غــيـــري اعــتــقــد بــأن الــعــراقــيــ

سيأخذون " كل " الكويت."
الصحفي :1

أي أنـكِ اعــتــقــدت أن صـــدام ســيــأخــذ"
ـكـنك لك "بـعض" الـكـويت? ولـكن كـيف 
ذلـك?! لقد قال لـك صدام بوضوح أنه إذا
فاوضات فإنه سيتخلى إليران فـشلت ا
عـمّـا تـريـده وهـو شط الـعـرب مـقـابل كل
الــعــراق "وبــالــشــكل الــذي نــتــمــنى أن
يــكــون". وأنت تــعــرفــ أن هــذا يـشــمل
الــكـويت الـذي نـظـر الـعــراقـيـون إلـيـهـا

دائما كجزء تاريخي من بالدهم! "
الـسفيـرة غالسبي لم تقل شيـئا وطلبت

غادرة من الصحفي ا
الـصحفي رقم ": 1أمـريكا أعطت الضوء
األخـــضـــر لـــلـــغــزو. وكـــحـــد أدنى أنتِ
أفـهمتِ صدام أن بـعض العـدوان مقبول
ـــتــحـــدة ال تــعــارض - وأن الـــواليــات ا
سـيـطـرة الـعـراق عـلى حـقـول الـنـفط في
ـتـنـازع الـرمــيـلـة والـشـريط احلـدودي ا
ا في ذلك بوبيان عـليه وجزر اخلليج 

- التي يطالب بها العراق "?
مــرة أخـرى لم تـقـل الـسـفــيـرة غالسـبي
شـيـئا واغـلق بـاب سيـارتهـا الـليـموزين

وراء ظهرها وابتعدت بالسيارة.
# مـــرشـح الـــرئـــاســـة عـــام  1992روس
بـيرو: قلنا لصـدام بأن بإمكانه أن يحتل
اجلــزء الـشـمــالي من الـكـويـت وعـنـدمـا

أخذها كلها أصبنا باجلنون
ـناظرة بـعد ذلك بـعامـ خالل برنـامج 
عن اجلــولــة الــثــالـثــة من االنــتــخــابـات
الـــرئـــاســـيـــة لـــعــام  1992فـي شـــبـــكــة
الـتـلفـزيـون االميـركيـة ان بي سي نـيوز
قــال مـرشح الـرئـاسـة لـعـام  1992روس

بيرو:
"... قـلنـا له صدام بأن بـإمكـانه أن يحتل
اجلــزء الـشـمــالي من الـكـويـت وعـنـدمـا
أخـذها كـلهـا أصبـنا بـاجلنـون. وإذا كنا
ـــاذا لم نـــســـمح حـــتى لـم نــقـل له ذلك 
لـلـجـنة الـعالقـات اخلارجـيـة في مـجلس
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قـد وجّهني وزير اخلـارجية بيكـر بالتأكـيد على التعـليمات التي
قُــدّمت أوال إلى الـعـراق في الـسـتــيـنـات والـتي تـرى أن قـضـيـة

تحدة". الكويت ال ترتبط بالواليات ا

غبريل غالبسي عند مغادرتها بيروت

مكن وكل شيء متوقع  والقرار الذي تفكر بإتخاذه بريطانيا بأن السيـاسية فن ا
تـقـوم بـتجـنـيس ثالثـة ماليـ دفـعـة واحـدة من أبنـاء هـونغ كـونغ الـتي كـانت فـيـما
مضى جزء مـنها أمرا غير مـستبعد في وقتـنا احلاضر  وبهذا تـوجه صفعة قوية
لـلــصـ وتـصب كل أمــوال هـؤالء في اخلـزيـنــة وتـصـبح هــونغ كـونغ أحـدى قالع
ولـتضرب الـص رأسهـا باحلائط  ية جـزءا من الكيـان البريـطاني  التـجارة العـا
كمـا أن أمريكـا واالحتاد األوربي مرحـب وداعمـ لهذا الـقرار الذي سـوف يغير
ـشـهـد بالـكـامل .يـبـدو أن احلروب اآلن بـاتت لـيـست عـسـكريـة أو اقـتـصـادية بل ا
أصـبح هـنـاك سالح جــديـد وهـو أن جتـعل شـعــبـا بـأكـمـله جــزءا مـنك بـ عـشـيـة
وضحـاها من دون رصاصـة واحدة وبأقل التـكاليف ومـا تفكـر به بريطـانيا قامت
به روسيـا عندمـا التهـمت جزءا من أوكـرانيا وجـعلـتها جـزءا منـها حتت وصايـتها
وباتت تـعرف دوليا بتسمية " شبه جزيرة القرم " عام ألف وأربعة عشر . كما أن
وقـامت بـقص هــذه اجلـزيـرة الـصــغـيـرة إلى جـزءين تـركـيـا تـتــمـركـز في قـبــرص 
واجلـزء التي تـملـكه شكـلت علـيها جـمهـورية وحـكومـة متواضـعة غـير مـعتـرف بها
دوليـا طبعا إال في تـركيا  وهي "جـمهوريـة شمال قبـرص التركـية" واجلزء األخر
يـدعي أنه مـستـقل لـكن بـاحلقـيـقة هي  تـابع لـليـونـان بـشكل عـلـني . في تاريـخـنا
أيـضـا حـاول صدام حـسـ جـعل دولـة الكـويت جـزءا من الـعـراق  وأطلق عـلـيـها

احملافـظة التاسعة عشر وبقـية التفاصيل حاضرة في عقول
ا عاشوا هذه األحداث . هكذا جتري األمور الكـثيرين 
والــكل يـتـسـابق مـن أجل الـتـهـام األخــر حـتى يـتـوسع
ويتـمدد لـيصـبح هو رأس الـهرم وحـينـها سـوف يتدخل

بكل شيء ويفرض أرادته التي تخدم مصلحته .
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غبريل غالبسي

تقاعـد من حملة الـشهادات العلـيا او الدنيـا قد نفد عـلمه واستوقفت يظن البـعض ان ا
Expireانتاجيته شأنه شأن اآلله عندما تستخدمها في االنتاج سينتهي عمرها الزمني
هنـي لكي يستـريح من العمل فتمت احـالته على الـتقاعـد فينـبغي حتجـيمه عن العـطاء ا
الذي اوهن عـظمه وضعف سمـعه وبصره وتراجـعت بصيرته وكـذلك احلال حرمانه من
التواصـل مع احلياة العلـمية والقـيمية في مجـال تخصصه لـفسح اجملال امام االخرين
ـدارس ومـا الى ذلك  وهـذا مطـلب حق الحـتالل مـكـانـتـهم في اجلـامـعات والـكـلـيـات وا
لـلمـتـخرجـ اجلدد يـنـبغي الـوقـوف عنـده ودراسته دراسـة عـلمـيـة اقتـصاديـة انـسانـية
ن تصـور ذلك او استـدركه االعتـقاد قـد نسي وتـناسى ان اجتـماعـية. ولـكن البـعض 
الـعـقل الـبـشـري لـلـمتـقـاعـد  الـعـمـر الـعـقـلي  قـد وصل الى اعـلـى درجة ومـسـتـوى في
االتـزان االنـفـعـالي فـاذا أتـخذ قـراراً فـأن قـراره يـعـد اسـتـثـمـاريـاً وكـذلك احلـال يزداد
عطـائه وتـتـفتح قـدراته وتـقل اخـطائه ويـصـبح مؤسـسـة علـمـيـة قيـمـية مـتـكامـلـة للـعـطاء
ـتـعـدده ولـكن ال يـدركـهـا اال من درس في ـسـمـيــاتـهـا ا السـيـمـا اذا تـوافـرة الـرعـايـة 
مدرسـتـهـا وتعـلم من عـلـمـها وقـيـمـها انـتـاجـيته تـتـضـمن عـنصـران الغـنى عـنهـمـا يـعد
االسـاس الـفــاعل في االداء ×الـدقــة  ×و الـســرعـهـفــهـمــا اصالن من اصـول الــتـكـوين
وقره في وزارتي التعليم العالي هـاري لالداء .وكلنا امل واعتقاد جازم في قياداتنا ا ا
والتـربية خاصـة والوزارات االخرى عامه في ان يـتمحور ذلك الـعطاء القـيمي االنساني
ـستـقـبلـية فـلم ولن يـكن قد سـبـقهم الـكـاتب في التـصورات في تـصـوراتهم االبـداعيـة ا
قالـته هذه ولـكنهم هم الـسابـقون في توجـيهـاتهم الرائـده الستـباق اخلطـوات اجلريئه
ـؤسـسة ـتقـاعـدين في تـطويـر وحتـس ا في اسـتثـمـار عـقول الـعـلمـاء الـعراقـيـ من ا
االنتاجـية والعلميـة زالقيميـة للعراق ودعم مساهـماتهم في صنع القـرارات االستثمارية
ـتقاعدين الرشيـدة وابتكـار واقتراح وسائل واجـراءات دفاعيـة نفسيـة لصيـانة طاقات ا
ثال وفـيمـا ياتي مـقترحـاً تطـبيقـياً في اسـتحـداث تسمـيات السـتضافـتهم عـلى سبـيل ا
ـستـشارين الـرواد  القـدوة العـلمـية الـرائدة  وفي ضـوء ما تـقدم القـيادات الـرائدة  ا
هـني الـقيـمي يـعد ضـمانـاً نـفسـياً وصـحـياً واجـتمـاعـياً وحـقاً فـأن التـواصل العـلـمي ا
ـوذجـاً رائداً في مـشـروعـاً من حـقـوقـهم  ان رغب من تـقـاعـد في ذلك وكـذلك احلـال ا
هـنية رعـايتـهم وصيـانتـهم ال سيـما الـعمل في الـقطـاع اخلاص النـهم قدوتـنا الـعلـميـة ا
تقدمه ترى في القـيمية  في اجملتمع .ولـو اسدركنا اكثـر لوجدنا ان اغلب دول الـعالم ا
ـتقـاعـدين ثروة عـلـميـة قيـمـيه ال غنى عـنـها فـقـد دأبت مسـرعـة الى توافـر الـضمـانات ا
ا قدموه من ثال االجتماعيـة والصحية وفاءً  حلقوقـهم احلياتيه كافة منها عـلى سبيل ا
ـكـن عـدهـا او احـصــائـهـا ومــا الى ذلك لـلـحــفـاظ عـلى تــلك الـثـروات ودعم جـهـود ال 

ـومـتــهـا في احلـيــاة بـرضـا واهــتـمـام فـضـال عن  الـرغـبـة و د
ــؤسـســاتــهـا فـي ان تـســتــفـيــد من دورهم ـلــحــة  اخلــاجــة ا
ـهـني اخلــبـراتي في اجملـاالت كـافـة ال ســيـمـا في اجملـال ا
والعـلمـي والقـيمي اجملـتـمعي النـهم يـعدون ركـائـز البـناء
للـدول وتقـدمهـا ورقيـها وقـد اكدت ذلك اغـلب الدراسات
والـبـحـوث في مـجـال انـتـاجـيـة الـعـقل ودوره فـي الـعـطاء

ن هم بعد سن الست من العمر. العلمي والقيمي   
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وأضـاف مـن اجل احلـفـاظ عـلى جـاهـزيـة
نتخب الوطني الالعب السيما العبي ا
الـذي ينـتـظـره اسـتـحـقـاق عـلى مـسـتوى
فترض ونـديالية التي من ا التصفيات ا
انـطالقـهـا في الشـهـر الـعـاشر ومن اجل
اتاحة الفرصة الستعداد االندية للموسم
ــقـبل تـقـرر اقـامــة بـطـولـة تـنــشـيـطـيـة ا
ـمتاز على ان يكون ألندية دوري الكرة ا
ـوعد االفـتـراضي النـطالق البـطـولة في ا
الـ ١٠-٨  وســــيـــتـم عـــلـى وفق نــــتـــائج
ثلي العراق في البطولة حتديـد مقاعد 

البطوالت اخلارجية.
ــقـبــلــة من الـدوري وبــ ان الـنــســخـة ا
ستنطلق في موعد افتراضي في العاشر
ـستجدات من الشهـر التاسع على وفق ا
التي سـترافق الوضع الـصحي للـبلد من
خالل قـرارات خـلـيـة االزمـة" مـشـيراً إلى
أنه " االتـفــاق عـلـى ان يـتــجـدد الــلـقـاء
ــثـلي االنـديـة يـوم الـسـبت بـلـجـنـة من 
ـقــبل في مـقــر احتـاد الــكـرة لـلــتـبـاحث ا
ـتـعـلـقـة ـالــيـة ا حـول االمـور االداريـة وا
بــعــقـود مــدربي والعــبي االنــديــة بــحـكم

سابقة. تبعات الغاء ا
واخـــتــتم حـــديــثه قــائـالً  جلــنــة اعــادة
صــيــاغــة الــنــظــام االســاسي ســتــواصل
ـثـلي الـهـيـأة الـعـامة اجـتـماعـاتـهـا مع 
لـلتـبـاحث حول الـنـظام االسـاسي الحتاد
ـقبل الـكـرة حـيث سـتـجـتـمع االسـبـوع ا
ــمـتـاز ـثــلي انـديــة دوري الـكـرة ا مع 
عـلى ان يـتم عـقـد اجـتـمـاعـات تـبـاعـاً مع
ـــثــلي (االحتــادات الــفـــرعــيــة وانــديــة
الـــــــدرجـــــــة االولـى وروابـط احلـــــــكـــــــام
والالعــــبــــ الــــدولــــيــــ الــــســــابــــقـــ

. دربــــ وا

ـمـتـاز اتــخـذت قـرار الـتـأجـيل الـدوري ا
دون إتــاحــة الــفـــرصــة لألنــديــة من اجل

التصويت على القرار".
وأضــاف ان "إدارة نـادي الــقـوة اجلــويـة
متاز ونحن مع ضد قرار الغاء الـدوري ا
اســتــمـراره كــون الـفــريق كــان مــنـافــسـاً
سابقة". حقيقياً وهو األقرب لنيل لقب ا
وأوضح مـحـمد أن " 9جـوالت فقـط كانت
متاز كان من تفصل عن نهاية الدوري ا
ـسابـقة األفـضل اتخـاذ قـرار استـئنـاف ا
بدالً مـن الغائـها فـالدوري كـان سيـنتهي

قبل". مطلع شهر آب ا
وعن البـطولة التـنشيـطية اكـد محمد أن
ـقرر "الـبـطـولـة قـد ال تقـام في مـوعـدهـا ا
ـقبل فضالً عن ذلك في العـاشر من اب ا
ـثل فــإن االحتـاد االسـيـوي لن يـعـتـرف 
ـــشــاركــة في ــســابـــقــة من اجل ا هـــذه ا

دوري ابطال آسيا".
وكـان قـائـد نـادي الـقـوة اجلـويـة حـمادي
احمد قد نشر عـبر حسابه الرسمي على
"فـيـسـبـوك" تـدويـنـة أكـد من خاللـهـا بـان
الـهـيـئـة اتــخـذت قـرار الـغـاء الـدوري من
اجل ارضـــاء إدارات وجــمــاهـــيــر بــعض

األندية.
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استـحـدثت الـهـيئـة الـتـطـبيـعـيـة لالحتاد
العراقي لكرة القدم بـطولة تنشيطية من
ـــنــتـــخب الـــوطــني اجـل اعــداد العـــبي ا
ـؤهلـة لنـهائـيات زدوجـة ا لـلـتصـفيـات ا

كأس العالم  2022وكأس آسيا .2023
وقـال االمـ الـعـام لـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـية
محمد فرحان في بيان الحتاد الكرة  إنه
"تـــمـــاشـــيـــا مع قـــرارات خـــلـــيـــة االزمــة
والـوضع الـراهن وبـاالتـفـاق مـع االنـدية
ـــشــاركـــة تــقـــرر الــغــاء دوري الـ (١٥) ا

ــثـلي ــقـبل مع  ســتـجـتــمع االســبـوع ا
ـمـتـاز عـلى ان يـتم انـديـة دوري الـكـرة ا
ــثــلي عــقـــد اجــتـــمــاعــات تـــبــاعــاً مـع 
(االحتــادات الــفــرعــيــة وانــديــة الــدرجــة
االولى وروابـط احلـــــكـــــام والـالعـــــبـــــ

.( درب الدولي السابق وا
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ــنـتــخب الـوطــني األسـبق ورأى مـدرب ا
أن قــرار إلـــغـــاء الــدوري عــدنـــان حـــمـــد
ـمـتاز هـو قـرار صائب في ظل الـعراقي ا
ـر بهـا الـعراق الـظـروف احلـاليـة الـتي 
وكانت اللـجنة التطـبيعيـة قد أعلنت يوم
أمس إلـغـاء مـنافـسـات الـدوري الـعراقي

متاز للموسم احلالي �.2020 /2019 ا
وقـال حـمـد في تـغـريـدة له عـلى "تـويـتر"
إن "قرار إلـغاء الدوري في الـعراق برأيي
قــرار صـائب فـي ظل الــظـروف احلــالــيـة
وصعوبة الـلعب في األجواء احلارة جداً
بـعد انـقطـاع طـويل مضـيفـا وأضاف أن
"األفـضل التـحضـيـر اجليـد لبـداية دوري
منظم بأجندة كاملة يبدأ من بداية أيلول
ويــنـــتــهي في نــهــايــة شــهــر آيــار 2021
وجتــدر اإلشـارة إلى أن احتـاد الــكـرة قـد
ــقـبل مـوعـداً حـدد الـعــاشـر من أيـلـول ا
ـوسم اجلـديـد من افــتـراضـيـاً النــطالق ا

متاز .2021 /2020 دوري الكرة ا
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اكـد نــادي الـقــوة اجلـويـة الــريـاضي ان
متاز لكرة استئنـاف مسابقات الـدوري ا
ـســابـقـة الـقــدم افـضل من قـرار الــغـاء ا

وإقامة البطولة التنشيطية.
وقــال الــنــطـــاق اإلعالمي بــاسم الــنــادي
عـالء مـحـمــد إن "الـلــجـنــة الـتـطــبـيــعـيـة
ــثــلي انــديــة وخـالل اجــتــمــاعــهــا مـع 

ـقــبل في مـقــر احتـاد الــكـرة لـلــتـبـاحث ا
ـتـعـلـقة ـالـيـة ا بشـأن االمـور االداريـة وا
بــعــقـود مــدربي والعــبي االنــديــة بــحـكم
ـسابقـة) مختـتمـا حديثه تـبعات الـغاء ا
قــائالً (جلــنــة اعــادة صــيــاغــة  الــنــظـام
االســاسي ســتـواصل اجــتــمـاعــاتــهـا مع
ـثـلي الـهـيـأة الـعـامـة لـلـتـباحـث بـشأن
الــنـظــام االســاسي الحتـاد الــكــرة حـيث

خللق األجـواء التنـافسية بـ األندية في
باريات لكـون هناك استحـقاقات قريبة ا
ـنـتخـبـاتـنـا الـوطنـيـة في شـهـر أكـتـوبر
وبالتـالي ستنعـكس البطولـة التنشـيطية
بـشكل إيـجابي لـتجـهيـز الالعبـ فنـيا و
بـدنـياً  السـيـما بـعـد االبتـعـاد عن أجواء
باريات الـرسمية ألكثـر من أربعة أشهر ا

بسبب جائحة كورونا.
و قــررت الـلــجـنــة الـتــطـبــيـعـيــة لالحتـاد
العراقي لـكرة القـدم في وقت سابق الغاء
مـتاز فـي نسخـته للـموسم دوري الـكرة ا

٢٠١٩-٢٠٢٠ بشكل رسمي.
وقـال االمـ الـعـام لـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة
محـمد فـرحان (تـماشيـا مع قرارات خـلية
االزمـة والــوضع الــراهن وبــاالتــفـاق مع
ــشــاركــة تـقــرر الــغـاء االنــديـة الـ (١٥) ا
ـمـتـاز بــنـسـخـته لـلـمـوسم دوري الـكـرة ا

.(٢٠١٩-٢٠٢٠
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واضـاف (من اجل احلـفـاظ عـلى جـاهـزية
نتخب الوطني الالعب السيما العبي ا
الـذي يـنـتـظـره اسـتـحـقـاق علـى مـسـتوى
فترض ونديالـية التي من ا التصفـيات ا
انـطالقـهـا في الـشـهـر الـعاشـر ومن اجل
اتاحة الفرصة السـتعداد االندية للموسم
ــقـبل تـقــرر اقـامـة بـطــولـة تـنـشــيـطـيـة ا
متـاز على ان يكون ألندية دوري الـكرة ا
ـوعـد االفـتراضي النـطالق الـبـطـولة في ا
ـقبل وسـيتم على العـاشر من شـهر آب ا
ثلي وفق نتائج البطولة حتديد مقاعد 
  مبيناً العراق في البطوالت اخلـارجية)
قبلة من الـدوري ستنطلق (ان النسخـة ا
في موعد افـتراضي في العـاشر من شهر
سـتجـدات التي ـقبل عـلى وفق ا أيـلول ا
سترافق الـوضع الصحي لـلبلد من خالل

قرارات خلية االزمة).
وبـيّن ( االتـفـاق عـلى ان يتـجـدد الـلـقاء
ـثـلي االنــديـة يـوم الـسـبت بـلـجـنــة من 

بغداد- الزمان
ـوسم /2019 ـمـتـاز  كـشف االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـسـلـة مــصـيـر مـسـابـقــة الـدوري ا

وقال رئيس االحتاد حس العميدي في حديث صحفي  إن احتاد السلة لم .2020
ـمـتاز حلـسم مـصـيـر الدوري يحـدد حـتى االن مـوعـد عقـد االجـتـمـاع مع انـدية الـدوري ا
متـاز. وأوضح العـميـدي أن االمور في الـبالد تسـير الى الـوراء لألسف بسـبب فيروس ا
ناسب ان شاء كورونا ونحن بـانتظار مـا ستكشـفه األيام القلـيلة القـادمة التخاذ القـرار ا
ـاضي بـسـبب ـمـتـاز في  10اذار ا الـله. وكـان احتــاد الـسـلـة قــد أعـلن تـوقف الــدوري ا
وسم جائحة كورونا. يذكر ان سبعة مباريـات فقط هو ما تبقى من عمر الدوري السلوي 

2019/ 2020.
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أكــد رئـيـس نـادي الــشــرطــة وهـاب
الطـائي ان االدارة ستـدعم صفوف
ــا فــريق الـــقـــيــثـــارة اخلــضـــراء 
يـــحـــتــاجـه من صـــفـــقـــات جـــديــدة
اسـتــعـداداً السـتــئـنـاف مــنـافـسـات

دوري أبطال آسيا.
وكــان االحتـــاد االســيــوي قـــد ابــلغ
شـاركة في دوري االبـطال األنديـة ا
بـان يـكونـوا مسـتـعدين بـعـد تأريخ
قـبل من اجل استـئناف  15أيلـول ا
ـباريـات. وقال الـطـائي في حديث ا
صحفي  إن االحتاد االسيوي لكرة
الـقـدم سـمح لألنــديـة بـاسـتـقـطـاب
العــــبـــ جــــدد واشـــراكــــهم بــــعـــد
ـــبــاريـــات. وأوضح اســـتـــئـــنـــاف ا
بالقـول بالتـأكيد فإن نـادي الشرطة
ا يحتاج سيكمل صفـوف الفريق 
من صـفـقـات جـديـدة بـالـتـشـاور مع
اجلـهــاز الــفـنـي كي يـكــون الــفـريق

على ا استعداد للبطولة.
وعد الذي حدده واكد الطائي ان ا
االحتـــاد االســـيـــوي الســــتـــئـــنـــاف
البطولة افتراضي ولم يتم اعتماده
بـشـكل رسـمي سـنـنـتـظـر الـقرارات

قبلة. اجلديدة خالل األيام ا
جتــــدر اإلشـــارة الى ان الــــشـــرطـــة
ـركـز الـرابع فـي اجملـمـوعة يـحـتل ا
الــغــربــيــة األولى بــرصــيــد نــقــطــة
واحــدة بــالــتــســاوي مع اســتــقالل
طهران اإليراني وبفارق ثالث نقاط
عن األهـــلي الــســعـــودي والــوحــدة
االماراتي. واكـد من جانـبه  عضو

الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة عدي
الــربـــيــعي  أن االحتـــاد االســيــوي
لكرة القدم منح القيثارة اخلضراء
حق ابرام تعـاقدات جديدة من اجل

تـمــثــيل الــفــريق عــنــد اســتــئــنـاف
الـبــطـولــة وكـان االسـيــوي قـد اجل
بـاريات في دوري االبطال جميع ا
بـــســـبب جـــائـــحـــة كــورونـــا الـــتي

شــــهـــــدتــــهــــا اغــــلب دول الــــقــــارة
الصفراء. وقال الربيعي في حديث
صـحـفي  إن  شـهـد اجتـمـاعـاً عـبر
الـدائرة االلـكـترونـيـة من اجل بحث
اخـر مـسـتـجــدات اسـتـئـنـاف دوري
ابــطـــال آســـيــا لـــلـــمــوسـم احلــالي
مــضــيـــفــا  أن "االحتــاد االســيــوي
أبـلغـنـا بـان نـكـون مـسـتـعـدين بـعد
ــقـــبل من اجل تــأريخ  15أيــلـــول ا
استـكمال مـا تبقى من مـباريات في
دوري اجملــمـوعـات حـيـث سـتـلـعب
بنظام التجمع في دولة واحدة. 
وأوضح أن "االحتاد االسيوي حتى
الـــلــحـــظــة لـم يــحـــدد األرض الــتي
بـاريات حـيث اكد سـتقـام علـيهـا ا
بأنه سيـترك االمر الى االجـتماعات
نـطـقة في األخـرى ومـا ستـشـهـده ا
ظل تـفشي فـيروس كـورونا مـتابـعا
وتـــــابع الـــــربـــــيـــــعـي أن االحتــــاد
اآلســيـوي أبــلــغـنــا بـانـه سـيــمـسح
لألنـدية بـإبرام صـفـقات جـديدة من
اجل تـدعــيم صـفــوف الـفــريق عـنـد
اسـتـئـنـاف البـطـولـة وكذلك أبـلـغـنا
بـانه سيـسـمح لكل فـريق بـإجراء 5
ــبــاراة الــواحــدة تــبــديالت خالل ا

طبقاً لتعليمات (فيفا).
جتــــدر اإلشـــارة الى ان الــــشـــرطـــة
ـركـز الـرابع فـي اجملـمـوعة يـحـتل ا
الــغــربــيــة األولى بــرصــيــد نــقــطــة
واحــدة بــالــتــســاوي مع اســتــقالل
طهران اإليراني وبفارق ثالث نقاط
عن األهـــلي الــســعـــودي والــوحــدة

االماراتي.
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الستعداد الفرق
للبطولة

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

خــاطــبت الــهــيــأة الــتــطــبــيــعــيــة
لـالحتــاد الـــعـــراقي لـــكــرة الـــقــدم
االحتــــاد اآلســــيــــوي لــــلــــعــــبــــة
بخصوص ترشـيح مقاعد العراق
ــقــبل من اخلــارجــيــة لــلــمــوسم ا
خالل اقـامة الـبطـولـة التـنشـيطـية
ـقـرر لـهـا ان تـنـطـلق في الـعـاشر ا
ــقــبـل بــعــد الــغــاء مـن شــهــر اب ا

الدوري للموسم احلالي.
وقــال الـــنـــاطق اإلعـالمي لـــلـــهـــيــأة
الـتطـبـيـعـية هـشـام مـحـمد نـنـتـظر
الـــــرد الـــــرســـــمي مـن االحتــــاد
ـوافـقـة االسـيـوي سـواء بـا
أم اعـــتـــمـــاد آلـــيـــة أخــرى
لتحديد مقاعد العراق في

شاركات اخلارجية. ا
واضـاف : الـتـطـبـيـعـية
عــــلى عــــلم بــــشـــروط
مـشــاركـة االنـديـة في
االســــتــــحــــقــــاقــــات
الـقاريـة  بـتسـمـية
بـــــطل الــــدوري أو
بــطل الــكــأس أو
االعـــتــمـــاد عــلى
تـــــــصـــــــنـــــــيف
ـــــــــــــــــــــوســم ا
ــاضي بــعــد ا
الــــــــــــغـــــــــــاء
مــنـــافـــســات
ـــــــــــــــــوسـم ا

احلالي.
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واشــــار مـــــحــــمــــد الى ان :
الـغـاية مـن اعتـمـاد تـرشيح
األنـــديــــة لـــلــــمـــشــــاركـــات
اخلــــارجــــيــــة مـن بــــوابـــة
الـبــطـولـة الــتـنـشــيـطـيـة 

بقراره و االتـفاق علـى إنهاء الـعقد وديـا في ظل العالقـة اجليدة
. التي تربط الطرف

اضية مردفا: "كنت آمل ووجه الشكر إلدارة النادي على الفـترة ا
أن أقدم مـوسـما اسـتـثنـائـيا مـع الفـريق لـكن توقف الـدوري مـرت

وسم حال دون ذلك. قبل إلغاء ا
الـيـة أكـد نـعمـة أنه سـيـلتـزم بـاالتـفاق ـستـحـقـات ا وفيـمـا يـخص ا
ـدربـ وإدارات األنـدية مـشـيـرا إلى أن الـذي سـيـتم بـ جـمـيع ا

األزمة تخص كل األندية وليس نادي الصناعات فقط.
وسم وبـالـتالي لن وبيّن: كل األنـديـة ستـحـسم ملف مـسـتحـقـات ا

. درب يختلف حالي عن جميع ا
و اقــتــرب احلــارس الـدولـي مــحــمـد كــاصــد مـن االنـضــمــام الى

قبلة. صفوف فريق النفط في االنتقاالت الصيفية ا
وقال مصدر مقرب من احلارس  إن احلارس محمد كاصد قريب
جداً من االنتقـال الى صفوف نـادي النفط في االنـتقاالت الصـيفية

قبلة. ا
وأوضح ان كاصـد اتـفق عـلى جمـيع األمـور الـشخـصـية مع إدارة
النـفط وتبـقى فقط إضـفاء الـطابع الـرسمي عـلى الصـفقة ”مشيراً

إلى أن “كاصد رحب بفكرة العودة لصفوف الفريق.
يذكر ان كاصد ال يلـعب في أي نادٍ االن وسبق وان مثل النفط في

موسم .2018 /2017

ÊU e « ≠œ«bGÐ

جددت الـهـيئـة اإلداريـة لنـادي احلدود الـعـراقي ثـقتـها
باجلـهاز الـتدريـبي للـفـريق بقـيادة مـظفـر جبـار ومدرب
سـاعـدي لـقيـادة الـفريق احلراس هـيـثم خـليل وبـقـيـة ا

قبل. وسم ا خالل منافسات ا
 وذكر رئيس الهيئة اإلدارية العميد فؤاد ناصر في بيان
ــانــهـا بــقـدرة رسـمي أن اإلدارة اتــخــذت هـذا الــقـرار إل
ـسـتـوى الـكـابـ مـظـفـر جـبـار ومـسـاعـديه عـلى االرتـقـاء 

فريق احلدود.
وأشار إلى أن جبـار حقق نتـائج ملمـوسة مع الفـريق منذ

توليه قيادة دفة كرة القدم بالنادي.
وتــابع: إدارة نــادي احلــدود أجــمــعـت عــلى دعم جــبــار
وتـوفـيـر مـا يـحـتـاجه وتـدعـيم صـفـوف فـرسـان احلـدود
ـميزين إضافة إلى اخلـامات الشابة بعدد من الالعب ا
ـوجـودة مـع الـفـريق الــتي نـراهن عــلـيـهــا كـمـســتـقـبل ا

للفريق.
أنهى مدرب الـصنـاعات الـكهـربائيـة عادل نـعمـة ارتباطه
ـوسم احلـالي هو مع الفـريق بـشكل ودي مـوضـحا أن ا

األخير مع الفريق.
وقـال نـعــمـة في تـصــريـحـات خــاصـة ل إنه أبـلغ اإلدارة
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أعــلـنت وزارة الـشــبـاب والـريـاضـة
 وفـــاة مــعـــاون مــديـــر عــام دائــرة
تـابعة فالح عودة بعد التنسيق وا
تـــدهــور حــالــته الـــصــحــيــة جــراء

اصابته بفيروس كورونا.
وذكـرت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
فـي بـــــيــــــان صــــــحــــــفي ان وزارة
الــشـبــاب والــريـاضــة تــنـعـى بـكل
اسف وحـسـرة رحيل مـعـاون مـدير
تابعة فالح عام دائرة التنسـيق وا
عـودة بعـد تدهـور حـالته الـصحـية
من جـــــراء اصــــابــــته بــــفــــيــــروس

كورونا.
وأضافت تلقت االوسـاط الرياضية
وموظفـو وزارة الشبـاب والرياضة
ــزيــد من االلم نــبــا وفــاة عـــودة 
ـنـاسـبـة احلـزيـنـة نـعزي وبـهـذه ا
انــفـســنـا وجــمـيع مــحـبـي الـفــقـيـد
واصـــدقـــائه وال حـــول وال قـــوة اال
بـالـلـه الـعـلي الــعـظـيـم رحـمه الـله
بــرحـــمــته الــواســعـــة والــهم اهــله
الـصـبر والـسـلـوان واسكـنه فـسيح
ــــولـى ونــــعم جــــنــــانـه انه نـــــعم ا
القدير.. انا لله وانا اليه راجعون.
وتـقــدمت الــهـيــأة االداريـة لــنـادي

الـزوراء الريـاضي  بـأحر الـتـعازي
واساة إلى عـائلة الفـقيد معاون وا
تابعة مدير عام دائرة التـنسيق وا
فـي وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
ــرحـوم فــالح عـودة والــذي وافـته ا
ــنـيـه  جـراء إصــابــته بــفــيـروس ا
كورونا نـسئل الله ان يـتغمدالـفقيد
بـرحـمته الـواسـعة ويـسكـنه فـسيح
جنـاته ويـلهم اهـله وذويه والصـبر

والسلوان .

وفي ســـيـــاق مـــتــصـل أعــلـن نــادي
احلـــســ الـــريـــاضي وفـــاة مــدرب
فــريق الــنـاشــئــ حـيــدر أكــرم إثـر

حادث سير.
وذكـر الـنـادي في بـيـان صـحـفي أن
رئيس مـجلس إدارة نـادي احلس
كـامل زغـيــر وجـمـيع الــعـامـلـ في
الـنـادي يـتـقـدمـون بـأحـر الـتـعازي
ـواســاة إلى عـائـلـة مـدرب فـريق وا
نـاشئـ نـادي احلسـ لـكرة الـقدم

الـشــاب (حــيـدر أكــرم) الــذي وافـاه
األجل اثــر حـادث مـؤسف الـرحـمـة
ـغفـرة إلى روح الـفقـيـد والصـبر وا
والسلوان لذويه ومحبيه.. وأنا لله

وأنا إليه راجعون".
يـذكـر أن نـادي احلـسـ سبق وأن
أعــلن تــعــرض أكــرم حلــادث ســيــر
ـــاضي ولم نـــهــــايـــة شـــهـــر اذار ا
تتـحسن احلالـة الصحـية ألكرم بل

ازدادت سوءاً.
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حيدر أكرم فالح عودة  رئيس نادي الشرطة يستعد بتعاقدات للمواجهة االسيوية



الـــبــرازيل عـــداواتــهم الــريـــاضــيــة
خــلــفـهـم ويـتــحــدون في اخلــطـوط
األمـامـيـة لـقـيـادة حـمـلـة الدفـاع عن
ــهــددة بــحــسب ــوقــراطــيــة ا الــد
رأيـــهـم من الــــرئـــيـس الـــيــــمــــيـــني

تطرف جاير بولسونارو. ا
وفي وقت تــوقــفت مــنـافــســات كـرة
الـقــدم ذات الـشـعـبـيــة الـهـائـلـة في
الـبـرازيل بــسـبب فـيـروس كـورونـا
ـسـتجـد مـنـذ آذار/مـارس الـفائت ا
يـــرى مــنـــاصـــرو االلــتـــراس الــذين
ــا لـــعــبـــوا دورا في احلـــيــاة لـــطـــا
الـســيـاســة في الـبالد ان الــفـرصـة

واجهة رئيسهم. متاحة 
ويقول دانيلو
بــاسـارو

ريــو دي جـــانــيــرو- أ ف ب - يــضع
منـاصرو مجـموعـات الـ"التراس" من

مـخـتـلف أنـدية
كـرة الـقـدم
فــــــــــــــــي

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 . Issue 6676 Saturday 6/6/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد  6676  السبت 12 من شوال 1441 هـ 6 من حزيران (يوليو) 2020م

7 5N  U½Ë—uJÐ w²ÐU ≈ ‰uŠ ‰b'« ∫wM¹d³ÝUł

WOÝUO « …UO(UÐ Î«—Ëœ VFKð ”«d² «  UŽuL−

{ ســــــيــــــدني- (أ ف ب) - أثــــــارت
ـصـنـفـة األسـتـرالـيـة آشـلي بـارتي ا
ـــيــــا الـــشـــكـــوك امس ن األولى عـــا
مـشــاركــتــهـا فـي بـطــولــة الــواليـات
ـفتـوحـة آخـر الـبـطوالت ـتـحـدة ا ا
األربع الكبرى والدورات األميركية
مشيـرة إلى أنها ال تـزال قلقـة بشأن
سـتجـد على عواقب وبـاء كورونـا ا

ضرب. كرة ا
وقالت بـارتي في تصريـح لصحـيفة
"ســـيــدني مـــورنـــيــنـغ هــيـــرالــد" أن
"الـــــعـــــودة إلى احلـــــديـث عن كـــــرة
ـــضــرب مـــرة أخــرى و(رؤيــة) أن ا
األمور تـسـير في االجتـاه الصـحيح
ـنـافـسـة أمـر مـحـمس السـتـئـنـاف ا

جدا".
ـعـرفة كل واضـافت "لـكنـي بحـاجـة 
ـعـلـومـات والـتـوصـيـات الـصـادرة ا
عن رابــطــة الالعـــبــات احملــتــرفــات
ـضـرب واالحتــاد األمـيــركي لـكــرة ا

(الــذي يــديــر عــلى الــتــوالي دورات
السـيدات والدورات األمـريكـية) قبل
اتــخـاذ قــرار" بـخـصــوص إمـكــانـيـة

شاركة في اجلولة األمريكية. ا
وأوضـحت الـفائـز بـبـطولـة فـرنـسا
ثــانـيــة بـطــوالت الـغــرانـد سالم أن
"األمـر ال يــتـعـلق بـي فـقط بل يـجب

أن آخذ في االعتبار أيضا فريقي".
ــنــظــمي بــطــولــة أمــريــكــا ــكن  و
فترض أن تبدأ فتوحة الـتي من ا ا
تــصـفــيـاتــهـا في  24آب/أغـسـطس
ــقــبل أن يـــعــفــون الـالعــبــات من ا
ــدة  14يـــومــا احلـــجـــر الــصـــحي 
ــــفـــروض عــــلى األجــــانب الــــذين ا
يـدخـلــون األراضي األمـريـكـيـة. لـكن
ذلك لن يــنـــطــبق بــالـــضــرورة عــلى

أعضاء جهازهن التدريبي.
وضـــــمـت بـــــارتـي صـــــوتـــــهـــــا إلى
ــصــنف اإلســبـــاني رافــايل نــادال ا
ـيـا والـذي شـدد اخلـميس ثـانـيـا عا

ـكن االستـئـنـاف حتى عـلى أنه "ال 
يـصـبح الـوضع آمـنـا تـمـامـا" وذلك
فـي ظل اســتــمــرار تــفـشـي فــيـروس
ـــوسم مـــنــذ كــورونـــا الـــذي عــلق ا
آذار/مـــــــــارس وأدى الـى إحـــــــــداث

فوضى في الروزنامة.
ـاتـادور إنه ال يـزال مـقـتـنـعا وقـال ا
بـأن جـائـحـة "كـوفـيـد- "19ما زالت
تلقي بظالل من الـشك على روزنامة
ـــوسـم مـــوضــــحـــا في مــــؤتـــمـــر ا
صــحــافـي عــبــر تــقـــنــيــة االتــصــال
ـكـنـنــا االسـتـئـنـاف بـالـفـيـديــو "ال 
حــتى يـصــبح الـوضع آمــنـا وعـادال
تـمـامـا عـلى صـعـيـد الـصـحة حـيث
ـكـن جلـمـيع الالعـبــ من أيـنـمـا
أتـوا الـســفـر وخـوض الـدورات في

ظروف آمنة".
وتـــابع "إذا قـــلـــتم لي بـــأن أخــوض
ــتــحـدة الـيــوم بــطــولــة الـواليــات ا
ـقــرر أن تــبـدأ في 24 ــفــتـوحــة (ا ا

آب/أغـــســـطس) فـــســـأقـــول ال. في
غـضون بـضـعة أشـهـر ال أعلم آمل
ذلك" مـشـددا "عـليـنـا انـتـظـار عودة
الناس الى احلياة الطبيعية وح
يـحـصل ذلك سـنـنـتـظـر لـنرى كـيف

يتطور الفيروس".
وتسبب "كوفيد- "19بإلغاء بطولة
ـبلـدون ثـالـثة الـبـطوالت األربع و
الـكـبرى لـلـمـرة األولى مـنـذ احلرب
ية الثانية والى إرجاء بطولة العا
روالن غاروس الفرنسية التي أحرز
نادال لـقبـها في  12منـاسبـة حتى
شـهـري أيــلـول/سـبـتـمـبـر وتـشـرين
فترض أن األول/أكتوبر (كـان من ا
تكون حاليا في أسبوعها الثاني).
وكـــشـف نــــادال أنه "من الــــصــــعب
لـلـغايـة بـالـنسـبـة لي أن أفـصل ب
مــا يـعـانــيه الـعـالم ووجــهـة نـظـري
ـضـرب ولهـذا الـسبب حـيال كـرة ا
كـنت مــتـشــائـمــا جـدا قــبل بـضــعـة

أخبار النجوم
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الـعـضـو فـي مـجـمـوعـة "غـافـيـوي دا
فــيــيـل" الــعــريــقــة الــداعــمــة لــنـادي
كــوريـنــثــيـانــز أحـد أشــهـر االنــديـة
البـرايـزليـة "كان عـلـينـا التـواجد في
ـــــيـــــدان ومـــــواجـــــهـــــة أنـــــصـــــار ا
بـــولــــســـونـــارو الــــذين يــــشـــيـــدون
بـالـديـكـتـاتـوريـة". وكـان باسـارو من
دعا الى الـتظـاهر يـوم االحد الـفائت
في شارع "أفـينـيدا بـاوليـستـا" أحد
أكـثـر االمـاكن رمـزيـة في وسط سـاو
بـــاولـــو حـــيث جتـــمع قـــرابــة 500
شــــخص من أنـــصــــار الـــعـــديـــد من
االنـــــــديـــــــة من أجـل الـــــــدفـــــــاع عن
ـوقـراطيـة. اسـتـمـرت الـتـظـاهر الـد
سـلـمـيـة الى حـ وصـول مـسـلـح
مـؤيـدين لـبـولـسـونـارو مـا أدى الى
اشــتــبــاكــات بــ الــطــرفـ قــبل أن
تــتــدخل الــشــرطـة وتــلــقي الــقــنـابل
سيـلة لـلدموع.ويـروي باسارو 27 ا
عــامــا الــذي يــتــخـصـص في مــجـال
دراسة التاريخ "في نهاية التظاهرة
تـــوجــهت مــجــمـــوعــة صــغــيــرة من
االشـــخـــاص بـــزي عــــســـكـــري كـــان
بـعـضـهم يــحـمل شـعـارات الـنـازيـ
واجهـتنا عن قصد من أجل اجلدد 
استفزازنا في ح كان بإمكانهم
اخلـروج مـن اجلـهــة االخـرى من

الشارع".
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كانت تـلك الـتـظاهـرة واحدة
من أولى الـتـظـاهـرات الـتي
جــــمـــــعت الـــــنــــاشـــــطــــ
ـنـاهـضـ لـبـولـسـونـارو ا
مـنذ بـدايـة تـفـشي فـيروس
ـــســتــجــد حــيث كــورونــا ا
بـاتت الـبــرازيل بـؤرة تـفـشي
الوباء في أميركـا الالتينية ثالث
أعلى دولـة في العالم لـعدد الـوفيات
ـتـحـدة وبريـطـانـيا بـعـد الواليـات ا
مـتـجاوزة ايـطـالـيـا.وسـارع الـرئيس
ـتـظاهـريـن الثـالثاء بـالـرد واصـفـا ا
".وهناك " و"اإلرهـابيـ بـ"الهـامشـي
دعوات أخـرى لتـظاهـرات "منـاهضة
لـلــفـاشـيـة" يــوم األحـد في عـدة مـدن
بـرازيـلـيــة.في الـسـابق كـان مـؤيـدو
بـولسـونـارو فـقط من يـخـرجون الى
الـشـوارع كل يـوم أحـد وخاصـة في
الـــعــاصــمــة بــرازيـــلــيــا حــيث كــان

{ رومـا- وكـاالت: وجه اإليــطـالي سـانـدرو تـونـالي العب وسط بـريـشـيـا صـدمـة
قـبل. وكان بـرشلـونة يـسعى بـقوة ـوسم ا لـنادي بـرشلـونـة بشـأن مسـتقـبله في ا

يزًا. رفقة يوفنتوس وميالن لضم تونالي الذي يتوقع له اجلميع مستقبلًا 
ووفـقًا لـشـبـكـة "سكـاي سـبـورت إيطـالـيـا" فـإن تونـالي قـرر مـنح األفـضلـيـة إلنـتر
ميالن عن كل الـعروض التي حصل علـيها مؤخًرا. وأشـارت الشبكة إلى أنه رغم
زاد على الالعب في قرار تـونالي لكن ماسيمو سيلينو رئيس بريشيا قد يفتح ا
وسم األول يز في ا قبل.وأوضحت أن تـونالي ظهر بشكل  يـركاتو الصيفي ا ا
ـنتخب األول في  3 مـباريات.وذكـرت الشـبكة له في الـدوري اإليطالي كـما مثل ا
ـيركـاتو الـصيـفي ال يزال طـويلًا أن إنتر غـير مـتعـجل نحـو إبرام الـصفـقة ألن ا

فاوضات. والتأجيل قد يخدم موقف النيراتزوري في ا

{ بـاريس- وكـاالت: عـلق الـفـرنـسي أنـطوان جـريـزمـان مـهـاجم بـرشـلـونـة على
ستجد. عودة احلياة إلى الدوري اإلسباني عقب أزمة فيروس كورونا ا

وقال جـريزمان في تصريحات أبرزتـها صحيفة "ماركـا" اإلسبانية: "اللعب خلف
أبـواب مــغـلـقــة? سـيــكـون األمـر غــريـبًـا لــلـغــايـة. لـقــد رأيت أنـهم وضــعـوا صـورًا

لعب". انيا. إننا سنسمع كل شيء على أرض ا للجماهير في مالعب أ
وأضـاف: "أمامنا  11مبـاراة في الليجا ثم سـنخوض دوري أبطال أوروبا لكن ال
يزال غـير مـعروف كـيف سنـفعل ذلـك حيث إنـنا سـنلـعب أكثـر من مبـاراة واحدة

في األسبوع ضمن منافسات الليجا".
وتابع: "زوجتي منزعجة ألننا لن نذهب إلى أي شاطئ في العطلة".

رة األولى الـتي أستـريح فيـها بـهذا القـدر ألنني لم أحـصل على وأردف: "إنهـا ا
هذه الـفترة من قبل; بسبب كأس العالم واليورو لذلك لم يكن لدي الكثير من

نزل". الوقت داخل ا
: "تمـكنت من لـعب الـبالي ستـيشن والـبقـاء مع أطـفالي لـكنـني كنت وأ
في حاجـة لـلكـرة والركض أثـنـاء فتـرة احلجـر الـصحي وكـنت حذرا في

شي" األكل إال أنني لم أركض كثيرًا على جهاز ا
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أسابيع".
اضي واعتـبر نـادال أوائل الشـهر ا
أن ما تبقى من موسم " 2020ضاع
وسم عمليا" وأنه بـات يتطلع الى ا
ـــقــبل بـــعـــد أن تــســـبب فـــيــروس ا
ـوسم حتى "كوفـيد- "19بـتعـلـيق ا

قبل على األقل.  13تموز/يوليو ا
وفي مقابلة مع صحيفة "إل باييس"

توج بـ19 اإلسبانـية قال نـادال ا
لقبا في بـطوالت الغراند سالم
"أنا أتطلع قـدما الى بطولة
ــفــتــوحـة أســتــرالــيــا ا
قبل والتي (العام ا
تـــقـــام في كـــانــون
الــثــاني/يــنــايـر)
ـــــــا أكـــــــثــــــــر 
ســيـحــصل في
وقـــــت الحـــــق
هــذا الـــعــام.
بـــالــنـــســبــة

لويس
سواريز
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فـي بــدايــة الــثــمـــانــيــنــات شــاركت
مــجـمــوعـات الـ "الــتـراس" الــتـابــعـة
لـــعـــدة أنـــديــــة بـــشـــكل كــــبـــيـــر في
ـــطــالـــبـــة بــإنـــهــاء الــتـــظـــاهــرات ا
الديـكتـاتـورية في حـ كان العـبون
أمثـال االسطـورة سـقراطـيس رموزا

وقراطية. للنضال من أجل الد
وتـقـول دا كـامــارا تـيـكـسـيـيـارا "بـدأ
مـنـاصـرو مـجـمـوعـات االلـتـراس في
الــــظـــهــــور خـالل فـــتــــرة الــــنــــظـــام
الـــعــســكــري بــروح احـــتــجــاجــيــة.
ـكن والـيـوم يـعـيـدون هذا اإلرث و
أن يصبـحوا عامال حلـشد معارضي
احلــكــومــة".أمــا بــالـنــســبــة جلــوكـا
ـــعــلـق الــريـــاضي الــذي كـــفــوري ا
شــــارك بــــقــــوة فـي حــــركــــة إعــــادة
ـوقــراطــيـة الى كــرة الــقـدم في الــد
الـثـمـانـينـات فـإن هـذه الـتـعـبـئـة قد
تـــكـــون "شــرارة" قـــادرة عـــلى إثــارة
حـركـة شـعـبـيـة مـنـاهـضـة لـسـيـاسـة
بولـسونارو ولـكنـها قد تـؤدي أيضا
الى نـتائج عـكـسـية.ويـشـرح "أخشى
من أن يــقــوم أنــصــار بــولــســونـارو
ــا في ذلك بــاســتــفــزازات دائــمــة 
ـكن أن يـطـلـقـوا ـتـسـلـلـ الـذين  ا
النار عـلى الشرطـة إللقاء الـلوم على

أولــــــئـك الــــــذيـن يــــــدافـــــــعــــــون عن
ــقـراطـيـة وإعــطـاء احلـجج إلى الـد

بولسونارو إلعالن حالة احلصار".
وحـتى وإن كـانت الـغـالـبـيـة الـكـبرى
ــتـظــاهــرين تـكــتـفي بــهـتــافـات من ا
ـوقراطـية وخطـابـات مطـالبـة بـالد
هـنـاك آخـرون من يـرغـبون فـي إثارة
الشغب.إذ دعـا كابيـتاو ليـو مناصر
لـــنــــادي فالمــــنـــغــــو عـــبــــر مـــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي الى "إبــادة
" و"إطالق الـــنـــار عـــلى الـــفـــاشـــيـــ
مـنـاصـري بــولـسـونـارو"فـيـمـا أعـرب
فـالفــيــو فـــراجــوال نــائب الـــرابــطــة
ـشجع أناتورغ الوطنية لروابط ا
أنـه يـــــؤيـــــد "أي حتـــــرك يـــــدافع عن
ــوقــراطـــيــة" ولــكـــنه يــذكــر أن الـــد
مشـجـعي االلتـراس الـذين يشـاركون
في هذه التحركـات يقومون بذلك من
دافع فردي وشخصي.ويشرح "داخل
ــــشــــجــــعــــ هــــنــــاك آراء روابط ا
مـتـبـايـنـة لذلـك ال أرى هذه الـروابط
تـدعو إلى الـتـظـاهرات بـاسـمـها. من
ناحيـة أخرى أجـد أنه من اإليجابي
أن مـنـاصـري األلـتـراس من مـخـتـلف
األندية يضعون العداوات الرياضية
خــلــفــهم من أجل الــكــفــاح لــقــضــيـة

مشتركة".
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يحـضر ويـخاطب بـنفـسه متـجاهال
ومــــؤيــــديـه إجــــراءات الــــتــــبــــاعــــد
االجتماعي.بقمصان منتخب بالدهم
الصـفراء واخلـضراء الـلون يـطالب
ـتـظاهـرون بـتدخـل عسـكري هؤالء ا
إلغـالق الــكـــونـــغــرس أو احملـــكـــمــة
الـــعــلـــيــا ويـــســتـــذكــرون من خالل
بــــولــــســــونــــارو ســــنــــوات احلــــكم
الــــديـــــكــــتـــــاتــــوري  1964-1985.
ويشـرح باسـارو "في البـداية كـانوا
يتظاهرون وحدهم في الشارع ألننا
شخـصيـا كنا نـحتـرم قواعـد االقفال
الــتــام. ولــكـن في الــوقت احلــاضــر
ـواجـهة قـررنـا أن نـخـاطـر ونـخـرج 
ـتـصاعـد ... ونأمل هذا االسـتـبداد ا
أن يـشــعل ذلك حـركـة كــبـيـرة في كل
أنـحـاء الـبالد". مـن جـهـتـهـا تـتـوقع
ة روزانـا دا كـامـارا تيـكـسـيـيـرا عـا
في األنـتــروبـولـوجـيــا عـلم اإلنـسـان
ومـــتـــخـــصــصـــة في شـــؤون روابط
ـؤيـدين هـذا ـشـجـعـ أن "حـشـد ا ا
ـثل نـقــطـة حتـوّل ألنه حـتى اآلن
كانت احلـركات الـتقـدمية تـعاني من
أجل تـنـظـيم نـفـسـهـا. أعـتقـد أن ذلك
ا كان له تـأثير كـبيـر على الـناس 
في ذلك األشخاص الذين ال يـهتمون

بكرة القدم".

{ مدريـد- وكاالت: يرغب بـرشلونة في تـعزيز صـفوفه الهـجومية
ـكـنه قـيادة هـجـوم الـفريق ـوسم اجلـديـد وضم العب جـديد  با
خلـفاً للـنجم األوروجويـاني لويس سواريـز.  ويعتـبر األرجنـتيني
رشح األول لـلـقـيام الوتـارو مـارتـينـيـز مـهاجـم إنتـر مـيالن هـو ا
رتـفع ورغبـة فريـقه في احلصول بهـذا الدور لـكن مع سعـره ا
عـلى قـيمـة الـشـرط اجلزائي 111 مـلـيون يـورو فـإنه قـد يـحول

أنظاره جتاه العب آخر. 
وبــحــسب تــقــارسـر صــحــفـيــة: أنه مـع رغـبــة إنــتـر مــيالن في
احلصـول على األموال فقط وعدم نيتـهم في تخفيض مطالبهم
والـتـأثـير الـقـوي لـفـيروس كـورونـا عـلى بـرشـلونـة من الـنـاحـية
ريك االقتـصادية فيمكن أن يعـود إلى هدفه اجلابوني بيير إ

أوبامياجن مهاجم آرسنال. 
ومع وجود بـعض الـشـكـوك حول عـمـره الـكبـيـر حـيث يـبلغ
ـهـاجم اجلـابـوني من الـعـمر  31 عـامـاً إال أنه قـد يـكون ا

جـذابــاً إذا كـان آرسـنـال مـسـتـعــداً لـبـيـعه بـأقل من 18
مليون جنيه إسترليني. 

إن أهــدافه الـ  61في  97مـبــاراة فـقط مـع آرسـنـال
كن أن تؤكـد االمـكانـيات الـكبـيـرة لالعب كمـا أنه 
يلـعب كمهـاجم صريح بدالً من سواريـز ولديه سرعة
. كـمــا اعـتـاد بــيـدرو وفـيـا كـبـيــرة لـلـعب عــلى اجلـانــبـ

وهنري فعله مع ميسي من قبل.

{ مدريد - وكاالت: سعى جيان بييرو جاسبريني مدرب أتاالنتا لتوضيح تصريحاته بشأن معاناته من أعراض فيروس كورونا قبل وخالل مباراة فريقه ضد فالنسيا في إياب دور
الـ 16بـدوري أبطال أوروبا.وأشار جـاسبريني إلى أن اجلدل بـشأن تصرفاته كـان "مهينا" وهـو ما أدى إلى إصدار النادي اإلسـباني لبيان يـنتقده فيه بـسبب وجوده مع الفريق خالل
باراة لكنه لم يبلغ أي شخص مؤكدًا أن باراة.وقال فالنسيا إنه "فوجئ" باعتراف جاسبريني في مقابلة مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" بشعوره بأعراض فيروس كورونا قبل ا ا
قابلـة أنه أصيب بفيروس كورونا.ويـقع مقر أتاالنتا في بـيرجامو شمال إيـطاليا والتي كانت بـؤرة انتشار الفيروس في ـدرب اإليطالي "خاطر بحـياة أشخاص".وأكد جاسـبريني في ا ا
نع باراة باستاد ميستـايا بدون حضور اجلماهير في محاولة  .وأقيمت ا ـبارات أوروبا عـندما تغلب الفريق  3-4على فـالنسيا في العاشر من مارس/آذار ليتفوق  4-8في مجموع ا
انتـشار الفيروس.وأبلـغ جاسبريني شبـكة سكاي إيطـاليا التلـفزيونية "كان جـدال مهينا. أعـلم أنني احترمت البـروتوكول وكنت في العـزل الصحي مثل اجلميع. لـم أخضع للكشف لكن

ضادة اكتشفت أنني كنت اصبت بالفيروس". اضي عندما خضعت الختبار األجسام ا في مايو/آيار ا
ساء واليـوم التالي. لكن اجلدل كان ـشاكل في ا وأضـاف"كنت أشعر بألم وصـداع لكن لم تكن هناك حـمى أو مشاكل في الرئة. عـندما تركت بيـرجامو كنت في حالـة جيدة وشعرت 

مهينا وسيئا".
ويـعـود الــدوري اإلسـبـاني في  11يـونـيــو/حـزيـران اجلـاري بــعـد تـوقـفه لـ 3 أشــهـر بـسـبب جــائـحـة فـيــروس كـورونـا بـيــنـمـا ســيـتم اسـتـئــنـاف الـدوري اإليـطــالي بـعـد ذلك بـ 9أيـام.

إلـي أرى ان (مــــــــــوسم)
 2020ضــــــــــــــــاع

عمليا".

آشلي بارتي
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{ طــــوكــــيــــو-(أ ف ب) - أعــــلــــنت
وسائل إعالم يابانـية امس منظمي
ـبـيـة الـصـيـفـيـة دورة األلـعـاب األو
ــقـبل ال الـتي تــأجـلت إلى الــعـام ا
تـتـوقع االحـتـفــال بـالـعـد الـتـنـازلي
قبل لأللعاب في  23تموز/يوليو ا
أي قـبل عــام من مـوعــد افـتـتــاحـهـا
اجلـــديـــد وذلـك بـــســـبـب فـــيـــروس
ـــــســــتـــــجــــد. وذكــــرت كــــورونــــا ا
التلـفزيون الـعمومي "إن إتش كاي"

ووكالـة األنباء كـيودو اسـتنادا إلى
ــلف أنه  مــصـــادر مــقـــربــة مـن ا
اتـخــاذ هـذا الــقـرار لــتـجـنـب خـطـر
إصـابـات جديـدة. وأوضـحت وكـالة
ـــكـن نـــشـــر رســـائل كــــيـــودو أنه 
تــشـــجــيــعــيـــة لــلــريـــاضــيــ عــلى
اإلنـــتـــرنت بــــدال من ذلك. وامـــتـــنع
الـقسم الـصحافي لـلجـنة الـيابـانية
ـنــظــمـة عن الــتـعــلـيـق في الـوقت ا
احلـالي لـدى سـؤاله من قـبـل وكـالة

فـــرانس بــرس. وكـــانت مــحـــافــظــة
طــوكــيـو يــوريــكـو كــويــكي أعــلـنت
ــنـظــمــ يــدرسـون اخلــمــيس أن ا
ــــكـن "تـــــرشـــــيــــده أيـــــضـــــا مـــــا 
وتـــــبــــســــيـــــطه" في ظـل ارتــــفــــاع
ــبـيـاد الــتـكــالـيف لــتـنــظـيم اوّل او

مؤجل في التاريخ.
ـبية الـدولية قد وكانت اللـجنة األو
أعــــلـــنـت في آذار/مـــارس تــــأجـــيل
االلــعــاب بـــســبب تــفــشي فــيــروس

"كـوفـيد- "19الـذي تـسـبب بـايـقـاف
ية ووفاة نحو حركة الرياضة الـعا
ـــوعـــد  390ألف شـــخـص. وبـــات ا
23 اجلـــــــــديــــــــد لـاللـــــــــعـــــــــاب في 
ـنـظـم تـمـوز/يـولـيـو  2021لـكن ا
يـواجـهـون حتـديـات غـيـر مـسـبـوقة
إلعــادة تـنـظـيم احلـدث مـا يـتـطـلب
العب إعـادة تـرتــيب كل شيء من ا
إلى وسائل النـقل. وأشارت وسائل
إعـالم مـحـلـيـة ان تـبـسـيط اخلـطط
ـــــكن أن يـــــشـــــمل خـــــفـض عــــدد
قامة في سابقات ا تفرج في ا ا
مالعب مـــغــلـــقــة وتـــقــلـــيص عــدد
ـــشــاركـــ في حــفـــلي االفـــتــتــاح ا
واخلتـام. ونقـلت يومـية "يـوميوري
شيمبون" عن مـصدر لم تذكر اسمه
ن فـيهم الـريـاضـيون ان اجلـمـيع 
واجلـمـاهـيـر يـتـعـ عـلـيـهم اجـراء
اخـــتـــبــــارات لـــفـــيـــروس كـــورونـــا
ــسـتـجـد "األولـويـة الـقـصـوى هي ا
تــفـادي الــســيــنـاريــو االســوأ وهـو
الغـاء االلعـاب".وكان رئـيس اللـجنة
ـبيـة الـدوليـة تـوماس بـاخ قال االو
ــاضـي ان الــعــاب 2021 الــشـــهــر ا

ستكون "اخليـار األخير" مشددا ان
ــكن ان يـســتـمـر الى الـتــأجـيل ال 
االبـــد. ورفض الـــقـــول مـــا اذا كــان
اكــتــشــاف لــقــاح ســيــكــون شــرطــا
اسـاســيـا القــامـة االلــعـاب لــكـنه ال
يحبذ اقامتها وراء ابواب موصدة.
ورأى رئــــيس الـــوزراء الــــيـــابـــاني
شـيـنـزو آبي انه ســيـكـون "صـعـبـا"
بـياد بـحال عـدم احتواء اقامـة االو
فـيـروس كـورونـا. كـمـا اشـار رئيس
نظمـة يوشيرو موري انه اللجنـة ا
يــجب الــغــاء االلـعــاب بــحــال عـدم
الــسـيــطــرة عـلى الــفــيـروس الــعـام
ـــــقــــبل. وذكــــرت وســـــائل اإلعالم ا
الـيـابـانـيـة أن حـفـل االفـتـتـاح وعدد
كـن تقـليـصه بـشكل ـتـفرجـ ال  ا
مـــلـــحـــوظ. ووفـــقًـــا لـ يـــومـــيـــوري
ــكن إجــبــار جـمــيع شــيــمــبــون  
اجلـــهــــات الـــفــــاعـــلــــة في احلـــدث
ـــــســـــؤولــــ (الـــــريــــاضـــــيـــــ وا
) علـى اجتـيـاز اخـتـبار ـتـفـرجـ وا
الــكـشـف عن فـيــروســات الـتــاجــيـة
بـياد طـوكيو مسـبقًـا. حتى عـقد أو

ال يزال غير مؤكد.

مناصرو كرة القدم البرازيلية 
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{ اســونـســيـون- (أ ف ب) - أعـلن
رئـيس االحتاد األمـريـكي اجلـنوبي
ــــيــــبـــول") لــــكــــرة الــــقــــدم ("كــــو
ألـيـخانـدرو دومـينـغـيز أن الـنـشاط
الــكــروي فـي الــقــارة ســيُــســتــأنف
"بـــضـــمـــانــات قـــصـــوى" لـــصـــحــة
الـالعــــــــــبــــــــــ واألشــــــــــخـــــــــاص
.وعـلقت األنـشطـة الكـروية ـعنـي ا
في أمريكـا اجلنوبـية منـذ منتصف
اضي بسبب فيروس آذار/مارس ا
سـتـجد.وقـال دومـينـغـيز كـورونـا ا
"ســــيـــــكــــون هـــــنــــاك رد مـــــنــــسق
ومــتــجــانس ومــســؤول حــتى تــتم
عــودة كــرة الـقــدم مع الــضــمــانـات
الــقــصــوى لــلــجــمــيع".وأكــد مــديـر
ـيبول غـونزالو التـطوير في الـكو
بـــيــلـــوســـو أن االحتــاد األمـــريــكي
ـعرفة الـتدابير اجلنوبي سـيتريث 
الـصـحـيـة الـتـي تـتـخـذهـا كل دولـة
مــنـضـويـة حتت لــوائه قـبل اتـخـاذ
قـــرار بــشـــأن مـــوعـــد اســتـــئـــنــاف
مـــســابــقـــتــهــا الـــرئــيــســـيــة كــأس
ليبـرتادوريس التي تعـادل مسابقة
دوري أبطال أوروبـا.وقال بيـلوسو
"أصــعب مــشــكــلــة نــواجــهــهــا هي
ـطارات" مـضيـفا رحالت الـفرق وا

"نــحن نـــعــمل مع احلـــكــومــات. لن
نعرض حياة الناس للخطر".وتابع
أن االحتـــــاد الــــــقــــــاري يـــــأمـل في
اســــتــــئـــنــــاف مــــســــابــــقــــة كـــأس
لـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــرتـــــــــــادوريـس فـي

أيــــلـــــول/ســــبـــــتــــمـــــبــــر
ــــــقـــــــبـل.وكــــــان ا

يـبول الكـو
اضــــــطـــــر

إلـى تأجـيل مـسـابـقـة كـوبـا أمـريـكا
ـقــرر أن تـبــدأ هـذا الـتي كــان من ا

الــشــهــر حــتـى عـام .2021كــمـا 
إلــغــاء مــرحــلــتـــ من تــصــفــيــات
تـصــفـيـات كـأس الـعـالم  2022في
ـاضي. قــطـر في آذار/مــارس ا
ــــــقـــــــرر أن تُــــــقــــــام ومـن ا
مــرحــلــتــان في أواخــر

أيلول/سبتمبر.
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الـية احلـاليـة التي اثـبتت االزمـة ا
ـر بهـا العـراق من ان الـبلـد الذي
يـعــتــمــد في تــوفــيــر احــتــيـاجــاته
واد الصحية االساسية كالغذاء وا
واالدويـــة .... الى غـــيـــر ذلـك عـــبــر
االسـتيـراد يـبقى يـعـاني من ازمات
خـطــيـرة وحــادة خـاصــة اذا كـانت
الـيـة محـدودة وان هذه مـوارده  ا
اخلــطـورة  تــزداد كــلــمـا اعــتــمـدت
الــصـادرات عـلى تــمـويل الـواردات
من مـــصــــدر واحـــد وهـــو الــــنـــفط
والـذي كـمـا هـو مـعـلـوم  قـد شـهد
تــدهـورا شـديـدا فـي اسـعـاره حـتى
ــوارد الـــتي حتــصل عـــلــيــهــا ان ا
وازنة العامة للدولة لم تعد تلبي ا
ــــوازنــــة حــــتى احـــــتــــيــــاجـــــات ا
الـتـشغـيلـيـة (الرواتب فـقط) نـاهيك
وازنة االسـتثمارية عن متطلـبات ا
وازنة الـتشغـيلية وان العجـز في ا
فـقط هـو بـحدود خـمس تـرلـيـونات
ـا سـبـب ازمـة حـادة في شــهـريــا 
الـــتـــمــــويل دفـــعـت اجلـــهـــات ذات
الـــعـالقـــة الى الـــبــــحث اجلـــاد عن
مـــــصـــــادرتـــــمـــــويـــــلـــــيـــــة اخــــرى
(كاالقتراض اخلارجي) مثال والذي
بــدوره ســيــفـــاقم من الــدين الــعــام
والـذي يصل الى 125 ملـيار دوالر
ـئـة من الـنـاجت ـا يـعادل 56 بـا و
احملــلي االجـمــالي هـذا عــلى الـرغم
مـن وجـود صـعـوبـات حـقـيـقـيـة في
احلصول عـلى القروض اخلـارجية
ــرحـلـة نــتـيـجــة الرتـفـاع في هـذه ا
ـي عــلى الـــتـــمــويل الــطـــلب الـــعــا
اخلـارجي بـسـبـب جـائـحـة كـورونا
وكـــــان لــــتـــــوجه احلـــــكــــومـــــة من
ــمـلــكــة الـعــربــيـة االقــتــراض من ا
الــسـعــوديـة اشــارة طـيــبـة بــعـودة
الـبــلـد الى مــحـيــطه الــعـربي وذلك
ـعاجلـة العـجز احلـاد في الرواتب
وباقي االنشطـة ذات الصلة وحل
الـبدء بـوضع اسـتراتـيجـيـة شامـلة

عاجلة مجـمل الوضع االقتصادي
في البـلـد  وذلك بالـرغم من وجود
عاجلـة العجز العـديد من احللـول 
ـــوازنــــة دون الــــلـــجــــوء الى فـي ا
االقـتراض اخلـارجي والـذي سـيتم

االشاره اليه الحقا.
لــــقــــد قــــيل الــــكــــثــــيــــر في وصف
االقتـصاد الـعراقي بـكونه اقـتصاد
ريــعي او اقـتـصــاد وحـيـد اجلـانب
وهو ما يستلزم البدء في اجراءات
(حـــقــيـــقــيه و عـــمــلـــيه) تــؤدي في
مــجـــمـــلــهـــا الى تـــنــويع مـــصــادر
االقـتــصـاد الـوطــني وجتـنـب بـقـاء
االقتـصاد الـوطني حتت االوصاف

التي سبق االشاره اليها .
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نتج تعـتمد استـراتيجـية تطـوير ا
الوطني على رؤيا  واهداف شاملة
ومـحـددة تـعـتـمـد حـسن اسـتـثـمـار
ــتـاحـة  في ـوارد االقـتــصـاديـة ا ا
ـوارد الــبــلــد ســواءا كـانـت هــذه ا
(كـامنـة او ظاهـرة) وهي عديـده قد
انعم الباري عز وجل بها على هذا
الـبـلد وال حتـتـاج سـوى الى حسن
االسـتثـمار واالدارة الـرشيـدة التي
ـواطن تــضع مــصــلـحــة الــبــلــد وا
بـــالـــدرجه االولى خـــاصـــة وان كل
مــتــطــلــبــات ومــيــادين االقــتــصـاد
(زراعي  صـنـاعي خـدمي  موارد

بشرية ....الخ) متوفرة ومتاحة.
ـنتج تـقـوم استـراتيـجـية تـطـوير ا
الـوطـني عـلى حـفـز كل اجملـهودات
ـتـاحـة عـلى مسـتـوى الـبـلد وذلك ا
ـــنـــتج الـــوطـــني بـــديال بـــاحـالل ا
ـستوردة من حـقيقـيا لـلمـنتـجات ا
اخلـــارج تـــدريـــجــيـــا خـــاصــة وان
نتج الـوطني مجـرب ومقبول من ا
قـبل الـزبــائن في الـســوق احملـلـيـة
ســواء كــان عــلى شــكل مــنــتــجـات
زراعيـة على اختالفـها او صنـاعية
كـــالـــصـــنـــاعــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة

ــــنـــســــوجـــات والــــصـــنــــاعـــات وا
يكـانيكية والـصناعات الـهندسية ا
.... الخ ولــــقـــد تـــوقـــفت او دمـــرت
ــصــانع والــوحـدات الــعــديــد من ا
الــصـنــاعـيــة وهي بـحـدود  50الف
مـعـمل في الـقـطـاع اخلاص و 188
مـعـمال ضمـن القـطـاع احلـكومي لم
يبـقى من معامـل القطـاع احلكومي
سـوى  88مــعــمال حــيـث دمـرت او

عامل . تعطلت او نهبت  باقي ا
ومـــنــــذ ســـنـــة  2003والى االن 
فـتوح في اعـتمـاد سياسـة البـاب ا
ـــنـــظم لـــلـــســـلع الـــدخـــول غـــيـــر ا
ا واخلدمات الواردة الى العراق 
تـسبب في حـرمـان السـوق احمللـية
ـنتـجـات الوطـنـية من الـكـثيـر من ا
ـنـتج الـوطـني خـاصـة وان كـلـفــة ا
ونـــتــيـــجــة لـــهــذه الـــســيـــاســة قــد
ـنــتج اصــبــحت اعــلى من كــلــفــة ا
ــــســــتــــوردة حــــيث تــــدخـل هـــذا ا
نتـجات بدون ايـة اجراءات رقابة ا
او فــحص او ســيـطــرة نــوعــيـة او
ا اسهم في زيادة سالمة صحيـة 
ــشـــاكل واالعــبــاء الـــتي وضــعت ا
نـتج الوطـني  ولقد امام تـطويـر ا
حــدثـت بــعض احملــاوالت النــعـاش
ـــشــــاريع الـــصــــنـــاعـــيـــة بــــعض ا
والـــــزراعــــــيـــــة من خـالل تـــــقـــــد
الـقـروض وتـوفـيـر بـعض الـدعم اال
ان هـذه احملــاوالت كـانت بــسـيــطـة
وخجـولة وغـير قـادرة على حتـقيق

طلوب . الهدف ا
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يـعـتــبـر الـقـطـاع الــزراعي (بـشـقـيه
النباتي واحليواني) من القطاعات
ـهـمـة في الـعـراق والـتي اسـهمت ا
في تطوير االقتصاد العراقي لغاية
ســنـة  2003حــيث اســتــوعب هـذا
الـقـطـاع حوالي  %30من اجـمالي
القوه العاملة الى جانب مساهمته
في الناجت احمللي االجمالي بحدود

ـئة وان اهـمـال هذا الـقـطاع 33 بـا
فـي الـعـقـدين االخـيـرين قـد تـسـبب
في تــــــــــراجع حــــــــــاد في حــــــــــجم
زروعة والى شحة في ساحات ا ا
ـائيـة حتى وصـلت نـسبة وارد ا ا
مساهمته حـاليا في الناجت احمللي
االجمالي الى نسبـة متدنية جدا ال
تـكـاد تـذكر واصـبح االعـتـمـاد على
ا فيها نتجـات الزراعية  توفير ا
احملــاصـيـل االسـتــراتــيـجــيــة عـلى
ا يعني االستيراد من اخلـارج و
بـــان الــســوق احملــلــيــة الــزراعــيــة
احلالية تعاني من مشكلة (االغراق
التجـاري) خاصة في مجـال هيمنة
مـــحـــاصـــيـل اخلـــضـــر والـــفـــواكه
ـنــتج ــســتــوردة عــلى حــســاب ا ا
ـــعـــروف بــــنـــوعـــيـــته الـــوطــــني ا
تميزة حتى وصل االمر وجودته ا
ــيل ـــســتـــهــلك احملـــلي  الى ان ا
ـــســتـــورد كــونه ـــنــتج ا لـــشــراء ا
(رخيص) الثمن وان طريقة عرضه
وتـعــبـئــته واسـلــوب تـرويــجه هـو
افــضل من طـريـقـة عـرض وتـعـبـئـة
ــنــتج الــوطــنـي وهــو مــا يــؤشـر ا
غـيـاب االستـراتـيجـيـة التـسـويقـية
في مـجال االنـتـاج الزراعي بـشـقيه

النباتي واحليواني .
لـقد اعـتـمدت الـتنـمـية االقـتصـادية
ـاضــيـة في الــعـراق فـي الـعــقــود ا
عـلى الـقـاعـدة الـصـنـاعـيـة والـقوى
ـــدربــة وهـي كــثـــيــرة الــعـــامـــلــة ا
ومـتـنــوعـة خـاصـة في الــقـطـاعـات
الــصــنــاعــيـة الــتـي سـبـق االشـارة
الـيــهـا كـالـصــنـاعـات الـكــهـربـائـيـة
وااللــكـتـرونـيـة واحلـديـد والـصـلب
نـسوجات واجلرارات الزراعـية وا
ــواد الـــكــيـــمــيـــاويــة ـالبس وا وا
وصــنـــاعــة االســـمــنـت وصــنـــاعــة
الــفــوسـفــات وصــنــاعـات غــذائــيـة
مختلفة وصناعة التمور ..... الخ 
وقــد واجه الـقــطـاع الـصــنـاعي في
العقـدين االخيرين مـشاكل حقـيقية
تتلخص في الصعوبات التمويلية
وتوقف عمـليات االسـتثمار نـتيجة
لــــلــــعــــجـــز فـي مـــوازنــــة الــــدولـــة
وانـخـفـاض االنـفـاق االسـتـثـماري
انـهـيـار الـبــنى االرتـكـازيـة وتـردي
االوضـاع االمنـيـة انتـشـار الفـساد
ـــــالي وســـــوء االدارات االداري وا
ــتـعــاقــبــة ارتــفـاع الـصــنــاعــيــة ا
ــنــتج الــوطـنـي تـوقف تــكـالــيف ا
ـــــعــــامل االنـــــتــــاج لــــدى اغـــــلب ا
والـشــركـات الـصــنـاعـيــة انـقـطـاع
الـتـيـار الـكهـربـائي بـشكل مـسـتـمر
ــنـــتــجــات الـى جــانب ســـيــطـــرة ا
االجنبـية على الـسوق احمللـية كما
ســـــــــبـق االشــــــــارة. ومـن روافــــــــد
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االقتـصاد الـوطني في الـعراق رافد
صـنــاعـة الـســيـاحـة كــونـهـا احـدى
همـة لالقتصاد الوطني الشراي ا
ــا في ذلـك الــســيــاحــة الــديــنــيـة
والتي لو احسنت ادارتها وتوفرت
مـتطلـباتـها فـانه بامكـانهـا ان ترفد
ـوازنــة الـعـامــة لـلـدولــة بـالـشيء ا
الـكـثـيـر الـذي يـغـني عن االقـتراض
اخلارجي خـاصة وان بلـدنا يـتوفر
ـــنــــاخي واالثـــار فـــيـه الـــتــــنـــوع ا
والــــتــــراث الــــثـــقــــافي وغــــيــــرهـــا
هم وباالمكان تطويـر هذا القطاع ا
مـن خالل مــــنــــحه االعــــفــــاءات من
الضرائب وحـسب القـوان اضافة
الـى تــشـــجــيع الـــراغــبـــ بــزيــارة
الـــعــــراق وعــــلى وفق الــــقــــوانـــ
واالنظـمة النـافذة واعتـماد اسلوب
ـواطنـي البـلد الى ـثل  ـعـاملـة با ا
ـــــصــــارف بــــدعم جــــانـب قــــيــــام ا
ـشـروعـات الـسيـاحـيـة وتـشـجـيع ا
ـهم االسـتـثــمـار في هـذا الــقـطـاع ا
الى جــــانـب جــــذب االســــتــــثــــمـــار
ـباشر بواسـطة البرامج االجنبي ا
نـاطق احلرة عـلمـا بان احملفـزة وا
االنــفـتـاح االقـتـصـادي عـلى الـعـالم
اخلارجي ال يـعني فـتح البـاب على
ـنتجـات االجنـبية مصـراعي امام ا

نتجات احمللية. وعلى حساب ا
ــنـتج ان اســتـراتــيـجـيــة تـطــويـر ا
الـــوطـــني تــعـــتـــمــد في جـــانب من
تـعددةه على مـتطـلبات جوانـبهـا ا
ـــنــتج الــوطــني وان من حــمــايــة ا

متطلبات تلك احلمايه االتي :
1- تـــشـــريـع الـــقـــوانـــ الـــتي من
شــأنـهــا مـكــافــحـة حــاالت االغـراق
الـــتــــجــــاري واتـــخــــاذ االجـــراءات
التعويضية للمتضررين الى جانب
وضـع االجـــــراءات الــــــوقـــــائــــــيـــــة
ـستـمـرة لـلزيـادة غـير لـلـمـراجعـة ا
ــبــررة مـن االســتــيــراد االجــنــبي ا

حماية للمنتج الوطني .
2- دعم القطاع اخلاص : من خالل
مـــنح الــقــطـــاع اخلــاص الــفــرصــة
الـــكــامــلــة الخــذ دوره فـي عــمــلــيــة
الــتـنـمــيـة االقــتـصــاديـة وتـخــفـيف
الــدعم احلــكــومي لــلــقــطــاع الــعـام
وامـكــانـيـة اعـطــاء الـفـرق لــلـقـطـاع
ـا يـجعـله قـطـاعا نـشـطا اخلـاص 
ومــتـــطــورا وواعــيـــا مــســتـــوعــبــا
وكل الـيه في هذه لطـبيـعة الـدور ا
ر ـهمـة واخلطـرة التي  رحـلة ا ا
بـــهــا االقــتـــصــاد الــعـــراقي والــتي
تـسـتـلـزم تـعـبـئـة كـافـة اجملـهـودات

رسوم . وصوال للهدف ا
3- فــرض الـرسـوم الـكـمـركـيه عـلى
ـستـوردة والتي الـسلع االجـنبـية ا
يــوجــد مــا يــنــاظــرهــا في الــسـوق

ـعـتـدلـة الـتي نـهـجـهـا الـسيـد رئـيس ا
الـــوزراء االســــبق حـــيــــدر الـــعـــبـــادي
وتـمكـنه من االنـفتـاح عربـيـا واقلـيمـيا
وبشيء من عـودة التـفاهم الـبطيء مع
واشـــنــطن تـــمــكن الــعـــراق من عــبــور
أزمــــاتـه االمــــنـــيــــة واالقــــتــــصــــاديـــة
واســتـــطــاع حتـــريــر مـــدنه من كـــيــان
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ثم مـــاذا بــــعـــد أن تـــصــــمت أصـــوات
الـــبــــنـــادق اال أن تــــطـــفــــو اخلالفـــات
الـســيـاسـيـة عــلى الـسـطح وتــسـتـبـ
معـالم أنفالت عـقد الـتحـالف االمريكي
الــعـراقي  ,من خـالل كــيل االتــهــامـات
لــــكال الـــطــــرفـــ بـــاخـالل أحـــدهـــمـــا
بـألـتــزامـته جتــاه االخـر وتـنــصـله عن
ــعــاهــدة الــعــراقــيــة تــنــفــيـــذ بــنــود ا
االمـريـكـيـة و طــرح جـدوى أتـفـاقـيـة
االطــــار االســــتــــراتــــيـــجـي كــــإطـــاران
ــدى صالحــيـة مــرجــعــيــان حـاكــمــان 

وتــزايـــد حــدة الـــصــراعـــات االثــنـــيــة
والـتــدخالت االقـلـيــمـيـة والــدولـيـة في
نطقـة العربيـة التي بدأت بارتدادات ا
نتائج توترات الربيع العربي ,ومن ثم
بــتـنــا أمـام انــعـطــافـة هــائـلــة بـاجتـاه
اخـتـبار مـصـداقـية وفـاعـليـة الـعالقات
العـراقية –االمريـكيـة التي بـاتت يوما
بــعــد آخــر تـتــآكل مــصــادر الــثــقـة في
فـاعـلــيـتـهـا وجــدواهـا خـصـوصـا وان
الـعـراق قـد شـهد تـراجـعـا واضـحا في
مـسـتويـات االمن والـدفـاع وكـذلك على
سـتوى االقتـصادي من خالل تراجع ا
اسعار النفط والتي أثرت بدورها على
ألتزامـات العراق الدفاعـية وكذلك على
مـــســـتـــوى تـــراجع قـــدرة احلـــكـــومـــة
الـعـراقـيـة علـى االلتـزام بـاالنـفـاق على
ــرحـلـة من مـواطــنـيــهـا وكــانت هـذه ا
ـراحل الـتي شـهـدهـا الـعراق أصـعب ا
خالل ســــــــــني 2014-2017 ومـن ثم
بـتـظـافـر عـوامل عـدة مـنـهـا الـسـيـاسة

ســيــطل عــلــيــنــا في مــنــتــصف شــهــر
حــزيـــران مـن الـــعــام احلـــالـي مـــوعــد
مرتقب الجـراء حوار عراقي  –أمريكي
ــا أعـلــنه الـســفـيـر شـامل وذلـك وفـقـا 
االمـريــكي الـســيـد مــاثـيـو تــولـر الـذي
ن يــبــدو أن مــهــمــته أكــثــر تــمــيــزا 
ســـبــقـــوه في الــعـــراق الــذيـن تــركــزت
مــهـمـاتـهم عـلى مـجـاالت دولـيـة أوسع
كـان الـعـراق جـزءا مــنـهـا مـثل احلـرب
على االرهـاب كـمـهـمـة أمريـكـيـة مـلـحة
ذات نــطـاق أوسـع وقـد زادت وطــأتـهـا
بـصـورة أكــثـر خالل مـرحـلــة الـسـفـيـر
دوغالس ســـلـــيـــمـــان الـــتـي تـــمـــيــزت
بحضـور دولي واسع النطاق وتـغطية
أكــثــر جملــريــات عـمــلــيــات الــتــحــالف
الـدولي حملـاربـة داعش وذلك عـلى اثـر
ـزعــومـة عــلى اجـزاء اعالن دولـتــهــا ا
واســـــعــــة من االراضـي الــــعـــــراقــــيــــة
ــرحـلــة قـد والـســوريـة. وكــانت هـذه ا
اتسمت بـاالضطراب االقـليمي الواسع

ــنــاخ وهــيــمــنــته اســتــحــصـال هـذا ا
ـشـروعـيـة السـيـاسـية والـوطـنـية من ا
اجلـمـاهـير وتـقـد نفـسـهـا كأيـقـونات
لـلتـحرر الـوطـني واالستـقالل وأوقعت
شــــعــــوبــــهــــا في أغـالل االنــــحــــطـــاط
االقـتـصادي والـتـخـلف وتـراجع فرص
الــتـنــمـيــة لـصــالح مـشــاريع تـتــخـطى
حـدودهـا الـوطـنـيـة وقـابـلـيـاتـها وأدى
ذلك الى تـزايـد وجتـذر االسـتـبـداد الى
أن وصـــلت االمـــور الـى نـــهـــايـــاتـــهـــا
احلتمية فقـد واجه االحتاد السوفيتي
ـصـير ومـنـظـومـته االشـتـراكـيـة ذات ا
الـذي بـشر بـه كارل مـاركس في نـهـاية
ـرة لـيـولـد دولـة الـطـبـقـات لــكن هـذه ا
فراغـا استراتيـجيا وخـلالً في التوازن
الـــدولي وأظـــهـــر ضـــعـف مـــنـــظـــومــة

االقتصاد االشتراكي. 
ــــطــــلــــوب من احلــــوار اذا مــــا هــــو ا
أمول منه العراقي االمريكي وما هو ا
هــذا مــا يــنــبــغي عــلى صــانـع الــقـرار
ـراجـعـة تـاريـخـية الـعـراقي أن يـبـدأ 
لــهــذه الــعالقــات ســواء فـي جــانــبــهـا
التعاوني قصير االمد واالستثنائي أم
في جـانـبــهـا الـتـصــارعي طـويل االمـد
ــأســاوي وهــو الـــســائــد في حــقب وا
زمــنــيــة مــتــعـددة فـي تــا ريخ الــعـراق
ــعــاصـر. أن اســتــحــضـار احلــديث وا
الـســيـادة في شــكـلـهــا الـســيـاسي هـو
مــــوضــــوع خملــــالف لــــلــــســــيــــادة في
مــوضـــوعــهـــا الــقـــانــوني الـــذي يــقــر
ـسـاواة بـ الـدولتـ قـانـونـيـا أما بـا
سـياسـيا وواقـعـيا فـاالمر أعـقد بـكثـير
ومن ثم يـتـطـلب ذلك أدراكـا من صـانع
الـــــقـــــرار لــــفـك طالسـم ورمـــــوز هــــذه
الـعــدائـيــة وايـجـاد أرضــيـة مـشــتـركـة
يـبنـى عـلى أسـاسـهـا تفـاهـيم أمـريـكي
وعراقي طويل االمد ,ويبدو أن الـسيد
ـرة قـد بـدأ بوضع مـاثـيـو تـولـر هـذه ا
الـــنــــقـــاط عــــلى احلــــروف في أشـــارة
واضــحـة مـنه لـعـقـد احلـوار االمـريـكي
ــــــرتـــــقـب واعالنـه عن –الــــــعـــــراقـي ا
ــتــحــدة لــفــتح اســتــعــداد الــواليــات ا
مـجـاالت واسـعـة من التـعـاون الـعـلمي
واالقــتـصــادي والــرغــبـة في مــعــاجلـة
مشـكلة الطـاقة في العـراق. العالقة مع
تـحدة تـسـتطـيع أن تـعطي الـواليـات ا
الـعـراق ثـقال دبـلـومـاسـيـا واضـحا في
نـظمات الدولية ـنتديات وا كثير من ا
نظمات تحدة أو ا سواء داخل اال ا
الــدولــيــة واالقــلــيــمــيـة االخــرى ودعم
الــعــراق في حــصــوله عــلى مــعــونـات
وقروض اقـتصاديـة تستـطيع أخراجه
من محنـته االقتصاديـة وتعديل اخللل
البنيوي في اقتصاده من خالل تنويع

مصادر الدخل والتمويل.
{ سياسة دولية وفكر سياسي أمريكي -
كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين 

الــعالقــة بــيــنــهــمــا وجــدواهــا في ظل
تباعد في الرؤى يتسع يوما بعد آخر.
ــزايــدات وغــالـــبــا مــا يــأخــذ جــانب ا
الــسـيــاسـيــة وأتــهـام أطــراف وطـنــيـة
عـــراقــيـــة مــتـــعــددة بـــالــســـعي لــرهن
مــســتـــقــبل الـــبالد لــصـــالح الــوجــود
االمريكي. وكانت تـلك االتهامات آخذة
في التـزايد نـزوال عند شـريحـة واسعة
مـن الـشـعب الـعـراقي في خـطـوة لـنـيل
تـــلك االطـــراف الـــرافـــضـــة لـــلـــوجــود
االمريكي مشروعـية الشارع السياسي
الـعـراقي عـلى حــسـاب أطـر الـشـرعـيـة
القانـونية  ,االمر الذي دفع أطرافا في
ان الـعراقي للـتصـويت على قرار البـر
رفـض الـوجــود االمـريــكي في الــعـراق
ومن ثم أضاف ذلك تعـقيدا لـلمشكالت
الـتـي تـواجـهــهـا احلـكــومـة الـعــراقـيـة
هدي سواء حكومة السـيد عادل عبد ا
الذي قـدم استـقالـته أو حكـومة الـسيد
مصطفى الكاظمي احلالية التي ورثت
مــشـكالت عــدة أبـرزهــا تـعــقـيــدا نـدرة
ال ـاليـة نـتـيجـة الـهـدر في ا الـوفـرة ا
الـعـام والــفـسـاد والــتـراجع احلـاد في
أســعـار الــنـفط والــركــود االقـتــصـادي
ي نـتـيــجـة تـفـشي وبـاء كـورونـا الـعـا

حول العالم. 
كل ذلك يـسـتدعـي أستـحـضار سـيـاسة
عـــــقالنـــــيــــة بـــــعــــيـــــدة عن اخلـــــيــــال
االيــديــولــوجي وأجــراء حــوار وطــني
شامل ب النـخب السياسيـة والدينية
ـشـكالت اليـجـاد حل شــامل مـسـتــدام 
العراق السياسية واالقتصادية وحتى
عـالقـاته الـدبـلـومـاسـيـة وقـد آن االوان
أمـــام الــــعـــراق لـــيـــخــــرج من عـــبـــاءة
ــتــعـددة وان الــوالءات الــســلــطــويــة ا
يـعـطى لـلـدولـة مسـاحـتـهـا من احلـرية
فـي اتـــخـــاذ قـــراراتـــهــــا الـــســـيـــاديـــة

صيرية.  ا
U¹bOł«d² « ŒUM

لقد خـيم مناخ التراجـيديا السـوفيتية
الــيــســاريــة ومــنـــاخ الــزهــو الــقــومي
الـعربي عـلى الـعراق طـويال في اجتاه
تحدة معاد للغرب عموما وللواليات ا
االمــريــكـيــة خــصـوصــا و الــتــعـامل
مـعــهـا عــلى أنــهـا حــركــة امـبــريـالــيـة
مـعاديـة لـطمـوحات الـشـعوب الـعربـية
في نــيل احلـريـة واالســتـقالل. ومن ثم
ـــنـــاخ وقف حـــائـال أمــام فـــان هـــذا  ا
ــوائــمــة بــ االســتــبــصــار وحتــري ا
مــتــطــلــبــات االمن الــقــومي بــصــورته
صلـحة القومية من ناحية الشاملة وا
ايديولوجية أكثر من كونها براغماتية
ــــعــــادي غـــــالى في ـــــنــــاخ ا  ,هــــذه ا
الـتـحـلـيق في سـمـاء االيـديـولـوجـيـات
والـنـرجـسيـة الـتي كـانت تعـاني مـنـها
الزعامات العربيـة القومية والزعامات
اليساريـة التي أرادت من خالل سيادة
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بيروت

الـية  الـتي اتبعـتها ـواطنـ اللبـنانيـ مؤشّـراً سلبـياً لـلسيـاسة ا شـكّل التـفاوت االجتـماعي ب ا
تعـاقبة منـذ عقود  مـا يعني أنّـها لم تضـطلع بدورها في تـأم العـدالة االجتـماعية  احلكومـات ا
الية أيضاً انتـجتا واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مزرياً وأنّ وأكثر من ذلك  فـإنّ السياسة النقدية وا
ـقـابالت  أما إعـمـار لبـنـان  كل لـبنـان مـجـرّد كالم وُعِـدَ به الشـعب وسَـمِعَ عـنه في اخلـطابـات وا
أمول الـدائم لدى شعب يـشكّل مورداً بـشرياً أقل مـا يقال عنه اخلدمات احلـياتيـة البسـيطة فـهي ا

سؤول . اذ  إلى أين ومَنْ ا التميّز  الكفاءة واإلرادة  ما هي األزمة 
أزمات سنـتناول منـها أزمة الكيـان اللبنـاني  الذي شهد عبـر تاريخه احلديث عـدّة تغيّرات  األمر
الـذي أثّر عـلى اجـتمـاعه الـسيـاسي طـبيـعـة احلكم فـيه وبـديهـيـاً على إمـكـانيـة اتخـاذ الـقرار ورسم
ال والـنقد)  فـمن جبل لبـنان إمارة الـتعايش سياسـات اقتصـادية منـتجة (من ضـمنهـا سياسـتا ا
ـســيـحي - اإلسالمي (الــتـاريخ ـارونـي - الـدرزي إلى لــبـنـان الــكـبــيـر  جــمـهــوريـة الــتـعـايـش ا ا
خاضٍ عـسيرٍ وال يزال ولن يشـفى إال ح نضع وزر االقتصاد عاصـر)  مرَّ الكيان الـلبناني  ا
على أولئك الـذين أفسدوا  والذين غلّبـوا مصلحة مـذهبيتهم على مـصلحة الوطن  فكـانت النتيجة
طـبخـات سيـاسيـة طبـخت مصـير لـبنـان  وإن أي صوت حق أو بـصمـة مواطـنة في هـذه الطـبخات

تطغى عليها األنانية وشهوات الفردانية السياسية  فيغدو صمت حق في رقص شهوات .
ـشـكـلة ـشـكلـة الـلـبـنـانـيـة  يشـيـر اسـكـنـدر أبي يـونس إلى أنّ ا إلـى أين ما أسـبـاب اسـتـمـراريـة ا
ركّـبة يـتوزّع غـرافيـا الـتمـايزيـة  حـيث يرى أنّـها »تـشمل اجملـتمـعـات ا الـلبـنـانيـة متـمـثّلـة في الـد
ذاهب في ذاهب  مع مـا يتـرتّب على ذلك من تمـثيل هذه الـطوائف وا السـكان حسب الـطوائف وا
ـغرافـيا التـمايـزية جتـعل من البـلد اخلاضع مختـلف مؤسّـسات الـدولة  وهذا مـؤشّر عـلى أنّ الد
لـهـا في حـالـة عدم اسـتـقـرار سـيـاسي واقـتـصـادي  فـتـتـأزم أوضـاعه دائـمـا بـخاصـة إذا لم تـكن
ا يـنعكس على الـتفاهم بشـأن رسم سياسـات وطنية واقـتصادية من أجل رفع مكوّنـاته متفاهـمة 

وتنمية الوطن .
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ـغرافيا التمايزية التي يخضع لهـا اجملتمع اللبناني السبب في استمرار األزمات  أم إنّ فهل الد
ـشـكـلـة تـكـمن في دسـتـوره  أم إنّ الـدسـتـور ال يـصـلح أبـداً لـلـفـتـرة الـزمـنـيـة الـتي نـعـيـشـها وال ا
ـتـصـارعـة عــلى الـسـلـطـة والـصالحـيـات يـسـتـجــيب مع الـتـطـوّرات االجـتـمـاعـيــة  أم في طـوائـفه ا
ـارسون ـفـاهيم في الـعالـم  واحلكّـام اللـبـنانـي  ـشكـلة فـي تغـيّر ا والـوظائـف اإلدارية  أم إنّ ا
شـكلة في عدم تفاهم اللبنـاني على كيانهم وهويـته ومواطنيّته ومدنيّته احلكم بعـقلية بالية أو هل ا
غـرافيـة من أجل حتقـيق أهدافـها  أو أنّ  األمـر الذي يـدفع بـبعض الـطوائف اعـتمـاد اللـعبـة الـد

السبب إنّ خطوات احلل والبناء مفخّخة بأهواء الفاسدين  هل مَنْ مجيب .
تأرجحة منذ والدة ما يُسمّى »لبنان الكبير «وحتى من هنا فـإنّ مظاهر األزمة الداخلية اللبنانية ا
اآلن ما زالت تتـوقّف عند مـعادلة الشـعب والدولة في احلـالة اللـبنانيـة  ال سيمـا التركيـبة الطـائفية
الديـنية  وأنّ تطوّر األحداث التي عرفها لبنان قبل أنْ تتأسّس دولته  يدفع إلى احلديث عن ذاتية
لـبنـانيـة  والتي انـقسم حـولهـا اللـبنـانيـون ب مـؤيّد لـوالدة الكـيان  ومعـارض له في إطـار خلـفية
ديـنيـة أو فكـرية سـيـاسيـة مخـتلـفة  وإنّ هـذه األفـكار والـطروحـات التي نـادت بـخصـوصيـة لبـنان
أسّست إليـديـولـوجـيـة طـائفـيـة  شـكّـلت مـادة خالفـية بـ الـلـبـنـانـي  كـانت أحـد أسـبـاب الـنزاع

والصراع الطائفي في لبنان  الذي أدّى إلى نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية كارثية .
اذا  وأين يكمن اخللل مـا يحمل على التساؤل عن إشـكالية بناء الدولة  حتى اآلن لم تُـ الدولة 
شـكلـة في النـظام الـطائـفي  أم في التـدخّالت اخلارجـية  أم في ضـعف الوالء الـوطني  أو هل ا
في فـشل اللـبنـانيـ في بـناء أحـزاب غيـر طائـفـية أو في عـدم تربـية الـشبـاب الـلبـناني عـلى مفـهوم

واطنية  أم في ضعف الثقافة السياسية والدستورية  هذه األسئلة مكرّرة سابقاً . ا
بـيد أنّ بـنية الـنظـام اللبـناني الـسيـاسي قد شهـدت سلـسلة من الـتحـوّالت كانت لـها عالقة بـفاعـلية
القـوى اخلـارجـيـة الـتي كـانت تسـيـطـر عـلـيه هـذه الوضـعـيـة أثّـرت إلى حـدٍّ كبـيـرٍ في آلـيـات تـطوّر
األنظمـة الدستـورية  التـشريـعات ورسم سيـاسات االستـقرار االقتـصادي (من ضمـنها سـياستي
اني الـلبناني  سـار تطوّر الـنظام الـبر تـتبع  اليـة والنقـدية) التي جـرى ويجري إقرارهـا  فإنّ ا ا
سار يرى أنّ التـوازنات الطائفية في إطار الصيغة التوافقية لعبت الدور األساس في حتديد هذا ا
ــانـيـة ـبــادىء والـقــواعـد الـتـي تـقـوم عــلـيــهـا األنــظـمـة الــبـر وطــبـعـتـه بـطـابـع خـاص  فـخــرج عن ا
الكالسيـكية. ويبقى الرهان األكبـر على الشعب اللبناني في التـغيير وعدم االجنرار وراء الزعامات
التي تسـتغلّه باسـتمرار حتت عبـاءة الطائفيـة  بذور وطن تغرس في نـفوس األجيال الـقادمة معنى
ـواطـنـة الـصـحـيـحـة  الـتي تـسـتـطـيع إعـادة إنـتـاج سـلـطـة سـيـاسـيـة مـبـنـيـة عـلى قـاعـدة الـعـدالـة ا
االجـتمـاعيـة بقـطع النـظر عن أي انـتمـاء طائـفي أو  سيـاسي ورسم سـياسـات استـقرار اقـتصادي

شاكل واألزمات االجتماعية . منتجة وفاعلة وقادرة على جتاوز أصعب ا

احملــلـيـة مـثل فــرض الـرسـوم عـلى
ستوردة وعلى الفواكة واخلضر ا
االســـمـــاك وااللـــبــــســـة اجلـــاهـــزة
والـتـمـور وذلك لـتـقـلـيل االسـتـيراد

نتج احمللي. منها وتشجيع ا
4- فـرض رسـوم كـمـركـيـة مـرتـفـعة
عـلى بـعض الـسـلـع خاصـة الـسـلع
ذات الـطـبــيـعـة االسـتــهالكـيـة مـثل
ـشـروبـات الكـحـولـية والـسـجـائر ا
ــنـزلـيــة الـكــهـربــائـيـة واالجــهـزة ا
ولــعب االطـفـال الـعـطـور تـمـاثـيل
الزينة االسلحـة النارية الساعات
ــتـــنــوعـــة الــدراجـــات الــنـــاريــة ا
وغــيـــرهـــا من الــســـلع لـــلـــحــد من
اســتـيــرادهــا ولـزيــادة احلــصـيــلـة

الضريبية منها .
ـعدات ـواد االولـيـة وا 5- اعـفـاء ا
من الـضـرائب والـرسـوم الكـمـركـية
تشجيعا لـلمنتج الوطني وخلفض
ا يجـعله قادرا تكـاليف انتـاجه و
ــنــتج االجــنــبي عــلـى مــنــافــســة ا
ـسـتـورد مـثل اعـفـاء مـواد اخلـام ا
ـعـدنـية والـضـروريـة للـصـنـاعات ا
والكـيمـيائـية اعـفاء بـذور وتقاوي

االنتاج الزراعي وغيرها .
ــــنــــافـــذ 6- الــــســــيــــطـــرة عــــلى ا
احلــدوديـة: الـسـيـطـرة عـلى مـوارد
ـنــافـذ احلــدوديــة والـتي عــددهـا ا
(22) مـنــفـذاَ حــدوديـاَ حــيث اشـار
ـالي ـسـؤولــ في اجملـال ا احــد ا
ـكن ان يـوفـر 3 الى ان كل مــنـفـذ 
مليـار ديناركحد ادنـى يوميا وهذا
نافـذ احلدوديـة وحدها يعـني ان ا
ــكـنـهـا ان تـمـول الـرواتب اذا مـا
احُـسـنت ادارتهـا وتـمت السـيـطرة
عـليـهـا بشـكل سلـيم. وهـذا يتم من
خالل معاجلة مشكلة حفظ احلدود
ومـنـع عـبــور االفــراد واجلـمــاعـات
بــطـريـقــة غـيــر مـشــروعه بـتــعـزيـز
ســلــطــة الـدولــة وهــيــبـة الــقــانـون
واهمية حسن اختيار العامل في
ـنــافــذ الى جـانـب مـعــاجلـة هــذه ا
ـظاهـر الـسـلـبـية في اخملـالـفـات وا
رافق نافذ احلدودية مع توفير ا ا
نافذ اخلدمية وتطويرها في تلك ا
ـا يـجـعـلــهـا الـوجه احلـضـاري و

تقدم للبلد . ا
ان هـنـالك مــجـاالت اخـرى مــتـاحـة
ضـمن شـرايـ االقتـصـاد الـعراقي
بــاالمـــكــان اســتـــفــادة االقـــتــصــاد
ـنـتج ــا يـعــزز ا الـعــراقي مـنــهـا 
الوطني ويوفر مـوارد ماليه تعالج

الي ومنها : العجز ا
ـنتج 1- وضع سياسـة حتفيز ا
ــا يــشــجــعــهم عــلى الــزراعــيــ 
ـشـروع والـتـمـيـز فـيـما التـنـافس ا
بــيــنــهم لــزيــادة االنــتـاج الــزراعي

خــاصـة في احملــاصــيل الــزراعــيـة
االستراتيـجية كاحلبـوب بانواعها
ووضع الهياكل التـنظيمية الالزمة
والـبــنى االرتـكــازيـة لــتـنـفــيـذ هـذه
الـســيـاسـة ومـنــهـا تـنـظــيم الـعـمل
صـرفي واقامـة صوامع احلـبوب ا
ومـــــراكـــــز فــــحـص والـــــتــــخـــــزين
للـمنـتجـات الزراعيـة على مـستوى

محافظات القطر .
2- تــنــشــيط الــبــحـوث الــعــلــمــيـة
والـــتــطـــويـــر الــتـــكـــنــولـــوجي في

القطاع الصناعي والزراعي 
3- االهــــتــــمــــام بـــالــــصــــنــــاعـــات
الـعـسـكـريـة واالسـتـفـادة مـنـهـا في

دنية. بعض اجملاالت ا
4- تــنــشــيط وتـنــمــيــة الـســيــاحـة
ا توفره من موارد مالية الدينية 

ضخمة.
5- تــــنـــمــــيـــة مــــوارد الــــضـــرائب

واجلمارك .
6- وضع اسـتـراتـيـجـيـة لالهـتـمام
ـعـروفة بـالـتـمـور العـراقـيـة وهي ا
يا بكونها من اجود التمور في عا
الـعـالم ومـا تـدره مـن مـوارد مـالـية
ضـخــمـة لــلـعــراق ومـنع اســتـيـراد

التمور بهذا الغرض .
ـهـرب 7- الــسـيـطـرة عـلى الـنـفط ا
عروفة اذ ان من مناطق التهريب ا
كــمـــيــات الــتـــهــريب كــبـــيــرة جــدا
كنها ان تسد الشيء الكثير من و
وازنـة الـعامـة للـدولة الـعجـز في ا
وال تـــضـــطــر الـــدولـــة لالقـــتــراض

اخلارجي .
وانئ 8- الـسيـطـرة على ارصـفـة ا
الــعـــراقــيـــة وتــطـــبــيق الـــقــوانــ
ا يجعل جميع واالنظمة النافـذة 
الية التي تدرها االرصفة وارد ا ا
وهي اموال طائلة جدا  تذهب الى
خزيـنة الـدولة اصولـيا  وبـاالمكان
ــنـتج االسـتــفــاده مـنــهــا في دعم ا
احملـــلي ومـــعــــاجلـــة الـــعـــجـــز في
ـــوازنـه الـــعـــامــــة لـــلـــدولـــة دون ا

احلاجة لالقتراض اخلارجي .
9- مـعـاجلة مـشكـلـة نافـذة الـعمـلة
االجـنــبـيــة واحلـد من االســتـنـزاف
ـسـتمـر للـعـملـة االجنـبـية خـاصة ا
وان مـوازنـة الدولـة بـحاجـة مـاسة
ـالـيـة الى جـانب ـوارد ا الى تـلك ا
ــعــنــيــة بــالـبــنك قـيــام اجلــهــات ا
ركزي بالبـحث عن وسائل علمية ا
ـوازنة سعـر صرف الـدينار اخرى 

العراقي مع الدوالر .
10- معـاجلة مشـكلـة االفراد الذين
يستلمون اكثر من راتب من خزانة
الـــدوله وذلك بـــاصـــدار الـــقــرارات
الالزمـــــــة البــــــطــــــال مـــــــثل هــــــذه
ـــالـــيـــة. ان جنــاح الـــتـــجـــاوزات ا

ــنــتج اســتــراتـــيــجــيــة تــطـــويــر ا
الـوطـني سـيـسهم بـاحملـافـظـة على
الــعـــمـالت االجــنـــبـــيــة الـــتي يـــتم
احلصول عليهـا من مبيعات النفط
قـررة في مـنظـمة حـسب احلصـة ا
ــبــالغ الــضــخــمــة اوبك اذ ان كل ا
ـركزي الـتي تـدفع من قـبل الـبـنك ا
ـــنــــتــــجـــات الــــعــــراقي لــــشــــراء ا
ـســتـوردة خـاصــة وان بـعــضـهـا ا
(كـمــالي) و(غـيــر ضـروري) ســيـتم
تــوفــيـرهــا فـي خـزائـن الـبــنك دون
احلـــاجـــة الـى اســـتـــنــــزافـــهـــا في
مـشــتـريـات سـلـع ومـنـتــجـات غـيـر
ضـرورية او كـمالـيـة هذا من جـهة
ومـن جــهـــة اخـــرى فــان تـــنـــشــيط
القـطاعـ الصنـاعي والزراعي من
ـعامـل الـصـنـاعـية خـالل افـتـتـاح ا
ـنـشأت الـزراعـية دعـمـا للـمـنتج وا
الـوطـني ان ذلك سـيؤدي الـى خلق
عــشــرات االالف من فـــرص الــعــمل
لـلـشبـاب وسـيسـهم بـالقـضـاء على
البـطالة ويـحقق نهـضة اقتـصادية

واجتماعية شاملة في البلد.
UOKŽ  «—«œ«

كـذلك فــان جنـاح االســتـراتــيـجــيـة
ـذكـورة يـعـتــمـد بـالـدرجـة االولى ا
عـلى(تعـاون) و(انـسجـام) و(تـفهم)
و(وعـي) و(حــــــمــــــاســــــة) االدارات
العـليا في اجـهزة الـدولة الرسـمية
وشـبـة الـرسـمـيـة في الـوصول الى
رسـومة االهـداف االستـراتيـجيـة ا
والـتي تــفـتــرض (االنـســجـام) بـ
تــــلـك االدارات وادارات الــــقــــطـــاع
ــــنــــتج ـــا يــــجــــعل ا اخلــــاص و
نتج الوطني قادرا علـى مواجهة ا
ستورد واحللول محلة. االجنبي ا
ان اهم الدروس والـعبـر التي تمت
االستفاده منـها خالل ازمة جائحة
ـاليـة احلادة في كـورونا واالزمـة ا
نـتج الوطني البـلد تـتلخص بـان ا
هـــو قـــارب الـــنـــجــاة لـالقـــتـــصــاد
الـوطـني وهــو مـايـتــطـلب ضـرورة
اصالح الـســيـاســات االقـتــصـاديـة
ـعـتـمـدة واعـطـاء اهـمـيـة خـاصـة ا
ــوضـوع تـنـويع مـوارد االقـتـصـاد
ـنـتج الـوطـني الـوطـني وتـطـويـر ا
(الــزراعي والــصـــنــاعي واخلــدمي
...الخ) ومــعـاجلــة (حــاالت الـفــقـر)
الـتي تـمس نـسـبـة غـيـر قـلـيـلـة من
السـكـان نـتـيـجـة جلـائـحـة كـورونا
الية احلادة وذلك كله لن واالزمة ا
يــتـحـقق دون وضع اسـتـراتـيـجـيـة
نتج احمللي شاملة لدعم وتطوير ا
بـعد اصالح عـمـوم النـظام االداري

ؤسسات الدولة. والتمويلي 
{ كلية بغداد للعلوم االقتصادية
اجلامعة
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نظمت مـديريـة ثقافـة محافـظة إربد االردنـية بالـتعاون مع مـجمـوعة عبق الـفنيـة معرضـاً للفن
الـتشكـيلي جملمـوعة من الـفنانـات الصاعـدات من محافـظة إربد وذلك ضـمن برنامج الـتكيف

الثقافي (الثقافة عن قرب). 
ـة على مـجمـوعة من الـلوحـات الفـنيـة التي عـرض الذي أشـرف علـيه الفـنان شـادي غوا واشتـمل ا
ائيـة ولوحـات بألوان زيـتية وألـوان األكريلك وتـعبـر عن الطبـيعة اجلـميلـة واألثرية رُسمت باأللـوان ا
شرقة التي أضافت ملكة حيث استخدمت فيها الفنانات الظالل واأللوان ا في مناطق مختلفة من ا
عـبرة إضـافة الى مجـموعـة من اللـوحات الـتي حمـلت أشكاالً جمـاالً على هـذه اللـوحات الطـبيـعيـة ا

مختلفة للوجوه البشرية بأقالم الفحم والرصاص.

رسالة أربد 
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WÒ Uš WÒ¹dFý tLJ% wŽ«bÐ≈ e−M  q
خيرة مباركي: العمل الفنّي قصيدة لونيّة

ÊUFD « ÂU Ð ∫حاورها
بغداد

والتعلّم والدليل على ذلك أن الطفل
أحـيـانـا يـرسم صـورة لـيس لـهـا أيّة
عالقـة بــالـواقع هي مــجـرد خـطـوط
وألوان غالـبا ما يعبّـر فيها عن عالم
ال يـــدركه ســـواه وعـــنـــدمـــا تــســـأله
يـجـيـبك بـأنه لـشيء ما أو لـوضـعـيّة
مـا مـوجـودة في واقـعه.  هـذا فضال
بدع وهو يرسم غالبا ما على أن ا
دارس ال يكون له وعي أصال بهذه ا
في حلـــــظــــة من حلـــــظــــات عــــمــــره
وتـكـويــنه فال يـفــرق بـ الـواقــعـيّـة
والرمزيّة والرومنطيقيّة وغيرها... 
{ حدّثـينـا عن فلـسفـتك مع األلوان وهل
الـلّون في الـلـوحة له األهـمـيّـة مثل الـفـكرة
وضوع وما اللّون الذي تعمل على أو ا

أن يكون دائما في لوحاتك? 
- الـــلــــون هــــو صــــورة لـــلــــحــــيـــاة
ـتـنـوعة ـتـغـيّـراتـهـا اخملـتـلـفـة وا
والــلـوحـة هي ذلـك الـعـالم الــفـسـيح
الــذي تــتـجــوّل فـيـه فـرشــاة الـفــنّـان
فـتـتلـوّن بـتـلك الـصـورة الـتي يـراها

في حلظته اإلبداعيّة الراهنة.
 وهـذا مـا يـجـعل لـلـون قـيـمـة كـبـرى
ــبـدع ــعـبّــر األول عن فــكــرة ا ألنه ا
ومـوضــوعه. لـهــذا أحـيــانـا يــكـتـفي
بــاأللـوان مــسـتــغـنــيـا عن اخلــطـوط
واألشكال فينثرها وكأنها تستجيب
لــفـســحــة الـفــرشــاة وسـفــرهــا عـلى
الـقماشة فـتعكس رؤية الـفنان وهو

سك بها.
 بهـذا فقـدرة الفـنان تـتأتّى من لـعبه
بــاأللــوان ومـزاوجــته بــيـنــهــا حـتى
تــعــبّـر عـن فـكــرته. وفـي اآلن نـفــسه
يـحـدث ذلك اإليــقـاع الـبـصـري الـذي
تلقّي يثير االنفعال ويحرّك شعور ا
وذائــقــته وهــنــا تــتــشــكّل شــعــريّـة

اللون.
أمّـا الـلـون الـذي أحـبّـذه فـهـو الـلـون
الـذي يـعــبّـر عـنّـي في تـلك الــلـحـظـة
اإلبــداعـــيّــة. وغـــالــبـــا مــا أراوغ في
ا ال يالئمهـا فتكون الـتعبـير عنهـا 

ـتمـيّـزة وفلـسـفتي بـذلك رؤيـتي ا
اخلاصّة. 

{ ما هي أهم عـناصـر اللـوحة الـفنّـية
الـتـي تـثــيـر اإلعــجـاب في نــفس وعـ

تلقّي?  ا
- عـنــاصـر الـلـوحــة كلّ مـتـكـامل
ـا واالنـسـجــام بـ عـنـاصـرهـا 
فيها من ألوان وخطوط وأشكال
هـو مـا يـثــيـر اإلعـجـاب في نـفس
ـتلـقّي فهـو يحـدث حركة وع ا
حـسـيّـة ونـفـسـيّـة توقّـع اخلـطاب
فـــيــهـــا وجتــعــلـه أكــثــر تـــأثــيــرا
وفـاعـليّـة. لـذلك فـالـفـنـان الـعارف
ـكـونـات لـوحتـه من عـمق وبؤر
وتــــمـــازج لــــوني وظـالل وتـــدرج
حـركي... كل ذلك يزيـد من فاعـليّة

اللوحة وقدرتها على التأثير.
{ هل الـفن التـشـكـيلي الـعـربي الـيوم
يّة يضيف إبداعا إلى اإلبداعات العا
أم أن بـــيــنه وبـــ الــفن الـــتــشــكـــيــلي

ي مسافات شاسعة?  العا
- نـعـم الـفن الـتـشـكــيـلي الـعـربي
الـيـوم يـضيف إبـداعـا كـبـيرا إلى
ـــــيّـــــة رغم اإلبـــــداعــــات الـــــعـــــا
اإلمكانيات البسيطة للفنان. ولنا
ـكن حـصـرهـا. أمـثـلـة كـثـيـرة ال 
سـافات وربّمـا إذا أقررنـا بتـلك ا
الـتي ذكـر بـ الفـن التـشـكـيلي
ي ونـظيـره العـربي أحصره الـعا
ــبــدع وقــلـة فـي عــدم تــشـجــيـع ا
ـــاديّـــة إمـــكـــانـــيـــاته ومـــوارده ا
وتـوفـيــر مـســتـلـزمــاته كـذلك في

درجة االهتمام به وبفنّه.
{ هـل من رســــالــــة مــــا تــــريــــدين أن
تعبّري عنها من خالل القصيدة والفن

التشكيلي?  
- أهم رسـالة أبـثهـا وأبـعثـها من
خالل أعـمـالي هي أن هـنـاك فـجر
سيـنير األفق وسيـشرق الصباح
ويتألأل سـنواصل بـعزائم ال تكلّ

وال يضعفها الليل الطويل .

وحـــلــقـــة من حـــلـــقــاتـه. وإذا كــانت
قـصـيــدة الـتــفـعـيــلـة اعـتــمـدت عـلى
اســتـراتــيـجــيـا خــاصّـة في اإليــقـاع
وركـــزت عـــلى اإليــــقـــاع اخلـــارجي.
فـقصـيدة الـنثـر لهـا استـراتيـجيـتها
ــمــيّـزة أيــضــا ارتــبــطت بــإيــقـاع ا
ـكن جتاهـله. هـذا فضال داخـلي ال 
عـن جـملـة مـن اخلـصوصـيـات الـتي
جعـلـتهـا تقـتـحم عالم الـشـعر عـنوة
فارقة للمألوف وذلك بفضل لغتها ا
الــتي تــنــشئ أنــســاقــهــا اخلــاصّـة
وتعـيد تـشكيـلهـا وفق رؤية الـشاعر
ّـا يجـعـلهـا تـفـارق الكالم الذاتـيّـة 
الــعـادي إلى لــغـة شــعـريّــة مـوحــيـة
تتـحرّر من قـواعدها فـتثـير الـدّهشة
بالالمتوقّـع والالمألوف الذي يخلق

شعريّتها.
o¹dÞ —UO²š«

{ مــا مـن فــنــان اخــتــار لـــنــفــسه طــريق
الــــــرسم واإلبــــــداع إالّ وقـــــد أرسـى في
تـلقّي والـنّاقـد منه ح أولويّـاته موقف ا
تلقّي والناقد تمسك الرّيشة هل يكون ا
في مـخــيـلـتـك إلى جـانـبـك ويـرسم مـعك

وجهة الرّيشة وخارطة اللوحة? 
ـتلقّي - صـحيح ربّـما كـان موقف ا
ـبــدع في حلـظـة حـاضـرا فـي ذهن ا
من اللـحـظـات لكـنّـهـا ليـست حلـظة
الـــوالدة األولى لـــلـــفـــكـــرة وبـــدايـــة
ــسك الــريــشــة أو الــتــشــكّل حــ 
الــقـلـم ألنّ هـذه الــلــحــظـة هـي مـلك
الــفــنــان دون ســواه وإالّ لـن يــكـون
فـنّـانــا فـمـا يـبـدعه هـو من أعـمـاقه
حتى كأنّنا نلحظ أن الريشة تتحرّك
أحـيــانـا  وحـدهــا عـبـر قــوة خـفـيّـة
بـــداخـــلـه تـــســـيّـــرهـــا وكــــأنّه فـــعل
الالشـعور وهـو ينفـث ما ترسّب في
أعماقه من عـواطف وأحاسيس هو
يعيشـها لذاته ومع ذاته  فيغيب كل
ه الـعـالم من حولـه ويعـرج إلى عوا
اخلــاصّـــة يــقـــتــنـص مــنـــهــا روحــا
يـبــدعـهــا من جـديــد في ذلك الــعـمل
الـفـنّـي فـيـحــدّد خـارطــة لـوحـته أو
قـصيدته. ربّـما بعـد ذلك  يسـتحضر
تلـقّي عندمـا يثوب إلى الـناقـدَ أو ا
عـــــالم األلــــوان أو ذلـك الــــنـــــســــيج
الــلــغــوي وهـو يــراه كــيــانــا ســويّـا
ـكن أن حــيـنــئــذ يـســتــحــضـر مـن 
يحـاوره فيغـيّر أمـرا أو يعـدّل فكرة
ــكن أن يــقــال في ـــا  اســتــجــابــة 

شأنها.
{ مـــا شـــكل الـــعالقـــة بـــيـــنك كـــنـــاقـــدة
وتـشـكـيـلــيّـة وشـاعـرة وبـ الـنـقـاد وهل
النـقد األدبي والـفني الـعربي نـقد حـقيقي
أم أنه مـجــرّد نـقـد صــداقـات ال أكـثـر وال

أقل? 
- الـعالقــة بـيــني وبــ الـنــقـاد هي
عالقــة احــتــرام وتــقــديـر هــذا ألنّي
أحـــتـــرم فـــنّي من نـــاحـــيـــة ثم ألني
أسـعى دائـما إلى تـقد اجلـديد فال
أعـــيــــد غــــيـــري وأحــــاول أن أكـــون
متـفرّدة ومـقنـعة. وأحـظى بالـتفاعل
ـقابل واإلعـجاب من األغـلـبيّـة. في ا
قـد جتد من يخـالفك الـرأي والرؤية
صــحـيـح لم أتـعــرّض إلى ذلـك لـكن
ـــكـن أن يـــكـــون صـــمت الـــبـــعض
مـوقفـا مـعـلنـا. وفي كل احلـاالت أنا
فـخـورة وسـعـيـدة بأدبـاء ونـقـاد من
ـتـلـكون ـا  كـامل الـوطن الـعـربي 
من طاقات إبداعيّة وعدد كبير منهم
ـيــون لـهــذا أتــعـلّم مــنـهم هم أكــاد
وشهاداتهم في حقي وسام أفخر به

كثيرا وأسعد. 
ـا طــرحـته حـول مـدى ومـا تــعـلّق 
مصـداقيّة النـقد األدبي والفني وهل
هـو حـقـيقـي أم مـجـرّد عالقـات فـقد
جتـد الـنــقـد اجلـاد كـمــا جتـد الـنـقـد
الـــفــوضــوي كالهـــمــا مــوجــود وال
ــصــداقـيّــته نـســتــطــيع أن جنــزم 
وعــدم مــصـداقــيّــته ذلك أنه يــوجـد
الــنـقــد الـرصــ الـذي يــسـتــنـد إلى
أسس عــلـمــيّــة ومـوضــوعـيّــة وهـذا
ي يـرتبط أساسـا بفئـة من األكاد
الــعــارفــ بـأدواتــهم الــنــقــديّـة. في
ــقـابل قـد جنــد دخالء عـلى الــنـقـد ا
ــا يـكـتب سـيـفـا مــنـهم من يـجـعل 
ــبـدع. ومــنــهم من مـســلّــطــا عــلى ا
يـســلط عـلـى الـنص ويــحـمّــله مـا ال
يـحــتــمل ومــنــهم من يــعــيــد الـنص
عـانيه. وغـالبا فيـكون مـجرد سـلخ 
ما يكون هذا النوع مجرّد مجامالت
وكـسب الودّ إذا ما تـعلّق بـنصوص
هزيـلـة. وقد يـظـلم النص اجلـيد وال
يـعطـيه حـقّه من الدّرس. قـد حتـضر

عالقـــات الــصــداقــة وهــذا في حــالــة
واحـدة وهـو أن يـكـون الـعـمل مـثـيرا
فـيــقـنـعك ويـدعــوك لـلـدرس. في هـذه
احلالـة ال ضـير أن يـكون مـدار نقـدنا
بـاعتبـاره أمام أعيـننا فـلم نبحث عن
ـستوى غـيرهم. لـكن إذا لم يكن في ا
الـفـني فال نـستـطـيع أن نـكتب شـيـئا

ألنه ال يستحق. 
ـــكـــنـك أن حتـــدّثي الــــقـــار عن { هـل 
اسـتـراجتـيّـتك في الـقـراءة الـنـقـديّـة وكـيف

تقرئ النص األدبي والعمل الفنّي?
ـكـن أن نـعـتـبـرهـا اسـتـراتـيـجـيّة  -
ولـكن األصـوب هـو اعـتبـارهـا حـاجة
وضـرورة نـتـعـامل بـها مـع النص أو
الــعــمل الــفـنّي. أول قــراءة أو نــظـرة
كن أن أجنـذب إليه أو لـهـذا العـمل 
أحتــــــاشــــــاه ألن الـــــــنص الــــــذي ال
يـعــجـبــني ال أسـتــطـيع درسه مــهـمـا
ـغـريات فـأكتـفي بالـصمت أو كانت ا
كن أن أحـاور صاحبه وأعـلمه بأن
لـه نــــقــــائـص فــــيه. ومـــــا ال أقــــبــــله
بـاحلـدس ال أقـبـله بـالـعـقل والـدرس.
وأمّا النص الذي يعجبني ويؤثّر فيّ
فـأتـمــاهى مـعه وأقــتـحم كل أسـواره
ألحفر على مواطن اجلمال فيه. بهذا
ــيـــزه ومــا أبـــحث دومــا عـــلى مـــا 
يجعله أكثر شاعريّة وتميّزا وأحاول
دوما أن أكـون مـختـلفـة ومتـفرّدة في
قـــراءاتي وفق مـــا تــمــلـــيه ثــقـــافــتي
ومـكتـسـباتـي العـلـميّـة ألنّـهـا برأيي
األهم في حـلقـة الـنقـد فـالنص كـيان
كن أن نشتت أحد أركانه جامع ال 
وال ندرك هـذه األركـان ما لم تـكن لـنا
درايـة بـأقطـاب مـعـرفـيّة مـخـتـلـفة بل
ـارسـهـا .تـنـضــاف إلـيـهـا الـقـدرة و
عــلى الـتــأويل فـأســعى حــيـنــئـذ إلى
الـبحث حـتى أوفيه حـقّه من الدرس.
وقـد يـكـون اجملـال فـسـيـحـا فـأتـناول
أغـلب خـصـائـصه وإذا تـعـذّر أكـتـفي
ــهـم والــطــاغي فـــتــكــون بــجــانـــبه ا
الــدراســـة جــزئـــيّــة وتـــتـــعــرض إلى

مفصل هام فيه.
{ الــلــوحــة من يــرســمــهــا? هل هي الــتي
ترسم ذاتـها بذاتـها ولـيس للـفنّان دور في
ـــجــراهــا أو بــكــبـح تــدفّــقــهــا الــتــحــكّم 
الالشعـوري أم الكامن في أعـماق الـفنّان
هــو الـدافع لــرسـمــهـا أم مــوهـبــة الـفــنـان

وقدرته على الرسم البارع? 
- الــفــنــان انـســان ثــنــائي الــوجـود
شـــعـــور وال شــعـــور وعي وال وعي
روح وعاطـفة وعـقل وفـكر وال مـعزل
لـــطــرف عـن اآلخــر مـــا يـــبــطـــنه من
مـشـاعـر وأحـاسـيس يـسـتـفـزه بعـمل
ــــكن أن يـــتـــدفق في حلـــظـــة فـــنّي 
ويـــلــفـظ كل تـــلك األحـــاســيـس عــلى
شاكـلة ألوان وخطـوط وأشكال لهذا
جتتـمع مـوهـبـة الـفـنـان وبراعـته في
ــكن أن تــكــون جتــســيــد كل ذلك و
قـوة االحسـاس والـشـعـور الـبـاعـث
على العمل اإلبـداعي في تلك اللحظة
هـو مـا يـحـرك فرشـاته فـتـنـطلق دون

قيد. 
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درسة { يقـال إنّ على الفـنّان أن يـبدأ بـا
الواقـعيّـة حتى تـكون لـديه مرجـعيّة ألسس
اللون وتـكوين اللـوحة وفهم عـناصرها من
لـــون وخط وفـــراغ وبــعـــد ذلك يـــســتـــطــيع
االنتـقـال إلى أيّـة مـدرسة أخـرى مـا مدى

صحّة هذا القول? 
- ال أعـتـقـد أنّه عـلى الـفـنـان أن يـبدأ
ـدرسـة الــواقـعـيّـة حــتّى تـكـون له بـا
مـــرجــعـــيّــة ألسس الـــلّــون وتـــكــوين
الـلــوحــة وفـهـم عـنــاصــرهـا ألنّ ذلك
يـكتـسـبه تـدريـجيّـا بـالـدّربـة والوعي

من اعمال التشكيلية خيرة مباركي

نـاقـدة وبـاحــثـة وفـنـانـة تـشـكـيـلـيّـة
تــونـســيــة حــاصـلــة عــلى شــهـادة
اإلجـــــــازة فـي الـــــــلـــــــغـــــــة واآلداب
اجستير في األدب /كلية اآلداب وا
والــعـلــوم االنــســانـيــة من جــامــعـة
الــقــيـــروان وهي مــســـاعــد رئــيس
الـتــحـريــر جملـلّــة احلـرف احملــكّـمـة
بـجـامــعـة سـتـراتـفــورد األمـريـكـيّـة
شــاركت في كــتــاب نــقـدي طــبع في
الـبحـرين وبـإشـراف وزارة الثـقـافة
ية وسـوعة العا البحـرينية وفي ا
( أتليه مصر ) ضمن جزئ ترجما
إلـى الــــعــــربــــيــــة واإلجنــــلــــيــــزيـــة
واالســبــانــيــة وأيــضــاً صــدر لــهــا

:"عيون تعزف الوجد".
 ديـــوان شــعــر 2017.  و"مــخــاض
االشــرعـــة". ديـــوان شـــعــر. وكـــذلك
دواوين جــمـــاعـــيــة مـــنــهـــا ديــوان
"مــــبــــدعــــات في دائــــرة الــــضـــوء".
الـقــاهـرة  2020تـنــشـر دراســاتـهـا
وبــحــوثــهــا في الــدوريــات احملــلــة

والعربية.
{ تـــمــارســ كــتــابــة الــشــعــر والــنــقــد
باإلضـافة إلـى الرسم وأي جـنس وعمل
فـنّـي اسـتـلــهـام وعـقــيـدة هـمّــة وجتـربـة
يـؤدّي مـجــمـوعـهــا إلى االحـتـراف .. هل

تعتبرين نفسك هاوية أم محترفة? 
- صــــحـــــيـح كل عـــــمل فـــــنـي هــــو
استـلـهـام وهـمّة وجتـربـة ويـتـحوّل
إلى عـقــيــدة كل ذلك قــد يـؤدّي إلى
ــســـألــة هـــنــا االحــتـــراف ولــكـن ا
ـفـهـومنـا لـالحتـراف هل تـتـحـدّد 
ــارســة الـعــمل بـصــفـة نــعـني به 
مـستمـرّة ومنتـظمة بـقصد االرتزاق
مـنـه فـصــيــر حــرفــة ومــهـنــة له أم
نــعــني بــذلك حــصــول الــفــرد عــلى
كـفـاءة مـبـهـرة في ذلك الـنـشاط. في
كلـتا احلالت ال نـستطيع أن جنزم
هـــذا األمـــر وخـــاصّـــة في مـــجـــاليْ
الشعر والـرسم وهنا طبعا أحتدّث
عن جتــربـتـي كـرســامــة و"شــاعـرة"
(رغـم أني ال أحـبّــذ هـذه الــتـســمـيـة
األخـيــرة) فـأعــتـبــر نـفـسـي هـاويـة
أتـعلّـم باسـتـمـرار وال أتـخذ مـنـهـما
مـطـيّـة للـتـكـسّب واالرتـزاق. أما في
مـجال النـقد فقـد يرتبـط باالحتراف
في بـــعض جـــوانـــبه بـــاعــتـــبــاري
أســـــتـــــاذة أدرّس األدب الــــــعـــــربي

وأمارس النقد وأعلّمه لطالّبي.
{ العمل الـفنّي هو قـصيدة لـونيّة وأنت
ـاذا اخـتـرت بـارعـة فـي الـفن والـشّـعــر 

الشّـعـر والفن الـتـشكـيلـي لتـبدعي
من خاللهما. وأيّهما جتدينه

األجمل? 
- فــــــعال الــــــعــــــمل
الــفـــنّي قـــصـــيــدة
لـــــونــــــيّــــــة وكل
مـــنــجـــز إبــداعي
حتــكـمه شــعـريّـة
كن أن خاصّـة 
تــــــــــــؤثّـــــــــــر فـي
ــــــــتــــــــلـــــــــقّي ا
وشاعريّة مؤثّرة
تـرحل بــنـا في
عــــــــــــــــــــوالـم
قـــــصّـــــيـــــة
فــــنـــنــــفـــعل
ونـــــــحـــــــلّق
بــعــيــدا إلى
حـــــــــــــــــــيـث
تــــــقـــــودنـــــا

أخـيلـتنـا فنـحاوره ونـنفـعل به ب
االمـتـاع واالقـتـنـاع. وعن اخـتـياري
الـشـعـر والـفن الـتـشـكـيـلي أقـول قد
ا هو تكون الصـدفة أو القدر أو ر
أمر خفي ال ندركه كل ما أعرفه أني
لم أعِ بـــذاتي إال وأنـــا أشـــعـــر بــأن
أصابـعي تواقة لقـلم الرصاص منذ
ـيـزة في نـعـومـة أظـافـري وكـنت 
ذلك ومحل إعـجـاب. أما الـشـعر فال
أذكــــر تــــاريخ والدتي فــــيه كـل مـــا
أعرفه أن الـشعـر ينـبثق أحـيانا من
حـيث ال أعـرف. فيـنـدفع متـدفـقا في
حلـظــة عـصــيـان عــتـيــدة ال أدركـهـا

فيولد وأولد مع كل والدة. 
أمّـا مـا تـعـلّق بـسـؤال أيـهـمـا أجـيد
ويـكــون األجـمـل  فال أسـتــطـيع أن
أحـــدّد ذلك نـــظــرا إلى أن كـل عــمل
فـني هـو خـلق وإبـداع ومن ثمّ هـو
انـبعـاث ألشـيـاء بأعـمـاقنـا نـطلـقـها
نـزفـا وننـفـثهـا مـعانـاة وفي حلـظة
يـنــتـصـر الـلــون وفي حلـظـة أخـرى
يــــــغـــــــلب احلـــــــرف ولــــــكـلّ روحه
اإلبـداعـيّــة وقـدرته عــلى الـتـعــبـيـر.
مهما اختلفت الوسيلة فهي  بعض
منّا ومـشاعـر أعرناهـا لغيـرنا ولهم

احلكم.
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{ مـــا الــذي يــثــيــر الــنـــاقــدة والــفــنــانــة
الـتــشـكـيــلـيّـة والــشـاعـرة خـيــرة مـبـاركي
ويحرّك مشـاعرها ويدفـعها إلى أن تقول

ما تريد من خالل الكتابة واإلبداع?
ـكن أن تـثـيـرني - أشـيـاء كـثــيـرة 
وحتـرّك بداخلي الـرغبة في الـكتابة
أولـها اجلمـال وخاصّة في الـكتابة
النقديّة فالنص اجلميل أو اللوحة
ـكن أن يـسـطـوان عـلى الـسـاحـرة 
اهــتــمــامي ويــقــوداني  قــســرا إلى
ــهـــمـــا فــأرتـــادهــمـــا مــغـــامــرة عـــا
أســتـجــلي هــذا اجلـمــال وأحـاوره.
وثـانيهـا عواطـفنـا التي تـغلـبنا في
حلـظة فـارقة فـنـترجـمهـا بالـلون أو
احلـرف. وغـالـبـا ال نـقف عـلى شـفـا
الـلـحـظـة اإلبـداعـيـة بل نـسـتـشرف
حلـظـات جـمــيـلـة تـتـراءى في األفق
الــبــعــيــد فــنـزرعــهــا أمـال وجتـدّدا
وانــــــبـــــعــــــاثـــــا مـن خالل األلـــــوان
واخلطوط واحلروف. فـيكون ديدنا
للـجمـال. وإن غـاب هذا اجلـمال في

حـــالــة ألم نـــتــرجـــمه أمال وســـحــرا
فتغـدو اللحظة إيذانـا ببداية جديدة

نكون فيها أجمل وأقوى.  
{ مـا جدوى الـقـصـيـدة في عـالم يـسوده

الالمباالة?
- هي مدّخر خملزون أخـرجناه فيها
يـكــفـيــنـا أن نــكـون قــد أفـرغــنـا هـذا
اخملــزون وحتــرّرنــا من أثــقـالـه. أمّـا
بعد فسيأتي يوما قار جدير بها. 
{ أيـهـمـا تـفــضّـلـ كـتـابـتـهـا الـقـصـيـدة
الكالسيـكيّة أم الـتفعـيلة أم الـنثر? وكيف

يتشكّل النص الشعري لديك?
- أحبّ الــشــعــر بــكل أشــكــاله فــقـد
أطــربــني وتـــفــاعــلت مـــعه بــدءا من
قـصـيـدة الـعــمـود اجلـاهـلـيّـة فـشـعـر
تـنبي وشـعراء األندلس ـولدين وا ا
ــا درّســـته ودرســته في وغـــيــرهم 
األدب العـربي القـد وحـلقت مـعهم
مــرورا بــقــصـيــدة الــتــفــعــيــلــة ومـا
فـرضـته من جــمـالـيـة شــعـريّـة ولـذة
الـتجـاوز وصـوال إلى قصـيـدة النـثر
ومـراوغـاتـهــا الـفـنــيّـة. وحـ أكـتب
أجد نـفـسي أكـثـر مع قـصيـدة الـنـثر
لهـذا أفـضّل الـكتـابـة فـيهـا ذلك أنـها
تـأخـذني إلى مـا ال نـهـايـة إلى حـيث
يـسافـر الذهـن في مغـامرة تـخيـيلـيّة
هي الــفـوضى الــوحـيـدة ضــد قـيـود
األنـظـمـة. فـنـتــحـرّر ونـطـلق الـعـنـان
لـلـغة ال حتـدّنـا الـقـوافي وال تـقـيّـدنا
القـواعد. يتشكّـل النص الشعري في
حلظة تيه ليس لها قرار. ح تعرج
ـهـا فـتـقـتـنص نـورا الـروح إلى عـوا
فال أكــون إال مع نـفــسي وغـالــبـا مـا
تنـشـأ هـذه الـلحـظـة في طـريق سـفر
سـافات وأرتاد طـويلـة فأسافـر مع ا
مـرافـئــهـا ويــولـد الـنص  أقــتـنـصه
عـلى حــ غـفـلــة. أذكـر قــصـيـدة لي
"تـتـهـاوى حتـتي الـعـروش" كـتـبـتـها
ــدّة ستّ وأنــا مــســافــرة في قــطــار 
ســاعــات من إيــطــالــيــا إلى مــديــنــة
"نـيـس" الـفـرنـسـيّــة. لم أدرك يـومـهـا
كـيف كـتـبـتـهـا كل مـا أدركه هـو أنه
كــان يـــوم عـــيــد مـــيالدي. وطـــرحت
الــذاكــرة مـخــزونــهــا فــتــدفق الــكـلم

وصار شعرا. 
ـبـدع الـذي يـوفّر { من بـرأيك الـشّاعـر ا
ـتـعـة اجلمـالـيّـة ويتـرك فـيـهم أثرا لـقرّائه ا

عميقا? 
ـبـدع الـذي يوفّـر لـقرّائه - الـشـاعر ا
ـتـعـة اجلمـالـيّـة ويـتـرك فـيـهم أثرا ا
عمـيـقا هـو األكـثر إقـنـاعا بـالـصّورة
والـقـدرة عـلى الـتـخـييـل وهـو الذي
يـستـطـيع أن يحـدث الـدّهشـة ويثـير
الــقــلق فــالــنص الــذي ال يــقــلق ال

تع والشعر يقتله الوضوح. 
{ بـعض األصــوات تـعــتـبـر قــصـيـدة
النـثر طـاقة شـعريّـة هائـلة ومـختـلفة
في حـ تـرفـضـهـا أصـوات أخـرى
بـحجّـة أنـهـا ال تنـتـمي إلى الـشّـعر
لـغــويّـا وفــكـريّـا وإيــقـاعـيّــا وأنّـهـا
تـلقّي في حـيرة من أمره تضع ا
وتــدفــعه إلـى مــقــاطــعــة الــشّــعـر

عموما ما رأيك? 
- لــكلّ مــتـلـقّ ذوقه اخلـاصّ.
ولــــكن الـــذي ال يـــســــتـــســـيغ
قــصـيــدة الــنــثـر ويــرفــضــهـا
حـتــمـا هـو من ألِف إيــقـاعـات
الـبحـور والقـوافي وهذا حقّه
ورؤيته. ولكن ليس من صائب
القول إنّها ال تنتمي إلى الشعر
لغويّا وفكريّا وإيقاعيّا وال
ـتــلـقّي إنّـهـا تــدفع ا
إلـى مــــقـــــاطـــــعــــة
الـشّعـر. قصـيدة
الــــنــــثــــر هي
شـــــــكـل من
أشــــــكــــــال
الــــشــــعــــر
احلــــــــــــــرّ لوحة من اعمال خيرة مباركيخيرة مباركي
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فـي الــعــام  1984دعـــاني بــهـــاء الــدين
وبـعـد حـوارات طـويـلـة دامـت عـدة أيام
شـترك أو التـعاون بعد أن إلى الـعمل ا
 فـصـله وكـنت قـد بيّـنت اخـتالفـاتـنا
مـعه نـظـريـاً وعـمـلـيـاً ولـكـنـني مـثـلـما
ــواصــلـة ذكــرت كــنت حــريــصـاً عــلى ا
واالســـتــمــاع إلـى رأيه الســيّـــمــا حــ
طـبوعات منـها : جريدة أصـدر بعض ا
الــقـاعـدة وكــراريس أخـرى وقـد حـاول
الــــشيء ذاتـه مع اجملــــمــــوعـــات الــــتي
تـشـكـلت خارج إطـار الـتنـظـيم الـرسمي
بـسبب اإلجـراءات الزجريـة والعـقوبات

التي اتخذت بحقها.
ـتاز بهاء الـدين نوري على أقرانه من
ـــتــلك كـــفــاءة إداريـي احلــزب  بـــأنه 
كـبيرة على مـستوى التـنظير والـتنظيم
ـــــقــــصـــــود في األداء احلـــــزبي) في (ا
الــــكـــتــــابـــة والــــعـــمـل وفي الــــبـــرامج
واخلــطط وهـو ال يــخـشى مـن الـوقـوع
فـي األخـطــاء ألنه يــجــتــهــد وال يـعــمل
بـصورة آلية أو ميكانـيكية بل بحيوية
فــائـقـة وكــأنه يـرى أن الـهــدف يـصـبح
مــنك قــاب قـوســ أو أدنى حــتى ولـو
كـــان ســرابـــاً وهــو شــخـص ال يــعــرف
ــــســــتـــحــــيل إن إرادتـه وإصـــراره ال ا
حــدود لـــهــمــا وهــو جــريء مــواجــهــة
ـتاز بأن و"لـيس مواربـة" وهو دائـما 
لـه رأي ورأيه واضح جـــداً  ســـواء في
الـصـواب أم في اخلطـأ لكـنه يدافع عن

رأيه حتى النهاية ويتمسك به بثقة. 
ويـرى بهـاء الدين نـوري نفـسه صاحب
حـق سواء داخـل احلـزب أو مع الـقوى
ـــــشـــــاكل مع األخـــــرى ولـــــذلك دخـل 
ـــقــراطي الـــكــردســـتــاني احلـــزب الــد
(حـدك) ولم يـكـن حبـل الـود بيـنـه وب
الـزعيم البـارزاني مصطفى قـائماً وهو
مـا حاول جالل الطالـباني الضرب على
وتــره وكـان رأيه في بـشـتـاشـان بـأن ال
نـــدخل بــأي احــتـــراب مع "أوك" ولــذلك
حــــاول الـــــتــــطــــبــــيـع مــــعه فـي قــــاطع

الـسـلـيمـانـيـة الـذي كان بـأمـرته مع مـلّا
عــلي وهــو األمــر الـذي اســتــبــعـده من
ـواجهة ثم وقّع اتفـاقا معه وكان هذا ا
ـواجـهـتنـا ومـواجـهة األخـيـر قـد تفـرّغ 
حــــدك وحــــسك (احلــــزب االشــــتــــراكي
الـــــكـــــردســــتـــــانـي)  دون أن نــــنـــــسى
انـدفاعات بـعض رفاقنـا  التي ساهمت
في تـوتـير األجـواء التي يـتحـملـها أوك
وقــــيــــادته بــــالــــدرجــــة األســــاســــيـــة 
وخـــصـــوصــاً فـي قــتـل األســرى الـــذين
وقـعـوا ب يـديه وهو مـا عـاتبت عـليه
نــاوشـــيــروان مــصــطــفى فــذلك خــارج
قـوانـ الـصراع ألنـه قضـيـة أخالقـية
فــضالً عن كـونــهـا مــسـألــة قـانــونـيـة ال
تـسـقط بالـتـقادم ولي وقـفـة مطـوّلة في

شهادتي عن بشتاشان.
وقــــد قـــام أوك بـــشـن هـــجــــوم ضـــدنـــا
صـبـيـحـة يـوم  1أيـار (مـايـو) واسـتـمـر
لـيـوم واحـتل أشـقولـكـا وكاسـكان ثم
ركزي وعبـر بعدها إلى وصـل اإلعالم ا
ــكـتب الـعــسـكـري (مــعم) واضـطـررنـا ا
ـستـشفى ومن االنـسحـاب إلى طريق ا
هــنـاك تــقــرّر االنـســحـاب لــعـبــور جـبل
قـــنـــديل الــرهـــيب وراح ضـــحـــيــة ذلك
الــهـجـوم نـحـو  60رفــيـقـة ورفــيق كـمـا
أشـــرت وبــعــدهــا ســـقط أكــثــر من 20
رفــيـقـة ورفـيق في بـشــتـاشـان الـثـانـيـة

وتلك مسألة أخرى.
×××××

نـبر" واتخذنا حـ أصدرنا "صحـيفة ا
ــــعــــروف بــــخــــصــــوص رفض اخلـط ا
ـشـروع الـسيـاسي واحلـربي اإليراني ا
بــالـدعـوة إلى وقف احلــرب واالحـتـكـام
إلى قـواعـد الـقـانـون الـدولي  وأعـلـيـنا
مـن شـأن "الـدفـاع عـن الـوطن" والـدعـوة
قـراطي لم يكن بهاء الدين لـلبديل الد
نــوري مـع هــذا الــتــوجّه وحــاول مــعي
شــخـصـيـاً قــائالً فـقط لــو تـركت عـامـر
عـــبــــدالـــله ومـــهــــدي احلـــافظ ونـــوري
عـبـدالرزاق  فـأنت لست من قـماشـتهم

أجـــزاء واســـعــة من أوربـــا الـــشــرقـــيّــة
والعالم العربيّ كله. 
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ـوصل خـمـسة مـكث أبـو طـالب خـان با
أيّــام صــادفت األيّـام  22-18مـن شـهـر
رمـضان لسنة 1882م وقـد لقي حفاوةً
كـبيرةً من والـيها محـمّد باشـا اجلليلي
لِــمـا كــان يـحــمل من كــتب تـوصــيـة من
الـسلطان العثمانيّ وحتدّث عن الوالي
قــائالً: "فـتــلـقـاني تــلـقـــيـا حـســنـا جـدّاً
ودعـاني أن أقضي عـدّة أيام معه وهذا
األمــير من ساللـة قدامى الـسالطـ في
مــديـنـة الــقـسـطــنـطــيـنـيـّــة وله سـطـوة
عـظـمـة ويـحتـرمه الشـعب كـثـيـراً" على
أنّ مؤرّخي العراق احملدث يذكرون أنّ
وصل األسـرة اجلـليـليّـة الـتي حكـمت ا
ألكـثـر من قـرن عربـيّـة األرومـة من ديار

بكر.
وذكـــر الـــرحّــالـــة أنّ الـــوالي أمـــر ابــنه
مـحــمـود بك قـائم مـقـامه أن يــعـتـني به
ويـــرعـــاه وقــال واصــفــاً جنل الــوالي
وصل الـذي سيـتولى فيـما بعـد والية ا
ـدّة قصيرة واجلوالت التي خصّه بها
ــديــنــة ومـا لــيــقف عــلى أبــرز مـعــالم ا
حـولهـا: "ومحـمود بك شـابٌّ جمـيـل جدّ
مـهذّب ذو خلق محـبوب جدّاً وكان كل
يــوم يــعــرني أحـد أفراسـه ويـذهب بي
ـوصل وعـجائـبـها إلـى مـآثـر مـا حول ا
فـيريني إيـّاها وكـنّا دائـما مصطحبيـن
قـنب من اخليــالة فزرتُ ومـصحـبيـن 
قـبـر الـنّـبي يــونس والـقـدّيـس جـرجـس

علـه السّالم".
ــوصل ــديـــنـــة فــقـــال: "وا ثـمّ وصف ا
قـــائــمـــة عــلى ضـــفــة دجــلـــة في كـــورة
اجلــزيــرة الـتي سـمّـت كـــذلك لـوقـوعـهـا
ارديـن ديـنـة كـما  بـ نهريـن ولـهذه ا
خـنـدق عـظـيـم وسـور فــيـه عـدّة بـدنات
ويـُــــعْـــبَـــرُ نــــهـــرُهــــا عـــلى  جــــســـر من
احلـجارة" وتـطرّق إلى خـيراتـها فـقال:
وصل وحلم "ولـم آكـل خيــراً من خـبـز ا
مـاشـيــتـها وفــهـا كـلّ نـوع من الـفواكـه
ـديـنـة- بـرغم مـا الــيـابـسـة" وال تـزال ا
أصــابــهـا مـن دمـار- مــحــتــفـظــةً بــهـذه
ــزايـا الــتي أعـجــبت أبـا طــالب خـان ا

فضالً عن غيرها.
ــديـنــة وأعـيــانـهـا: ثمّ قــال عن نـخــبـة ا
ّا "وجمـع موظّفـ الدولة وأعـان السكّان 
رأوا الـعناــة والرعاـة الـلتـن لقــتهما من
مــحـمّـد بــاشـا هـرعـوا إلـيّ ــقـدّمـون لي
احـتــرامـهم و ــان هـؤالء نـاسـاً مـثـقّـفـن

خـاصّـةً وذوي أخالق محـبوبـة وتفـكـر
واسع". 

ولم يـكتف أبو طالب خـان بإسباغ هذه
دينة الـصفات اإليـجابيّة عـلى نخبـة ا
: "ومـــنـــذ مـــغـــادرتي بـل أضـــاف قـــائالً
بـــارــس لم أالقِ رجـــاالً ذوـ أذهـــان نـّــرة

مثلهم".
وعـند البحث في الرحـلة عن تقييم هذا
الـــرحّــــالـــة لــــلـــبـــاريــــســـيّــــ نـــقـــرأ:
"الــفـرنــسـيّــون في األغــلب وال سـيــمـا
الـبـاريسـيّـ مـنهم عـلى غـاية من أدب
الـنفس فـهم ال يسـتعمـلون الـبتّة كـلمة
(نــعم) وال كـلــمـة (ال) بل يــسـتـعــيـنـون
عــلى تــأديــة ذلك بــالــتــعــريض وهم ال
ـلّـون من داللـتك عـلى طـريقك وال من
إيـضـاحِ أمـرٍ لك وال يـتـعـبـون ويـعدّون
هذه اجملاملة عالمةَ التهذيب احلسن"..
ـقارنـات ب وفي الـرحـلة الـكـثيـر من ا
عجَب أبو طالب خان أخالق اإلنـكليز ا
ـا حـقّقـوه من تقـدّم وطـباعـهم وب
الـفـرنـسـيّـ وهي تـمـيل في مـعـظـمـها

. لصالح الفرنسيّ
إنّ هــذا الـتــوصـيـفــات تـكــتـسب قــيـمـة
كـبـيـرة من عـدّة اعتـبـارات فـأبـو طالب
ـديـنــة وأهـلـهـا خــان ال تـربـطه بــهـذه ا
صـلـة تمـيّـزها عن سـائـر ما مـرّ به مدن
وبــــلــــدات ال حتــــصى فـي الــــشـــرق أو
الـغرب كـما أنّ الـرجل ما اخـتار طريق

الـعودة إلى بالده عـبر الـعراق إلّا ألنّه
كـان راغبـاً بشـدّة في زيارة مـراقد أئـمة
آل الـبـيت في بـغداد وسـامـراء وكربالء
والــنـجف ولــقـد زارهـا كــلّـهــا كـمـا زار
غـيرهـا لكـنّه لم يقل في نـخبتـها شـيئاً
دح كـمـا فعل فـي توصـيف أعـيان مـن ا

ثقّفة. وصل ونخبتها ا ا
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ديح الـعالي في ولـكي يـتمـوضع هـذا ا
إطـــاره الـــتــاريـــخيّ اقـــتـــبس من كالم
الــرحّـالـة خالصــةً طـريـفـةً أوجــز فـيـهـا
ـدن التي مرّ بها أحـكامه على الدول وا
فـي رحـلــة الــذهــاب ومــثّــلت لــنــدن ثمّ
بــاريس ذروة تــفــضــيالته فــقـال: "إنّي
مـنـذ أوّل ــوم من فصـولي حـتّـ وصولي
إلـ إنـــكــلـــتـــرا ـــنتُ أرـ تـــزاــــدَ الــبـــهــاء
والـنفـاسة فـ األشـاء فـكلّ مدــنةٍ أبلـغُها

أراها أجمل من التي غادرتُها". 
ولــكن كــان األمـر عــلى الـعــكس من ذلك
فـي رحــلـــة الــعـــودة إلى بالده إذ كــان
اخلطّ الـبيانيّ لـدرجة الرقيّ والـتحضّر
في انـــحــدار كــلّـــمــا ابــتــعـــد عن لــنــدن
: "وــان األمـر وبــاريس. وقـال مــوضّـحــاً
بـالضّـد حـن رجعت إلـ بالد الهـند وعلـ
هـذا ظـهر لي بـعد إقـامـة طوــلة فـ لـندن
ـدـنة األخـرة ثـمّ زـارتي بارـس أنّ هذه ا
هـ دون األولـ ـــــمــــاال من غـــــر شكّ أَجَلْ
فــهـا آثار أجـمل من آثـار لنـدن ولـكنّـها

أقلّ تـنـظــمـاً ونـظافـةً واسـتـنـارةً بـاللّـل
ـــادـن الــعـامّــة واحلــدائق أقلّ عـدداً وا
فـظـنـنتُ أنّي هـوـتُ من اجلـنّـة إلـ الـنار
ولم أشـعر بجمـع جمـال عاصمة فرنسا
إلّـا عـندمـا ـنتُ فـ إــطالــا فمـدن إـطـالـا-
عـلـ حـسب رتـبـتـهـا فـ الـذــر- ظـهرتْ لي
قابلة بـنها وبـن القسطنطـنـّة جـمـلةً با
وظــهــرتْ لي هــذه األخــرةُ جــنّـةَ األرض

دن األخرـ".  حـنما تذـّرتُ بغدادَ وا
وإذن فـــلـم يـــكن حـــكـــمه عـــلى نـــخـــبـــة
ــوصــلــيّــ كالمــاً إنــشــائــيّــاً عــابــرًا ا
فـالـرجل كان شـاعراً ومـثقّـفاً وسـياسـيّاً
ــثّل الــثـــقــافــة اإلسالمــيّــة مــحـــنّــكــاً 
وتــقـالــيـدهــا في إيـران والــهـنــد آنـذاك
وكـان شديد الدقّـة في أحكامه ولم يكن
ا يـراه بل كان مـسـرفاً أبـداً في مـدحه 
عــلى الـعـكس من ذلك يُــكـثـر من الـنـقـد
لـلـظواهـر واألشـخاص واألوضـاع التي
عـايشـهـا ولم ينـسجم مـعهـا خصـوصاً
قـــبـل وصـــوله إلى أوربـــا وفـي رحـــلــة
عــــودته إلى بـالده وخصّ اإلنـــكــــلـــيـــز
ــعـجب بــهم بـكــثـيــر من الـذمّ لــبـعض ا
ط حــيــاتـهم خــصــالـهم وســلــوكـهم و
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أذكـر هــذه الـتـفـاصـيل كـلّـهـا ألدلّل عـلى
قـيـمـة أحـكـام هـذا الـرحـالـة عـلى نـخـبة
وصليّ وألثـبت أنّ توصيفه اجملـتمع ا
ـثـيـر لـنـا الـيـوم لم عـلـى هـذا الـنـحـو ا
يــأتِ من فـراغ وإنّــمـا جــاء بـعــد رحـلـة
طــويـــلــة شــاهــد فــيـــهــا مــعــظم اجلــزء
ــعـمــور من الـعــالم بـطــرفـيه الــشـرقيّ ا
والـغـربيّ وعـايش حضـاراته وشـعوبه
ــتـبــايـنـة تــطـوّرا وانـحــطـاطـاً ه ا وأ
وقــارن بـيـنـهـا مـن زوايـا عـدّة فـأصـبح

لكالمه وزن واعتبار.
وفـي عـودة أخــيـرة إلـى رأي أبي طـالب
وصل نـراه يختتم خـان بنخبـة أبناء ا
ـثـيـرة: تــوصـيـفـاته بـهـذه الــعـبـارات ا
"ووزراء الـسلطان لو ـانـوا ـملكون عُشْر
ـوصل] فقط بـراعـتهم [يـقصـد أعـيان ا
مــا خــشـت عــلـ مــا ـــســتــقـبــله »الــبــاب
الـــعــثــمــانيّ «مـن مــقــادـــر". ثمّ ذكــر أنّ
رؤسـاء ــتّـاب الـبـاشـا "هم أحـمـد أفـندي
وأخـــــوه ـالهـــــمــــا وســـــلـم بـك احلــــاـم
الـسـابق لـكـردستـان وهـو ذو مـعـاشرة
جـدّ لطــفـة وـجــد التـكلّم بـالفـارسـّة وله
عـــدّة أتـــبـــاع من الـــتـــرك ذوي مـــواهب

ـّزة".  متم
لـقد بـلغ الرحّـالة في الـعبارة األولى من
االقـتـبـاس أعاله الـغـايـة الـقـصـوى من

مـدح نـخبـة موصـليّي زمـانه فقـد كانت
ـوصل مـجرّد مـديـنة ومـركـز والية من ا
ـدن والــواليـات الـكـبـرى بــ عـشـرات ا
ـمـتـدّة الـتــابـعـة لـلـدّولـة الـعــثـمـانـيّـة ا
أمـالكها بـ ثالث قارّات وقـد جال أبو
طـالب خان في عاصـمتهـا القسطـنطـنـّة
(اسـطنـبول اآلن) ومـرّ بأعـظم والياتـها
فـي أوربا وآسيا ولكـنّه لم يصف أبناء
ــثـل هــذه األوصــاف مـــديــنـــة مــنــهـــا 
وذج االسـتثنـائيّة بـحيث يجـعلهم األ
الــعــالي الــذي يــتــوجّب أن يــقــتــدي به
وزراء الــسـلـطـان الــعـثـمـانيّ لــيـنـقـذوا
ّـا تـخطّط امـبـراطـوريّـتـهم الشـاسـعـة 
لـهـا الـدول الـقـويّـة الـكـبـرى التـي كانت

تتربّص بها. 
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فـي العام الذي سـبق وصول أبي طالب
ـوصل كـان والـيـهـا مـحـمّـد خـان إلـى ا
ـأثرة عـظـيـمة بـاشـا اجلـليـلي قـد قـام 
تــســجّل في تــاريــخه وتــاريخ مــديــنـته
وتـاريخ الـعـراق كـلّه ولم يـطّـلع عـلـيـها
هــذا الــرّحـالــة فــيـمــا يــبـدو فــقــد غـزا
الـوهابـيّون الـقادمـون على جـمالهم من
أرض جنـد مـدينـةَ كـربالء ومرقـد اإلمام
احلـس في يوم عيد الغـدير مستغلّ
تــوجّه مــعــظم سـكّــانــهــا لـزيــارة مــرقـد
دينة اإلمـام علي بالنـجف فاجتـاحوا ا
ونـهبـوا مرقد اإلمـام احلسـ وخرّبوه
وقـــتــــلـــوا مَن وجـــدوا مـن أهل كـــربالء
ة وانتـهاكاً أمـامهم وكـانت واقعة مـؤ
دينة ومجزرة مروّعة فـظيعاً لقدسيّـة ا
هـزّت وجـدان العـراقيّـ كلّـهم فتـنادوا
حلــمـايـة مـشـهــد اإلمـام عـلي الـذي كـان
مـتـوقّـعـاً أن يـكـون هـدفـاً لـغـارة ثـانـيـة
ـشــرّفـة في وكــان لـلــمـوصل وقــفـتــهـا ا
الـدفـاع عن الـنـجف ومـرقـد اإلمـام علي
ـوصليّ ياسـ العمري ؤرّخ ا ويـذكر ا
فـي أحـداث ســنـة 1217هـ= 1801م من
ـرام في تـاريخ مـحـاسن كـتــابه "غـايـة ا
بـــغــداد دار الــسالم" مـــا نــصّه: "أرسل
ــوصل مــحـمّــد بـاشــا اجلـلــيـلي والي ا
وصل مـائت وخمس رجالً من أهل ا
حملـافظة مـشهد اإلمـام علي- رضي الله
عـــنه- فــســـاروا من بــغـــداد" وكــان من
نـتــيـجـة تـنـادي الـعـراقـيّـ لـلـدفـاع عن
ــــهـــاجــــمـــ عن الــــنـــجـف أن ردعت ا

حتقيق هدفهم الشنيع.
وقـد زار أبـو طالب خـان مـدينـة كربالء
ووقـف عــلـى مـــا تــركـه االعـــتــداء عـــلى
حـــرمــة اإلمـــام احلــســـ من ألم وآثــار

نـــفــســـيّـــة عــمـــيـــقــة عـــلى أهـل كــربالء
خـصوصاً ومـا خلّفه هذا الـهجوم على
ـديـنـة وزوّارهـا مـن مـآسٍ وخـسارات ا
مـتلـكات ومـنهم فـادحـة في األرواح وا
عـمّتـا الرحّـالة نـفسه الـلتـان صادفـهما
هـنـاك وقد خـسرتـا في تـلك الواقـعة كلّ
مـا تـملـكان من مـالٍ وحـليّ فسـاعدهـما

ا قدر عليه. 
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واليوم وبعد  218عاماً على مرور ذلك
ـدينة وقوله في نخـبتها ما الـرّحالة با
ــــوصل- وخــــصـــوصـــاً قــــال تـــبـــدو ا
ن مـنـهـا- وكـأنّـهـا خرجت اجلـانب األ
لـلـتّـو من مـعـركـة حتـريـرهـا مـن مـسوخ
تـنظيم داعش اإلرهابيّ التي جرت قبل
ثـالثة أعـوام فمـا زالت أكـوام اخلرائب
ـة ـديــنــة الــقــد واألنــقــاض تــغــطي ا
ويـعـاني سـكّـانـهـا من نـقص اخلـدمات
وصـعــوبـة الـتـكـيّف مع مـا حلّ بـهـا من

دمار هائل. 
دينة لكي تنهض مجدداً حتـتاج هذه ا
بــجــانــبــيــهـا وجــســورهــا وأحــيــائــهـا
ومــؤسّـسـاتـهـا وضـواحــيـهـا إلى هـمّـة
مـخـطّطـ ومهـندسـ وبُـناةٍ مـشابـهة
وصلـيّ الـذين دافعوا لـهمّـة اجلنـود ا
عـن الـنــجف ومــرقــد اإلمــام عــلي ســنـة
ـاثلـة لهمّـة مقاتـلي العراق 1801م و
وفـــدائـــيّـــة شـــبـــابه ومـــعـــظـــمـــهم من
احملـافـظات الـوسطى واجلـنوبـيّة وهم
ـــــــوصل ســــــنــــــة 2017 يــــــحــــــرّرون ا
مـسـتــوحـ نـبل عـراقـيّـتـهم وشـبـيـهـة
أيــضـاً بـهـمّـة هـؤالء الــشـبـاب أنـفـسـهم
حــ اكــتــظّت ســاحـات االعــتــصــامـات
بـــســلــمـــيّــتـــهم ورفــرفـــة أعالم بالدهم
مـطالب بـاستعادة وطنـهم لعافيته من
غـول الـفـسـاد بـعـد أن حرّروا مـدنه من

غول اإلرهاب وصانوا حدود بالدهم.
ويـبقى الرهـان قائماً عـلى أحفاد أولئك
ـــوصــلــيّـــ الــذيـن أبــهــروا الـــرجــال ا
الـــرحّـــالــة أبـــا طــالـب خــان بـــذكـــائــهم
وتــهـذيـبـهم وقـدراتــهم الـفـذّة فـهم أهل
ألن يـكـونـوا في صـدارة بـنـاة مـديـنـتهم
وبـالدهم فـبــوفــاء هـؤالء األحــفـاد- من
ـوصـلهم وعـراقـهم وصدق  - اجلـنـس
ـشــهـود لــهـمـا وبــتـعـاون انــتـمـائــهم ا
اجلـهـات احلكـوميّـة والـدوليّـة السـاندة
مــعــهم لــتــمــكــيــنــهم وبــإســهــامــاتــهم
الـــتــطـــوعــيّــة ومـــبــادراتـــهم اخلـــلّــاقــة
وتـفانـيهم في تسـريع خطـوات اإلعمار
سـيـعود عـمّا قـريب لـلمـوصل السـاحرة

ربيعاها. 

فـقــلت له بـغض الـنـظـر عن أي اعـتـبـار
فـلن أتـخلى عن أصـدقـائي وكان هـناك
مـن حـــاول إغــــرائي أو الــــتـــلــــويح لي
ــواقع بـــالــوعـــد والــوعـــيــد بـــأعــلـى ا
بـالـتـخلي عن صـداقـاتي وكـان جوابي
لـو صادف يوماً وأن يـكون موقعك مثل
مـوقـعهم وأقـصد في احلـزب وليس في
غـيـره سـأكـون مـعك وأول من يـقـول له
صـــبــاح اخلــيـــر ولن أتــخـــلى عن ذلك

حتى وإن اتخذ الصراع منحى أخر.
وكـنت أشعر باألسى إزاء شخصية كنّا
نـعــتـبـرهـا "أسـطـوريـة" وكـان الـبـعض
يـهـتف باسـمـها في اخلـمـسيـنات وإذا
ـعـاناة في الـشام ولم بـه يعـاني أشد ا
أتـردّد من أن ألبّي بـعض طلـباته  التي
أتـمـكن مـنـهـا سـوى في إقـامـة عالقات
ولـقـاءات مع قـوى عربـيـة وفلـسـطيـنـية
وســوريـة أو في أمـور أخـرى بـسـيـطـة
وكــان هـدفه أن يــشـرح لــهـا أوضــاعـنـا
اخلـاصـة وكان مـعه في الـشام " أحـمد
الــنــاصــري" الــذي تــعــرّض هــو اآلخــر

للتنكيل .
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وهناك جوانب أخرى في شخصية أبو
سـالم وحـــ أســـتـــعـــيـــدهـــا الـــيـــوم 
وخــصـوصــاً حــ كـنّــا في كـردســتـان
فــهي طـريـفـة ودالـة في اآلن فـفي حـ
ن يــــنــــازله فـي لـــعــــبـــة كــــان يـــدعــــو 
الـشـطرجن  يـسـتجـيب له كـثيـرون لـكنه
حـ كـان يـخـسـر فـإنه يـزعـل أحـيـاناً
وح كنّا نذهب إلى داوداو وهي قرية
صــغـــيــرة جــداً فــيــهــا بــعض األكــواخ
وتـــبـــعـــد عن اجلـــبل الـــذي نـــحن فـــيه
حـوالي نصف ساعة مـشياً على األقدام
صـــعــوداً وذلك ألكـل الــعــنـب واخلــبــز
الـذي يـقـدمه لنـا األهـالي كان الـشـباب
يـتسـابقـون معه فـهو يـحاول أن يـكون
األول دائـمـاً بل أنه ال يـكتـرث بـالعـمر
ــا يــشــتــغل حــسـب اإلرادة ووفــقـاً وإ
ـنطقـها حتى لو شـعر بالـتعب فليس

ذلك مهماً عنده.
وفـي بــــراغ الـــــتــــقـــــيــــنـــــا في أواخــــر
الـثمانينات حـيث انتقلنا حـينها عامر
عــبــدالــله وحــســ ســلــطــان وعــدنــان
عـبـاس وكان مـاجد عـبد الـرضا يـعيش
فـيهـا ووصلهـا باقـر ابراهيم والـتحقت
بــهـم في إطــار الــتــحـــضــيــر لــلــقــاءات
مـوسعـة وكان مـكرم الطـالبـاني قد جاء

إلى بـراغ لـلقـاء مع عزيـز محـمد وجالل
الـطـالـبـاني كـمـا التـقـاه عـامـر عـبـدالله
ونـوري عــبـد الـرزاق  وكـانـا قـد سـلّـمـا
عـزيز مـحمـد مذكرة بـاسم اجملمـوعت

لـــكن اجلــواب كــان فــصل  5من إدارات
حــزبــيـــة ســابــقــة هم: بــاقــر ابــراهــيم
ونــوري عـبـد الـرزاق وحــسـ سـلـطـان
وعــدنـان عـبـاس ونـاصــر عـبـود وكـتب
بـــاقــر ابــراهــيـم اجــتــمع  5فــطــردوا 5
واجملــتـمـعــون هم: عـزيـز مــحـمـد كـر
أحــمــد  فــخـري كــر حــمــيـد مــجــيـد
مـوسى عـبـد الرزاق الـصـافي ثم نحيّ
آرا خــاجــادور بــعـد انــفــضــاض "حـلف
ـؤتـمر الـرابع" وتـشتّت بـعض أركانه ا
"فــــــاألخــــــوة األعـــــداء" مـع االعــــــتـــــذار
لــكـازانـتـزاكي تـفــرّق شـمـلـهم حـتى أن

بعضهم أصبح قعيد حسرات .
وفـي بـراغ بــدأنـا حــواراً والسـيّــمـا
بـ ماجد عبد الرضا وبيني من جهة 
وبـــ بـــهــاء الـــدين نـــوري وكـــنت قــد
طـرحت مشروعاً نـشرته الحقاً لـلتوثيق
ثقف في وعيه الشقي" هو فـي كتاب " ا
دعـوة "الحتاد اليـسار العـراقي" ويبقى
مـفـتـوحاً حـتى لـلقـيـادة الـرسمـيـة التي
تـمـثل احلـزب الشـيـوعي بل إنهـا الـثقل
األكـبـر في الـيـسـار وهـي صـيـغـة مـرنة
ـنـابـر لـكن مـهـدي احلـافظ لـم يـؤيـدها
وال يـعتبر احلـوار مع بهاء الدين نوري
مـجديـاً وكذلك  عامـر عبدالـله الذي كان
يـشجعـنا وفيـما بعـد آرا خاجادور على
ـــنـــبــر دون االســـتـــمـــرار فـي إصـــدار ا
الـوصـول إلى شـكل من أشـكـال االتـفاق
أو الـتعاون وتـلمّستُ أن الـوحيد الذي
ـبــاشـرة هـو كــان جـاداً في اجملـابــهـة ا
بـهـاء الدين نـوري بل أنه أحرق جـميع
ـــــراكب فـــــلم يـــــعــــد أمـــــامه ســــواى ا
ـواجهة بـعد فصـله وشعوره بـالغ ا

رارة حـ قال: إنه وهـو مـا عبّـر عـنه 
الــوحـيـد الـذي تــعـرّض لـلـتــنـكـيل ثالث
مـرّات األولـى -عـلى يـد حـمـيـد عـثـمـان
حــــ جـــرّده من مــــنـــاصـــبـه وهـــو في

كــان ال بــدّ من الــتـســاوق مع الــتــطـور
ـقـراطـيـة ولـكن فـلـنـبق نـدعـو إلى الـد
من مـوقـعنـا اليـسـاري بدالً من أن نـلفق
ــقـراطي أو تــنـظــيـمــات بـاسم تــيـار د
مـدني لـنـقف نـحن ذاتـنـا خـلـفـهـا فـتلك
ـــكن ـــرحـــلـــة انــتـــهت وطـــويت وال  ا
ـا كـنّا الـعـودة إلـيـهـا حـتى بـالـنـسـبـة 

قراطية .  نطلق عليه تنظيماتنا الد
وعــدنـا مــرّة أخـرى حلــوار آخـر حـول "
حـقـوق اإلنسـان والقـضيـة الكـردية" في
الـــقــاهــرة فـي إطــار مــلـــتــقى " احلــوار
الــعــربي- الــكــردي" الـذي حــضــره مـام
جالل الــطــالــبــاني وجــمــيع الــقــيـادات
الــكـرديــة األسـاســيـة بــاسـتــثـنــاء كـاك
مـــســعــود الــبــارزانـي وذلك في الــعــام
 ?1998وقـد حضر الـرفيق عزيـز محمد
أيـضـاً وكان قـد تولى الـقـيادة من بـعده

حميد مجيد موسى (.(1993
وثــمّــة مـداخـالت أخـرى جــمــعـتــني مع
بــهــاء الـدين نــوري ســأتـركــهــا ألوقـات
أخـــرى عـــلــمـــاً بـــأنــنـي حــريـص عــلى
التواصل مع رفاقنا من كبار السن فقد
كـنت قـبل عـام في زيـارة لبـاقـر ابـراهيم
ي في في هـــلـــســنـــبـــورغ عــنـــد تــكـــر
الـسويد وزرت كر أحمد مرت خالل
ـاضي (األولـى - عـنـد وجـودي الــعـام ا
في كــويــسـنــجق إللــقـاء مــحــاضـرة في
جـامـعـتـهـا والـثانـيـة- بـعـد وفـاة ابـنته
الـنـصـيرة بـيـان زوجـة الصـديق عـدنان
) كــمــا كــنت فـي إربــيل في زيــارة كـــر
لـلرفيقة بـخشان زنكنة والـلقاء بالرفيق
عـمر عـلي الشيخ وذلـك لوفاة والـدتها.
وكــنت عـلـى تـواصل مع الــرفـيـق عـزيـز
مــحـمـد وهـو مــا سـأكـرس له مــطـالـعـة
خــاصــة. وأشــعــر من الــقـلـب أن هـؤالء
الـرفـاق وبـغض الـنـظـر عن كل األخـطاء
والــثـغــرات  وأحتـدث عـن نـفــسي قـبل
اآلخــريـن أفــنــوا حــيــاتـــهم في خــدمــة
قـضية نبيلة وهم مـحكومون بظروفهم
هم وعـلينا مراعاتهـا وإنصافهم وتكر

وذلك أقلّ ما يقال بحقهم.

عبد احلس شعبان مع بهاء الدين نوري واحمد همروش وجليل العطية
الـسجن والـثانـية- عـلى يد قـيادة سالم
عـادل ح نحي وجمّد التـهامه بالتكتّل
والـثـالـثـة- عـلى يـد عـزيـز مـحـمـد الـذي
فـصـله دون سـمـاع رأيه أو مـثـولـه أمام
هـيئة حزبـية وحتى لم يتم تـبليغه بل

قرأ ذلك في نشرة داخلية.
ولــــعلّ دورات الـــتــــنـــكـــيـل في احلـــزب
اســـتـــمــرت مـــثل دوالب حـــيث شـــمــلت
اجلـمـيع فـقـد ساهم بـهـاء الـدين نوري
نــفـسه فـيـهــا حـتى طـرد عــزيـز مـحـمـد
وجـمال احليدري وعبد الرزاق الصافي
وغـيرهم من قيـادات "راية الشـغيلة" من
احلــزب وسالم عـادل نـفـسه عـوقب من
مـالك سيف مرّة ومن حـميد عـثمان مرّة
أخـرى وزكي خـيـري الـذي عـوقب أكـثر
مـن مــرّة لم يــجـــد بــأســاً حـــ يــتــولى
"الـقيادة" من معاقبة مخالفيه في الرأي
أو تـهميشهم وهكذا  ولعلّ ذلك يحتاج
إلـى مـراجــعـة ونــقــد ذاتي من اجلــمـيع

دون استثناء.
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وبـتقـديري إن غيـاب الشـفافيـة وسيادة
الــنـزعـة الــبـيــروقـراطـيــة وعـدم اإلقـرار
بـــالـــرأي اآلخـــر وقـــبـــول الــتـــنـــوّع في
وجـهـات الـنـظـر هـو الـسـبب األسـاسي
في تـلك األجواء غـير الـصحيـة والبـيئة
ناسبـة  وأستطيع القول أن ذلك غـير ا
ـنافـسة نـاجم عن الـتـزمّت واجلمـود وا
شروعة الـتي تصل إلى الكراهية غـير ا
ؤامـرات والدسـائس  ونـسيان وحـبك ا

العدو األساسي.
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وفي مــطـلع الـتـسـعــيـنـات اسـتـلـمت
عـــدة رســـائـل من بـــهـــاء الـــدين نـــوري
ودعـوة لـلـقـاء وحتـقق األمـر فـي لـندن
حــيث طـلب مـني الـتــعـاون في تـشـكـيل
ـقـراطي عـراقي فـقـلت لـه يا تـنـظـيم د
ــكن ذلـك فــأنت قــبل أبـــا سالم وهل 
أكــثـر من أربـعــة عـقـود مـن الـزمن كـنت
أميناً عامًا للحزب والناس تعرفك بهذه
الــصـفـة فــكـيف لك أن تــغـيّـر ذلك وإذا
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كثرت اجملالس البـغداديه الثقافيه لليهود ببغداد  في النصف االول للقرن العشرين وقبل
هجـرة اليهـود وتهـجيـرهم من بغداد فـكان  مـجلس احلـاخام  ساسـون خضـوري مجلس
الـثري الـنـائب مـنـاحيـم دانيـال ومـجـلس الـقاضي داود سـمـره ومـجـلس احملـامي يوسف
الكبير ومجلس استاذ القانون والنائب  نعيم  زخله ومجلس االديب مير بصري ومجلس
لكي الـع عزره منـاحيم دانيـال ومجلس احملـامي النائب روبـ بطاط مفـسر الدسـتور ا

ومجلس احملامي والتاجر صالح قحطان.
وهنالك مجـلس الصحفي الكاتب التاجـر  الضابط االديب الشاعر احملامي أنور شاووءل
وان كان اخـتالف في تاريخ والدته لـكن سنة 1904ا االغلـب واذا كان البـعص يقول انه
ولـد في احلـله فـأن ميـر بـصري يـقـول والدته في بـغداد  من عـائـلة سـاسـون صالح داود
يـعقوب الـذين يشار لـهم في التجـاره واالقتصـاد ويذكرنـا اسمه بأول فـلم عراقي خالص
صـري فهـو كاتب هـذا الفـلم واسمه علـيا وعـصام وكان اذ كانت االفـالم مشتـركه مع ا
من قلـة من محـامي بغداد الـذين وهبـهم الله سعـة في العـلم وبسـطة في الفـهم فلـقد تألق
ادبياً وتأنق قانـونياً وتعمق شاعريا اذ عـلى الرغم من التزاماته كمحـام فأنه يدير مطبعته
ـتفوق  في ـشهوره مـطبعة شـركة التجـاره والطباعه احملـدوده على الرغم من انه من ا ا
دراسـة الــقـانـون في مـدرسـة حـقـوق بـغـداد فـان ذلـك زاد ادبه وثـقـافـته وكـان له في هـذه
ـطبعه مجـلساً بغـدا دياً تفوق به عـلى كثير من اجملـالس البغداديه التـي كانت كثيره في ا
تلك الفتـره وله ابوة في االدب والشعر فوالده   الذي كان مـلتزماً لألعشار أي مستأجراً
ألرض عـائده للـدوله كان مـياالً لـألدب وبعد اتـمامه الـدراسه الـثانويـه سنة  1927انـتمى
الى كليـة احلقوق فنال شهادتها سنة  1931وكان في هـذه الفتره يتولى ايضاً التدريس
ـدارس االهلـيه وبـعدهـا سـيق  لـلخـدمـة العـسـكريه حـيث تـخـرج ضابط احـتـياط في في ا
الدوره الـعسكـريه الثالـثه سنة  1939ولم يغـادر بغداد حـتى سنة  1971بـعد ان كثرت
ـغادره  ولم يغادر مـع الوجبات الـكبيـره التي حصلت عـليه الصعـوبات فلم يـكن يرغب با

من   1951 -1949ولقد بدأ 
حياته االدبيه منـذ ان كان طالباًً في الثانويه فهو في العـشرينات من العمر ويصدر مجلة
سلم واليهود صباح سنة  1924التي اختصت بالعالقات االدبيه واالجتماعيه ب ا ا
سيحيـ وكان أغلب قراء هذه اجملله من اليهود وكـان اسم اجملله يطبع باللغه العربيه وا
والعبريه وكانـت تنشر حالـة يهود العراق في مـدارسهم واعيادهم وعالقاتـهم االجتماعيه
واصدر  مـجـلة احلـاصد الـتي استـقل بـتأسـيسـها  سـنة  1929خالفاً لـلمـجـله السـابقه

كن ان  وهي مجله 
يقرأها كل عراقي كونها مجلة اسبوعيه جامعه وبعدها حتولت الى صحيفه سياسيه واذ
كـان انور شاووءل من رواد الـقصه احلديـثه في بغداد كـما يثـبت ذلك جعفـر اخلليلي في
ـارسي هـذا النـوع من االدب فقـد كتب أول ـاً وحديـثاً ومن  كتـابه القـصه العـراقـيه قد
بشـرين بأدب القـصه ومن الداع الى قرائـتها وتفـهمها قـصه سنة  1927اذ كان من ا
شجع على كتابتها وأصدر مجلة احلاصد فمألها أدباً وعن طريق هذه اجملله عرف وا
الـقراء الـشيء الـكثـيـر من مزايـا الـقصـه احلديـثه وأهـميـتـها في عـالم االدب لـذلك خدمت
مـجـلـة احلـاصـد أدب الـقـصه فــقـد نـشـرت هـذه اجملـله مـواضــيع ادبـيه وقـصص لـكـتـاب
مـشـهـورين مـنـهم بـلـزاك وهـوغـو ومـكـسـيم غـوركي وغـيـرهم كـمـا ان انـور شـاووءل تـولى
ـقـاالت التي نـشـرتـها اجملـله وسـاهم مـعه اخـرون منـهم نـعـيم طويق ترجـمـة الـعديـد من ا
ي منـها قـصص االغـاني ومقـامات وشاووءل حـديد ونـقل لـقراءه مـا قرأه من االدب الـعـا
احلـريري وبـديع الـزمان الـهـمداني وجـرجي زيـدان ودلك بحـكم الـبيـئه الـكالسيـكـيه التي
كـانت سائـده وحـ اتـيح له اكـمال دراسـة الـقـانون فـأنه أصـاب سـهـماً أخـر من الـثـقافه
حـتى ان احـمـد حـسن الـزيـات قـال ان انـور  شــاووءل ثـاني اثـنـ مـهـدا لـكـتـابـة الـقـصه
احلـديـثة في الـعـراق اما االول فـكـان محـمـود الـسيـد والـثاني انـور شـاووءل خدم االدب
والصحافه والطـباعه فقد استورد مطبعة حديـقه  عصريه راقيه كانت تطوراً لفن الطباعه
وتـولت طـبـاعـة كتب كـثـيـره مـنـهـا  كـتـاب احملامي عـبـاس الـعـزاوي الـعـراق بـ احـتالل
غول والكـاكائيه في التاريخ وسيقى عـند ا شهور في التـاريخ  وتاريخ النقـود وتاريخ ا ا
واجملـمـوعه الشـعـريه للـشـاعـر عبـد الـغفـار االخـري وقد تـوفي سـنة  1982وله مـوءلـفات
كـثـيره  مـنهـا احلصـاد االول وعـليـا وعصـام التـي  تمـثيـلهـا فـلمـاً سيـنـمائـياً حـيث كان
ـديـنه وهــمـسـات الـزمن وتــرجم ولـيم تـيل واربع االول في بــغـداد والـعـراق  وفي زحــام ا
قـصص وقصص من الغرب والـطباعه العـامه فنونهـا وصناعتهـا ونظم قسمـاً  من ملحمة
گـلـگامش شـعـراً ومدكـراته بـاسم قصـة حـياتي في وادي الـرافـدين . يضـم ديوان شـعره
هـمــسـات الـزمن الــقـسم االول من شــعـره خالل ثالثــ سـنه اذ سـار في مــوكب احلـيـاة
االجـتـمـاعـيه بـبـغـداد في تـلك الـفـتـره فـتـراه يـشـارك في اعالم كـثـيـره مـنـهـم عـبـد الـعـزيز
الـثــعـالـبي وزكي مــبـارك ورثـاء سـعـد زغــلـول وعـبـد احملــسن الـسـعــدون وجـمـيل صـدقي
ـقـام في الـزهـاوي فــمن شـعـره قـصــيـدته في انــتـحـار الـســعـدون في احلـفـل الـتـأبـيــني ا
ـكن ان تكـون وفاة والـدته وفقـدانه حنان ـتاز بـحس مرهف و احلضـره الگـيالنيه فـهو 

الطفوله أثراً في رقة شعوره حيث قال فيها:
أماه عيني بك ما متعت
ولم يخز منك فمي قبلة

 وعيشتي بعدك ما اينعت
والقلب يا أم شكا علة

ـأساة الفالح وتغلب عـلى شعـره مسـحة انسـانيه فـهو يأسـى لبائـعة الـشوك وهو يـحزن 
نكوب وفيه يقول: ا

ايها الساكن في القصر احلص
هتف الفالح عل من موئل
ليس بيتي ملجأ للشاردين

صرخ الساكن في القصر العلي
رقد يحرك الرماد فيقول; وفي قصيدة جمرات ا

شاعر في الضلوع خبت ا
للذكريات مجانر لم تخمد

لم يبقى لي اال القريض وموقدي
توجد وهما تعلة قلبي ا

طارق حرب
امـــا مــجــلــسه الــبـــغــدادي الــثــقــافي فـــكــان من ارقى اجملــالس
الـبغـداديه االدبيه عـلى كثـرتهـا في تلك الـفتـره حتى اني عـثرت
عـلى بــعض مـا كــان يـطـرح في اجملــلس بـوريــقـات في شـارع
ـتـنـبي وجـدت الـثـقـافه واالدب والـعـلم والـفـلـسـفه والـتـصوف ا

والتاريخ وكل ما هو ذا فائدة ادبيه جلالس مجلسه.

فـي شـتـاء سـنـة 1802م دخـل الـرّحـالـة
الــفـارسـيّ أبـو طــالب خـان الــعـراقَ من
شـماليّه الغربيّ في قافـلة كبيرة مؤلّفة
مـن نـحــو ثالثــة آالف رجل يــحــرســهـا
مئات من اجلنود والفرسان العثمانيّ
اجملـهّـزين بـالـبـنـدقـيّـات الـبـاروديّة ذات
الـفـتيـلـة وخـيّالـة مـسلّـحـون من قبـيـلة
طـيء الــعـــربــيّـــة وحــ دخـل مــديـــنــة
سماة بـاسمها ـوصل مركز الواليـة ا ا
في عـهـد والـيـهـا مـحـمّـد بـاشـا بن أم
بـاشــا اجلـلـيـلي انـبـهــر بـنـخـبـة أبـنـاء
ــديـنــة وأعــيـان ســكّـانــهــا وشـبّــهـهم ا
بـالـبـاريـسـيّـ وخـصّـهم بـتـوصـيـفـات
اسـتثنائيّة لم يطـلق مثلها على سواهم
من أبـناء مدن فرنسا كمرسيليا وليون
ومــدن إيـطـالــيـا كــجـنـوة ولــيـفـورن ثمّ
ـدن مــالـطـا وأزمـيـر فــضالً عن أبـنـاء ا
اإلسـالمــيّــة في تــركــيــا ومــدن الــعــراق

 . األخرى التي مرّ بها الحقاً
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ولـد أبــو طـالب خـان في لـكـنـو بـالـهـنـد
سنة 1753م وهـو ينحدر من أب تركيّ
ــولــد هــنــديّ اإلقــامـة األصـل فــارسيّ ا
وكـان من األعيان ومن أمّ فـارسيّة أُعدّ
ثـقــافـيّـا وقـانـونـيّــاً وإداريّـاً وسـيـاسـيّـاً
وعــســـكــريّــاً لــيـــمــكــنه أن يـــبــلغ أعــلى
ــالك الـهـنــد اإلسالمـيّـة ــنـاصب في  ا
وإمـاراتـهـا فشـغل مـنـاصب عالـيـة عدّة
لـســنـوات مـديـدة قـبل أن يـعـزل بـسـبب
االضــطــرابــات الــســيــاســيّــة في بالده
وتـوفي سنة 1806م بـعد ثالث سنوات
مـن عـودتـه من رحــلــته الــتي قــضــاهـا

 . سائحاً مستطلعاً
وتــعـدّ رحــلــته هـذه فــريــدةً من نـوعــهـا
بـــثــراء نــصّــهـــا األدبيّ ومــضـــمــونــهــا
احلـضاريّ وفـحواها اإلنـسانيّ وغزارة
مـعـلـومـاتهـا االجـتـمـاعـيّة والـتـاريـخـيّة

واجلــغــرافـيّــة واتــسـاع مــا غــطّـته من
ـــدن والـــبـــلـــدات الـــدول واألقــــالـــيم وا
والـقرى واأل والشعـوب التي تعزّزت
صالتــهــا الــثــقــافــيّــة في ذلـك الــعــصـر
وتــداخـلت جتـاراتـهـا فــجـاءت الـرحـلـة
مـــكـــتــنـــزة بـــالــوصـف احليّ الـــنــابض
بـاحلياة لإلنـسان والطـبيعـة واحليوان

والشجر.
ترجمها مصطفى جواد عن الفرنسيّة
أجنـز الـدكـتور مـصـطـفى جواد تـرجـمة
رحــــلـــة أبـي طـــالـب خـــان عـن الـــلّــــغـــة
الـفـرنـسيّـة في الـعام األخـيـر من حـياته
 1969 وطــبــعـت في الــعــام نــفــسه في
كـتاب ساعـد على نشره اجملـمع العلميّ
الـعراقيّ عنوانه "رحلة أبي طالب خان
إلـى الــعــراق وأوربـــة ســنــة 1213هـ =
1799م" وقـد حـظيت الـرحلـة بـاهتـمام
مـــبــكّــر من األوربـــيّــ فــتُـــرجــمت إلى
الـفرنسـيّة واإلنكلـيزيّة والهـولنديّة عن
ـطـبـوعـة سـنة نـسـخـتـهـا بـالـفـارسـيّـة ا
 1812والتي فُقدت ولم يعد لها وجود.
وكــان من حـسن حظّ الـعـراق أنّه الـبـلـد
الـعــربيّ الـوحـيـد الـذي كـان في صـمـيم
ـعـظم مــسـار الـرحـلــة ومـرّ الـرحّــالـة 
مـدنه من أعـالي شـمالـيّه حـتّى أقاصي
وصل اجلـنـوب ابـتداءً مـن سنـجـار فـا
وقــره قـوش وعـنــكـاوة مـروراً بــآلـتـون
كُـبْـري وكـركـوك وقَره تَـبّـة حـتّى بـغداد
وســامــراء وكــربالء واحلــلّــة والــنــجف
وســوق الــشــيـوخ وانــتــهــاءً بـالــقُــرنـة
ــعــقل والــبــصــرة فــوثّـق أحــوالــهـا وا
االجــتـمــاعـيّـة واإلداريّــة واالقـتــصـاديّـة
والـعمرانـيّة سنة 1802م بـعد أن طاف
حـول إفريقـيا متّجـها إلى أوربا مـقيماً
أو ســـائــحـــاً في أهم مـــدنــهـــا ودولــهــا
ــتــمــدّنـة ثـمّ جـال في أنــحــاء الــدولـة ا
الــعـثـمــانـيّــة الـتي كـانـت تـسـيــطـرعـلى

hussein.ajeel2@gmail.com

qO−Ž bÒL×

كتا أبو طالب خانأبو طالب خان

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23

Issue 6676 Saturday 6/6/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6676 السبت 14 من شوال 1441 هـ 6 من حزيران (يوليو) 2020م



…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

مي عز الدين

t²łË“Ë wN½u U

 U ULJÐ ÊUŽd³²¹

 UOHA² LK  …dNAK  s¹ËUMŽ …œUF « X½√Ë …UO(« dÝË œ«bGÐ Èu¼

ÊUłdN Ë U½Ë—u  V³ Ð tð—Ëœ wGK¹ w Ëb « ÃUÞd

œUIF½û  bF² ¹ …d¼UI «

U¼b «Ë ·«dýUÐ ¡UMG « W³¼u  wLMð rOL¼ qO √

 اصيل هميم

ÊU e « ≠ ”U Jð

ـــمــثل ــيــزة وزع ا في خــطـــوة الفــتـــة و
األمـريكي مـاثيو مـاكونهي وزوجـته كاميال
الـفيز كمامات طبية للـمستشفيات مجانًا
اذ انـــهــمـــا تــبـــرعــا بـ 110 ألف كـــمـــامــة
لـلـمسـتـشـفيـات في واليـته تـكـساس وذلك
كـمساهمة مـنهما حملاربـة فايروس كورونا

ية. األمر الذي أثنت عليه الصحافة العا
وعــاد مــاكــونـــهي مــؤخــرا لـــلــتــدريس في

جامعة تكساس األمريكيّة.
وأعـلـنت اجلـامــعـة الـتي تـخـرّج مـنـهـا عـام
1993 أنّــهـــا عــيّـــنـــته أســتـــاذًا لـــتــدريس
ســــيــــنــــاريـــــو األفالم فـي قــــسم اإلذاعــــة

والتلفزيون والسينما.
الى ذلك وفي خــطـوة الفـتـة تـبـرع الـفـنـان
ـــبـــلغ 100.000 دوالر ـي درايك  الـــعـــا
أمـريــكي لـصـالـح صـنـدوق اجــتـمـاعي من
شــــأنه دعـم األشــــخــــاص ذي الــــبــــشــــرة
الـداكــنـة والقت خـطـوتـه تـداوال كـبـيـرا
ـيــة الـتي بـ الــصــحـافــة الـعــا
أثــنت عـلى تــصـرفه وأقـدم
عـــــــلـى ذلك رفـــــــضـــــــا
لـسـياسـة الـعنـصـرية
الـتي يتـبعـها رئيس
ـتحدة الـواليات ا
األمــــريـــــكــــيــــة
دونــــــــــالـــــــــد

ترامب.
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اخملرجـة االردنـيـة فاز فـيـلـمهـا الـقصـيـر (أمـيال) بـجـائزة
مــسـابـقــة (في احلـجــر مـواهب) لألفالم الــقـصــيـرة الـتي
ـلكـية االردنـية لألفالم بـتاريخ كـانت قد أطـلقـتهـا الهـيـئة ا

اضي مستهدفة األردني والعرب. 19 أيار ا

ÊUÐdð błU

عمـيد كلـية االعالم بـجامعـة االقصى في غـزة حاضر في
ورشة عمل الـكتـرونية اقـامهـا مركز الـبحـوث والدراسات
في اجلـامــعـة الــعـراقـيــة بـالــتـعــاون مع جـامــعـة االقـصى

عنونة (تقييم اخلطاب االعالمي جلائحة كورونا). وا
b U  ÊULKÝ
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الـطبـيب الـعراقي حتـدث في محـاضرة الـكتـرونيـة اقامـها
فرع الـطب الباطـني في كليـة طب النـهرين بعـنوان(فحص

امراض الكبد بجهاز الفايبر وسكان احلديث).
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مــصــر بــســبـب أزمــة انــتــشــار فــايـروس
كورونا والـذي تسـبب في ايقاف تـصوير
الــعـمـل وخـروجه مـن الـعــرض في شــهـر
ــاضـي. ووضع فـــخــر خـــطــة رمـــضـــان ا
لعودة التـصوير مرة أخـرى خالل الشهر
ـقـبل في ظل الـتـوقعـات بـعـودة الـعـديد ا
من األمـور إلى نـصـابـهـا مرة أخـرى ومن
ضــمــنــهــا فــتح خــطــوط الــطــيـران الــتي
تـوقـفـت عـلى مـدار ثالثـة أشــهـر سـابـقـة
ـســلــسل تــتــطـلب خــاصــة وأن أحــداث ا
الـتـصـويـر في اخلـارج والـسـفـر وهـو مـا
يجعل هناك انفراجة داخل العمل خاصة
ـشـاهد وأنه مـصـمم عـلى تصـويـر هـذه ا
خارجيًّـا وعدم استـبدالهـا بالتـصوير في
مـــصــر. و خــيط حــريـــر بــطــولــة مي عــز
غـني سـوسن بدر الديـن محـمود عـبـدا
نيكوال معوض مي سـليم هنادي مهنى
أحــمــد خــلــيل يــوسف عــثـمــان مــحــمـد
سليـمان صـفاء الطـوخي والء الشريف
حـنـان سـلـيـمـان أحـمـد صـيـام يـاسـمـ
رحـمى ونـسـمـة الـنـجـار وهـو من تـألـيف
ــالـك وإخـراج مــحــمــد ســلــيــمــان عــبــدا

إبراهيم فخر.
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بـدأ اخملــرج ابـراهــيم فـخــر دراسـة مـدى
إمـكـانـيــة اسـتـئـنـاف تـصـويـر مـسـلـسـله
صرية مي اجلديد خيط حرير للممثلة ا
ــقــبــلـ عــز الــدين خالل األســبــوعــ ا
مـنتـظـراً تـطورات األوضـاع احلـالـية في

UNłË“Ë ÊUOý«œ—U
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اخلـاصة عـلى أحـد مـواقع الـتواصل
اإلجـتـمــاعي :(بـشـكــر كل من هـنـأني
بـــعـــيـــد مـــيـالدي بس الـــســـنـــة دي
بالنسبة ليا مختلفة تماماً واحلقيقة
رافضة أي احتفال.. لكن بشكركم من
قـلـبـي عـلى حـبـكم واهــتـمـامـكم بـيه
وآسـفــة إني مش عــارفـة أرد عـلــيـكم
كلكم ربنـا يخليـكم ليه). ومن ناحية
أخــرى تــشـــارك صــدقي حــالــيــاً في
بـطـولـة مـسـلـسل (لـيه أل) إلى جـانب
مـثلـ أميـنة خـليل وشـيرين رضا ا
ومـحـمـد الـشـرنـوبي ومـر اخلـشت
وهاني عادل وعمر الـسعيد وناردين
فرج من إخـراج مر أبـو عوف من
تـــألـــيف ورشـــة ســرد حتـت إشــراف
السـيناريـست مر نـعوم سيـناريو

وحوار دينا جنم ومجدي أم
.
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صـرية هـالة صدقي مثـلة ا كشفـت ا
أنـهـا لن حتـتـفل بـعـيـد مـيالدهـا هذا
الــعــام إذ كــتــبـت عــبــر صــفــحــتــهـا
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تستعد فـرقة حب للموسـيقى لتقد
وقـال فـعــالـيـات مـوسـيــقـيـة جـديـدة 

وسـيقـي ايهـاب محـمد ا
لـ(الـزمان) امـس (اجنزت
ـؤلـفات تالـيف عـدد من ا
وســــــــــيـقيـة اجلديدة ا
منـها عنـدما يـبكي الـنهر
ومــــعــــزوفـــــتي وأعــــشق
الئـــــكــة ومـكـانـة وهي ا
مـن تــــــــــألـــــــــــــــــيــــــــــفـي

وتوزيعي).
مـشــيــرا الى ان (الـفــرقـة
ـوســيـقـيـ تـتــألف من ا
ضيـاء الـربيـعي عـلى آلة
الـــــــعـــــــود عالء الـــــــدين
الـســمـاوي الــة الـقــانـون

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - هدد
الـثــنـائي جنـمــة تـلـفــزيـون الـواقع
?كـيم كـارداشـيان  وزوجـهـا مـغني
ي كـــانــــيي ويـــست الـــراب الـــعــــا
حــارســهــمــا الــشـخــصـي الـســابق
ويـــدعى ســــتـــيــــفي بــــرفع دعـــوى
قـضائـية ضـده بـسبب تـصريـحاته
ــسـيـئـة لـويـست.وبـحـسب مـوقع ا
(تي ام زد) فإن كيم وكانيي ارسال
خـطابـا رسمـيـا الى ستـيفي يـحمل
رسـالة تـهديـد أشـارا فيه إلى (انه
ادلى بتصريـحات خاطئـة ومسيئة
وعـبارات تـشـهيـريـة لكـاني ويست
فـي احــــــد احلــــــوارات). وأضـــــاف
وقع أنهـما هدداه بـدفع تعويض ا
 10مـاليــ دوالر بــاالضـــافــة الى
ـوقع أيـضاً أن اعـتـذار عـام.وذكـر ا

ستيفي صرح (بأن
ويـــــــــســـت كـــــــــان
يـعــامــله بــقــسـوة
ويـــــطـــــلـب مـــــنه
اإلبـــتــــعـــاد 10
خـطــوات عـنـد
تـعــامـلـهـمـا).

رئـيـس فـرع البـصرة الحتــــاد الدبـاء والكـتاب الـعراقـي
تلقى تـعازي االوساط الثـقافية بوفـاة شقيقه الـدكتور عبد
ــوت في مــوسـكــو  إثـر احلــلـــــيم كــاصــد الـذي غــيـبه ا
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. مرض عضال

ــمــثــلــة الــســوريــة انــضــمت إلى ا
قــائــمــة أبـــطــال مــســلــسل (حــارة
الــقـــبــة) تـــألــيف أســـامــة كــوكش
وإخـراج رشــا شـربــتـجي.وبــطـولـة
عـبــاس الــنــوري وسالفــة مــعــمـار

وفادي صبيح وخالد القيش ومحمد قنوع .

مغنـية األوبرا وقائـدة كورال غاردينيـا السوري اعلنت ان
الــكـورال ســيـشـارك بــفـعــالـيـة (الــثـقــافـة في بـيــتك) الـتي
تنظـمها وزارة الـثقافة الـسورية ضمن إجـراءات التصدي

لفايروس كورونا عبر حفل مخصص لألطفال.
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طـرب العراقي تـلقى تعـازي االوساط الـفنيـة واالعالمية ا
ـاضي ســائـلــ الـله تــعـالى ان لــوفـاة والــدته الـثالثــاء ا

يسكنها فسيح جناته.

كيم كاردشيان

تـــونس عـــلى احـــتـــضــان نـــشـــاطــات
ـهرجان التي تشمـل عروضاً تونسيّة ا
وعـربـيّـة وأجـنبـيّـة وإفـريـقيّـة مـتـنـوّعة
سرح .ويتّـسع ا تـتضـمّن غنـاءً ورقصـاً
األثــــــري لــــــنــــــحــــــو تــــــســــــعــــــة آالف
مـتفرّج.ويُتوقّع أن تسـتأنف النشاطات
غلقة اعتباراً في الـفضاءات الثقافيّـة ا
من  15حـــزيــران اجلــاري  عــلى أن ال
يــتـجــاوز عـدد احلــضـور 30 شــخـصـاً
كــحــدّ أقــصى والــتـظــاهــرات الــكُــبـرى
فـتوحة ـهرجـانات في الـفضـاءات ا وا
بـــدايــة من مــنـــتــصف تــمـــوز بــطــاقــة
اســتـيـعـاب ال تــتـجـاوز األلف شـخص
ـــصــدر نـــفــسه. بـــحــسـب مــا أوضح ا
وتــؤكّــد وزارة الــثـقــافــة (أنّ الــقـرارات
تــخـضع لـتــطـوّر الـوضـع الـصـحّي في
الـــــبـالد الـــــتي بــــــدأت مـــــطـــــلع أيّـــــار
بـــالــتـــخــفــيـف الــتــدريـــجيّ إلجــراءات
اإلغـالق الـــتـــامّ الـــســــاريـــة مـــنـــذ آذار
ـاضي). وتؤكّـد السـلطـات التـونسـيّة ا

{ تـونس- الـقـاهرة  –وكـاالت - قرّرت
تـونس إلـغاء دورة  2020مـن مهـرجان
قـــرطــاج الـــدولي عـــلى أن تُــســـتــأنف
الـنشاطات الثقافيّة في البالد تدريجيّاً
بـعـد تـوقّفـهـا بـسبب فـايـروس كـورونا
ــســتـجــدّ.وأوضـحت وزارة الــشـؤون ا
الـثـقـافـيّـة الـتونـسـيّـة عـلى (فـيـسـبوك)
األحــد أنّـه (في ضــوء تــداعــيــات هـذه
ّ تـأجيل األزمـة (جـائحـة كوفـيد-19) 
ــهـرجـان مــهـرجــان قـرطــاج الـدولي وا
الـدولي بـاحلـمامـات إلى الـعام 2021)
مـشـيـرةً إلى (عـودة مـخـتـلـف األنـشـطة
بالنسبة للجمعيّات الثقافيّة ومتعهّدي
احلـــفالت والـــفـــضـــاءات الـــثـــقـــافـــيّــة

العموميّة واخلاصّة بالتدرّج).
ودأبـت تـونس عــلى تـنــظـيم مــهـرجـان
قــرطـاج بـ شـهـري تـمّـوز وآب من كلّ
.ودأب سـنـة مـنـذ نـشأتـه قبل  56عـامـاً
ـسـرح الـرومـاني األثـري فـي قـرطاج ا
في الــضـاحـيــة الـشـمـالــيّـة لـلــعـاصـمـة

أنّــهـا (تـمـكّــنت من كـبح انــتـشـار وبـاء
كـوفيد- 19فـي البالد التـي سّجلت 48

وفاة من ضمن 1076 إصابة معلنة).
الـى ذلك  أعـــلن مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة
الـــســيـــنــمـــائي الـــدولي إقـــامــة دورته
الـثـانـيـة واألربعـ في تـشـرين الـثاني
ـــشــاركــة مع وبـــدأ في تــلـــقي األفالم ا
اتــخـاذ الــتـدابـيــر الـصــحـيــة الـكــامـلـة

وسيف الـدليـمي على الـكمـان ومنذر
سامي الـة الـتشـيلـو و ايهـاب محـمد

على الكمان.
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اربـاح مـاديـة لـتـطور عـمـلك نـتـيـجـة إلخالصك وعـملك
ستمر الدؤوب. ا

qL(«

إذا كـنت مــتـعـبــاً بـعض الـشيء حــاول اخلـروج أكـثـر
والترفيه مع األصدقاء .

Ê«eO*«

حتصل عـلى فرصـة عمل جـديد أو أن يكـون لك عمل
إضافى خاص بك.

—u¦ «

الــتــمــتع بــاجـــازة هي الــوســيــلــة الــفــضــلى لــلــراحــة
طك االعتيادي.رقم احلظ 2. واستعادة 

»dIF «

شاكل فال ـاضي قد يسـبب لك ا البـحث في دفاتر ا
تترك نفسك أسيراً له.

¡«“u'«

مــجـالك احلــسـاس يـســلّط الـضـوء عــلى شـخــصـيـتك
ويعرضك حلسد اآلخرين.رقم احلظ.2

”uI «

الـراحـة الـفـكـريـة مـهـمـة جـداً من أجل صـفـاء الـذهن
وهذا يساعدك على التطوّر.

ÊUÞd «

مـحـاولــة لـنـيـل مـنك من قـبـل زمـيل في الــعـمل  فـكن
حذراً .رقم احلظ.5

Íb'«

ـطـبّـات ويـخلـصك من الـتـحـرك الـسـريع يوفّـر عـلـيك ا
العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.

bÝô«

إذا طــلب مـــنك الـــشــريك مـــشــاركـــته في حـل بــعض
شاكل ال تتردد في ذلك. ا

Ë«b «

في حـال كنت تعيش مع شريك ,قـد تشهد عالقتك به
تغيرات تكون نحو األفضل .

¡«—cF «

جتـنـب كل مـا يــســبب األذى لــصــحــتك أو يــعـرضك
لإلصابة باألمراض.يوم السعد االحد.

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
 =19+35+3+7+26+68+18+12)

مدينة سورية)
1-9= دولة امريكية جنوبية

9-15= دولة اوربية

15-23= مطربة عربية

ثل كوميدي سوري  =32-23

32-34= شكل هندسي

34-43= فاحت القسطنطينية

صطفى 43-57= من اعمام الرسول ا

57-61= مجمع مائي

61-64= ضعيف اجلسم

64-67 = براق

سلم 67-76= من القادة ا

ـقـبل رئـيس جـامـعـة سـامـراء يـرعى في االول من تـمـوز ا
ـؤتــمـر الـعـلــمي الـدولي االول الـذي تــقـيـمه كــلـيـة االثـار ا
بــاجلــامـعــة بــعــنـوان (االجتــاهــات احلــديـثــة لــعــلم االثـار

وعالقته بالعلوم االخرى).

ـــهـــرجــان أثـــنـــاء إقـــامـــة ا
لــضـمـان سالمـة اجلـمـيع
سـواء من فريـق العمل أو
ـــشـــاركـــ مـن صـــنــاع ا
الــســـيــنــمــا واجلــمــهــور
أيــــضـــا).وكـــانـت مـــصـــر
ـهرجانات أوقـفت جميع ا
واألنشطة الفنية والثقافية

الــــــتـي تـــــشــــــمـل حــــــضـــــورا
جــمـاهـيــريـا مـنــذ بـدء الــتـفـشي في

الـــبالد شـــهـــر آذار كـــمـــا أغــلـــقت دور
سارح. السينما وا

وقـال الـنـاقد أحـمـد شـوقي الـذي تولى
رسـميا مـنصب مديـر مهرجـان القاهرة
الــســيـنــمــائي خــلـفــا لــلـراحـل يـوسف
ــهــرجـان شــريف رزق الــله إن (إدارة ا
فـتـحت باب تـسجـيل األفالم للـمشـاركة
فـي الـدورة الـثـانـيــة واألربـعـ والـتي
ســـتـــقـــام في الـــفــتـــرة من  19إلى 28

تشرين الثاني).

شـارك لـلـحفـاظ على سالمـة جمـيع ا
فـي ظل جائـحة فـايـروس كورونـا التي

طالت جميع دول العالم.
ـهـرجـان مـحـمـد حـفـظي وقـال رئـيس ا
في بــيـان إن (الـظـروف الـصـعـبـة الـتي
فـرضهـا فايـروس كورونـا على صـناعة
الـسينما في العالم تمثل حتديا كبيرا
بـالـتـالي فـإن إقـامـة الدورة 42 فـي حد
ذاتــهــا رســالــة مــهــمــة
لــــلـــعـــالـم أن ال حـــيـــاة
بـــدون ثـــقـــافــة أو فن).
وأضــــــــــــــاف أن (إدارة
ــهـرجــان تـعــمل مـنـذ ا
بـــدايـــة أزمــة كـــورونــا
وفــق اإلجــــــــــــــــــــراءات
االحـترازية التي تقرها
الــــدولــــة ومــــنــــظــــمـــة
يـة على الـصـحة الـعـا
أن تـتخذ كافـة التدابير
واالحـتـيـاطـات الـالزمة

ÊU e « ≠wÐœ
ــطـربــة اصـيل هــمـيم ان اسـتــطـاعت ا
حتـقق حضـورا متـمـيزا بـ االصوات
النسـائية العـراقية وحـققت مزيداً من

الـشــهـر بــغـنــائـهــا مع حـســ الـغـزال
اغـنـيـات مـسـلـسل (هـوى بـغـداد) الذي
عـرضـته قـنـاة (الـشـرقـيـة) في رمـضـان
2019 وكـــانت االغــــنـــيـــات من احلـــان

نــصـرن بــدر. وفي الــســطــور الـتــالــيـة
نـــتـــعـــرف عـــلى بـــعض مـن مـــحـــطــات
وقع الفن الذي مسيرتها الفـنية وفقا 
يشـير الى انهـا ولدت في بـغداد يوم 6
تــشـــرين األول عــام 1984 وقـد
إحـترفـت الغـنـاء وهي في عـمر
الـثــانـيــة والــعـشــرين فــقـدمت
عـشـرات األعـمال وشـاركت في
غـنــاء مـجــمـوعــة من مـقــدمـات
ـــســـلـــسالت لـــكن الـــشـــهــرة ا
الكبرى التي حصلت عليها في
عام  2019كـان سـبـبـهـا اغـنـيـة
(ســر احلــيــاة) الــتي حــصــلت
عــــلـى حــــوالى  227مــــلــــيــــون
مــشـاهــدة عـلى (يــوتـيـوب) ثم
اغــنـيــة (انت الــسـعــادة) الـتي
حصلت على حوالى  44مليون
وسـيقار مشـاهدة..وهي إبنـة ا
كـــر هـــمـــيـم تـــربت في جـــو
ّت مــوهــبــتــهــا مــوســيــقـي و
بـإشراف والـدهـا الـذي علّـمـها
كــيـف تــعــتـــني بــجـــودة الــفن
وكيف تـختـار أعمـالهـا.شاركت
في بـــرنـــامج جنـــوم الـــعـــرب 
ــشـرق الــعـربي ضــمن فـريق ا
بعـد أن كانت قـد أطلـقت أغنـية

تـعـانـي من زيـادة في وزنـهـا  مـشـيـرة
الـى ان (مـا أقـنــعـهــا في إجـرائــهـا هـو

إكتشافهـا أن الفنان ليس
ـا صــوتــاً فــقط وإ

هــو شــكل كــذلك)
كـمــا نـظـرت الى
الـــــــــفــــــــائــــــــدة
الــصـحــيـة في
عــــــمــــــلــــــيـــــة
إنــــــــقــــــــاص
الــــوزن مــــا
زاد إقناعها
بــــضــــرورة
اخلـــضــوع

لها.

منفردة بعنوان (بالني زماني).
وفي أرشـيف هـمـيم الـفـني الـعـديـد من
األغـنـيـات ومـنـهـا: ظـالم ولـكن أطـالع
بـالـعـيـون مع مـأمـون الـنـطـاح تـركـني
أحـــبـك أيـــضـــاً مع الـــنـــطـــاح تـــبـــغى
الـصـدق مـليـون خـاطـر رجـاوي بكى
ــوت من مــتى قــلــبي ادعي عــلـي بــا
آخــر ظـهــور قـهــر مع أحـمــد الـهـرمي
صرت أحلى يا هال مع ولـيد الشامي
قــــرت عـــيــــوني راضي بــــتـــعــــذيـــبي
بـتـوحشـني أسـافـر الـصـورة مع علي
عبد الله تمر األيام مع محمد الشطي
روحي على بالي إحساس حبك وش
مـسـوي ماهـو حـكي خـلك بـحر أوف
مــنه قـــلــبي مع مـــأمــون الــنــطــاح قــد
فـضال عـلى ــفـروض الــعـطـا الـكالم ا
اغنـيات هوى بـغداد مع نصـرت البدر
ـسلسالت وغنت شـارات العـديد من ا

وهي (شــر الــنــفــوس) فـي عـام ?2008
)بــنــات ســكــر نــبــات) في عــام ?2011
)أكـــون أو ال) في عـــام ) ?2012تــوالي
الـــلــيـل) في عــام  ?2013وكـــان خـــالــد
وهــوى بـغــداد وهـلي ونــاسي في عـام

2019.
في عام  2017خـضـعت هـميم لـعـمـلـية
الــتــكــمــيم اجلــراحــيــة بــعــد ان كــانت

ملصق مسلسل هوى بغداد هميم في احدى حفالتها
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قـالت ميغان دوقة ساسـكس البريطانيـة إنها تشعر
بـاألسـف ألن الـصــغـار يـنــشـأون في عــالم ال يـزال
مـشـوبـا بـالعـنـصـريـة وأضـافت تـعـقـيـبـا عـلى وفاة
األمـريكي األسود جورج فلويد إثر اعتقال الشرطة
ــتـحـدة له أن األحـداث الــتي تـشــهـدهــا الـواليـات ا

حاليا مدمرة.
وقـالت مـيـغـان في مـقـطع فـيـديـو سـجـلـته لـطـالـبات
ة ـناسـبة تخـرجهن في مـدرستـها الـثانـوية الـقد
في لـوس اجنلـيس و بثه يوم األربـعاء أدرك أنكن

تعرفن أن حياة السود مهمة.
وأجـجت وفاة فلـويد غـضبا كـامنـا منذ فـترة طـويلة
ـنحدرين من من وحـشيـة الشرطـة مع األمريكـي ا
أصل أفــريـقـي وفـجــرت احــتـجــاجــات في جــمـيع
أنــحــاء الـبـالد شــاب بــعـضــهــا الــعــنف وفــرضت
ـدن إلخــمـاد الـســلــطـات حــظـر جتــول في بــعض ا

االضطرابات.
وذكـرت مـيــغـان زوجـة األمـيــر هـاري حـفـيــد مـلـكـة
ـاضيـة كـنت بـريـطـانـيـا خالل األسـابـيع الـقـلـيـلـة ا
ــنــاســبـة أعـتــزم أن أوجه إلــيــكن بــضع كــلــمـات 
الـتـخرج لـكن وكـمـا رأينـا جـمـيعـا خالل األسـبوع
ــاضي مـا يــحــدث في بــلـدنــا وفي واليــتــنـا وفي ا

مدينتنا لوس اجنليس مدمر تماما.
ووالـدة مـيغـان أمـريكـيـة من أصل أفريـقي ووالـدها

أبيض.
ـمـثـلـة الـسـابـقة (38 عـامـا) في رسـالـتـها وقـالت ا
ـاكـيولـيت هـارت الـثـانـوية أول لـطـالـبات مـدرسـة إ
شيء أريـــد أن أقــوله هـــو أنــنـي أشــعـــر بــاألسف
أشـعر بأسف شديد ألنكن تنشأن في عالم ال يزال

يشهد هذه األمور.
ـالــكـة في وبـحــسب الـتــقـالــيـد ال تــعــلق الـعــائـلــة ا
بـريطانـيا على الـقضـايا السـياسيـة. وتخلت مـيغان
ـلـكـيـة الـرسـمـيـة في نـهـاية وهـاري عن أدوارهـمـا ا
مـارس آذار ويـعـيـشـان اآلن في لـوس اجنـلـيس مع

ابنهما آرتشي.
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الــبـــلــدان الـــعــربـــيــة تـــواجه زيــادة فـي اصــابــات
ـسـتجـد في حـ يـتـجه الـعالم فايـروس كـورونـا ا
الى خـفض نسبـة االصابـات والوفيـات بالرغم من

االرقام التي ال تزال عالية. 
واالخـتــبــار األول الــذي عــاشــته الــدول الــعــربــيـة
ــبــاشـرة يــخص االدارات الــعـامــة ذات الــصــلـة ا

عاجلة ملف الفيروس. 
ـعـنـية وأغـلـبـيـة هـذه االدارات وصـوال لـلـوزارات ا
تـعاني أصالً من تـرهالت وبيروقـراطيـة مستـوطنة
وخـطط متـكـسّرة وغـيـر منـجـزة التـنـفيـذ وانـتاجـية
مـنخـفـضة فـضالً عن انّ مـعـظم احلكـومـات كانت
تـغـلب مـلـفـات أمـنـيـة أو سـيـاسـيـة أو عـسـكـرية أو
لفـات اخلدمية ويكون هناك دائماً خارجية على ا
تميـيز ب وزارة عادية خـدمية وأخرى حتمل لقب

السيادية التي تلقى االهتمام االكبر.
الفـرص االن ال تـزال متـاحة في أحـداث تـغيـيرات
وزارية كـبيرة ال تكتـفي بالتعـديل اجلزئي الشكلي
في اكـــثــر من دول عـــربــيـــة كــبـــيــرة أو صـــغــيــرة
ـيــة هـائـلـة تــضـغط عـلى ـتـغــيـرات عـا اسـتـجــابـة 
أوضــاع اجملــتـمــعــات الــعــربــيـة الــتي تــعــاني من
ادارات مـتعـبة حتتـاج الى التـجديد وضخ الـعقول

واجهة االزمات. الواثبة 
ال يكـفي اجنـاز الـتـجـديـد من خالل تـغـيـيـر مواقع
وزراء فـقط  ذلك إنّ الـهـياكل الـبـنـائـيـة التـنـفـيـذية

للحكومات هي األساس في العالقة مع الناس .
هـنــاك تـفـاصــيل بـالـغـة االهــمـيـة لــكن تـمـر مـرور
الكرام أمام اجلميع من دون عناية ومن ذلك عمر
سـؤول الـتنـفـيذي الـكـبيـر في مـفصل الـوزيـر أو ا
مهم من مفاصل احلياة حيث غالباً ما نالحظ ان
نـصب بـعـد السـبـعـ وهو في الـوزيـر يـأتي الى ا
أوج مــعـانــاته الـصــحـيــة فال يـســتـطــيع أن يـزور
ديـريـات واحملافـظات والـهيـاكل االدارية الـتابـعة ا
ـسـؤوليـته بـسبب قـابـليـته الـشخـصـية وذلك دور
ـتــابـعـة بــات ضـعـيــفـاً جـداً مــهم في الـتــفـاعل وا

وغائباً في بعض االحيان .
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