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طبعة العراق 
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الــدسـتـوريـة). وجتـددت الـتـظـاهـرات
اول امـس في خمس مـحافـظـات فيـما
حــاصــر مـتــظـاهــرون مــنـزل مــحـافظ
الــــنـــجف. وقـــال شــــهـــود عـــيـــان إن
(متظاهرين جتمعوا بالقرب من منزل
مـــحـــافظ الـــنــجـف لــؤي الـــيـــاســري
مطالب باستقالته فيما وقفت قوات
مــكــافــحــة الــشــغب حــاجــزاً مــا بــ

ــــتـــظـــاهــــرين ومـــنــــزل احملـــافظ). ا
ـتـظـاهرين انـطـلـقوا وأوضـحت أن (ا
مـن ســاحـــة االعـــتـــصــام الـى ديــوان
احملـافـظـة لـلـمطـالـبـة بـإقـالـة احملافظ
ونــــائـــبــــيه ومـــدراء الــــدوائـــر وسط
اجـراءات امـنـيـة مـشددة لـيـتـوجـهوا
ـنـزل احملــافظ). من جـهـتـهـا بــعـدهـا 
نــفت قـيـادة شــرطـة الـنــجف األخـبـار
ـتداولـة بشـأن إقتـحام أجـهزة األمن ا
لـسـاحـة اإلعـتـصـام اول أمس األثـن
.وقــالـت في بــيــان أن (هــذهِ األخــبــار
عــاريــة عن الـصــحـة وغــيــر دقـيــقـة 
ونـــحن مـع احلــقـــوق الـــدســـتـــوريــة
ومــهـمـتـنــا تـأمـ سـاحــة اإلعـتـصـام
)  ودعا تـظاهرين الـسلمـي وحـياة ا
الـــبــيـــان  الى (عــدم اإلجنـــرار خــلف
اإلشــاعـــات وعــدم نــشــر الــرعب بــ
ابـــنــاء احملــافـــظــة). وكـــانت شــرطــة
تظاهرين النجف قد دعت اول امس ا
إلـى ضــبط الـــنــفـس واحلــفـــاظ عــلى
ـــنـــدســ من ـــمـــتــلـــكــات ومـــنع ا ا
اسـتغالل التـظاهرات.وقـالت في بيان
ــتـظــاهـرين انــهــا (تـهــيب بــجـمــيع ا
الـسـلمـي إلى ضـرورة ضبط الـنفس
والـتـعـاون مع األجـهـزة األمـنـيـة التي
ــتــظــاهـرين). تــعــمل عــلى حــمـايــة ا
وأضـافت أن (شرطـة النجف حـريصة
ـتـظـاهرين جـداً عـلى حـمـايـة أرواح ا
وتــوفـيــر احلـمــايـة لـهـم وتـطـالــبـهم
بـضبط الـنفس وعدم الـسمـاح لبعض
ـنــدسـ من اسـتـغالل الـتـظـاهـرات ا
كـمـا انـهـا تـؤدي واجـبـاتـهـا بـصـورة
مـهـنـيـة). وتـابع الـبـيـان أن (األجـهزة

كـــمـــا حـــدث مع ســـعـــر الـــنـــفط في
ــؤجــلــة ) الفــتــا الى ان الــعـــقــود ا
ـشـتراة (مـجـمـوع قيـمـة الـسنـدات ا
ـــيـــا هــو  6600 مـــلـــيــار دوالر عـــا
ـــثل اكـــبـــر كـــارثـــة لإلقـــتـــصــاد و
االمـريكي ألنـها تـمثل ثـلث اقـتصاد
تحدة البالغ  20 ترليون الـواليات ا
دوالر). وتــسـاءل (هل تـوجـد اجـابـة
ان من احلـكومة الـعراقيـة ومن البر
الـعـراقي عن هـذا الـسـؤال احملـير و
ـــاذا يـــشـــتـــري الـــعـــراق ســـنــدات
ــلــيــارات اخلــزيـــنــة االمــريــكـــيــة 
الـدوالرات بـفـوائـد ال تـذكـر وبـنـفس
الـوقت يـقتـرض مـليـارات الدوالرات
بـفـوائـد عالـيـة ?وهل نحن مـجـبرون
عــلى ذلك  أم هــذه خــاوة مـفــروضـة
عـلـينـا ?) بحـسب تـعبـيره. من جـهة
اخــرى قــررت مـؤســســة الـســجــنـاء
الــسـيـاسـيــ مـخـاطـبــة الـرئـاسـات
الـثالث بـشـأن قـرار مـجـلس الوزراء
ـــــتــــعـــــلـق  بــــرواتـب الــــشـــــرائح ا
ـؤسسـة . وقال ـشـمولـة بـقانـون ا ا
بـيان تاقـته (الزمان) امـس ان (هيئة
ــــؤســـــســــة الــــســــجــــنــــاء الــــرأي 
الــســيــاســيــ اجــتــمـعـت بــجـمــيع
أعــضــائــهـا ونــاقــشت فــقــرات قـرار
ـتـعـلـقـة بـحـقـوق مـجــلس الـوزراء ا
ـــشـــمـــولـــة بـــقـــانــون الـــشـــرائح  ا
ـــــؤســـــســـــة رقم 4 لـــــعــــام 2006 ا
وتعديـــــــــله األول رقم 35 ). وفيما
اكــد الـــبــيــان وقــوف الـــهــيــئــة  مع
احلـــكـــومـــة في إتـــخـــاذ اإلجــراءات
ـواجـهـة األزمة والـتـدابـيـر  الالزمة 
االقـتـصـادية الـتي يـعـيـشهـا الـبـلد 
ــعـاجلــة احلـقــيـقــيـة لــفت الى إن (ا
ــواجـهـة األزمـة اإلقـتــصـاديـة الـتي
تــــعــــصف بــــالــــبــــلـــد  وحتــــقــــيق
اإلصـالحــات الـالزمــة ال تـــتم إال من
خالل حتـديد اإلشكـاليات األسـاسية
الـتي تعاني مـنها الدولـة ودراستها
بـدقة ومعاجلاتهـا بحزمة شاملة من
الـقـرارات واإلجـراءات  التـقـف عـند
مــورد دون مـورد آخـر أو جـهـة دون
أخـرى  لـكي ال يـشـعـر أيّ طرف أنه
مــســتــهـدف دون غــيــره ) . وبــشـأن
تـعلـقة بـحقـوق الشـهداء الـفقـرات ا
والـسـجنـاء قال الـبـيان إنّ (الـلجـنة
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ابــدى خـبـيـر عـراقـي اسـتـغـرابه من
قـيام العراق بشراء سـندات امريكية
ــلـيـارات الـدوالرات رغم الـفـوائـد
ـتدنية لهذه الـسندات التي تبلغ 5 ا
بـاأللف وفي الـوقت نفـسه يلـجأ الى
االقـتـراض اخلـارجي بـفـوائـد تـصل
ـــئــة  مـــشـــيــرا الى ان الى  12 بـــا
تــســلــسل الــعـراق بــشــراء ســنـدات
ـيـا ورابع عـربـيـا. امــريـكـيـة  31عــا
وتـسـاءل في تعـليق تـلـقته (الـزمان)
امـس ( هل يـصـدق احــد ان الـعـراق
يـشتـري سنـدات للـمسـاهمـة في سد
الي االمـريكي!? وهذا االمر الـعجز ا
من عـجـائب السـيـاسة االقـتصـادية
فـهل يـعـقل احـد ان نـشـتـري بـالـنـقد
لإلســتــثــمــار في انــقــاذ االقــتــصـاد
االمـــــريــــكي وفـي الــــوقت نـــــفــــسه
نــــــقـــــتــــــرض مــــــنـــــهـم لإلنــــــفـــــاق
االستهالكي) مؤكدا ان (هذا مشابه
ـا يـحــدث عـنــدمـا يـودع بــالـضــبط 
الــشــحــاذ مـالـه عـنــد الــثــري  عـلى
اســـاس عـــنــده فـــائض مـــالي وفي
الـوقت نـفـسه يـقـتـرض الـشـحاذ من
الــثـري وبــشــروط قـاســيـة ومــذلـة).
وتــــابـع (الــــيــــكـم هــــذه احلــــقــــائق
الـصادمـة .. اشتـرى العـراق سندات
أمـــريـــكـــيـــة بـــقـــيـــمـــة اجـــمـــالـــيـــة
مـقـدارها 34.7  مـليـار دوالر وان ما
أشـــتــراه الــعــراق في الــعــام 2019
فــقط بـلغ  10.2 مــلـيـار دوالر وهـو
بــأشـد ضــائــقـة مــالـيــة و يـســتـدين
لـتـسـديد رواتب مـوظـفيه ويـقـترض
نـفلت) مـشيرا لإلنـفاق احلـكومي ا
الـى ان (الــــــــــــــعــــــــــــــراق يـــــــــــــأتـي
ـيـا والرابع بـالـتســـــــــلسل  31 عـا
عــربـــيــا  بــشــراء الــســنــدات  بــعــد
الـسعودية واالمارات والكويت  رغم
ـتـدنـيـة لـهـذه الـسـندات5 الـفـوائـد ا
ان بـاأللف  كـمـا يـقـول نـائـب بـالـبـر
الــعـراقي بـيـنـمـا نــقـتـرض بـفـوائـد
ــــئــــة). واوضح تـــــصل الى 12 بــــا
اخلـبـيـر انه (بـعـد كـورونـا وانـهـيار
ـيا فـأن هذه الـسندات االقـتصـاد عا
فـقـدت قيـمتـهـا بشـكل كـبيـر جدا وال
يـوجـد من يشـتـريهـا حـتى بخـسارة
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األمــنــيـة تــعـمـل جـاهــدة حلـمــايــتـكم
متـلكـات العامـة واخلاصة وحـمايـة ا
وتــوفـيــر األجــواء اآلمـنــة لـلــتـظــاهـر
وتــدعــوكم إلى إبــعـاد من يــحـاول أن
يـخــرج الـتـظـاهـرات عن سـلـمـيـتـهـا)
شـروعـة محط مـردفـة أن (مـطالـبـكم ا
اهــتـمـام اجلــمـيع لــذا نـكـرر دعــوتـنـا
لـلتعاون معنـا واحلفاظ على حقوقكم
ـكفولـة دستوريـا). وفي تطور الحق ا
ـتــظـاهــرون عـلى حــرق مـنـزل اقــدم ا
ـثـنى بـ احملــافظ. وافـاد مـصــدر في ا
ـــتـــظـــاهـــرون في ســـاحـــة (جتـــمـع ا
االحـــتــفــاالت بـــهــدف غـــلق الــدوائــر
احلـكـومـيـة ومـنع اخملـربـ مـن حرق
اي مــؤسـســة رسـمــيـة). وفي ذي قـار
تــوجه مــتــظــاهــرون نـحــو مــحــكــمـة
االسـتـئـنـاف  للـمـطـالـبة بــ(مـحـاكـمة
قـائد شـرطة احملـافظـة السـابق جميل
الـــشـــمـــري عـــلى خـــلـــفـــيـــة قـــمـــعه
ـديــنـة الـتي  راح لــلـتـظــاهـرات في ا
ـتـظـاهريـن ب ضـحـيـتـهـا عـشـرات ا
قـتـيل وجـريح).وقطـع متـظـاهرون في
ؤدية الى محافظة الديوانية الطرق ا
ـديـنـة في خـطوة لـلـتـصـعـيد مـركـز ا
الـسـلمي. وتـوجـهت مـجمـوعـة كبـيرة
من موظفي تربية محافظة بابل سيراً
عــلى األقـدام إلى بــغـداد لــلـمـطــالـبـة
بــإطالق الـرواتـب واالحـتـجــاج عـلى

األوضاع العامة.
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دعـا زعـيم الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
الصدر  اجلهات اخملتصة الى منع
الــتـجـمـعــات والـزيـارات الــضـخـمـة
والــتـظـاهــرات بـسـبب تــفـشي وبـاء
كـــورونـــا.واســتـــنـــكـــر الــصـــدر في
تــغـريــدة له عـلـى تـويــتـر رصــدتـهـا
(الـزمان) امس من (ينـكر آيات الله)
فـي اشــارة الى فــايــروس كــورونــا
مـشيرا الى  ان هؤالء (يستصغرون
قـدرة الـله تعـالى من حـيث يـعلـمون
ن ال او ال يـعـلـمـون ) .واسـتـغرب 
ـعنـويـة كالـدعاء يـرضـون باالمـور ا
والــعــبـادة حـالً النـهــاء الــوبـاء وال
ـاديـة كـاحلـجر يـرضـون بـاحلـلول ا
والــتـعـفــيـر والـتــبـاعـد االجــتـمـاعي
.ودعــــا اجلـــهــــات اخملـــتــــصـــة الى
تــطـبـيق احلــجـر الـصـحي مــتـهـمـا
ايــاهـا بـالــتـقـصـيــر . واكـد إن عـلى
(اجلـمـيع تـطـبـيق احلـجـر الـصـحي
واالبـتعاد عن التجـمعات كافة حتى
الـزيـارات الـضخـمـة والتـظـاهرات).
كـما دعا  الى (توعية نوعية شعبية
صــحـيـة) وقـال ان (الـكــثـيـر ال يـعي
مــخــاطـــر الــوبــاء لــتــفــشي اجلــهل
الـصحي ب افراد الـشعب) مشيرا
الـى (ضرورة االستمرار في حمالت
الـتعـفيـر ضمن الـضوابـط الصـحية
الكـات الــطـبـيـة وبــالـتـنـســيق مع ا

واالســـــــتـــــــمــــــرار فـي حـــــــمـــــــلــــــة
تــراحـمـوا).وفي شـأن مـتـصل أفـتى
ـــرجع الـــديـــني مـــحـــمـــد مـــهــدي ا
اخلـالـصي بوجـوب التـبرع بـبالزما
الـدم في الـظـروف احلـرجة الـراهـنة
من الـناحيـت الشرعـية واألخالقية
 إذا كــان خـالــيــاً من الـضـــرر عـلى
ـتبرع  فـيما أفتى اجملـمع الفقهي ا
ألهل الـسُنة فـي العراق بحـرمة بيع
بـالزمـــا الـــدم وحــــرمـــة امــــتـــنـــاع
ـتـعـافـ من فـايـروس كـورونا عن ا
ــــــصــــــابـــــ الــــــتــــــبـــــرع بـه إلى ا
بـــالــفــايــروس. وتــلـــقى اخلــالــصي
اسـتـقـتاء من مـجـموعـة من الـكوادر
الـصحـية في بـغداد وعـموم الـعراق
ـصادر بـهـذا الـشـأن جـاء فـيـه ان (ا
الــطــبـيــة أكـدت أن الــشــخص الـذي
كن يـتـعـافى من فـيـروس كـورونـا 
أن يــــعـــالـج غـــيـــره مـن خالل أخـــذ
ـتـعافي بـالزما الـدم من الـشـخص ا
ــصــاب  وبالزمــا إلـى الــشــخص ا
الــدم هــو اجلــزء الـذي تــتــركــز فـيه
ـــضـــادة بـــعـــد شـــفــاء األجـــســـام ا
ــرضى من االصـابـة بـالـفـيـروس  ا
ـكن أن يشـكّل لـقاحـاً بنـسبة 90 و
كن ان ـئة تـقـريـباً  وبـالـتـالي  بـا
ريض  فما يـقوي مناعة الشخص ا
حـــكم الــتــبــرع بـه في ظل جــائــحــة
كـورونـا الـتي تـغـزو الـعالـم اجمع ?
ـتـنع عن الـتـبرع به ومـا حـكم من 

عــــــمــــــداً  أو خــــــوفــــــاً مـن عـــــودة
الــفـايـروس إلــيه من جـديــد بـحـجـة
ســـــــوء الـــــــوضع الـــــــصـــــــحـي في
ــســتــشــفــيـات مــثالً ?و مـع األخـذ ا
بـعـ اإلعـتـبـار بـأن وزارة الـصـحـة
ــصـاب بــالــفــايـروس تــنــفق عــلى ا
مــــبـــالغ كــــبـــيـــرة مـن عالج ومـــأكل
ومــشــرب  ومـع تــعــرض كــوادرهـا
ـعـروفة بـاجليش األبـيض لـلخـطر ا
مـن أجـــل احلــــــفـــــاظ عــــــلى أرواح
ـصـاب من الــنـاس وبــعـد خــروج ا
احلـجر الصحي بدأ البعض يساوم
لــبــيع بالزمــــــا الــدم مــقـابل 1000
أو  2000 دوالر  فـــمـــا حـــكـم هــذه
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ـوذجا فـحصت وزارة الصحة 8927 
في جـميع اخملتـبرات في العـراق ليبلغ
عــدد الـنـمـاذج 311980 فــحـصــاً مـنـذ
بــدايــة تــفــشي وبــاء كــورونــا فــيــمــا
ســجــلت الــوزارة امس االثــنـ 1115
اصـابة مـوزعة ب بـغداد واحملـافظات
كـانت حصة بـغداد منها  535 اصابة.
وقـال بـيـان الـوزارة ان حـاالت الـشـفاء
بـلـغت 386 والـوفـيات  24 تـتـصـدرها
بـغداد الرصـافة بواقع 9 وفـيات. فـيما
بــلغ مــجــمــوع حــاالت الــشــفـاء 5572
والـــــــــراقـــــــــديـن حـــــــــالـــــــــــيــــــــــا في
ـستــــــــــشفيات 7539  وفـي العناية ا
ــركــزة  75. ورســـمت دائــرة صــحــة ا
ــنــاطــقــيـة بــغــداد الــكــرخ اخلـارطــة ا
النـتشار وباء كورونا. وقال بيان تلقته
(الــــزمـــان) ان الــــتـــوزيع اجلــــغـــرافي
لـإلصــــابـــات فـي الــــكــــرخ االحــــــــــــد
وعـددها  243 شـمل مـناطق احلـرية 9
اصــــــابـات والكـــــاظمـية   12 إصـابة
وحـي العامل 30 اصـابة  واالعالم  14
ـــنـــصـــور 7  اصــــــــبـــات إصـــابـــة وا
والــــدورة 36 اصـــــابــــة والــــشــــرطــــة
اخلــامـسه 2 اصــابـة والــرحـمــانـيـة 6
اصــابـات وشــارع حـيــفـا  3 اصــابـات
واالسـكان  2  اصـابة والـعطـيـــــفـية 1
اصــــابــــة والــــشــــعــــلـــة 23 اصــــابــــة
والـشاجلـية  2 اصـابـة واحملمـودية  2
اصـابـة وحـي اجلـهاد  26 اصـــــــــابـة
والـــــتــــاجي   17  اصـــــابــــة وابــــــــو
غـــــــريب  4  اصــابــات والــغــزالــيـة 4
اصـــابــات  وابــو دشــيــر  3 اصــابــات
والـــيـــرمـــوك1 اصـــابـــة والـــعالوي  1
اصــابــة وحي اجلــامــعـة  7 اصــابــات

والـبـيـاع 4 اصــابـات وحي الـتـراث  1
اصابة والسيدية 4 اصابات والكرخ 1
اصـابة وچـكوك  1 اصـابة والـطوبجي
 اصابة وحي1 اصابة والعامرية  2

الــــعــــدل 1 اصــــابــــة وحي الــــسالم 6
اصـابـات. و سـكـنـة جـانـب رصـافة 10
اصـــابـــات وتــوزعـت الــوفـــيـــات عــلى
مــنــاطق. و الــعــطــيـفــيــة مــحــلـة 409
والــصـلــيخ مــحـلـة 334 وحـي الـسالم
مـحـلـة 406 وحـي الـعامـل مـحـلة 803
ــــســـبح مــــحـــلـــة  929 إصــــابـــات وا

نتسب من الدائرة: ا
الكات اجلديدة  12 اصابة. إصابات ا
الكات التـراكمي فبلغت امـا إصابات ا
 اصابة. وكشف مصدر في دائرة178
صــــحـــة الــــنـــجـف امس األثــــنـــ عن
(تـسجيل  51 إصـابه مؤكدة بفايروس
كــورونـا  وهــو أعــلى رقم بـاإلصــابـات
تـسجـلة احملـافظـة منـذ تفـشي الوباء).
وســـجـــلـت صـــحـــة االقـــلـــيم تـــعــــــلن
تـســجيل 12 اصـابة جديـدة بفايروس
كــورونــا في ادارة كــرمــيـان الــتــابــعـة
حملـافــظـة الـسـلـيـمــانـيـة تـسـعـة رجـال
وامـــرأتــان وفـــتـــاة. وقــال مـــصــدر ان
مـــصـــابـــة تــوفـــيت صـــبـــاح امس في
الـسـليـمانـية يـبـلغ من العـمر 76 عـاما
وارتـفع عدد الوفيات الى 7  خـــــــــالل
اضية. فيما اكدت وزارة48   ساعة ا
الـصـحـة االثـنـ ان نـسـبـة االصـابـات
بــكــورونـا بــبــغـداد تــعــادل نـصف من
ـعـدل الكـلي في الـبالد بسـبب ضعف ا
االجـــراءات واشـــارت الـى ان الـــعــراق
اوشـك عـــلى االنـــتــــهـــاء من كـــورونـــا
بــرمــضــان لــكن احلــكـومــة الــســابــقـة
اتـخذت قـرارات على عـجلـة.وقال وكيل
الــوزارة حـازم اجلــمـيـلي فـي تـصـريح
وقف الوبائي شهد مؤخرا امـس ان (ا

تسجيل  1252 إصـابة بالفايروس في
أعــلى حـصــيـلــة بـالـبـالد" واصـفـا ذلك
بـ"انه انـفـجـار وبـائي خـطـيـر مع قـفزة
فـي أعـــداد الـــوفـــيـــات الــــتي وصـــلت
مـعـدالتهـا أكـثر من  30 حـالـة يومـيا).
وتـوقع ان (تتخطى االصــــــابات حاجز
قبلة في ح أن 15  ألفا خالل األيام ا
الـعـراق لم يـكن يـسـجل أكـــثـر من 100
ــاضي) حــالــة يـومــيــا قـبل  22 أيــار ا
عــــازيـــا الـــســــبب الى (ارتــــفـــاع عـــدد
الـفحوصـات التي وصلت ب  15-10 
ألـف فــحـص يــومـــيـــا واإلصــرار عـــلى
االعـتقاد بـعدم وجود كـورونا رغم خطر
سح الـوباء فـضال عن اجراء عـملـيات ا
الـوبـائي الـسـريع عـلى نـطـاق واسع ما
ســمح بــالــوصـول الـى األف من حـاالت
اإلصـابـة اخملفـيـة).  وأوضح أن (نسـبة
ـــــعـدل اإلصــابـات تـــــتـراوح بــغـداد 
ـئـة مـن عـدد اإلصـابات ب 50- 60 بـا
الـــكـــلــيـــة في الـــبالد) عـــازيـــا ذلك الى
(ضـعف اإلجراءات األمـنية في مـواجهة
اخلـروقـات التـي جنمت عن عـدم تـفاعل
ـواطن مع حمـالت التوعية). غـالبية ا
وتـــابع ان (خــلــيـــة األزمــة في الــوزارة
رفــضت مــنـذ الــبـدايــة حتـويل احلــظـر

الــشـامـل الى جـزئـي وكـنــا قـريــبـ من
ـنـتـصف االنـتــهـاء من خـطـر كـورونـا 
رمـضان لكن احلـكومة الـسابقـة اتخذت
قـرارا عـلى عجـلـة) مؤكـدا (احلـاجة الى
قــرارات قـويــة وفـاعــلـة تــفـرض ارتـداء
الـكــمـامـة في الـشـارع وفي الـدوائـر مع
الــكـفـوف وااللـتـزام احلـرفي بـإجـراءات
الـوقـائي). وكـانت مـحـافـظـة كـركـوك قد
ســجــلت وفــاة جــديـدة جــراء اإلصــابـة
بــفـــايــروس كــورونــا.وقــال مــصــدر إن
(مـحـافـظـة كـركـوك سـجـلت االحـد حـالة
وفـاة جـديـدة جـراء اإلصـابـة بـفـايروس
كـورونا). واعلنت وزارة الصـحة باقليم
كـردستـان امس االثن عن تـسجيل 12
اصـابــة جـديـدة بـفـايـروس كـورونـا في
مـحافظة السليمانية. وقالت الدائرة في
بـيان امس انه ( تـسجيل  12 اصـابة
جـــديــدة بــفــيـــروس كــورونــا في ادارة
كـرميان الـتابعـة حملافظة الـسليـمانية).
واضـافت ان (االصـابـات تـوزعت بواقع
تــسـعـة رجـال وامـرأتـان وفـتـاة). وافـاد
مـــصــدر بـ (وفــاة مــصـــاب بــفــايــروس
كـورونا يبـلغ من العمر76 عـاما لـيرتفع
عــدد الـوفــيـات الى7 خالل  48 ســاعـة

اضية). ا
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مقتدى الصدر

مــواضـع ضــعف يــجـــعــلــهــا بــأمس
احلـاجــة لالحـتـفـاظ بـهـذه الـطـاقـات
واحلـــرص عـــلى إســـتـــمـــرارهـــا في
ــوضـوع الــعـمـل). وفـيــمـا يــرتـبط 
ـعــتـقـلـ ومـحـتـجـزي رفـحـاء رأى ا
ــعـتــقــلـ او الــبــيـان إنّ (حــرمــان ا
احملــــــتـــــجــــــزين مـن احلـــــقـــــوق أو
ن امـضـوا دون السـنة الـتـعويض 
ـثل إجـحـافـاً كـبـيراً في االحـتـجـاز 
بـحق افراد هذه الـشريحـة  ألنّ بقاء
ــدة ســنــة - اال يــوم - في شـــخص 
االعـتـقـال في زمن الـنـظـام الـبـائد له
تــداعـيـاتـهــا الـوخـيـمــة  جـسـديـاً و
نــفـسـيـاً ومــعـاشـيــاً  لـيس فـقط في
فــتـرة اإلعــتـقــال و حــسب  بل عـلى
مـــدى كل الــســـنــوات الــتـي اعــقــبت
االعــتــقـال الى زمن ســقــوط الـنــظـام
الــبــائـد) مــضــيـفــا  انّ (اشــتـراط أن
عتقل أو احملـتجز رباً ألسرة يـكون ا
وقـت اإلعـــتــــقــــال أو االحــــتــــجـــاز 
ـئـة من ســيـؤدي الى حـرمـان 90 بــا
ـعـتقـل من احلـقـوق  ألن اغلـبهم ا

الــتـي قــدمت الــتــوصــيــات لــرئــيس
ؤسـست الـوزراء لم تشرك هـات ا
فـي دراسـة مـوضـوع حــقـوق هـاتـ
) مـشـيـرا الى إن (عـدد الـشـريـحـتـ
الـــذين يــجــمــعـــون بــ راتــبــ من
الـسجـناء ال يتـحـــــــــاوز ب 2000
-  3000 مـوظف كـحد أعـلى من ب
الـعـدد الكـلي لـلمـشـمولـ   ومـعدل
راتبهم الشهري بحدود مليون دينار
شـهـريـا  وهـو كـمـا هـو واضـح عدد
ـيـزانـيـة شـيـئـاً ضـئــيل و ال يـكـلّف ا
يـذكر  في ح أن تـنفيـذ هذا القرار
له تـبعات سلبية كبيرة  منها إفراغ
مـــؤســســـة الــســـجــنـــاء من جـــمــيع
الـطـاقـات االسـاسـيـة الـذين يـتـولون
إدارة مـفـاصل الـعـمـل فـيـهـا  وإفراغ
مــــؤســـســــات الـــدولــــة األخـــرى من
الـطاقات الـسجنـائية اخملـلصة التي
اكـتسـبت جتربة عـملـية طيـبة وثبُتَ
لـلجميع إخالصـها الكبيـر ونزاهتها
الــعــالــيــة في الــعــمل خالل الــفــتـرة
ومـا تـعــيـشه الــدولـة من ــاضـيــة   ا

كــانـوا شـبـابـاً غــيـر مـتـزوجـ وقت
االعــتـــقــال  و ســيــؤدي ايــضــاً إلى
حــرمــان جـمــيع احملــتــجـزيـن الـذين
اشــتـركـوا فـي اإلنـتـفــاضـة وغـادروا
الــعــراق لــوحــدهم دون عــوائــلــهم 
ودون شك يـعـد هـذا الـتـمـيـيـز ظـلـماً
ـعــيــاريـة واضــحــاً لـهـم إلفـتــقــاره ا
ـا هؤالء ـطـلوبـة للـتـميـيز   بل ر ا
الـعزاب اولى مـن غيـرهم بالـشمول 
إلدعـاء البعض انهم األكثر يقينا في
اإلشـــتـــراك بــأحـــداث اإلنـــتــفـــاضــة

الشعبانية اخلالدة) . 
وخـلص البـيان الـى القول انـه (بناءً
عـــلى ذلك كــله قـــررت هــيــئــة الــرأي
مـــخــاطــبـــة الــرئــاســـات الــثالث في
ــــوضــــوع  لـــتــــوضـــيـح جـــمــــيع ا
ـالبسات الـتي اكتـنفت الـقرار آنف ا
الـــذكــر ومــخــاطـــبــة مــكـــتب رئــيس
الـوزراء لـتـحـديـد مـوعـد لـلـمـؤسـسة
لـلـقاء بـرئيس الـوزراء وإطالعه على
ـشـمـول حـقـائق تـرتـبط بـحـقـوق ا
بـقانونهـا  تعتقـد أنها لم تصل إليه

بـدقة اوالً وتـوضيح اآلثـار السـلبـية
ــتـرتــبــة عـلى هــذا الـقــرار ثـانــيـاً ا
والــــتـــحـــرّك عــــلى رؤســـاء الــــكـــتل
ــانـيـة الــسـيــاسـيــة والـلــجـان الــبـر
لــلـغـرض نــفـسه وتــغـطـيــة مـا ذكـر
ــتـاحـة اعـاله اعالمـيـاً بــالـوسـائل ا
لـلـمـؤسـسـة) . ولفـت مراقب الى ان
ـزدوجة ان الـغى الرواتــــب ا (الـبـر
في جـلسة لـه في أعقاب الـتظاهرات

عام  2019).
  واوضـح ان (الـقــضــيــة بــاالسـاس
تــتــعــلق بــازدواج الـرواتب فــفــيــمـا
يـتعلق براتب الـسج  فإنه إن كان
قـد سجن سنة مثال او عشر سنوات
 يــتـقــاضى راتــبـاً مــدى احلـيـاة وال
اعـرف ان مات يذهب الـراتب لورثته
ام ال ? وفـي مــا يـــتـــعـــلق بـــالـــراتب
الـوظيفي فإته  يكون اساس تعيينه
الن ســـجـــيـــنه او مـن ذوي شـــهــداء
ـعـنى انهى قـد ال يكـون مؤهال من
نــاحـيـة لـشـهــادة واخلـبـرة الشـغـال

وظيفة او منصب).
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دعـا حزب الدعوة اإلسالمية احلكومة
الى حـــمــايــة احملـــافــظــات واهـــلــهــا
ــتـلـكـاتـهــا ودوائـر الـدولـة من مـا و
ــمـنــهـجــة الـتي وصــفه بـالــهـجــمـة ا
تـتعـرض اليـها وتـهدد الـسلم االهلي
ـتــظـاهــرين مـنـح  فـرصـة مــنـاشــدا ا
كـاملـة للحـكومـة لتـحمل مسـؤوليـتها
ــارسـة ومــنع من تــسـول له نــفـسه 
احلــرق والــتــدمــيــر والــعـنـف. وقـال
ـكـتب الـسـيـاسي لـلـحـزب  في بـيان ا
تـلقـته (الزمـان) امس ان (محـافظـاتنا
نهجة والـبلد يتعرضان الى هـجمة 
 تهدد السلم االهلي واالمن اجملتمعي
واالســتــقــرار  والــنــظــام الــسـيــاسي
وحـرصـا مـنـا واسـتـشـعـارا بـخـطورة
االوضـــاع االمـــنــيـــة والـــســيـــاســـيــة
والــتـحـركــات والـتــظـاهـرات في وقت
ـــاديــة الزالـت االوضــاع واالزمـــات ا
والـــصــحـــيــة تـــهــدد سالمـــة الــبـــلــد
واجملـتـمع نـوجه خـطابـنـا لـلحـكـومة
اجلــديـدة ان تـتـحــمل مـسـؤولــيـتـهـا
الـكامـلة) داعيـا اياها الى ان (تـتحرك
فـورا عـبر اجـهـزتـها االمـنـية حلـمـاية
ـتــلــكـاتــهـا احملــافـظــات واهــلـهــا و
ودوائـر الـدولـة ومـؤسـسـاتـها وان ال
تــــســـكـت او تـــغــــيب عـن دورهـــا في
ـســؤول والـدفـاع عن كل الــتـصـدي ا
اجـهزة الـدولة ومـؤسسـات اجملتمع).
ومـــضى الـــبـــيـــان قـــائال (ونـــتـــوجه
ـتظـاهـرين الذين بـنـدائـنا لـشـبابـنـا ا
نــحــرص عـلـى مـصــاحلــهم وتـنــفــيـذ
ـنــعـوا من طــلـبــاتــهم الـعــادلــة ان 
ــــــارســــــة تــــــســــــول لـه نــــــفــــــسه 
ـــواجـــهـــة والــــتـــدمـــيــــر وا احلـــرق
الـعنفية) مضيفـا (لنعط فرصة كاملة
لــلــحـكــومــة لــتـحــمل مــســؤولـيــتــهـا
ونــدعــمــهــا في اجنــاح خــطــواتــهـا
وقف وحـ فـشلـها يـكون لـنا ولـكم ا
ــســؤول عــبــر الــقــنــوات الــوطـــني ا

الــعــمــلـيــة خــاصــة في هــذا الـوقت
احلــرج?) وجــاء جــواب اخلــالــصي
الـذي علـيه (الزمان) امس كـما يأتي
ــذكـور في الــظـروف ان ( الــتــبـرع ا
احلـــرجــة الـــراهــنـــة واجب شــرعي
وأخـالقي  إذا كـــــان خـــــالــــيـــــاً من
ـتـبــرع  وضـروريـاً الــضــرر عـلـى ا
إلنـقاذ حـياة إنـسان يـقتـصر عالجه
عـلى هـذا التـبـرع  وتقـديـر اجلانب
الـعلـمي والطـبي  يعـود إلى الـثقاة
مـن أهل اخلــبــرة واالخــتــصـاص ).
مــضـيـفــا ان (واجلـانب الــشـخـصي
ـتـبـرع وأولـيائه يـعـود إلى قـنـاعة ا
عـن طيب نفس  وال يـجوز إكراههم

على شيء خالفاً لرضاهم) .
 ورأى اخلــــالـــصي انـه (إذا تـــوقف
األمـر عـلى تـعويض مـالي لـلمـتـبرع
احملــتـاج مع ظـهــور حـاجـته لـذلك 
ـعـنـيـة كـمـا أُشـيـر فـعـلى اجلـهـات ا
إلــيــهــا في الــســؤال  وســائــر أهل
اخلـيــر تـوفـيـر مـبـلغ مـعـقـول له من
غــيـــر إجــحــاف  لــقــضــاء حــاجــته
وتــسـهــيل أمــره  ولـتــطـيب نــفـسه
بالتبرع اذ ال يحل مال امر الّا عن
طــــيب نــــفــــسه كــــمـــا فـي احلـــديث
الــشـريف والـله الـعــالم) .من جـهـته
أفـتـى اجملـمع الـفـقـهي ألهل الـسُـنـة
فـي الــعــراق بــحــرمـــة بــيع بالزمــا
الدم وحرمة االمتناع عن التبرع به
ــتـــعـــافـــ من فـــيــروس مـن قــبـل ا

ـــصـــابــ بـه.وقــال كـــورونـــا إلى ا
اجملـمع في بيان إن (التبرع ببالزما
ـتـعافـ من فـيروس الـدم من قـبل ا
كـورونا والذي تـتركز فـيه األجسام
ـضـادة لـلـفـايـروس يـنـدرج ضمن ا
مـسـألـة الـتـبـرع بـالـدم النـقـاذ حـياة

اآلخرين)
. وأضــاف ان (حـكــمه الــشـرعي أنه
واجـب على الكفـاية وإن لم حتصل
الــــكــــفــــايــــة وجـب عــــلى جــــمــــيع
رض الـتبـرع إلنقاذ ـتشـاف من ا ا
). وتــابـع (يــحـرم ــصــابــ حــيــاة ا
االمـــتــنـــاع عن الـــتــبـــرع به ويــأثم
ــمـتـنع مـن غـيـر عــذر ألن الـتـبـرع ا
ســـــعي إلنــــقـــــاذ األنــــفس األخــــرى
وإحــيـائـهـا لـذا ال يــجـوز بـيع الـدم
بـإجماع العلماء كذلك ال يجوز بيع
بالزمــا الـدم لـلــقـاعـدة الـفــقـهـيـة : "

التابع تابع في احلكم").
 ودعـــا نـــاشـــطـــون وحـــقـــوقـــيـــون
ـتعاف من الفـايروس الى التبرع ا
ــســتــخــرج من دمــهم بــالــبـالزمــا ا
ـصابـ بـالفـايروس النـقـاذ حيـاة ا
ستشـفيات مشيرين الـراقدين في ا
تشـاف من كورونا الـى ان بعض ا
اخــذ يـبــيع الــبالزمـا بــسـعــر يـصل
إلـى خـمــسـة آالف دوالر  مــحـذرين
مـن ان قـانـون الــعـقـوبــات الـعـراقي
لهوف تنع عن إغاثة ا يعاقب من 

في الكوارث باحلبس ستة أشهر.
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مـنــحت وزارة الــتـعــلـيم والــبـحث
العـلـمي صالحيـات واسـعة لـكـافة
تــشــكــيالتــهــا . وكــشــفت وثــيــقــة
اطــلــعت عـــلــيــهــا (الــزمــان) امس
صــدور تــوجــيــهــات اداريــة حـول

االرتقاء بهذا الصالحيات . 
واكـــد وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والبـحث الـعلـمي نـبيل كـاظم عـبد
الـصـاحب  (ان هــذه الـصالحـيـات
ابتداء من هـيئـة الرأي الى رئيس
القسم العلمي  اعدادها لضمان
ـؤســسي والـتــكـامل بـ الـعــمل ا

تـشـكـيالت الـوزارة بـغـيـة حتـقـيق
االول خــدمـة هــدفــ اســاســيــ 
اجملـتـمـع والـثـاني احــتـرام الـذات
ــارســـة هــذه الـــصالحــيــات في 
ــســؤولـيــة في الـعــدالـة وحتـمل ا
االجتماعية والنزاهة والكفاءة في

االداء ). 
واضـــــاف عـــــبـــــد الـــــصـــــاحب ان
ـسـؤولـ بـاالقـسـام والـكـلـيـات (ا
واجلامعـات تقع علـيهم مسـؤولية
ـسـتـوى كـبـيـرة لـيس فــقط عـلى ا
سـتوى االخالقي ـا ا العـلمي وا
والتربوي والـوطني ألن مخرجات
ؤسسات اجلامعات هي مدخالت 

الدولـة االخـرى والـقـطـاع اخلاص
ـــــارســـــة هـــــذه الســـــيــــــمـــــا ان 
الـصالحيـات وااللـتـزام الـتـام بـها
وتـوظـيـفـهــا خلـدمـة كـافـة شـرائح
اجملــتــمـع ســيــجــعــلـــنــا مــؤثــرين
ايجابي فـي االوساط التي نعمل
بها وسـنحـضى باحتـرام واعتزاز
ولهـذا ارجو من وتقـدير االخـرين 
اخواني واخـواتي ان نـعمل بـهذه
ـسؤولـية الصالحـيات ونـتـحمل ا
في اسـتـخـدامـهـا وعـدم جتـاوزهـا
واخـــيـــرااذكــر نـــفـــسي واذكـــركم
بـالـعـمل من اجل سـيـادة الـقـانـون

وبناء عراق مزدهر معطاء).
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الـنواب توجـيه اتهامـات غير صـحيحة
ـسـتـشـاريـ الــنـائـبـة هـدى سـجــاد وا
االقـتصاديـ في رئاسة الـوزراء مظهر
مـحمد صالح وكـاظم احلسني . وقالوا
في بــيــان حـمل تــوقــيـعــهم ان الــثالثـة
تـلـقـوا اتـهـامـات من صـفـحـات وابـواق
مــأجــورة جـــراء مــواقــفــهم الــوطــنــيــة
وجـهدهم اخمللص في مكـافحة الفساد.
ودعـــا الـــبـــيـــان االجـــهـــزة االالمـــنـــيـــة
وبــخــاصـة جــهــاز اخملــابـرات الى اداء
دورهــا بـهــذا الـصـدد. فـي غـضـون ذلك
اعـلن ائـتالف الـنـصـر تأيـيـده حلـكـومة
رحلة الـكاظمي وطالبها بتـنفيذ مهام ا

اإلنــتـــقــالــيـــة وقــال  في بــيـــان تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس انه  يـــعــــلن تـــأيـــيـــده
حلـكومة الكاظـمي (رغم حتفّظه الشديد
ــــــصــــــالح عــــــلـى احملــــــاصــــــصــــــة وا
والــتــرضــيــات الــتي فــرضــتــهـا بــعض
الـقـوى) موضـحا أن تـأييـده هذا (يـنبع
مـن تـشـخـيـصـه خلـطـورة وضع الـدولـة
ا يـحتم الـتضامن وازمـاتهـا الراهـنة 
لــــتـــجـــاوزهــــا). وتـــابع إنَّ (حــــكـــومـــة
الـكـاظمـي أتت كبـديل ألخـطاء وخـطـايا
احلـــكــومــة الـــســابـــقــة بــحـق الــشــعب
والـدولــة ومـهـامـهـا األسـاسـيـة تـتـمـثل
بــقـيـادة الــنـظـام الــسـيـاسي لــتـحـوالت
رحـلة حـقـيقـيـة تقـود إلـيهـا إجـراءات ا
اإلنــتـــقــالــيــة) مــشــيـــرا الى الــتــأيــيــد
عارضة حلكومة الكاظمي (مرتبطان وا
بـجــديـتـهـا وقـدرتـهــا عـلى تـأديـة مـهـام
الـتحول اإلنتقالي وأن ال تكون امتداداً
صالح عـادالت ا ـا سبـقتـها فـتخـضع 
االثـنيـة الطائـفية احلـزبية عـلى حساب
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ـان اعــتـمـاد الـدوائـر وواجه قــرار الـبـر
ـعـنـيـ ـتــعـددة رفض ا االنــتـخـابـيـة ا
ورجـال الـقانـون . وقـال خبـيـر القـانون
طـــارق حـــرب في رأي تـــلــقـــته تـــلـــقــته
(الـــزمــان) امس ان (مــخـــاطــر الــنــظــام
االنـتــخـابي الـذي يـقـسم احملـافـظـة الى
دوائـر متعـددة تتمـثل في كونه سيؤدي
ال والسالح واجلاه وعدم الى سيادة ا
ـــعــروفـــة  وعــدم فـــوز الــشـــخــصـــيــة ا
الـعـدالة)  واضـاف ان ه(صـحيح في كل
ساويء نـظام انتخابي مـساوىء لكن ا
الـتي سـيـنـتـجـها تـعـدد الـدوائـر كـثـيرة

الـسيـاسي). وكان النـائب االول لرئيس
مـجـلس النـواب حسن الـكعـبي قد وجه
خالل تـرؤسه جـانبـا من جلـسة مـجلس
ـالية اضي جلـنتي ا الـنواب االربـعاء ا
والـنزاهة النـيابيت بـتضييف الكالبي
لـدراسـة مـقـتـرحاته فـي مجـال مـكـافـحة
ـعـاجلـة الــفـسـاد واحلــلـول اخلـاصــة 
الي.وقـدم العامـري إستـقالته الـوضع ا
من عــضــويـة مــجـلس الــنـواب الــسـبت
ورشـح عبـد الـكر االنـصـاري بديال له
وعــــزا اســــتـــقــــالــــته الـى الــــتـــزامــــاته
الــســيـاســيــة الــتي تـفــرض عــلــيه عـدم
حـضور جلـسات اجمللس . ونـفى مكتب
الـعـامـري مـا تـردد عن تكـلـيـفه يـرئـاسة
هــيـئـة احلـشــد الـشـعــبي مـؤكـدا انه لن
يـتـسلم أي مـنـصب تنـفـيذي. ويـتـضمن
جــدول اعـمـال جــلـسـة مـجــلس الـنـواب
الـيـوم األثــنـ (مـنـاقـشـة تـقـريـر خـلـيـة
األزمــة الـنــيـابـيــة بـخــصـوص جــائـحـة
كـورونا بـاالضافـة الى منـاقشـات عامة)
بـــحـــسب بـــيــات لـــلـــدائـــرة االعالمـــيــة
لـــلــمـــجـــلس الــذي كـــان قـــد صــوّت في
جـــلـــســتـه اول أمس عـــلى اســتـــكـــمــال
الـتـشكـيـلة الـوزاريـة حلكـومة الـكـاظمي
وعــلى تـخــويل رئـيس مــجـلس الـوزراء
اســتـحـداث وزارة دولـة يــكـون وزيـرهـا
ــكــون الـــتــركــمـــاني من أجل دعم مـن ا
ـكونات للمشاركـة في بناء الدولة كما ا
أ قــراءة تــقـريــر ومــنــاقـشــة مــشـروع
قــانــون االقــتــراض احملـلـي واخلـارجي
قدم الي لعام  2020ا لـتمويل العجز ا
الية النيابية ليرفع بعدها من الـلجنة ا
اجلــلـســة الى الــيـوم األثــنـ من جــهـة
اخــرى اســتــنــكــر اعــضــاء في مــجــلس
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ــسـاوىء الــدائـرة وعــديــدة ال تـقــارن 
الـكـبـيـرة). واوضح حـرب ان (مـساويء
ــتــعــددة اجلــديـد هي نــظــام الــدوائـر ا
ســيـادة الـسالح فـإذا كـان لـلـسالح دور
مـحدد وقلـيل في االنتخـاب على اساس
ــكن لــلــسالح ضـبط احملــافــظـة اي ال 
الــــدائـــرة الـــكــــبـــيـــرة  ولــــكن الـــسالح
يــسـتـطـيع ضــبط الـدائـرة االنــتـخـابـيـة
الصغيرة عندما تكون احملافظة كبغداد
مــثـالً لــهــا ثالثــ دائــرة فـــيــســتــطــيع
الـــسالح ضــبـط الــدائـــرة الــصـــغــيــرة)
ــال يــكــون مــؤثــراً في مــضــيــفــا ان ( ا
الـدائـرة الصـغيـرة لكـنه ال يـستـطيع ان
يـكـون مؤثـراً او يـكون تـأثـيره مـحدوداً
في الـــدائــرة الــكــبــيــرة كــاحملــافــظــة )
مـوضحا ان (  سيادة اجلاه سواء اكان
عـشائرياً او دينياً في الدائرة الصغيرة
سـيـكـون محـدودا  في الـدائـرة الكـبـيرة
كـاحملـافظـة  ال سيـمـا انه قد فـاز سابـقاً
شــــيـــوخ عـــشــــائـــر وديـن واشـــخـــاص
مــعــروفــون اجــتــمــاعــيــاً لــكن الــدائــرة
الـــصـــغـــيـــرة ســــتـــغـــلق الـــبـــاب عـــلى
غـــــيــــرهـم).ورأى حــــرب ان (الـــــدوائــــر
ـتــعـددة سـتـؤدي الى عـدم الـعـدالـة اذ ا
ســيــكـون االخــتالف في عــدد االصـوات
كبيراً)ـ موضحا انه (سيكون لكل دائرة
عـدد مع من االصوات للـفوز وسيفوز
فـي دوائر من يكون عدد االصوات التي
حــصـلـوا عــلـيـهــا اقل من عـدد اصـوات
دوائـر اخـرى وهـذا يحـصل في الـدائرة
الـكـبـيـرة يـاحملـافـظـة لـكـنه قـلـيـل جداً )
تـعددة سـتؤدي مـضـيفـا ان ( الدوائـر ا
ــعـروفـة الى عــدم فـوز الــشـخـصــيـات ا
ـــشــهـــورة عــلى مـــســتـــوى الــعــراق وا
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أعـــلن الـــنـــائـب يــوسـف الـــكالبي امس
تــقـد اسـتــقـالــته من مـجــلس الـنـواب
احــــتــــجـــاجــــاً عــــلى(تــــســــيــــد نــــظـــام
احملــاصـصــة) نـاعــيـا لــلـمــواطـنـ (اي
فــرصـة لــلــنـجــاح) مع اسـتــمـرار نــظـام
احملـاصصة . وتأتي االستقالة بعد يوم
واحـد من  تـقـد رئـيس حتـالف الـفتح
ان هـادي الـعـامري إسـتـقالـته من الـبـر
واســتـكــمـال الــتـصـويـت عـلى حــكـومـة
الـكاظمي خالل ربع ساعة على ما يبدو
وفـقا لـصفـقة سيـاسيـة انهت اخلالفات
بــ الـكـتل بــشـأن احلـقــائب الـوزاريـة.
وقـال الكالبي العضو في جلنة النزاهة
النيابية في بيان استقالته الذي تلقته(
الــزمــان) امس انـه (مــنــذ بــدايـة 2019
ثلكم وحـينمـا تشرفت ان اكـون نائبـا 
في مـجـلس الـنـواب عمـلت جـاهـداً على
ان اشـــارك في رفع الـــظــلم عـــنــكم وعن
مـناطقكم ولكني وبعد ما حدث ويحدث
ايـقــنت ان مـسـيـرة االضـطـهـاد بـحـقـكم
مـستمـرة منذ عقـود طويلـة) مشيرا الى
ان (هذا النظام اجلديد قد اضاف شكال
آخـــر من اشـــكــال الـــظــلـم وهــو نـــظــام
احملـاصـصـة الـذي ال يـخـسـر فـيه سوى
ابـناء الـوسط واجلنـوب). ومضى قائال
(نــفــطـــكم ودمــاؤكم رخــيــصــة في هــذا
الــنـظـام واسـتـمـراري فـي الـبـقـاء كـفـرد
ـــاكــــنـــة الـــكــــبـــيـــرة من ضـــمـن هـــذه ا
احملـاصصة يجـعلني شريـكاً في ظلمكم
واضـــطــهـــادكم) مــضـــيــفـــا (اعــلـن لــكم
اسـتـقـالـتي من مـجـلس الـنـواب وانـعى
لــكم اي فــرصــة لـلــنــجـاح مــادام نــظـام
ــتــسـيــد لــلـمــشــهـد احملــاصــصـة هــو ا
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ينطـلق يوم غد االربعاء عـبر دائرة تلفـزيونية مغـلقة أول حوار استـراتيجي شامل ب
ـتحـدة األمريـكيـة بـعد مـا يزيـد على  12 عـاماً من تـوقيع اتـفاقـية العـراق والواليـات ا
اإلطـار االسـتـراتـيـجي واالتـفـاقـيـة األمـنـيــة الـتي حـددت أسس الـتـعـاون بـ الـبـلـدين
وانـسحـاب الـقوات االمـريكـية من الـعراق  وفـيمـا تؤكـد جهـات حكـوميـة عزم الـعراق
عـلى حـمـاية سـيـادة الـبالد شـكـكت بـعض اجلـهـات بـامكـانـيـة الـعـراق عـلى ان يـكون

فاوضات. الطرف االقوى في ا

ويــتــوقع أن يــبـدأ احلــوار عــبــر دائـرة
تـلــفـزيــونـيـة مــغـلــقـة بـ وفــدين عـلى
ـثل عن مـسـتـوى الـسـفـراء بـحـضـور 
اقـليم كـردستـان. وقال مـستـشار رئيس
الـوزراء هــشـام داود في حـديث مـتـلـفـز
ان (حـوارات دولــيـة مـهـمــة سـتـبـدأ مع
اجلـانب االمريكي خالل هذه االيام عبر
دوائــر فــيـــديــويــة) مــؤكــدا ان (رئــيس
احلــكــومــة ســيــتــابع شــخــصــيــا هــذه
ـــــفـــــاوضــــــات) واشـــــار داود الى ان ا
(بـعض احلكومـات السابقـة لم تستطع
حــمـايــة سـيــادة الـعـراق وحــان الـوقت
لــعـودة الـعــراق الى مـكـانــته وسـيـادته

احلقيقية).
—«uŠ ‚öD½≈

وكــان داود قـــد اكــد في وقت ســابق ان
احلوار سينطلق في العاشر من الشهر
اجلــاري  وان (الـعــراق يــطـمـح لـبــنـاء
كن ان يكون عالقـات مع دول العالم و
هـنـاك تعـاون مع اجلـانب األمـريكي في
مـجـال االقتـصـاد والتـعـلـيم والتـسـليح
ــعــلــومــات االمــنــيـة ?(مــضــيــفـا ان وا
(احلـكـومـة عـازمـة في مـفـاوضـاتـها مع
اجلـانب األمـريـكي عـلـى حفـظ وحـمـاية
سـيادة الـعراق) موضـحا ان (مـستوى
فـاوض بانـه سيـكون ادنى من الـوفـد ا
درجـــة وزيــر).فـي هــذه االثـــنـــاء كــشف
اخلــبـيــر في اجملـال الــسـيـاسـي هـشـام
فـاوض العراقي الـهاشمي أن الـفريق ا
ســيـضم  21شــخـصــيـة بــيـنــهم خـمس
شـخصيات ماهرة في التفاوض. وكتب
الـهاشمي في تغريـدة على تويتر اال إن
ـفاوض الـعراقي مع اجلانب (الـفريق ا
األمــريـكي يـوم  10حــزيـران دون درجـة
الــوزيـر ويـتـكـون من  21 مــفـاوضـا في
اخــتـصــاصـات الــسـيــاسـة والــعالقـات
الية والتعليم) الـدولية والعسكرية وا
وأضـاف أن الـفريق سـيضم ( 5أسـماء

وقـــالت واشـــنـــطـن في وقت ســـابق إن
وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو
ســــــيـــــــشــــــرف عـــــــلى احلـــــــوار بــــــ
.وكــان بـومــبـيـو قــد أعـلن في الــطـرفـ
وقـت سـابـق أن بالده اقــتـرحـت حـوارا
اسـتـراتـيـجـيا مع احلـكـومـة الـعـراقـية
وشـــــدد خـالل مـــــؤتـــــمـــــر صــــــحـــــفي
عـلى(أهـمـيـة أن يتـعـاون الـبـلدان كي ال
تـذهب االنـتصـارات علـى تنـظيم داعش
واجلــهـود الســتـقـرار الــبالد سـدى في
ظل انـــتــشـــار وبـــاء كــورونـــا وتــراجع

إيرادات النفط).
ـــثل وكـــانـت اربـــيل قـــد اعـــلــــنت ان 
االقـليم سـيشـارك ضمن الـوفد الـعراقي
في احلـــوار.واشـــار بـــيـــان حلـــكـــومـــة
االقــلــيم انــهـا بــحــثت اهــمــيــة احلـوار

اإلسـتـراتـيـجي بـ الـعـراق والـواليـات
ـشـاركة حـكـومة اإلقـليم وان ـتـحدة  ا
رئـيس ديــوان رئـاسـة إقـلـيم كـردسـتـان

سيمثلها في هذا احلوار.
÷ËUHð o¹d

وكــانت صـــحــيــفــة ديــلـي اكــســبــريس
الــبـريــطـانــيــة قـد كــشـفـت عن اخـتــيـار
رئــيس الــوزراء مـصــطـفـى الـكــاظـمي
ــفـاوضـ لـتـمـثـيل الـعـراق في فـريق ا
ـــرتــقب مع احلــوار الـــســتــراتـــيــجي ا
ـباحثـات لن تعقد واشـنطن وقالت ان ا
عـلى مستوى وزراء خارجية مبينة أن
فــرق الــتــفـاوض قــد قــســمت الى ثالث
فـئـات فـريق تـفـاوض سـيـاسي وفـريق
تــفـــاوض عــســـكــري وفــريـق تــفــاوض
اقـــــتـــــصــــادي واشـــــارت الـى أن هــــذه

ـباحثات كـان قد  االتفاق عـليها من ا
قــبل ادارة رئـيس وزراء الــسـابق عـادل
هـدي في أواخر عام 2019  الفـتة عـبد ا
إلى أن الـسـيـاسـة اخلـارجيـة بـالـنـسـبة
ـتحـدة تعتـمد على لـلعـراق والواليات ا
عالقـة االول مع ايران(.من جانبها رأت
صـــحــــيـــفــــة وول ســــتـــريت جــــورنـــال
ـثـابة بـاحـثـات هي  األمـريـكـيـة أن (ا
مـحاولة لتـحقيق توازن مـا ب القوت
ــتـنــافــسـتــ وابـعــاد الــعـراق عن ان ا
يــصـــبح ســـاحــة لـــلــنـــزاع بــيـــنــهـــمــا)
ــــتــــحـــدة واوضــــحت ان (الــــواليـــات ا
وايـران انـدمـجـتـا سـويـة وراء سـياسي
عــراقي يــراه كالهـمــا عـلـى انه شـخص
نع حدوث مـزيد من الفوضى ضـروري 
فـي بالده) في اشـــارة الى الـــكـــاظـــمي.

مـاهـرة بالـتـفاوض; عـبـد الكـر هاشم
حــارث حــسن لــقــمــان الــفــيـلـي فــريـد
يـاس حامـد خلف). ورأى الباحث في
الـشـأن السـياسي فـراس إلـياس الـيوم
ـــفــــاوض الـــعـــراقي مع أن خـــيـــارات ا
اجلـانب األمـريـكي مـحـدودة جـدا.وكتب
في تـــغـــريـــدة عـــلى(تـــويـــتـــر) امس ان
ـفـاوض الــعـراقي مـحـدودة (خــيـارات ا
جـداً فهـو سيسـمع أكثـر من أن يناقش
الـشروط والسـبب أنه الطرف األضعف
واألكثر خضوعا للضغوط) مشيرا الى
ن سيـتفاوض عن ان (األمـر ال يتـعلق 
الـعراق بل ماهي األوراق التي سيلعب
ـتـحدة بـهـا خـصـوصاً وإن الـواليـات ا
سـتعـتمد سـياسـة احلافز والـعقاب في
هــــذا احلــــوار). وفي الــــشــــأن نــــفــــسه
اسـتـقبـل رئيس مـجـلس الـنواب مـحـمد
احلــــلـــــبــــوسـي اول امس اخلـــــمــــيس
الـســفـيـر األمـريـكي لــدى بـغـداد مـاثـيـو
تـولـر ونـاقش مـعه (الـعالقات الـثـنـائـية
بــ الـــبــلــدين وســبـل دعم احلــكــومــة
الــعـراقــيـة اجلــديـدة في اجملــال األمـني
واالقـتـصـادي والثـقـافي والـعلـمي وفـقاً
كتب تبادلـة) بحسب بيان  لـلمصالح ا
احلــلـــبــوسـي نــقل عن تـــولــر تـــأكــيــده
(اسـتـعـداد بالده لـتقـد الـدعم لـلـعراق
في اجملـاالت كـافـة). وكـان تـولـر قـد اكـد
في وقـت سابق إن (الـقـسم االقـتـصادي
في الـسفارة سيسـلط الضوء على عمله
الـــدؤوب جلـــلب الـــوفـــود الـــتـــجـــاريــة
واالســتـثـمــارات األمـريـكــيـة وأصـحـاب
ـساعدة لـلعراق االمـتيـاز األمريكـي وا
بــغــيــة أن يــكـــون مــســتــقال في مــجــال
الطاقة) موضحا أن (القسم السياسي
ســيــتـــحــدث عن بــرامــجـه الــتي تــعــزز
ــسـاءلـة حــقـوق اإلنـســان والـعــدالـة وا
ـئات بـاإلضـافـة إلى إزالـة األلـغـام عـن ا
ـواقع احلساسة لـلبنية الـتحتية). من ا

واكـدت الــصـحـيـفـة ان (رئـيس الـوزراء
قــد اقـدم اصـال عـلى مــبــادرات حـســنـة
ـــتــظــاهــريـن) ونــوهت إلى أنه جتــاه ا
(رغـم الـــــــــــتــــــــــراجــع احلــــــــــاصـل فـي
االحـتـجـاجـات الـشـعـبـيـة الـتي اجـبرت
سـلـفه عـلى االسـتـقـالـة اال ان الـغـضب
الـشعـبي مـا يزال مـتقـدا وبقـوة). وكان
ــان قــد صـــوت في اخلــامس من الــبـــر
ــنـــصــرم عــلى قــرار كــانــون الـــثــاني ا
يـطـالب احلـكـومـة بـالـعـمل عـلى إخراج
الـقوات األجنـبية من الـبالد. وجاء هذا
الـقرار بـعـد يومـ من استـشهـاد نائب
رئيس هيئة احلشد الشعبي أبو مهدي
ـهنـدس وقائد فـيلق الـقدس اإليراني ا
قـاسم سليمـاني بضربة جويـة أمريكية

قرب مطار بغداد.

ومــســتــوى احملــافــظــة ألن مــثـل هـؤالء
ـثـقف والـسـيـاسي والـفـنان كـاألديب وا
والـعـالم له قـيـمـة ومـقبـولـيـة واحـتـمال
فــوزه عــلى مــســتـوى احملــافــظــة ولـكن
يــنـعـدم احــتـمـال فــوزه انـتـخــابـيـاً  في
تـعـددة كون عـدد مـعارفه في الـدوائـر ا
ـتعددة قـليل جداً الـدوائر االنـتخابـية ا
ولـكن له احـتمـال الفوز اذا كـانت دائرة
واحــدة كـــاحملــافــظــة النه مــشــهــور في
الــــعـــراق وفي احملــــافـــظـــة ولــــيس في
الــدائـرة الـصـغـيـرة الــتي يـكـون قـبـوله
فـيـهـا محـدوداً أو غـيـر مقـبـول اطالقاً )
بـحـسي رأيه. وشـدد حـرب عـلى وجوب
ادة  49 مـن الدستور التي ( مـالحظة ا
ـثل الـشـعب ولـيس قــررت ان الـنـائب 
الـدائرة الـصغـيرة فـاذا كان ذلك مـقبوالً
ـــكن الـى حــد مـــا فـي احملــافـــظـــة فال 
قـبوله بالنـاحية التي سـتعد دائرة كون
ثالً نـفـوسهـا مـئة الف فـيـعد الـنـائب 
ـثالً لـهـذه الـدائـرة الـصـغـيـرة ولـيس 
ـتعددة ال لـلشـعب وبالـتالي فالـدوائر ا
تــؤمن تـنـفـيـذ هــذا احلـكم الـدسـتـوري)
مـشـيـرا الى (صـعـوبـات لـوجـسـتـية في
تـعـددة ال تكـون مـوجودة في الـدوائـر ا
الـدائـرة احملـافـظـة)  ومـضى ثقـائال انه
ـا لـم يـشــرع الـقــانـون فــبـاالمــكـان (طــا
ـتــعـددة واالخـذ الــعـدول عن الــدوائـر ا
بـالــدائـرة الـواحـدة كـاحملـافـظـة واالخـذ
اثل بالنظام االنتخابي البسيط الذي 
الـقبول في اجلامعة والذي نستغني به
ــا كـان عن مــفــوضــيــة االنـتــخــابــات 
عـندنا في االنـتخابات في اواخـر العهد
ـــلـــكي ومـــا هـــو مـــوجــود فـي الــدول ا

قراطية واوطان احلرية). الد يوسف الكالبي

قوات أمريكية قرب احلدود

بغداد
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رأيـنا الكثير منا قد تستبـيح أركانه وخزات قاسية من شوكة الغربة  وقرأنا
الـكثـيـر عنـها  بل والـبـعض منـا أخذت تـلك الـغربـة  منه كـل مأخـذ .. كغـربة
ـخـالـبـهـا أوتـار الـبـعض عـلى مـدى الـزمن  أو غـربة األوطـان الـتي نـهـشت 
الـروح في اجلــسـد  وكـأنـهــا حـرائق غــزت فـيـنـا الــوتـد ...وقـد تــكـون غـربـة
األمـاكن فيـنا  أو غـربة األزمان عـليـنا  وقـد تكـون .. وتكـون .. ولكن ..ماذا
لـو كانت غربة الضمائـر في األلباب ?! أيعقل أن يجتـاح  البشر غربة خاصة
من نـوعـها ! ..غـربـة ضـمـائر عـن آدميـتـهـا  لـتُفـرغ الـبـشـرية من مـاهـيـتـها 

وحتارب اإلنسانية فيما تبقى من معالم اإلنسان ب أزقتها ... 
قـد يلـتقي الـفكـر مع الـفكـر  في مواقع وأمـاكن مـتعـددة  وقد يـلتـقي البـنان
ـكارم بـالدفـاع عن أصولـها لـتتـشبث بـجذورها بـخلـيله احلـرف  وقد تـقوم ا
وتـواصل حتـديــاتـهـا ضـد أعــاصـيـر الـفـســاد بـألـوانه   فـأضــحت مـجـهـدة
المح بـسـبب سن قـوانـ الـوجود األقـوى بـ الالآدمـيـ  وفـرد عضالت ا
االستغالل  ومحاربة الهدر األخالقي الذي بات كالضباب  يحيط أنفاسك 
أيـنما ولّـيت وجهك .. فأيـن تلك الضـمائر اإلنـسانيـة  وأين نزعة اخلـير التي
جُـبل عليها البشر .. خارت قواهـا أمام تهديدات وهنة  أكاذيب وافتراءات 

تبرأت منها كل أخالق البشرية .. 
وأين من كــانـوا يـصــيـغــون الـشــعـارات  وكـأنــهم مـلــوك الـعــرش  فـرضـوا
سـطوتهم وذاع  سـيطهم بـالزور والبـهتان   وأنـهم حامون لـفضاءات لـوثتها
أيـاد عـابـثـة  اتــخـذت من دوالـيب األقـنـعـة ســتـارا عـلى أخـاديـدهـا الـسـوداء
ـمتدة كأنها خيوط عنكبوت  ولـكنهم نسوا أن تلك اخليوط واهية  وهنة  وا
جرد أن تالمـسها تلـك الزفرات الصـادقة والتي تبـحث عن مأربها تـتوارى 

وحقيقة زيف أضحى كجيش يحارب  معاقل اإلنسانية .. 
ـقـومـات قـد جتـمع الـبـعض مـنـا  فـننـتـقل إلى عـوالم من هـنـاك الـكـثيـر من ا
عـتقـدات  والتقـاليد  ومـباد مخـتلـفة ب هـذا وذاك  - بالرغم األفـكار وا
باد ال تتجزأ أبدا -  ولكن ... تبقى للحمية اجلاهلية مخالب تفتك من أن ا
بـتلك العالقات  فكل فـئة تميل ألتـرابها ولو كانت عـلى باطل   وتتناسى أن
هـناك عامل مشترك في اخللق وهو نبض وضع في أرواحنا باسم اإلنسانية

 بغض النظر عن دروب خفقانها .. 
ضـمائر صالت وجالت ب خفـايا النفوس   فمنهـا من اغتيل سريان القاني
فـيها  ومنها من تكـبّلت معاصمهـا ب غياهب الليل  وضـمائر  بيعها في
مـزاد احلـجج الـرخيـصـة  وأُسـقـطت أوراقهـا فـأصـبـحت عـارية  وخـريـفـها
عـنــهــا ال يـزول .. ويــبـقـى األشـد وجــعـا  وأحــدّ كــارثـة من هــؤالء  أال وهـو
ضـمـائـر مــؤجـرة .. نـعم ضـمـائـر تــقـبع حتت نـظـام الــعـقـد واإليـجـار حـسب
األهـواء  تفترش من األذى باآلخرين بساطـا لها  دون أن يهتز لها رمش ..
من يـدفع أكـثـر  اسـتـفـاد من إيـجـار تلـك الضـمـائـر أكـثـر  لـيـنـثـر سـمّه ب

ريـاض معـالم نقـاء اإلنسـانية .. بـاتت الضـمائـر سلـعة مـباحـة للـشراء تارة 
ولإليــجــار تـارة أخــرى  وكــأنــهــا دمــيــة لــهـا ثــمن بــحــسب كـل وقت يــحـ

الستغاللها ..
ـقـدسـة ومن يـبـيـد تلك ـشـاعر ا  بـات الـكـون كسـاحـة خـذالن وحـرب عـلى ا
و يـنـهش الشـرف والـسمـعة  ويـزين الـباطل  ـكارم  ويـلـغي تلك الـعـقول  ا
ـشـاعر ويـغـتـال طهـارة الـبـتـول  ويـجـر أذيـاله تـيـها وتـمـلـقـا  ويـشـوه تـلك ا
والـنفـوس ;  ستكـون له الغـلبـة وبجـدارة في قانـون الغابـة البـشريـة ..  لكـننا
نـعود ونـقول أنـنا  على يـق بـأن الغـلبـة ستـكون لـتلك الـضمـائر احلـيّة حتى
طاف  تخور قواها حـينا  ويصيبـها الوهن حينا  ولـكنها حتما وإن طـال ا
سـترفض أن تـكون مسـتودعـا مهتـرئا لإليـجار وتأبى وبـشدة أن تـكون كبشَ
الفداء ألفكار رجعية  مسمومة الزفرات ... فبئس من كانت ضمائرهم للبيع
ولإليـجار  وبـئس من اصطـفاهم ليـكونـوا حاشـية له ..  ولكن
إلى مـتـى سـتـظل تــلك الـضـمــائـر حتـيــا في اغـتـراب عن

أوصال أجسادها ?!
سـؤال تصـدعت مـنه جدران وأرصـفة احلـياة  في كل
زمـان .. فبـئس من عـاشت ضمـائـرهم باغـتراب عـنهم

وكانت سلعة للبيع ولإليجار .. 

وحدهم أصحــاب العقول النيرة من يقبلون النقد و التصويب !
ذات يـوم حمـلت أوراق إحـدى مجـموعـاتــي القـصصـيـة قبل الـطبع الى نـاقد
يُعد من خيرة االقالم في النقد و االدب و العرض .. أخذ االوراق و قال لي 

- أنا ال أجامل  وقد يكون نقدي قاسياً ..
سطرة ""  قلت له باحلرف الواحد "" علـــى ا

بـعـدها ارسل لي ورقـتـ رأي نـقدي و مالحـظـات .. والزلت اذكـر ماسـجـلته
في مالحظاتي  أو اخفاقاتي إن صح التعبير... 

- الدفق االنساني اليشفع لوحده في احلكي 
- كنتِ حذرة  في حيازة شجاعة التجريب 
باشرة ......  سار الواقعي  و ا -هيمنة ا

ان العبيدي تكتب بروح واعية "  وكلمة اخيرة بدت لي خارطة الطريق::" ا
الـروح الواعـيـة هــي تلك الـتي تـتقـبل الـنقـد مـهمـــا كان قـاسـياً و االعـتراض
الحـظـات اجلـادة ... ألن علـيـهـا الثـبـات في حتـقيق مـهـما كـان طـاغـياً ... وا
الـهـدف .. وألنـهــا مُـتـكـيـفـة بـأسـتمـرار مع  مـالحظـة األخـطـاء .. و الـتـجـديد

والتصويب .. ثم التعديل 
شورة من ذوي األختصاص ..   و أخذ ا

ن قرأت و مـنذ ذلك احل تعلمت من اساتـذتي الكرام ..في االدب و النقد 
لهم أو عرفتهم معرفة شخصية 

أن اسـجل مالحظـاتي دائـماً كي ال أنـساهـا .. و أدون الوصـايا في اجـندتي
الـتي ال افارقهـا   كنت و الزلت أخشى االخـطاء  التـعبيـرية  والزالت الـلغوية

وفخاخ عدم اتساق الفكرة .... و لي قواعد ذهبيه احتفظ بها  منها
ا يحفظ    ا يكتب ويدون أكثر  - على الكاتب أن يقرأ أكثر 

-على الكاتب أن يقرأ بع الناقد الالقارىء  فحسب 
- ال أحد يعرف هفوات النص ككاتبه وهكذا ...

ــلك شـرعــيـة الـنــقـد و ازاحـة ان  وجـود الــنـاقـد ضــرورة .. ألنه وحـده من 
الـسـتار عـمـا هو مـضـمـر و معـلن في الـنص االدبي ... فـالنـقـد  لـيس عمـلـية
عـول ..والهو ترقـيع  ماتشـوه في الفكرة و جتـميلـية لنص  حفـرت مالمحه 

عنى .... التعبير وا
بل  هو تفسير وحتليل وقراءة منهجية و علمية دقيقة  .. 

هـو مـعايـشـة الـعـمل االدبي قـراءةً  و مشـاهـدةً و تـأويل  هـو تقـديـر و تـقو
قيمة  النص احلقيقية " كونه قابل للتقو " 

والـناقد احلقيقي هو الذي اليُجامل عـلى حساب قيمة النص احلقة بل يعطي
رأيه بـشجـاعةو موضـوعيـة  و إال سيـكون مصـير الـكاتب كـمن وقع في بركة

وت السكري  ..  عسل  ال يستطيع االفالت منها . انه ا
وت النص ب يدي كاتبه  موتاً مراً ..  ح 

ا أن احلياة محطات ومراحل ...  و
عرفي .. عـلى الكاتب أن يتمرحـل معها  .. من أجل اتساع افـقه الفكري و ا
وانـضـاج جتربـته االدبـية  فاليـجـوز القـفز مـن القـاعدة الى

اً !! القمة .. و إال سيكون السقوط مؤ
مــا أجــمل أ ن تــكـــون كــاتــبــاً .. واالجــمل أن تــكــون

مُلهما..
أشــعــر بــعــرفــان كــبــيــر جلــمــيع  أســاتــذتي االجالء

عرفة. والكرماء في منح ا

رئيس اجلمهورية يستقبل سفير اإلحتاد األوربي
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وعـمل ــصــر عـام  1981  الــزقــازيق 
أســـتـــاذا لالقــتـــصـــاد في اجلــامـــعــة
اإلسالمــيـة بــغـزة واشــتـهــر في تـلك
احلــقــبــة بــخــطــبه اجلــهــاديـة الــتي
أثـارت غـضب االحـتالل اإلسـرائـيـلي
الــذي فـرض عــلـيه اإلقــامـة اجلــبـريـة
ومنعه من الـعمل باجلـامعة.وفي عام
 1986غـادر شـلح فـلـسـطـ إلى لـندن
إلكــمـال الــدراسـات الــعــلـيــا وحـصل
عـلى درجـة الـدكـتـوراه في االقـتـصـاد
من بريطانيا عام 1990وانتقل بعدها
بـ عــواصم الــكـويت ولــنـدن ثم إلى
تحـدة حيث عـمل أستاذا الواليـات ا
لدراسـات الشـرق األوسط في جامـعة
"جـنــوبي فـلــوريـدا" بــ عـامي 1993
منـصب و1995 وتـولى في عـام  1995
األم العام حلركة اجلهاد اإلسالمي
خـلفـا لـفـتـحي الشـقـاقي الـذي اغـتاله

وساد اإلسرائيلي في مالطا. ا

برقية تعزية وجهها الى األم العام
حلـركـة اجلـهـاد زيـاد نـخـالـة تـلـقـتـها
(الــزمـان) امس ان (الــراحل اجملــاهـد
أوقـف حـــيـــاتـه من أجل فــــلـــســـطـــ
الـسـلـيــبـة وسـجـلت جـهـوده إضـافـة
سيـرة اجلهاد الـفلسـطيني) نوعيـة 
مشيراالى انه (وساهم برفقة الشهيد
الــكـبــيــر الـدكــتـور فــتـحـي الـشــقـاقي
وغــيـره من قــادة احلـركــة; مـســاهـمـة
فـاعلـة في تـكريس إسالمـيـة القـضـية
الـفلـسطـيـنيـة وتـعبـيـد الطـريق أمام
األجــيــال الــفــلــســـطــيــنــيــة الــشــابــة
الصاعدة لاللتـحاق بركب اجلهاد من
أجل حتـــريـــر كـــامـل فـــلـــســـطـــ من
كـــابـــوس االحـــتالل الـــصـــهــيـــوني).
وتوفي شلح مـساء اول امس السبت
ـرض.وشـلح بـعـد صـراع طـويل مع ا
من مـوالـيـد حـي الـشـجـاعـيـة بـقـطـاع
غـزة عـام  1958وتــخـرج في جــامــعـة

من انـتشـارهـا وتـأثيـراتـهـا الصـحـية
واالقـــتــصــاديــة عــلـى كــافــة شــعــوب
العـالم). بدورهمـا عبـر السـفيران عن
دعـمهـمـا جلـهود الـعـراق في احلـفاظ
عـــلى ســيـــادته وأمــنه واســـتــقــراره
مـؤكـدين (حـرصـهـمـا عـلى الـتـنـسـيق
ــكـــافــحــة وبــاء ـــشــتــرك  والــعــمل ا

كورونا.  
 «b−²  ÷«dF²Ý≈

كـــــمـــــا جـــــرى اســـــتـــــعـــــراض آخــــر
ستجدات السـياسية ودور العراق ا
احملـوري عـلى الـصـعـيـدين اإلقـلـيـمي
والـدولي فـي تـرســيخ األمن والـسالم
نطقة والعالم). وقدّم حزب الدعوة با
اإلسالمــيــة تــعــازيه حلــركــة اجلــهـاد
االسالمي في فـلـسطـ بـوفـاة األم
الـعام الـسـابق لـلحـركـة رمضـان عـبد
الـله شـلح. وقـال األمـ الـعـام حلـزب
ـالكي في الدعـوة في الـعراق نـوري ا
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اســتـقـبـل رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صــالح في قــصــر بــغــداد ســفــيـري
االحتاد األوروبي مارتن هـوث وكندا
أولريك شانون لدى العراق كالً على

حدة. 
وجرى خالل الـلـقائـ بـحث تعـزيز
عـالقــات الـــصـــداقــة والـــتـــعــاون في
اجملاالت كـافة وأهـمية دعـم اجملتمع
الــدولـي لــلــعــراق فـي احلــفــاظ عــلى

سيادته وأمنه واستقراره. 
ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) امس عن
صالح تـأكـيده (ضـرورة االبتـعاد عن
ســـيـــاســـة احملــــاور والـــصـــراعـــات
واعتـمـاد احلوار الـبـنّاء فـي معـاجلة
ـا يـعزز فـرص الـسالم في األزمـات 
ـنـطـقــة).  وأشـار إلى (أن مـواجـهـة ا
زيد جائـحة كـورونا تـتطـلب اليـوم ا
من التكاتف والتـآزر ب الدول للحد
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عـقد وزيـر التـعـليم الـعالي والـبحث
الـعـلـمي نـبـيل كـاظـم عـبد الـصـاحب
اجـــتــــمـــاعـــا مع مــــديـــري الـــدوائـــر
الــقــانــونــيــة والــبــحث والــتــطــويــر
والـدراسـات والـتـخـطـيط والـتـعـلـيم
ـنـاقـشـة واسـتـكـمـال آلـيـات األهـلي 
االمتحـان اإللكتـروني في الدراسات

األولية. 
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــــوزيـــر وجه أن تــــكـــون اآللـــيـــات
االمــتــحــانــيـة مــرنــة حتــقق الــهـدف
الــعـــلــمي وتــراعـي الــظــرف الــراهن
لـــلــطــلــبــة مـــؤكــدا أهــمــيـــة تــفــعــيل
اســتــقاللــيــة اجلــامـعــات ومــنــحــهـا
ـــــوقف ـــــســـــاحــــــة الالزمـــــة فـي ا ا

اإلجرائي). 
وأوضح أن (اللجـان االمتحـانية في
اجلــامـعــات والـكـلــيـات ســتـضــطـلع
بـــــدور مـــــهم فـي إدارة تــــفـــــاصـــــيل
نـصات الـعـملـية االمـتـحانـية عـبـر ا
اإللـكـتـرونـيـة). وحث الـوزيـرمـديـري
الــبـــحث والـــتـــطــويـــر والـــدراســات
والـتخـطـيط والتـعلـيم األهـلي الذين
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سـيـحـلـون ضيـوفـا مـسـاء الـيوم في
قابلة) على شاشة القناة برنامج (ا
الــعـراقـيــة الـفــضـائـيــة عـلى تــوفـيـر
الـــزخـم اإليـــجـــابي لــــدى الـــطـــلـــبـــة
وعـــــوائـــــلـــــهـم وإيـــــصـــــال رســـــائل

.( التطم
Vð«Ë— dšQð

وحــددت مـطـالب نـادى بـهـا اعـضـاء
ـؤسـسات الـهـيـئـة الـتدريـسـيـة في ا
ــــيـــــة مــــوقـف الــــوزارة من االكــــاد
تكـرر للرواتـب ألشهر عدة التـأخر ا
والكـثيـر من الزمالء قـد رتب وضعه
عـلى اســتالم الـراتب يـوم 16من كل
شهر مشددين في بيان اطلعت عليه
(الــــــــــــــزمــــــــــــــان) امـس عــــــــــــــلـى ان
(مخصصات اخلـدمة اجلامعية خط
أحمر وهي ليست منة من أحد كلما
عـــانـت الــدولـــة من الـــعـــجـــز هــددت
بـقـطع هذه اخملـصـصات. بـاالضـافة
الى ذلـك مــــخــــصــــصــــات اخلــــدمـــة
ـــئـــة ولـــيس اجلـــامـــعـــيـــة 100 بـــا

ئة مثلما يشاع فضال عن200 با
منح االستاذ اجلامعي قطع أراضي
سـكـنـيـة   وتـوزع بـأسـعـار مـدعـومة
مـن قــــــبـل الـــــــوزارة وكـــــــذلـك   دعم

واســنـاد اجملالت احملـلــيـة و الـنـشـر
فيها وأيقاف خروج العملة الصعبة
من خالل نـشـر البـحـوث في مجالت
سكوبـاس  وكالريفيت والـعمل على
الغـاء  التووطـ الذي يعـتبر حـلقة

فساد ولم جنني منه اي فائدة).

وطــالـب مــحـــافظ الــنـــجف األشــرف
لــؤي الـيــاســري من وزيــر الـتــربــيـة
بـــتــــخـــفــــيض أجـــور الــــدراســـة في
ــدارس األهـــلــيــة الـى نــســبــة  50 ا
ـئة بـسبب تـوقف العـام الدراسي با

اضي. منذ تشرين األول ا

نبيل كاظم عبد الصاحب

ــــشـــــهـــــداني فـي رأي قــــانـــــوني ا
تـــلــــقــــتـه(الـــزمــــان) امـس ان هـــذه
الـــرواتـب وإن كـــانـت مـــســــتــــنـــدة
لقـوان وتـشريعـات نافـذة اال انها
غــيــر دســتــوريــة ألنــهــا(مــخــالــفــة
لــنـــصــوص دســتـــوريــة واضــحــة)
مـشـيــرا الى انه الفـائـدة من اجلـدل
الــقـائم بـهــذا الـشـأن (دون الـولـوج
عاجلة اخللل الـدستوري باسلوب
سـهـل وقـانـوني ومـقـنع لـلـجـمـيع).
ــشــهــداني مــقــارنــة بـ واجــرى ا
رواتب مــتـقـاعـدي الـدولـة وطـريـقـة
احـتـسـابـهـا وفق معـادلـة حـسـابـية
ثابـتة بـقانون ودون تـميـيز  وكذلك
تـوارث الـعـائـلـة لـلـراتب الـتـقـاعدي
بـعــد وفـاة مــعـيــلـهـا وفـق مـبـادىء
الـشـريـعة - الـقـسـام الـشرعي  –او
الـتقـاسم العـائلي بـالتـراضي وب
مــنح رواتـب رفــحــاء والـــســجــنــاء
الـــســـيـــاســيـــ  واي فـــئـــة اخــرى
ــدة قـصـيـرة بـضـمـنــهم من يـخـدم 
كــالـــنــواب ورؤســاء اجلـــمــهــوريــة
والـــــوزراء والــــنـــــواب وغـــــيـــــرهم
واوضح ان هـــنـــاك تـــمـــيـــيـــزا  في
الــتــعـامل بــ مــواطن وآخـر. ومن
اجل ازالـة هــذه الـفــوارق الـهــائـلـة
ــشــهــداني الى (اســتــعــمــال دعــا ا
ـادة 25 من الــدسـتـور وتــطـبــيق ا
الــتي تــســمح لــلـحــكــومــة بــاجـراء
االصـالح االقــــــتـــــصــــــادي ومـن ثم
الــلـجــوء الى احملــكــمــة االحتــاديـة
الـعـلــيـا لـغــرض اسـتـحــصـال قـرار
حـكم منـها يـقـضي بعـدم دستـورية
ـنـح حـقـوقــا اضـافـيـة أي قـانـون 
ســواء اكـــانت رواتب او مـــكــافــآت
ــوحـد) خالفــا لـقــانـون الــتـقــاعـد ا
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أثـــــار تـــــوجـــــيه رئـــــيـس الــــوزراء
ـــعــاجلــة مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي 
ازدواج رواتـب مُـحــتــجـزي رفــحـاء
وتخـفيض رواتـب الدرجـات العـليا
جدال واسـعا بـ مؤيد ورافض مع
مــــيل جلـــــبــــهــــة الـــــرفض . ووجه
الــكـاظــمي خالل تــرؤسه اول امس
الـسـبت اإلجـتـماع الـدوري لـلـجـنة
ـنـاقـشـة تـداعـيـات ـالي  اإلصالح ا
ر بـهـا الـبـلد ـالـيـة التـي  األزمـة ا
بـ(اتـــخـــاذ جـــمــلـــة مـن اإلجــراءات
عاجلتهـا ابرزها تخفيض رواتب
الــدرجـات الــعــلـيــا في مــؤســسـات
ـكتبه اضاف الدولة) بـحسب بيان 
بـــــــأنـه وجـه ايـــــــضـــــــا بـ(إجـــــــراء
اإلصالحــــات الالزمــــة وفق مــــبـــدأ
حتــقـيق الـعـدالـة اإلجـتـمـاعـيـة من
خالل مـــعـــاجلــة ازدواج الـــرواتب
ُـحــتـجـزي والـرواتب الــتـقــاعـديــة 
ـقــيـمـ خـارج رفـحـاء وفـئــة من ا
الـعــراق الــذين يــتــقــاضـون رواتب
اخـرى). وسـارع اخلبـيـر الـقـانوني
الى تــأيــيـد الــقـرار بل ورأى ان من
يـتسـلـمون هـذه الرواتـب ال تنـطبق
عــلـــيــهـم صــفـــة االحــتـــجـــاز الــتي
اشــتـرطـت مــنـحــهـم هـذه الــرواتب
وقـــال فـي رأي قــــانـــونـي تــــلـــقــــته
(الزمـان) امس ان (ما قـرره مجلس
ـضـاعـفة الـوزراء بـشـأن الـرواتب ا
ـن يــــــســـــــتــــــلم رواتـب رفــــــحــــــاء
وباعتبارات رفحاء يوافق القانون
ــصــروفـة اذ ان جـمــيـع الــرواتب ا
لـهم لم تـتـوفـر فيـهـا الـشـروط التي
قررهـا قانـون رفحاء رقم 35 لسـنة
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ـادة ) مـوضـحـا ان  (ا الـسـيـاسـيـ
ــعــدلــة من الــقــانــون اخلــامــســـة ا
ـــذكــــور نــــصـت عـــلـى عــــبـــارة - ا
مــحـتـجـزي رفـحـاء - وهـذا الـشـرط
ـادة وايـضـًا الـذي ورد في بــدايـة ا
ورد  في مـــنــتــصـــفــهـــا حــيث ذكــر
عـــبــارة- مــخـــيــمــات االحـــتــجــاز-
وثقة ووفقاً للسجالت والبيانات ا
دولـيـاً فـأن هـذا الـشـرط الـذي قـرره
قانون رفحاء غيـر متوفر في جميع
من صرفت لـهم رواتب عـلى اساس
رفـحاء ذلك ان رفـحاء لـم تكن مـكان
احــتــجــاز او مــحــتــجــز كــمــا حـدد
ــا مــخــيم قــانــون رفــحـــاء ذلك وا
الجــــئـــــ كــــمــــا حــــددت ذلك اال
ـــمــلـــكـــة الـــعـــربـــيــة ـــتـــحـــدة وا ا
السعودية). وبحسب حرب فإنه لم
 يكن هناك ( احتـجاز او اعتقال او
ــا مــخــيم عــمـله تــوقـيف لــهم  وا
الـسـعـوديـون لالجــئـ الـعـراقـيـ
وهـذه احلـكـومـة لم حتـتجـزهم ولم
ـا رحـبت بهم ضـيـوفاً تـوقفـهم وا
الجــــــئــــــ حلــــــ حتــــــديــــــد دول
ومـوافـقتـهـا عـلـى مـنحـهـم الـلـجوء
وهـذا مــا حــصـل فـعـالً اذ ســافـروا

معززين مكرمـ من السعودية الى
امـريكـا واوربا واسـترالـيا)مـضيـفا
ـا ان الــقــانـون  ذكــر  كـلــمـة انه (
مـــحـــتـــجـــز وعـــبـــارة مـــخـــيـــمـــات
االحـــتـــجـــاز والـــتـي كـــانت غـــيـــر
مـتوفـرة ولم تـتحـقق في جـميع من
 صــــــرف الــــــرواتب لــــــهـم اذ لم
ــتــحــدة ومن يــجــلــبـــوا من اال ا
الـسعـوديـة ما يـؤيـد االحتـجاز ولم
ـــــــتـــــــحــــــدة يـــــــصـــــــدر عن اال ا
والــــســـعــــوديــــة مـــا يــــؤيــــد انـــهم
مــحــتــجــزون ولــعـدم حتــقـق شـرط
ــا كــانــوا الجــئــ االحــتــجــاز وا
ولــيـســوا مـحــتــجـزين فــإن جــمـيع
ــصــروفــة لــهم مــخــالــفـة ــبــالغ ا ا

للقانون). 
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وشدد حرب على ان (الـدستور ذكر
ــــادة  132 مــــنه ان هــــنــــالك في ا
تعـويضًا ولـيس رواتب لهذه الـفئة
ـــادة جـــاءت بـــعــد كـــمـــا ان هــذه ا
عنوان الفصل الثاني وهو االحكام
االنتـقالـية مـا يعـني ان التـعويض
ـرحـلـة االنـتـقـالـية مـؤقت بـحـدود ا
ـــكن ان تـــطــول لـــغــايــة وهــذه ال 
مـضي خمـسة عـشـرة سنـة كمـا هو
حاصل والزالت مستـمرة اذ انتهت
الكي رحلـة االنتقالـية بحكـومة ا ا

االولى) .
مـــــوضــــحـــــا ان (جـــــمــــيـع الــــدول
ــارســات تــمــاثل ــتــضــررة مـن  ا
الــــنـــظــــام الـــســــابق تـــكــــون مـــدة
التعويض فيه خمس سنوات وهي
ـرحـلـة االنـتـقالـيـة ولـيس خـمـسة ا
ـــرحـــلــة عـــشـــرة ســـنـــة فال زالـت ا
االنتقالـية غير منـتهية حيث ال زال
صرف الراتب مـستمـراً وذلك يعني
ان صــرف هـــذه الــرواتب يـــخــالف
ـرحـلـة الـدسـتـور الـذي حــدد لـهـا ا
االنتقـالية فـقط) الفتا الى ان (احلد
االدنى لـــراتـب شـــخـص واحـــد من
شمول برواتب رفحاء يبلغ عائلة ا
مــلــيـون ومــئــتي الـف ديــنـار  واذا
ـشمـولة تـتكون من كانت الـعائـلة ا
زوج وزوجــة وطــفـلــ وكــانـوا في
رفحاء فراتبـهم يكون اربعة مالي
وثـمنـمـئة الف ديـنـار ويصـرف لهم
في مـكـان وجـودهم سـواء اكـان في
امـــريــكــا ام اروبـــا ام اســتـــرالــيــا)
مـــــنــــوهــــا الـى ان (وزارة الــــعــــمل
والــشــؤون االجـتــمــاعــيــة تــصـرف
ن يـــســـتــحق ثالثـــ الف ديـــنــار 
احلماية االجتمـاعية ولنا ان نقارن
بـــــ ثالثـــــ الف ديـــــنــــار وراتب
خمـسة ماليـ دينـار) الى ذلك دعا
احلـــقــــوقي فــــارس طه مــــحــــمـــود
ـشـهـداني احلـكـومـة الى مـفـاحتة ا
احملـكمة االحتـادية الـعلـيا لـتجـميد
الـعـمل بـقـانـون رفـحـاء واي قـانون
ـنح حـقـوقــا اضـافـيـة لـعـدم آخـر 
. وقــال دســتـــوريــة تــلك الـــقــوانــ

ـادة 132 الــدسـتـور الــعـراقي في ا
الـــتي نــصـت عــلى رعـــايـــة عــوائل
الـشـهـداء والــضـحـايـا والــسـجـنـاء
السياسي وخلقتم النفسكم قناعة
ان الــعـدالـة االجـتـمــاعـيـة هي قـطع
رواتب الــــشـــهــــداء والــــســـجــــنـــاء
ومـجاهـدي االنـتفـاضـة الشـعـبانـية
الــتي شـوه صــورتــهـا الــبــعـثــيـون
ـــعــاديــة لــلــعــراق وصـــفــحــاتــهم ا
ـقـراطـيـة).  وتـابع والـعـمـلـيـة الـد
(نــــقـــــول وبـــــوضــــوح ان الـــــراتب
ـــوظف النه الـــوظـــيـــفي هـــو حق ا
يـقـدم خـدمـة لـلــمـواطـنـ ولـلـدولـة
ويسـتحق مـقابلـها راتـبا وظيـفيا 
بـينـمـا الراتب لـلـشهـيـد او اجلريح
او الــسـجــ هــو حق الــتـضــحــيـة
التي قدمـها والتي اقرتـها القوان
دة محـدودة وليست النافـذة وهي 
مـطــلــقـة) ولــفت الـنــائــلي الى عـدم
التطـرق لرواتب (االجـهزة القـمعية
الـــتي قـــد يـــصل عـــددهم الى 551
الف ورواتــبـهم اخلـيـالـيـة الـتي قـد
تــصل الى 3 تــرلــيــونــات ســنــويــا
ــــــــصــــــــريــــــــ وكـــــــــذلك رواتـب ا
) مـتــسـائال (هل والــفـلــسـطــيـنــيــ
هـــؤالء اهم من عـــوائـل الـــشـــهــداء
والضحـايا والسـجناء لكي تـستمر
رواتــبــهم وتــقـــطع عن احملــرومــ
واجملـاهـدين) داعيـا  احلـكـومة الى
ان (ال تــشــتـــبه وتــتـــورط في قــطع
رواتب الضـحايـا وعوائل الـشهداء
النـهــا مــقـرة ضــمن قــوانـ نــافـذة
وعـلـيـهـا ان جتـتـمع مع مـؤسـستي
الشهداء والسجناء باعتبارهما من
ـؤسسـات الراعـية لـهذه الـشرائح ا
وان تــــســــتــــمع لـالحــــصــــائــــيـــات
( ـــــؤســــســـــتــــ ــــوجـــــودة في ا ا
مــســتــدركـا ( نــحـن ال نــعـارض اي
تـعـديل لـلقـوانـ الـنافـذة اخلـاصة
بـالـشـهـداء والـسجـنـاء والـضـحـايا
الن هـــذا اطـــار تـــشـــريـــعي وكـــذلك
ـر ــالي الــذي  نـحــتــرم الــوضع ا
بــالـبـلـد ولـكـن الـشي االسـاسي هـو
احـــتــرام الـــقـــضـــيــة ورمـــزيـــتـــهــا
ومـعـنـويــتـهـا والــوقـوف بـوجه من
يريـد نسـفهـا) وختم الـنائـلي بيانه
بدعوة جميع الشرائح الى (الهدوء
وعـدم االجنـرار خـلف الـفـتـنـة التي
قــد تـكــون من خالل هــذه الـقـرارات

دروسة). غير ا
مضيـفا (ننـتظر اجـراءات احلكومة
بعد هـذا القرار ولـكل حادث حديث
ونــدعــو الــكـتـل الـســيــاســيــة الـتي
تــــدعي انــــتـــمــــاءهـــا لــــلـــشــــهـــداء
واجملاهـدين ان حتافظ عـلى حقوق
عوائل الشهداء وان ال تُخدع بكلمة
حق  يــــراد بـــهـــا بــــاطل; الـــرواتب
ــــزدوجــــة لــــعـــوائـل الــــشــــهـــداء ا
). وايــد بـاحث ضـرورة ــضـحـ وا

ضح انصاف عوائل الشهداء وا
الـذي قـارعــوا الـنــظـام الــسـابق او
طـلق وبدون االرهـاب لكن لـيس بـا
سقف زمني ومحددات). واشار في
رأي تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (من
مـــهـــمـــات مــــؤســـســـات الـــعـــدالـــة
االنتقالية ان تنصف الضحايا حلد
مـعـقـول حلـ تـمـكـيـنـهم ومـعـاجلة
امـــور حـــيـــاتـــهم وانـــصـــافـــهم مع
ضرورة ان يـسـتمـر ازدواج الراتب
ضـمن حـد مــعـ يـحـفـظ كـرامـتـهم
وتــضــحــيــاتــهم) مــســتــدركـا (واذا
كــانـوا من مـيــسـوري احلـال او من
اصـــحـــاب الــرواتـب او الــتـــقـــاعــد
الـعالي فال نـرى ضـرورة الستـمرار
االزدواج كذلك االخذ بنظر االعتبار
ـهــجـر من ان انــصــافـهم فـي دول ا
خالل الـتــقــاعـد او االعــانــات الـتي
مُـنـحـت لـهم كــونـهم مــعـارضـ او
مضـطهـدين من قبل النـظام الـبائد
أال يـعـتـبـر انـصـافا لـهم?). واوضح
خـبـير  قـانـوني في تـوضيح تـلـقته
(الــزمــان) امس ان قـرار الــكــاظـمي
خطوة في االجتاه الصحيح (ولكن
الــقــرار ال يــلــغـي تــبــعــات تــنــفــيـذ
قانـونية  اذ يـتطـلب االمر تشـريعا
قـانـونـيا بـذلك الن الـقـرار ال يـرتقي
الـى قـــانــــون) مـــوضــــحـــا ان (مـــا
يــنــسـجـم مـالــيــاً هــو اصــدار قـرار
جتـمـيـد مـن احلـكـومـة الـتــنـفـيـذيـة
كــــأحـــــد االجــــراءات االصالحــــيــــة
ـــوازنـــة ـــعـــاجلـــة ازمــــة عـــجـــز ا
الــتـشــغـيــلـيــة  والـــــــــعـمل بــشـكل
ــعـاجلـة االزمــــة حـقـيـقـي وعـمـلي 

الية وعدم الهروب لالمام) .  ا
¡UG « Õd²I

ولفت خبير آخر الى صعوبة الغاء
شرع تعدد الرواتب (بسبب ان ا
ـسـتـفـيـدون ) .مـشـيـرا الى ان هم ا
(اجملــلس الـوزاري لـالقـتــصـاد كـان
قـــد قــدم في عــام 2019 مـــقــتــرحًــا
ـان بـاإللـغـاء ورفـضت رئـاسـة الـبـر

ادراجه). 
لـكن الـنـائلي يـرد عـلى ذلك بـالـقول
ان (احلكـومة الـسابـقة ايـضا اقرت
مثل هـذا القـرار بالـضبط وضـمنته
ــوحـد ولـكن في قـانـون الــتـقـاعـد ا
ـــان لم يـــصـــوت عـــلـــيه النه الـــبـــر
يخـالف القـوان الـنافـذة وحلرص
ــثـلي الــشـعب عــلى ابـقـاء اغـلب 
الــرواتب الــتـــقــاعــديــة لـــلــشــهــداء
والضـحايا والـسجنـاء السيـاسي

النها اسـتحقاق قـانوني وانساني)
ومـــضى قـــائال(ومع االسف رأيـــنــا
كيف كانت نهاية احلكومة السابقة
التي لم يحالفـها التوفيق والسداد
في عـمـلهـا بسـبب تـخبـط قراراتـها
وعـدم احــتـرامــهـا لــهـذه الــقـوانـ

ضحية). وهذه الشرائح ا

»ŸUL²ł∫ رئيس الوزراء يترأس اجتماع اجمللس
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واوضح الـيــاسـري في تـصـريح انه
ــدارس (يــجب أن تـــتــفـــهم إدارات ا
ر األهلـية الـظروف الصـعبـة التي 
بـــهــــا اجملـــتـــمع  وإعــــادة الـــنـــظـــر
ــدارس بـــاألجـــور الـــدراســـيـــة فـي ا
األهلـيه وتخـفيضـها الى نـسبة  50
ـئة  لـتـقـليل الـضـغط عـلى كاهل بـا
األسـر الــعـراقـيـة  وجتـاوز األزمـات
ـــرحـــلــة الـــتي تـــواجـــهـــهـــا خـالل ا

الراهنة) .
الفــتــاً إلـى أن (الــظــروف الــصــعــبــة
الـتـي تـمــر عــلى الـشــعب  يــتـوجب
عـلى اجلـميع الـتـضـامن والتـعـاضد
حـبـة وسالم.مـشـيراً : لـتـجـاوزهـا 
حـيث أن مـكـتـبـنـا أصـدر كـتـابـاً الى
مـعـالي وزيـر التـربـيـة دعـاه فيه الى
إتـــخـــاذ الـــقـــرارات الالزمـــة  الـــتي
سـتــزيل عن كـاهل األســر الـعــراقـيـة
ــدارس ضـــغـــوط األقــســـاط جتـــاه ا

األهلية) .
مـــبــيــنــاً  أن (تــوقـف الــدراسه مــنــذ
إنـــطالقــهــا بــدايـــة الــعــام الــدراسي
احلـــالـي  وأنـــطالق الـــتـــظـــاهـــرات
السلميـة وصوالً الى تفشي فيروس

كورونا وفرض حظر التجوال) .

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بغداد 

rJKC  s  WE(

من الـظـلم واالحـجاف ان تـضـعـوا انفـسـكم  في مـيزانٍ واحـدٍ مع الـدرجات
ـوحد التي ال يصل وظف ا الـوظيفـية األربعة لـلموظف (في جدول رواتـب ا
ـوظف اال بـشق االنــفس وخالل عـقـودا من اخلــدمـة دون تـقـصـيـر) الـيــهـا ا
والـتي حددتـهموهـا في مشروع قـراركم وشمـلتمـوها بـاستقـطاع  نسب من
الـرواتب وهي (الرابعة والثالثـة والثانية واالولى) فال مجال لـلمقارنة يا ايها
الـسادة اصحاب القرار  احملترمون أيـاً  كنتم  فأنتم قد جمعتم من األموال
خالل سـبـعـة عـشـر سـنـة مـايـكـفـيـكم ويـكـفي عـوائـلـكم واحـفـادكم لـعـشرات
الـسنـ بدون رواتب من خالل مـا استـلمـتمـوه من رواتبـكم ومخـصصـاتكم
اخلـيـالـية الـتي لم يـشـهـد لهـا الـعـالم مـثيال إضـافـة إلى مـا امـتلـكـتـموه من
عـقارات وشركـات جتارة و مـقاوالت  وموارد ال يـعلم بهـا إال الله ثم انتم  
هــذا من جـانب ثم مـن جـانب آخــر انـكم الحتـتــاجـون اليــجـار مــنـازل ألنـكم
أمـتلكتم أفـخر القصور  وسـكنتم في بيـوت حكومية او مـؤجرة على حساب
الـدولة  والحتـتـاجون لـنفـقات الـبيت  ومـصـاريف األطبـاء اخليـاليـة  والوقود
الـسيـارات واخلطـوط إليصـال أوالدكم إلى مدارسـهم وكلـياتـهم  ألنـها كـلها
عـلى نـفـقـة الـدولة والحتـتـاجـون خلط مـولـد كـهربـائي اهـلي ألنـكم تـتـمـتـعون
بـالـكــهـربـاء اربـعـة وعـشـريـن سـاعـة في الـيـوم وبـالــتـأكـيـد لن حتـتـاجـون ان
تـشـتـركـون في سـلـفـة مع زمالئـكـم لـسـد حـاجـة طـارئـة وال تـاخـذون قـرضا
صرف العقـاري او صندوق اإلسكان  لبنـاء بيت  فبإمكانكم ان ربـويا من ا
ـا الـبعض ـنـازل لـكم ولـكل فـرد من أفراد عـوائـلـكم او ر تـشـتـرون أفـخر ا
ـوظف على هـذه القـروض وتقوم الـدولة بـالتـسديـد نيـابة عنه مـنكم يـنافس ا

والله اعلم . 
بـينـمـا لو عـدنا إلى مـوظف الـدرجة األولى فـهو في أفـضل حـاالته ال يسـتلم
اكــثـر (1750000) مــلـيـون وســبـعـمــائـة وخـمــسـون الف ديــنـار  و مـوظف
الدرجة الرابعة اليتجاوز في أحسن حاالته  سبعمائة وخمسون الف دينار
سـاك الذين امضوا ولـكَم أن تقيسـوا الفارق ب رواتـبكم ورواتب هؤالء ا
أعـمارهم في خدمـة وطنهم ولم يـتمنـكوا من امتالك بـيت أو شراء سيارة او
درسة او ـا حتى عالج مرض مزمن او تأمـ خطوط لنقل أبـنائهم إلى ا ر
ـولد إضافـة إلى ماتـورط به لسد حـاجة مـلحة اجلـامعـة وتوفيـر أجور خط ا
من قـروض مصرفيـة او اشترك في سلـفة مع زمالئه والزالت في منـتصفها

نزل والتسوق واألطباء..  صاريف ا او  بدايتها عدا ديونه األخرى 
بـعد كل هـذا الفرق الـفاحش  بـ من يتقـاضى ثمـان  او ستـ او أربع
ــنـافع او حــتى اثـنــاعـشــر  مــلـيــون ديـنــار شــهـريــا عـدا اخملــصــصـات و َا
ـوارد األخـرى مع مـوظف يـتـقـاضى في أفـضل احـوالـه راتـبا ـقـاوالت وا وا
اليـتـجـاوز مـليـون وسـبـعـمـائـة وخمـسـ ألف ديـنـار اذا كـان ضـمن الـدرجة

االولى او سبعمائة وخمسون الف دينار  اذا وصل  الدرجة الرابعة.. 
ـوقف ابــســطـهــا تــخـفــيض رواتب ـعــاجلــة ا فــلـديــكم الــعـديــد من الــطــرق 
ستشارين ومن يستلمون عشرات رئاساتكم ومرؤسيكم إلى حد الوكالء وا
ؤسـسـات التي وظـفـ واحلمـايـات وا الـرواتب شـهريـا والـفضـائـيـ من ا
اليـ إضافـة إلى ـشـمـولـ بـرعـايتـهـا و رواتـبـهـا ومـنـاسـبـاتـهـا بـا صـار ا
ـختلف صنوفها وكذلك  مبيعات واطن  فروضة على ا الـضرائب العالية ا
مـشتقات النفط اليومية التي تباع في السوق احمللية للمواطن باسعار اغلى
لـيـون برمـيل يـوميـا... مع مالحـظة ان ـية والـتي تـتجـاوز ا من الـسـوق العـا
نافذ ية من جديد  هذا عدا ا اسـعار النفط بدأت تتعافى في االسواق العا
احلـدودية والسياحة الدينية والطبيعية التي يتميز ويفتخر بها العراق والتي
لـو استـغلت مـواردها لـصالـح الشـعب  بعـيدا عن الـفسـاد ستـكفي مـيزانـية
ـيزانيـة التي الـبلـد لسـن عـديدة مـقدمـا بدال من جـعلـها حمـالً ثقيـالً على ا
ئة على تـصدير النـفط . وكذلك ال ننسى تـعتمـد في ابراداتها بـنسبة 95 بـا
مـايـخـصص لـلوقـفـ االسالمـيـ واالوقـاف االخـرى سنـويـا والـذي يـقارب
مـبــلغ تـرلـيــون دبـنـار سـنــويـا  والـســيـطـرة عـلـى أمالك الـدولـة من اراضي
وعـقارات ومعـامل و غيرها  الـتي بيعت او اُجِـرت بابخس االثـمان ومالحقة
ـنـافـذ احلـدوديـة ـطـارات وا ـوانيء وا ـنـهـوبـة  والـسـيـطـرة عـلى ا األمـوال ا
إضـافة إلى تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة واستغالل الثروات الطبيعية
كنكم ا  الـتي تمال باطن وظاهر ارض الرافدين من شمالها إلى جنوبها 
من تـشــغـيل مـئـات األالف مـن الـشـبـاب الـعــراقي الـعـاطـلــ عن الـعـمل من

اصـحاب الـشهادات وغـيرهم بـدل من تشغـيلـكم مئات
ـسـتـوردة من مـخـتلف األالف من االيـادي الـعـامـلة ا
الـبلـدان العـربيـة واالجنـبيـة ومن شتى بـقاع االرض
ـكنـكم من زيادة وخـاصة فـي مجـال النـفط وكذلك 
واردات الـبلـد وزيادة الـرواتب بدال من الـرجوع إلى

وظف الغارق في همومه وديونه. ا
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ـعـتمـد عـند نـهج ا ـنهج الـتـربـوي االسالمي وبـ ا ثمـة فـارق كـبيـر بـ ا
ـعـاصـرة يتـمـثل بـارهـاف الوازع الـداخـلي عـند ـادية ا دعاة احلـضـارة ا
ـسلم بـحيث يـنبع رفـضه الرتكـاب احلرام من داخل الذات وال االنسان ا

يرتبط من قريب او بعيد باخلشية من الرقابة والعقوبات القانونية .
لو انفـردَت وأنتَ القويّ بـرجل ضعـيف يحمل مـعه رزمةً كـبيرة من الـنقودَ
قـدورك أنْ تسلـبه ما يـحمل ولـيس هنـاك ال من الشـرطة وال من غـيرهم

من تخافهم وتخشاهم فهل تبادر الى سلبه واالستحواذ على أمواله ?
اجلواب :
كال يقينا 

اذا ?
النك تـعـلم أنّ االســتـحـواذ عــلى مـال الـغـيــر بـالـقـوة خـط أحـمـر وانّ الـله
طّلع علـى كل ما يصدر منك من قول او فعل فتردعك يُعاقب عليه وهو ا

خشية الله واخلوف من عقابه من ارتكاب العدوان .
انّ كثيـراً من العقـارات يسجـلُها أصـحابُهـا باسمـاء غيرهم ثـقةً بأمـانتهم
وهؤالء ال يحيدون عن اداء االمانة الى أهلـها انطالقا من شعورهم الذاتي
ــقـدورهم انــكـار مــلـكــيـة اصــحـابــهـا ــسـؤولــيـة أمــام الـلـه  واالّ فـانّ  بـا

االصلي واعتبارها ملكاً شخصياً دون منازع ..!!
وهـكــذا تـنــســحب احلـالــة عـلـى مـا ال يُــحـصى مـن االوضـاع والــقـضــايـا
عوّل على الضـمير النقي الذي زرعه الدين في لفات التي يكون فـيها ا وا
ـتــدين ونـأى به عن مــواطن اإلضْـرار واالعــتـداء عـلى وجـدان االنـســان ا

االخرين..
ولو لم يكـن للدين من مـعطىً االّ الـتحـرج من االساءة الى االخـرين لكـفانا

نهجِهِ ومفاهِيمهِ وأساليبه التربوية . ذلك للتمسك باهدابِهِ واالعتزاز 
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ان ما يجري من نهب للمحالت واستـيالءٍ على ما فيها من سلع وبضائع
ا هـو نتيـجة العـتمـاد اخلوف من الـقانـون والشـرطة رادعـا عن ارتكاب ا
راقبة عن التصوير اجلرائم  وحيث تعجز الشرطة او تعطّل (كاميرات) ا

تكثر االنتهاكات وتتوالى الغارات ..!!
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نـهوبة بالـغوغاء  والغـوغاء هم الغوغاء في ويعبّر عن مقـتحمي احملالت ا
كل مكان وزمـان ال فرق ب غـرب الكـرة االرضية وشـرقها فـالغوغـائيون

وازين ... هم الغوغائيون في تمردهم على ا
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صيبة العظمى : وا
انّ الذين يـنقـمـون من الغـوغـائيـ ويطـاردونـهم وَراءَ كُلٍّ حَجَـرٍ ومَدَر  هم
من كبار الـغوغائـي أيضـا ألنهم يسـطون على أمـوال الشعب ويـنهبـونها
بـاحلـيل والـوسـائل الالشـرعـيـة من صـفـقـات وعـقـود وهـمـية واخـتـالسات
للمال العام تتعدد صورها وأشكـالها وترجع الى حقيقة واحدة هي غياب

الوازع الداخلي الرادع عن خيانة الشعب والوطن .
-5-

شكالتنا االخالقية واالجتماعية ان احللّ احلقيقي 
نهج التربوي الـسليم الذي يبني يرتبط عضوياً بـا
االنسانية بناءً عقائـديا وروحيا واخالقياً صحيحاً
ويقفز  به الى أعلى مراتب االنـضباط السلوكي ال

مع أهله فحسب بل مع الناس أجمع .

طارق حرب

لؤي الياسري

موضحـا ان هذا االجراء يؤدي الى
الــغـاء تــلــقــائي جلـمــيع الــقــوانـ
(التي من شأنها إحـداث تمييز ب
ــا قـضت به فـئـات الــشـعب طــبـقـا 
ــقــابل ــادة من الــدســتــور). في ا ا
صبّ رئــــيـس جلــــنــــة الــــشــــهــــداء
والضـحايا والـسجنـاء السيـاسي
الـنـيـابــيـة عـبـد االله الــنـائـلي جـام
غـضـبه عـلى قـرار الـكـاظـمي . وقال
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ــــقــــصـــود بــــازدواج الــــراتب هم ا
ـوظـفـون مـن الـشـرائح الــتـالـيـة : ا
شــهـــداء جــرائم الــبـــعث  شــهــداء
وجرحى  احلشد  شهداء وجرحى
االرهاب  شهداء وجرحى االجهزة
ــعـتــقـلـ االمـنــيـة  الــسـجــنـاء وا
ن واحملــتــجــزيـن الــســيــاســيــ 
الذين تـزيد مـدة سجـنهم عـلى سنة

فاكثر) .
WOŽUL²ł« W «bŽ

وتــابع (هـنــا أود ان اسـال مــجـلس
الــوزراء ورئـيـسه ..هل ان الــعـدالـة
االجـتـمـاعيـة تـتـجـلى بـقطع رواتب
ـوظــفـ شــرائح ذوي الــشـهــداء ا

واكثر الشهداء من االجهزة االمنية
واحلشـد الشعـبي لم جتف دماؤهم
بـــــعـــــد في الـــــدفــــاع عـن الــــبـــــلــــد
ومقدساته وقد حتـقق النصر على
داعش بــفـضل دمـائــهم  وهـا انـتم
تـسـرعـون بــقـطع رواتـبــهم بـحـجـة
ـالـية  فـأين الـوفـاء لـدماء االزمـة ا
الشهداء ? أتعاقـبون زوجة الشهيد
وظـفة الـتي قد ال يتـجاوز راتـبها ا
الـف وهي تــــــعـــــيل اطـــــفـــــال 400
الــشــهـــيــد وتــســكن بــااليــجــار الن
احلـكــومـة لم تـرع عـوائل الـشـهـداء
ــســـاكن لـــهم او قــطع ولَم تـــوفــر ا
االراضي الـصـاحلـة لـلـسـكن والـتي

تليق بشهادة هؤالء االبطال ? 
هل تــعــاقــبــون اب او ام الــشــهــيـد
ـتـقـاعـد الـذي يـسـتـلم راتـبـا يـزيد ا
عـــــلى 500 الف ويــــــعـــــيل والـــــدة
ن الـشهـيـد  والـعاجـز عن الـعمل 
فــــقــــدوا فـــلــــذة كــــبــــدهم  فــــبـــدل
مواساتهم تأتون لقطع راتب ابنهم

الشهيد ??
هل تـعــاقـبــون اوالد الـشـهــيـد وهم
ـوزع يـسـتــلـمــون راتب الـشـهــيـد ا
بـيـنـهم والـذي ال يـتـعـدى 250 الف
هل العـدالة االجتـماعية لكل وريث 
تـــتــحـــقق بـــقــطـع راتب الــســـجــ
الــســـيــاسـي الــذي حـــرم من زهــرة
شـــبــابه فـي ســجـــون ومــعـــتــقالت
الـبعـث اجملرم بـحـجـة انه موظف ?
اي عــدالــة اجـتــمــاعــيــة هـذه الــتي

تطالبون بها ??). 
ومضى النائلي مخاطبًا الكاظمي (
لـــقــــد تـــركـــتـم قـــوانـــ الــــعـــدالـــة
االنتقالية واالجـتماعية التي اقرها عبد االله النائلي
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Žبـــيــروت (ا ف ب)  يـــحــتـــاج لــبـــنــان }
مساعـدة دولية مـلحّة للـخروج من دوامة
ــتــســارع الـذي االنــهــيـار االقــتــصــادي ا
يــشــهـــده مــنــذ أشــهـــر شــرط أن تــكــون
مـقــرونــة بـتــبـني الــســلـطــات إصالحـات
ضـروريـة مــا زالت تـتــجـاهـلــهـا وفق مـا
. أفادت مجموعة األزمات الدولية اإلثن
ويـشـهـد لـبـنـان أسـوأ انـهـيـار اقـتـصادي
مـــنـــذ عــقـــود يـــتـــزامن مع شـحّ الــدوالر
وفـقدان الـعـمـلـة احمللـيـة أكـثـر من نصف
قيمـتها عـدا عن ارتفـاع معدل الـتضخم
ما جـعل قـرابة نـصف الـسـكان حتت خط

الفقر.
ودفعت هذه األزمة مئات آالف اللبناني
لـلــخــروج إلى الــشـارع مــنـذ 17 تـشــرين
األول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة
الـسـيـاســيـة الـتي يـتـهـمــونـهـا بـالـفـسـاد

تالحقة. والفشل في إدارة األزمات ا
وأوردت مـجـمـوعــة األزمـات الـدولـيـة في
تــــقــــريــــر نــــشــــرتـه اإلثــــنــــ أن األزمـــة
االقـتصـاديـة الـراهـنة "غـيـر مـسـبـوقة في
تــاريخ الــبالد" مــنــبّــهــة إلـى أن "لــبــنـان
يـحـتـاج إلى مـســاعـدات خـارجـيـة مـلـحّـة

لتفادي أسوأ العواقب االجتماعية".
وتخلّف لبنان في آذار/مارس عن تسديد
ديـــونه اخلـــارجـــيــة لـــلـــمـــرة األولى في
تـــاريــــخه. وأقـــرّت احلـــكــــومـــة نـــهـــايـــة
نيـسـان/أبـريل خـطة اصالح اقـتـصـادية
طـلب لـبـنـان عـلى أسـاسـهـا مسـاعـدة من
صندوق النقد الـدولي. ويعقد مسؤولون
من الـطـرفـ اجـتــمـاعـات مـتالحـقـة مـنـذ

اضي. الشهر ا
وللـحـصول "عـلى تـمويل جـديـد" وجتنب
األســـوأ يــــتـــوجّب عــــلى لـــبــــنـــان وفق
فاوضات مع صندوق التقرير "تسريع ا
ــكن الــنــقــد الــدولي بـــشــكل عــاجل" إذ 
للمساعـدة التي يقدمهـا أن تمهّد الطريق
أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.
ويـأمل لـبــنـان احلـصــول عـلى دعم دولي
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ؤسسات السياسية ضغط مستمر على ا
صدرة في البالد".واتفقت منظمة الدول ا
لــلـــنــفـط أوبك مع شــركـــائــهـــا من خــارج
الـتكـتل عـلى تـمـديد خـفض إنـتـاج الـنفط
ـقبل. لشـهـر إضـافي حتى نـهـايـة تمـوز ا
واتـخـذ الـقــرار في اجـتـمـاع عــبـر تـقـنـيـة
الفيـديو عـقد السـبت. ويأمل مـراقبون أن
تـــســـهم عـــمــلـــيـــات خــفـض اإلنــتـــاج في
اســتــقـرار أســعــار الــذهب األســود بــعـد
تراجع كبيـر في الطلب جـراء تفشّي وباء
كــورونــا.وقــد أثــمــرت عــمــلــيــات خــفض
اإلنتاج منذ تطبيقها عن انتعاش ملحوظ
في أسـعار الـنـفط ال سـيـمـا مع الـبدء في
تـخــفـيـف تـدابــيـر اإلغالق الــتي فـرضــهـا
الـــوبــــاء.لـــكن وزيـــر الــــطـــاقـــة الـــروسي

قدار  9.7مليـون برمـيل يومـيا بدءا من
أول أيـار وحـتى نـهـايـة حزيـران عـلى أن
يتراجع مقـدار اخلفض تدريـجيا بدءا من
ـقدار  7.7 ملـيـون بـرميل يولـيـو/تـمـوز 
يوميا حـتى ديسمبـر/كانون األول.وأشار
وزيـر الـطـاقـة اجلــزائـري مـحـمـد عـرقـاب
لوكـالـة فرانس بـرس لألنـباء إلى أن ثـمة
اتـفـاقـا علـى أن يـكون مـقـدار اخلـفض في
يوليو/تموز هو  9.6 مليون برميل يوميا
ـتــفق عــلـيه في - أقل  0.1 من اخلـفـض ا
أيــار وحــزيــران. وأضــاف عــرقــاب الـذي
نظمة أوبك بأن يتولى الرئاسة احلالية 
(وزراء الــطـــاقــة فـي الــدول الـــرئــيـــســيــة
ـصــدرة لـلــنـفط ســيـجــتـمــعـون شــهـريـا ا

لتقييم االتفاق).

ألكـسـنـدر نـوفاك وصـف السـوق بـأنـها ال
شـاركة في تزال هـشة داعـيا كل الـدول ا
االتفاق إلى االلتـزام التام بـبنوده. وقالت
شاركة وافقت أوبك في بيان (كل الدول ا
ــرحــلــة األولى من عــلى خــيــار تــمــديـد ا
ــقـررة في أيـار عـمـلــيـة خــفض اإلنـتـاج ا

حزيران لشهر إضافي). 
—UFÝ√ l —

وفي إطـار مــحـاولــة لـرفع أســعـار الــنـفط
الــتي كـانـت قـد تــراجــعت مع انــخــفـاض
ــاضي عـلى ــفق في نــيـســان ا الـطــلب اتُ
عمليات خفض كـبيرة إلنتاج النفط خالل
شـــهــــري أيـــار وحـــزيــــران. وفي اتـــفـــاق
نـــيـــســـان تــعـــهـــدت مـــجـــمــوعـــة "أوبك"
وحــلــفـاؤهــا بــخــفض االنــتــاج الــنـفــطي

يقـدّر بـأكـثر من  20ملـيـار دوالر لـلـخروج
من أزمته بـينـها  11ملـيار أقـرها مـؤتمر
ســيـدر فـي بـاريـس عـام  2018مـشــتــرطـاً

اجراء إصالحات لم تبصر النور.
وتابع الـتقريـر "إلى ح تـوفر دعم دولي
ـــانـــحــة أكـــبـــر قــد حتـــتـــاج اجلـــهــات ا
اخلـــارجـــيـــة إلى زيـــادة مـــســـاعـــداتـــهـــا
ـســاعـدة الـلـبـنـانـيـ األكـثـر اإلنـسـانـيـة 
تـأثـراً بـاألزمـة".ووجـد عـشـرات اآلالف من
اللبناني أنـفسهم خالل األشهر األخيرة
يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
وبحسب احصاءات رسـمية ارتفع معدل

ئة. البطالة إلى أكثر من  35 في ا
ركـز الـبـحـثي في تـقـريره إلى أنّه ـه ا ونبّ
قابل أن "تركز انـحة في ا على اجلهات ا
عـلـى اجلـهــود الــهـادفــة إلى اســتـئــصـال
الـــفــســـاد واحملــســـوبــيـــة" مــذكـــراً بــأنّه
ـانحـ الـدولـي "للـحـصـول عـلى دعم ا

اعــتـادت احلــكــومـات الــلــبـنــانــيـة الــبـدء
بإصالحات مؤسسية إال أنها لم جتعلها

ملموسة قط".
WOKF   UŠö «

ـقـبـلـة إجراء ويـتـعـيّن عـلى احلـكـومـات ا
ـالي إصالحـات فـعـلـيّـة "إلعـادة الـنـظـام ا

واالقتصادي إلى الوضع السليم".
ــاثل أن ــكن ألي "تــغــيــيــر بــنـيــوي  و
يـضع حــداً لـلــنـمــوذج الـسـيــاسي حـيث
تعمل الـزمر الفـاسدة والتي تـخدم ذاتها
عـــلـى االســـتـــيـالء عـــلى مــــوارد الـــدولـــة
ـمـتـلـكـات الــعـامـة وإعـادة تـوزيـعـهـا" وا

صدر ذاته. وفق ا
وقالت مجموعـة األزمات الدولية إن قدرة
الطبقة السياسية على اإلشراف على هذا
الـتــحـول هي "مــوضع شكّ كــبـيــر" كـونه

"يسحب البساط من حتت أقدامها".
وأضـافت "من الـصـعب جـداً تـصوّر أنـهم
سـيـفـعـلـون ذلك مــا لم يـجـد الـلـبـنـانـيـون
الذين خـرجـوا إلى الشـوارع مـنذ تـشرين
ــمــارسـة األول/أكـتــوبـر 2019 أسـالــيب 
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كل بـلدان العـالم واجهـوا على مر الـعصور أزمـات حقـيقة مـنهم من فشل في
ِـحنـة إلى مُـنـحة) وهـذا هـو الذي نـبـحث عنه إدارة أزمـته ومـنهم من حـول ( ا
ال للعمل به   ,أي فرد في اجملتمع يعمل من اجل ان يحصل على مبلغ من ا
لـكي يديـر حيـاته وأسـرته بشـكل صحـيح فلـمـاذا ال تعـمل الوزارات الـعراقـية

بدأ.....?  وفق هذا ا
ـفتـرض وزارة الثـقـافة  تـنـهض بقـطاع الـسـياحـة بـكل أشكـالهـا الـدينـية من ا
واألثـرية واالهوار و..و... وان تـعمل وفق االستـثمار الفـني واألدبي واجلمالي
لـتغطي نفقـاتها  كذلك وزارة الصـناعة التي عـششت في مصانعـها العناكب
والـتجارة التي انتهت صالحياتها من زمااان  وغيرها من الوزارات  هل من
نحـنا يوميا ـولدة البسيط ذو اإلمـكانية احملـدودة جدا  ـعقول ان صاحب ا ا
نـصف عـدد الـساعـات الـتي تـمـنـحـها لـنـا وزارة الـكـهـربـاء في ح ان وزارة
الـكهرباء سنـويا تستـنزف اخلزينة مـليارات الدوالرات مـنذ سنوات ولم تصل

إلى اآلن مرحلة االكتفاء الذاتي... 
ـتـلك دجـلـة والـفـرات هـمـا ضـمن قـائـمـة أطول ـعـقـول ان الـعـراق  وهل من ا
(11)  نـهر في الـعالم وارض مـساحـتـها خـصبـة من آالف السـن وصل بـنا

احلال ان نستورد حتى اخلضروات !!!! 
البـد من الـتـوقـف والـتـأمل والـعـمـل بـشـكل جـاد ...أتـمــنى من رئـيس مـجـلس
الـوزراء السيد مصـطفى الكاظمي أن يـرفع يافطة في قاعة
اجــتــمــاعـات رئــاســة مــجــلس الــوزراء مــفــادهــا ( كل
الـوزارات علـيـها أن تـعـيد قـيـمة رواتب مـوظـفيـها إلى
خـزيـنـة الـدولــة من خالل نـشـاطـاتـهــا الـتـنـمـويـة عـدا
وزارة الـتـربيـة والـتعـلـيم والـصحـة والـدفاع)  وان لم
ـعـنى يــوجـد فـسـاد أو جـهل أو يـتـحــقق هـذا األمـر 

كالهما .
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{ مونتريال (أ ف ب) مـينيابوليس
ـتـحـدة) تـظـاهـر اآلالف (الـواليـات ا
فـي مـــونـــتـــريــــال ومـــدن أخـــرى في
كيبيك امس ضدّ العنصريّة والعنف
الــذي تُــمـــارسه الــشــرطــة مــنــدّدين
أيــضــاً بــالـتــمــيــيـز الــعــنــصـري في
قاطعـة الناطقـة بالفرنـسية. وسار ا
حـشـد كـبــيـر - ضمّ أكـثـر من عـشـرة
آالف شـخص وفـقًــا لـتـقـديـرات غـيـر
رســـمـــيّـــة - في وسـط مـــونـــتـــريــال
هــاتـفــ "حـيــاة الـســود مـهــمّـة" "ال
عـــــدالـــــة ال سـالم" "ال أســـــتـــــطـــــيع
الـتـنـفّس" و"هـذا يـجب أن يـتـوقّف".
وسارت الـتظـاهـرة بهـدوء. لكن بـعد
ــســـيـــرة جتــمّـع بــعض انـــتـــهـــاء ا
ـتـظـاهـرين واتّـجه عـدد مـنـهم بـعد ا
الــظـــهــر نــحـــو مــقـــرّ الــشـــرطــة في
مونتريال والتي جلأ عناصرها إلى
ـســيل لــلــدمـوع اســتــخـدام الــغــاز ا
لـتــفـريـقـهم حــسب مـا أفـادت إذاعـة
"راديـو كنـدا". وكـانت تـظـاهرة أولى
خرجـت قبل أسـبـوع قـد حتوّلت إلى
ــسـاء.ة اشــتــبــاكــات عــنــد حــلــول ا
سيـرات التي خرجت األحد وتأتي ا
فـي كـــــــنــــــدا فـي إطـــــــار مـــــــوجــــــة
االحتجاجات الـتي اندلعت إثر وفاة
األميـركي من أصول إفـريقـية جورج
فــلـويـد اخــتـنـاقـاً بــعـدمـا جــثـا عـلى
رقـــبـــته ضـــابط شـــرطــة أبـــيض في
مديـنة ميـنيـابوليس األمـيركـية. لكنّ
ـتــظــاهـرين ــنـظّــمــ وا عــددا من ا
انـتقـدوا أيـضاً رئـيس وزراء كـيـبيك
فـرانـسـوا ليـغـو بـسـبب تـصـريـحات
أطـلـقـهــا قـبل أيـام حـول عـدم وجـود
"عنصريّة منهـجيّة" في كيبيك. وقال
الكم الـسـابق علي ـنـظّمـ ا أحد ا
نيـسـتور "هـناك عـنصـريـة منـهجـية

موجودة في كيبيك".
وأعلـنت سلـطات ميـنيـابولـيس أنها
قـررت "تـفـكـيك وإعـادة بـنـاء" شـرطـة
ـديـنـة بـعـد أسـبـوعـ عـلى مـقـتل ا
األميـركي األسود جـورج فلـويد على

يد شـرطي أبيض مـثل امس  اإلثن
لـلـمـرة األولـى أمـام الـقـضـاء بـتـهـمـة

القتل.
وتظـاهـر آالف االشـخاص في نـهـاية
ـــتـــحــدة األســـبـــوع في الـــواليـــات ا
وحـول الـعـالـم ضـد الـعـنـصـريـة من
غــيــر أن تــتــرافق هـذه الــتــجــمــعـات
الـتـاريـخـيـة مع أعـمـال شـغب ونـهب
كـــمـــا حـــصـل في األيـــام الـــتي تـــلت
ـدن األميـركية أسـاة في عدد من ا ا

ما أدى إلى فرض حظر جتول.
لكن في بلجيكا أوقفت الشرطة 150
شــخـــصــا لـــضــلـــوعــهم فـي أعــمــال
تخريب مساء األحد في بروكسل في
ختام جتمع شارك فيه حوالى عشرة

آالف شخص.
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وانضم عشـرات آالف األوروبي من
بـــريــســتـــول إلى بــودابـــست مــرورا
دريد وروما األحد إلى التظاهرات
الـتي بـدأت إثـر مـقـتل جـورج فـلـويـد
الـبــالغ  46عـامــا في  25أيـار/مــايـو
اختنـاقا فيـما شرطي أبـيض يضغط

بركبته على عنقه.
وأظــهـر مــقـطـع فـيــديـو صــوّره أحـد
ــــارة الــــشــــرطي األبــــيض ديــــريك ا
شوف راكعا على مدى حوالى تسع
ثبت أرضا دقائق على عـنق فلويـد ا
عـلى بطـنه مـكـبّل اليـدين وهـو يردّد

كنني التنفس". "ال 
وفي رومـا شــارك آالف الـشــبـان في
تـظـاهـرة لم تــكن مـقـررة مـسـبـقـا في
سـاحة بـيـاتزا ديل بـوبـولو فـركـعوا
على ركـبـة واحدة في صـمت رافـع
دة حوالى تسع دقائق. قبضاتهم 
كــذلـك ركع مــتــظـــاهــرون في مــدريــد
رافـعــ قـبـضـتــهم في إشـارة بـاتت
رمزا لالحـتـجاج عـلى عـنف الشـرطة
بعدما قام بها الالعب السابق لنادي
ســان فــرانــســيــســـكــو لــكــرة الــقــدم
األمــيـــركــيــة كــولن كـــوبــرنــيك خالل
الـنـشــيـد الـوطـني عـام 2016 لـدعوة

بالده حلمـاية حـقوق األمـيركـي وال
سيما السود من عنف الشرطة.

ووجــــهـت إلى ديــــريـك شــــوفــــ في
مرحلـة أولى تهمة الـقتل غيـر العمد
لــكن  تــشـديــد الــتـهــمــة بـحــقه في
الـرابع من حـزيـران/يـونـيـو فوجـهت
إلــيه تـهــمـة الــقـتل وهــو يـواجه اآلن
عـقـوبــة بـالـسـجـن تـصل إلى أربـعـ

عاما.
أمـا الشـرطـيـون الثالثـة الـذين كـانوا
يرافقونه عند توقيف فلويد فوجهت
إليـهم تـهمـة الـتواطـؤ ووضـعوا قـيد
التـوقـيف بعـدما لـم توجه إلـيهم أي

تهمة في مرحلة أولى.
الحـــقـــات في صـــلب وكـــانت هـــذه ا
تـظاهـرين لكن االسـتجـابة مطـالب ا
لـهذا الـطـلب لم يـضع حدا لـلـتعـبـئة

بل اتسعت احلركة لتعم العالم.
وعلى وقع الـتـظاهـرات قـرر اجمللس
الــبــلـدي في مــيــنـيــابـولــيس بــواليـة
مــيــنـيــســوتـا األحــد تــفـكــيك شــرطـة
ـــديــنـــة الــتي لـن تــعـــود مــوجــودة ا

بشكلها احلالي.
وأعلنت رئـيسة اجملـلس البلـدي ليزا
بــيــنــدر لــشــبـكــة "سي إن إن" "نــحن
ملتزمـون تفكـيك أجهزة الشـرطة كما
نــعـرفــهـا في مــديـنــة مـيــنـيـابــولـيس
ـوذج جـديـد لـلـسالمة وإعـادة بـناء 
الـعامـة يـضمن فـعال أمن مـجـتمـعـنا

وذلك باالشتراك مع مواطنينا".
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وأشــارت إلى أنّــهــا تــعــتــزم حتــويل
ـيـزانـيـة شـرطة األمـوال اخملـصصـة 
دينة إلى مشاريع تـتعلّق بالسكان. ا
ـديـنـة يـعـتـزم وأضـافت أن مـجـلس ا
أيــضــا درس سـبـل اسـتــبــدال جــهـاز
الـــشـــرطــة احلـــالي. ولـــفـــتت إلى أن
"فكـرة عـدم وجود قـوة شـرطة لـيست

بالتأكيد مشروعا قريب األمد".
من جــهــتــهـا كــتــبت عــضــو اجملـلس
ألوندرا كـانو على تـويتر إن اجمللس
ــديـنــة "غـيـر خـلـص إلى أن شـرطـة ا

تــهـم) إثــر مــقــتل مـــايــكل بــراون في
فــــيـــــرغــــوســـــون وإريك غـــــانــــر في
نـــيــويـــورك في صـــيف 2014 وبــات
لـلـحـركــة أنـصـار في الـعـالم بـأسـره.
ـغـنيـة األميـركـية الـشهـيرة ورفعت ا
بـيونـسـيه األحـد رسـائل "بالك اليـفز
مـــاتــر" خـالل مــراسم أقـــامــتـــهــا مع
فـنـانـ آخـرين عـبـر مـوقع يـوتـيـوب
حتت عــنــوان "أعــزائــنــا طالب صف
2020  تـوجــهت فـيــهـا إلى خــريـجي

اجلامعات في العالم بأسره.
وقـالت الـنـجـمة مـنـددة بـالـعـنـصـرية
ـية "وصـلتم إلـى هنـا وسط أزمـة عـا
ي عن ووبـاء عـنـصــري وتـعـبـيـر عـا
مــشــاعـر االســتـــــــنـكــار لــقـتـل كـائن
ـة بـشـري أسـود أعـزل آخـر في جـر

عبثية".

ارساتها بحق السود معتبرين أن 
هي نـتـيـجــة عـنـصـريـة تـطـبع تـاريخ
ـــتــــحـــدة مــــنـــذ فــــتـــرة الـــواليــــات ا
الـعـبـودية.واتـخـذت بـعض الـتـدابـير
احمللية منذ بدء موجة االحتجاجات.
وفي هذا الـسيـاق حظـر قائـد شرطة
ــســيل ســـيــاتل اســـتــخــدام الــغـــاز ا

دة ثالث يوما.  للدموع 
كما أعلنت شرطة مينيابوليس حظر
ــــوقــــوفـــ الــــقـــبـض عــــلى عــــنق ا

باعتبارها لقطة خطيرة.
ومقتل فـلويد لـيس سوى آخر حادث
فـي ســلــســـلــة طــويـــلــة من األحــداث
اضية قتل ماثلة خالل السنوات ا ا
فيهـا رجال من السـود معظـمهم عزل
بأيدي شـرطي من الـبيض. ونشأت
حركة "بالك اليفز ماتر" (حياة السود
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قــابـلــة لإلصالح وســنــنـهـي الـنــظـام
احلـالي حلـفـظ األمن".غـيـر أن رئـيس
دينـة جاكوب فـراي ابلغ قبل بلديـة ا
تـــــصـــــويـت اجملـــــلس أنـه يـــــفـــــضل
"إصـالحــا بــنــيــويـــا واسع الــنــطــاق
إلعــادة تــأسـيـس هـذا الــنــظــام الـذي
يــنـطـوي عــلى عـنــصـريــة هـيـكــلـيـة"
وبــالـتــالي فــإن اجملـلس الــبـلــدي قـد
يـــحــتـــاج إلى وقت لـــتــنــفـــيــذ وعــده

بتفكيك الشرطة.
ـــوقــراطــيــون األحــد إلى ودعــا الــد
ـتـهـمـة تـغـيـيـر عـمـيق في الـشـرطـة ا
ـمارسات عنـيفة ضد بالعنـصرية و
األميركـي الـسود. وسيـقدم عدد من
وقـراطـي أعـضاء الـكـونغـرس الـد
اإلثــنــ قـانــونــا يـهــدف إلى إصالح
ـــتـــحــدة الـــشـــرطـــة في الـــواليــات ا
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هو العـيد الوطني لبـلدي   الثاني السـويد الذي استقـبلني بفرح وحـنان وانسانية
عـنـدمـا جــئـته هـاربــا من وطـني االول وعـشــقي الـدائم ( الـعــراق )   بـعـد تـدهـور
الـوضع األمـني  قبل 14سنـة   .. مـازالت كلـمـات مسـؤول الـهجـرة ترن في أذني
(ال تخف  وصـلت الى بلد  االنـسانية سـوف تعيش هـنا بأمان  وحـرية ..افعل ما
يعجـبك حسب القـانون والدسـتور) كلـمات قليـلة لكن مـعانيـها كبـيرة وصدق بكل
ـا مـا قـاله بل أنه لم يـتـبـاه بـوطـنه  كـثـيـرا وتـرك ضـمـيـري ان يـكـون هـو احلـكم 

سأراه الحقا بعد ان أعيش في وسطهم. 
ال احتـدث عن الـسـويد وجـمـالهـا وتـقـدمهـا في كل مـجـاالت احليـاة وكـيف يـعيش
ا كتـبت الكثـير ونشـرت مئات الصـور عنهم واطن هـنا بسـعادة ورخاء  النه طـا ا
جـدون أو يتباهون او يدافعون عن .. لكـني دائما اتذكر بعض العـراقي عندما 
حـكام الـعـراق السـابقـ واحلالـي بـالرغم  أنـهم لم  يـعمـلوا شـيئـا للـوطن سوى
احلروب والـدمار والـدكتـاتوريـة وسيـطرة عـوائـلهم  عـلى العـراق كأنه مـلك خاص
واطن الـسويدي عن ملكه  الذي جـعل بلده جنة الله لهم.أذن مـاذا  يفعل ويقول ا
لك واحلـكومة في االرض .. أنا  مـتاكـد من ان السويـدي يعـتبر هـذا من واجب ا
ان يوفـرا السعـادة للشـعب بدون منيـة  واال عليه الـرحيل وياتي بـدال عنه شخص
اخـر يـسـتطـيع ان يـوفـر لـلـشـعب كل مـا يـريد.. يـوجـد في الـسـويـد مـواطـنون من
جنـسيات مختلـفة يقدر عددها ب 170جنـسية يعيشـون في هذا البلد مع الشعب
السـويدي ولهم نفس احلقوق والواجبات .. فـالقانون  متساو  وعادل مع اجلميع
ـلك وعـائـلته ولـهـذا تـرى كل هذا ـا فيـهم ا فـهنـا ال سـلـطـة فوق سـلـطـة القـانـون 

التقدم والرقي في السويد .. 
التـحدث عن الـسويـد يجعـلني اشـعر بـالفـرح الني جزء من هـذا الوطن   وأحزن
والني اتــذكـر وطـني األم  الـذي اصــبح حـزيـنـا وجــريـحـا بـسـبب

. سياسة حكامه على مر السن
 } } } }

كل عـام ووطـني الـثـاني الـسـويـد بـخـيـر وتـقـدم ورفـاهـية
وسعادة 

وكل عـام ادعــو وأرفع يــدي الـله ان يــعــود وطـني االول
لعافيته.
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ـة على امـتنـا هي ذكـرى السـادس من حزيـران من عام قبل ايـام مرت جتـربـة مؤ
ة جليوشنا الـعربية امام الكيان الصهيوني 1967 حيث عشـنا خيبة اخرى وهز
ليـحتل اراض عربية اخرى في مصر وسوريا واالردن ما زالت بعضها حتت نير

االحتالل الصهيوني .
وبرغم كل ما كتب من بحوث ودراسات وما عقدته االنظمة العربية من اجتماعات
قـمـة او بـ االحـزاب فـان واقـعـنـا احلـالي الـذي نــعـيـشه يـصـفع جـمـيع االنـظـمـة
ة والنكبة ولم تكترث ختـلف ميولها واجتاهاتها التي لم تستـفد من درس الهز
ة حزيران بالتـضحيات فـبقيت مـتفرقة تـنهشـها الصراعـات اجلانبـية .. بعد هـز
ـضـحـيـة دومـا ـغـلـوبـة عـلى امـرهـا  ا خـرجــنـا نـحن الـبـسـطـاء  من اجلـمـاهـيـر ا
بتظـاهرات تطالب باعـادة النظر بالنـظام العربي ككل وتصـحيح مساراته وايجاد
معاجلـات لواقع الفـرقة والتمـزق وتغليب الـثانوي على الـرئيس  غير انـها  وكما
ـعسول عن الـتضامن ـعتاد  لم حتـصد غـير الوعـود والشعـارات والكالم ا هو ا
العـربي وتعزيز االمن القـومي ومشاريع وبرامج سـياسية واقـتصادية واجـتماعية
لم تـر الـنـور وكـانت كـسـابـقـاتـهـا تالقي الـعـقـبـات من انـظـمـة تـعـمدت افـشـال كل
مشـروع يسهم في وضع حد حلـاالت الضعف العـربي . فمن دون تزويق لاللفاظ
يـجب ان نـعـتـرف بـان اوضــاعـنـا الـعـربـيـة حـالـيــا هي في اسـوأ حـاالتـهـا في كل
اجملاالت وزاد االمـر بؤسـا وقتامـة بعـد احتالل الـعراق ومـا اعقـبه من انتـكاسات
في سوريـا وليـبيـا واليـمن وال اظن ان بـقيـة اقطـار وطنـنا في احـسن حال !بل ان
واطن العربي في ارجاء مراجـعة بسيطـة البسط القضـايا ومنهـا موضوع تنقـل ا
ا شبه مـستحيلـة في بعض االقطار  كـما ان الشعور وطنه الـكبير تعـقدت بل ر
الـقـومي انحـسـر بـعد ان عـجـزت االحـزاب والتـيـارات الـقومـيـة من ايـجاد صـيـغة
وصار البعض توحد خـطابها وصفوفهـا امام جماهير فقدت ثـقتها بالكثـير منها 
ـركـزية يـتفـاخـر بـوالئه لالجنـبي عـلى حـساب وطـنه .. كـانت فـلسـطـ قـضيـتـنا ا

واليوم حماية اوطاننا من التشظي اكبر هم يشغل البال .
وجـعة اخلوض في اسبـاب نكبة حـزيران  فقد  النريـد بعد كل هذه الـسنوات ا
تـنــاولـهــا في اكـثــر من مـوضــوع  سـواء مــا يـتـعــلق بـعــدد اجلـيــوش الـعــربـيـة او
مـنــظـومــات االسـلــحـة الــتي تـمــتـلــكـهــا بل ان بـعض الــدراسـات انــتـقــدت الـواقع
ـمـزق االوصـال  غيـر انـنا الـسـياسي واالقـتـصـادي في وطنـنـا الـعربي الـكـبـير ا
عليـنا كمـواطن  في ضـوء اخملاطر الـتي تهدد مـستقـبل امتـنا ووجودنـا ان نعيد
ـغرب حـسابـاتنـا ونـعيـد لنـفوسـنا قـيم النـقاء الـقـوميـة التي كـانت جتعل من ابن ا
يـخـرج بـتـظـاهـرة من اجل االنـتــصـار لـقـضـيـة في مـصـر او سـوريـا او الـيـمن او
العـراق وان نسأل انـفسـنا كـجيل عـاش مراحل اخلـيبـات والنـكسـات و بشـجاعة
درسة  او الدائـرة لتحص عن ما قـدمناه الوطاننـا كل من موقعه في البـيت او ا
االجيـال من خطورة مـا تتـعرض له من افكـار تريـد ان تسلـخه من ارضه .. فبات
شــبـابـنــا يـبـحث عن فــرص الـهـروب والــلـجـوء كـبــديل عن انـظــمـة حتـكم االوطـان

فـضيعتها واضــــاعت معها  حقوقنا وقتلت احالمنا  .. 
ـكن ان تـصـحـو ـا  لـنـغـيـر انـفـسـنـا ونـراجـع واقـعـنـا عـنـدهـا ر
انظـمتـنا وتعـيد حـساباتـها ان لم يـكن من اجل الوطن فمن
ـتـرديـة وهـذا االنـحـدار اجـلــهـا هي .. فـبـقـاء االوضـاع ا
الـذي نـشـهـده سـيودي بـهـا المـحـال . استـمـرار واقـعـنا
بهذا السوء البد ان يفضي الى مزيد من النكسات فهل
هـنـالك من يـجـعل من النـكـسـة فعـال منـطـلـقا لـتـصـحيح

واقع عربي مهزوم ?!
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. الصحافي
وأطـلق سـراح الـعــالم اخلـمـيس بـعـد
اعـــتــقـــاله 16 شـــهـــرا في الـــواليـــات
ـتــحــدة فـيــمـا أفــرجت طــهـران عن ا
الــعــســكــري الــســابق في الــبــحــريــة

األميركية مايكل وايت.
وقـــــال أنـــــصـــــاري "آمل أن يـــــتـم في
مــــســــتــــقــــبـل قــــريب إطالق ســــراح"
إيــرانـــيــ آخـــرين مـــســجـــونــ في

اخلارج مؤكدا أن وزارته ستبذل كل
ما بوسعها لتحقيق ذلك.

من جــهـته عــرف طـاهــري عن نــفـسه
بأنه "طـبيب إيـراني مـتهم بـااللتـفاف
عـلى الــعـقـوبــات األمـيـركــيـة" شـاكـرا
وزير اخلارجية محمد جواد ظريف.
وقـال لـلــصـحـافــيـ "اشـكــر حـكـومـة
اجلـمــهــوريـة اإلسالمــيــة اإليـرانــيـة
ومسؤول أعزاء بـينهم ظريف الذي
عــمل جـــاهــدا ومــســـؤولــ آخــرين

ويـؤكــد الـرئــيس األمــيـركي مــنـذ ذلك
احلـ عــزمه عــلى الـتــفـاوض بــشـأن
اتـفـاق جـديــد وجـرت عـدة وسـاطـات
بــهـــذا الــصـــدد وال ســيــمـــا وســاطــة

فرنسية لكنها فشلت جميعها.
وتعتبـر عملـيات اإلفراج عن معـتقل
في غــالب األحــيــان وســيــلـة خلــفض

حدة التوتر.
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وقتل 12 مـقـاتالً مـوالـيـاً إليـران عـلى
األقل جـراء غــارات شـنّــتـهــا طـائـرات
مجـهـولة الـهـويّة عـلى أحـد مواقـعهم
في شـــــرق ســــوريــــا وفـق مــــا أفــــاد
ــرصـد الــســوري حلـقــوق االنــسـان ا
رصـد أنّ "ثماني امس األحد. وذكـر ا
غـارات اسـتـهدفـت قبـل مـنتـصف لـيل
الـســبت األحـد مـقــراً لـقـوات مــوالـيـة
إليـران فـي ريف ديـر الــزور الــشـرقي
ما أدى إلى مصرع 12 مقاتالً عـراقياً
وأفغانياً وتدمير آليات وذخائر".ولم
ــرصــد من حتــديــد هــويــة يــتــمــكن ا
الطائـرات التي شـنّت الغارات إال أن
مـــديـــره رامـي عـــبـــد الــــرحـــمن رجّح
لــــوكـــالــــة فـــرانـس بـــرس أن تــــكـــون
اســـرائـــيـل مـــســـؤولـــة عن تـــنـــفـــيـــذ
الـغــارات.ونـادراً مــا تــؤكـد إســرائـيل
تنـفـيـذهـا غارات في سـوريـا إال أنـها
ا تصفه تكرر أنهـا تواصل تصدّيـها 
محـاوالت إيـران الرامـيـة إلى تـرسيخ
وجـــودهـــا الــعـــســـكـــري في ســـوريــا
وإرسـال أسـلـحـة مـتـطـورة إلى حـزب
الـله الــلـبـنــاني.وتـعـتــبـر أن الـوجـود

نـــشـــطـــوا ألشـــهـــر لـــضـــمـــان إطالق
سراحي".

وطاهري هو ثانـي عالم إيراني تفرج
ــتـــحــدة األســـبــوع عــنـه الــواليـــات ا
اضي ويعـود إلى إيران بـعد عودة ا

سيروس عسكري األربعاء.
واتـهم طـاهـري بـانــتـهـاك الـعـقـوبـات
األميركـية بـإرساله مـنتجـا تقـنيا إلى
إيران وأقر في كـانون األول/ديسـمبر
ــالي بـــانــتـــهـــاك واجب اإلفـــصـــاح ا
بـإيـداعه 277344 دوالرا في مـصـرف
من خالل عدة دفـعات نـقـدية بـحسب

ما ورد في وثائق قضائية.
وجهة إليه ونفى اإلثن االتهـامات ا
باعتـبارها "جـائرة وخاطئـة" بحسب

وكالة فارس.
وقـال "كــنت أسـاعــد جـامــعـة طــهـران
عــلى تــطــويـر لــقــاح ضــد الــســرطـان

موجه خصوصا للنساء".
ودعت إيـران مـرارا إلى تـبـادل شـامل

تحدة. للمعتقل مع الواليات ا
ويـخــيم تــوتــر شـديــد بـ الــبــلـدين
تـــصـــاعـــد مع انـــســـحـــاب الـــرئـــيس
األمـيــركي دونــالـد تــرامب عـام 2018
ـبرم بـ إيران من االتفـاق النـووي ا
والدول الست الكـبرى وإعادة فرضه
عـقــوبـات مــشـددة عــلى اجلـمــهـوريـة
اإلسالمــيــة. وردا عــلى ذلك بــاشــرت
إيران التخلي تـدريجيا عن تـعهداتها
وجـب االتفـاق الـرامي إلى الـتـثبت
مـن اقـــتـــصــــار بـــرنــــامـــجـــهــــا عـــلى

دنية. االستخدامات ا

اإليراني دعـماً لـنظـام الرئيـس بشار
األسـد يـشكل تـهـديـداً لـهـا مـتـعـهدةً
ـواصـلـة عــمـلـيـاتــهـا حـتى "رحـيل"
إيران منها.وتَـكرّر في اآلونة األخيرة
اسـتـهــداف مـواقع عــسـكـريــة تـابـعـة
لــلـــقــوات اإليـــرانــيــة واجملـــمــوعــات
والية لها خصوصاً في منطقة دير ا
الزور.وتنتـشر قوات إيـرانية وأخرى
عـراقـية ومـجـمـوعـات مـوالـيـة داعـمة
لدمـشق في مـنـطـقـة واسـعة في ريف
ديـر الــزور الـشــرقي خــصـوصــاً بـ
مـــديـــنـــتي الـــبـــوكـــمـــال احلـــدوديـــة
ــرصـد جـاءت ـيـاديـن.وبـحـسب ا وا
الغـارات لـيالً بعـد اسـتقـدام مـقاتـل
أفـغـان تـعـزيـزات عـسـكـريـة من قـريـة
قــرب احلــدود الــعــراقــيــة إلى مــركــز
جتمّع ضـخم لـلـقـوات اإليرانـيـة قرب
اثلة في يادين.وتسبّبت ضربات  ا
ـقتل خمسـة مقاتل  31أيار/مايو 
غير سوري موال إليران في بادية
ـرصـد.وفي 17 الـبـوكـمـال بـحـسب ا
أيـار/مـايـو أســفـرت ضـربـات جـويـة
عن مــقـتل ســبـعــة مــقـاتــلـ مــوالـ
ـرصــد بــعــد أيـام من إليـران وفـق ا
اســــــتـــــــقـــــــدامـــــــهـم تـــــــعـــــــزيــــــزات
عسكريـة.وتشهـد سوريا نـزاعاً دامياً
قـتل أكـثر من منـذ الـعام 2011 بّب 
380 ألـف شــــــــخـص وأحلق دمــــــــاراً
هائـالً بالـبـنى الـتحـتـيـة والقـطـاعات
ـنــتــجــة وأدى إلى نـزوح وتــشــريـد ا
مـاليـــــ الـــــســــــكـــــان داخـل الـــــبالد

وخارجها.

{ طـــهــران ) –أ ف ب) عـــاد الــعـــالم
اإليراني مـجـيـد طاهـري صـباح امس
اإلثنـ إلى بالده بعـدما أفـرجت عنه
ـاضي ـتــحـدة األسـبـوع ا الـواليـات ا
في إطار عـمـلـية تـبـادل سجـنـاء على

ما أوردت وكالة إيسنا الطالبية.
وكان نـائب وزير اخلـارجيـة اإليراني
حس جابـري أنصاري في اسـتقبال
طاهري لدى وصـوله إلى مطار اإلمام
اخلـمــيـني الـدولـي بـحـسب الــوكـالـة

U«∫ اخلارجية اإليرانية نشرت على حساب وزير اخلارجية محمد جواد ظريف على االنترنت تظهره مع العالم مسعود سليماني  Š

rKŽ∫ محتج يرفع العلم اللبناني خالل تظاهرة قبالة مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت



مــاذا يـبــقى من مـبــرر لــلـعــدالـة  حــ حتـفظ اوراق الــقـضــايـا وتــسـوف الــقـراءة
وجـبة  وتظل احلـافة سـيدة احلـضور  ويتـاح تهـريب االتهام   الى اجل تـمعنـةا ا

غير مسمى.
ـتحـدة االمـريكـيـة يقع اضـيـة  في الواليـات ا ان الـذي حـصل في االيام الـقـليـلـة ا
ضـمن ذات االجـواء  الـتي دفـعت االمـور الى تـرك  (الـهـواء يـذبـذب الـغـسيـل على
ـثل الـعـربي  اي زج ـضـطـربـة كـمـا يـرى ا احلـبل)  والـتـذبـذب يـعـني  احلــركـة ا

االوضاع بالعديد من االحتماالت 
ـتـحـدة االمــريـكـيـة من خالل ــنـظـومـة  احلــاكـمـة  في الـواليــات ا   لــقـد تـوالـدت ا
ـترامي مخـاضات عـسيـرة على انـقاض احلـرب االهلـية الـتي ضربت هـذا البـلد ا
االطراف في الـقـرن الـثامـن عشـر ومـا صـاحب ذلك من محـاوالت ذوبـان  قـسري
ـلــونــ االخــرين   واحلـال ان مــؤلم لــهـويــات الــســكـان االصــلــيـ والــزنــوج وا
الـشـرطي ديريك تـشـوف الـذي (خـنق) جورج فـلـويد كـان يـستـثـمر االتـاحـة التي
ـنظومـة) اذ لو اعتـقد العـكس لعرف حـدود سلطـته بانهـا ليست وفرتهـا له تلك (ا
ـنع  الـهـواء عن فـلويـد  حـتى وان كـان قـاتال عـاتـيا  الـقـتل  ولـيس من حـقه ان 

وليس متهما بترويج ورقة نقود مزورة من فئة عشرين دوالر 
ته واضعا نـظارته الشـمسية لقد كـان الشرطي الـقاتل يسـتمتع خالل تنـفيذ جـر
على رأسه وضاغطا بركبته على عنق فلويد مع نظرة (ثاقبة) باجتاه االفق  واثقا

شاركه ثالثة افراد شرطة اخرين ! من ضرورة االجناز الذي يقوم به 
انه االستمـتاع بعينه  اسمـتاع غير مقطوع من مـشاهد امريكية تـاريخية معروفة
ـارسه مـهــاجـرون اوروبـيـون اقـطـاعــيـون بـيض بـ احلـ لـيس اقـلـهـا مــا كـان 
واالخر من الـعاب دمويـة حيث كـانوا يجـمعون الـزنوج على خط شـروع ويأمروهم
بالركـض السريع ومن ثم يطلقون النار عليهـم  فيقتل من يقتل  وينجو من ينجو
ــفـاضــلـة تــتم احــيـانــا بـ الــزنــوج واالرانب  حـسب االجــواء  ونـوع  وكـانت ا

 . اخلمور التي تضرب عقول اولئك االقطاعي
ـتحـدة االمريكـية االن هو االعـياء بـعينه من اخلالصة  مـا يحصـل في الواليات ا
ــتـراكم الـذي يــتـسـلل  مــتـكـررا حــسب رقـة الـغالف ثـقل الـوزن غــيـر االخالقي ا
اخلـارجي لـلـعـدالـة  وهـو ذات االعيـاء الـذي شـخـصه سـريـريـا عـالم الـلـسـانـيات
االمـريـكي تـشـومــسـكي  عـنـدمـا حـدد عـشـر عــنـاوين ضـمن هـامش خـداع واسع
ــشـكل تــقـد احلــلـول   ســيـاسـة االلـهــاء  خـلق ا تــشـهــده بالده  يـتــألف من 
ألتقـهقر  استراتيجية التأجيل  مخـاطبة الرأي كأطفال صغار  تأجيج العواطف
عـلى حسـاب الـتفـكـيـر  تكـريس ثـقافـة الـتـجهـيل بـغطـاء سـعـة التـوعـية  تـشـجيع
اجلمـهور على استـساغة الـبالدة  تكريس الـشعور بالـذنب  معرفـة االفراد اكثر
ـا يـعـرفـون انـفـسـهم  امــا الى اين تـذهب االمـور بـعـد الـذي حـصل في مـديـنـة
مـنـيـابـولس  فـاالعتـقـاد االقـرب ان االقـفـال الـتي يـصـنـعـا الـرئيـس ترامـب لم تـعد
حتـمـيه وانه وقـع صـاغـرا حتت وطـأة مـتـوالـيـة من االخـفـاقـات وان فـكـرة االدمـان
على مـتواليـة االنسـحاب وتكـريس مفـهوم  كـشف عنه منـذ اربع سنـوات ح قال

(التخويف هو السلطة احلقيقية)
ـقدسـة بحـضور الـسالح تلـويث لقـيمـة الدين  لـقد اخلالصة   اشـهار  الـكتب ا
خـسـر تـرامب الـصـورة الـتـذكـاريـة من االسـاس عــــنـدمـا حـاول ان يـسوق نـفـسه
مؤمـنا  وخسر  مرة ثانـية عندما لم يـفتح االجنيل ليقـرأ منه ولو سطرا واحدا  
وخـسـر مرة ثـالـثة عـنـدما  حـرص وزيـر الدفـاع مـارك اسبـر عـلى ان تكـون هـناك
ـوقف الـسـيــاسي واجلـيش االمـريـكي   مـعـتـرفـا انه لم يـكن مـسـافـة وازنـة بـ ا
عـنى مضـاف اعترف يدري ان الـرئيس تـرامب كان يـنوي اخذ تـلك الصـورة  و

شهد ان الرئيس ورطه في ذلك ا
اعتقـد ان مقتل فـلويد اباح بـشجاعة نـادرة للرأي العـام االمريكي ان يعـيد ترتيب
لقد انـهارت سلطة اولوياتـه على اساس التلـويح بالقوة الواعـية  وليس الغـاشمة 
تـغيـرات ان زوجة الـشرطي تـشوف التـخويف  ولم يـعد اخلـداع ينطـلي  واول ا

طلـبت الـطالق مـنه ........ بل واعـتقـد ان تـرامب سيـخـتنق
رات قـبلة  وسـيتم   ابتـكار  اكثـر في االيام القـليـلة ا
تنـفس  لكنـها لن تكفـيه اصال في محاولـة االبتعاد من
مــرحـلـة االفــول الحـظـوا كــيف  رد عـلى وزيــر الـدفـاع
اذ لم يــنـــعــته اال بـــالــكــلب االســـبق جــيـــمس مــاتــيـس 
سـعـور  لقـد جلأ تـرامب الى الـشتـيمـة وهـذه بضـاعة ا

. فلس ا
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تـسـلم قيـادتـها  شـخـصيـا وبـعد أن 
حتـريـر إرادتـهـا من هـيـمـنـة اجملـمـوعة
تخلفة وغير الكفوءة التي العسكرية ا
تــمـت مــحــاكــمــتــهــا بــعــد طــردهــا من
شـير عبد احلكيم مثلة ب (ا اجلـيش ا
ـسـلـحة عـامـر الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
والـــنـــائب األول لـــرئــيس اجلـــمـــوريــة
وشـمس بـدران وزير احلـربـية وصالح
نـصر مدير اخملابـرات العامة) والزمرة
ـتـآمـرةالـتي إرتـبطـت بهم الـفـاسـدة وا
من كـبار الـضبـاط والقـادة العـسكـري
الـتي تسـلطت عـلى اجليش بـغير وجه
حق وجـعـلت من نـفـسـهـا وصـيـة عـليه
ثم قـادت الوطن الى الـنكسـة بإهمـالها
وال مـبـاالتـهـا وخـيـانتـهـا لـلـمـسـؤولـية
فاجئة الوطنية.. لقد كانت األستقالة ا
لـلـرئــيس عـبـد الـنـاصـر عـقب الـنـكـسـة
شير عامر وضباطه الـتي تسبب بها ا
من قــادة األفـرع الـعـسـكــريـة قـدجـعـلت
الـــشــعـب الــعـــربي في مـــصــر وفي كل
أرجــاء الـوطـن الـعــربي الـكــبـيــر يـدرك
ــؤامــرة الــتـي يــتــعــرض لــهــا حــجـم ا
الـــوطن وقـــائـــده اخملـــلص الـــذي كــان
ـســرح الـســيـاسي هــدف إزاحـتـه عن ا
وإســقـاط نـظــامه الـثـوري هــو الـسـبب
األول وراء الـعـدوان الـصـهـيـوني الذي
تـدعـمه اإلمـبريـالـية األمـريـكيـة بـكل ما
يـــحـــتـــاجـه عـــســـكـــريـــا وســـيـــاســـيـــا
وإقــــتـــصــــاديـــا ولــــذلك أدرك بــــحـــسه
الــوطـــني والــقــومـي الــســلــيم ان هــذا
الــعــدوان الـغــاشم ال يــســتـهــدف عــبـد
الناصر شخصيا فقط وهو أمر واضح
ومـطلوب أمريكـيا وصهيونـيا ورجعيا
ـثـله من مــشـروع قـومي عـربي بـل مـا
نــهــضـوي وتــدمــيـر مــنــجـزاتـه وخـطه
الـــوحــدوي الـــثــوري ومن ثـم الــعــودة
ــصــر وبـاألمــة الـعــربــيـة الى عــهـود
الـتبعية واإلحتالل واإلقـطاع والهيمنة
األجـنبية والتخـلف والظلم اإلجتماعي
وســـيــطـــرة اخلـــونــة والـــعــمـالء عــلى
ولذلك فـقد تدفق الى الشوارع الـسلطة
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نــنـــسج مــنـــهــا نــهــارا جـــديــدا أكــثــر
وأكـثــر مــدعـاة الى األمل ..أن إشــراقــا
وقف أثبت أن رقعة من شـعبنا بهـذا ا
أرضـه قــــــد تــــــســــــقط حتـت إحــــــتالل
ولكن أي رقعة من إرادته ليست الـعدو
قـــابــلــة لـــلــســقـــوط حتت أي إحــتالل
وإرادة الــشــعب لــيــست أي رقــعــة من
وهي الفارق هـي القول الفصل األرض
ــة واإلسـتـسالم بــ الـقــبـول بـالــهـز
ـقــاومـة وبـ الــتـصــمــيم عـلـى ا لــهــا
كن إسـتعادة واإلصـرار علـيها حـتى 
وإســتـــعــادة رقـــعـــة األرض احملــتـــلـــة
وأن تـقـع رقـعــة من الــنــصــر الــضـائـع
ارض الــوطن أسـيــرة في يـد عـدو زود
فـهـذه لـيس بـإمـكـانـيـات تـفـوق طـاقـته
وال هي الــنـصـر ــة احلـقــيـقــيـة الــهـز
ولـكن أن تـقع إرادة احلــقـيـقـي لـلـعــدو
الـشعب أسيرة في يـد هذا العدو فهذه
ــة احلـقــيــقـيــة..)ومن أجل هـي الـهــز
إسـتعـادة النصـر الضـائع الذي فرطت
به الـطغمة العـسكرية الفـاشلة فقد بدأ
عــبـد الــنـاصـر يــعـد الــعـدة لــلـمــعـركـة
ـقبلة التي ستـحرر األرض وتطهرها ا
مـن دنس احملــتــلــ األوغــاد من خالل
ـسـلـحـة بـعـد أن إعـادة بـنـاء الـقـوات ا
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اخـتلف الـكثيـرون في تفسـير استـقالة
عـبد الـناصر وانـعكـاساتهـا واألسباب
ولكن اغـلبـهم اتفـقوا الـتي أدت آلـيهـا 
عــلى ان هـذه األســتـقــالـة كــانت دعـوة
شـاريع الصهيونية قاومة ا صـريحة 
واألمــريــكـيــة والــتـصــدي لــلـمــعــتـدين
ومـقـاومـة مـخـطـطـاتـهم اإلسـتـعـمـاريـة
الــسـاعـيــة الى تـركــيع األمـة الـعــربـيـة
وفـرض الـكـيـان الصـهـيـوني الـغاصب
بـالـقـوة في الواقـع العـربي وهـو األمر
الــذي رفــضه عــبــدالــنـاصــر ومــعه كل
ـناضـلة احـرار وجـماهـيـر هذه األمـة ا
الـتي تشبثت بقائدها احملبوب بالرغم

ة..  من قسوة النكسة ومرارة الهز
لــقـد كــانت تـلـك الـهــبـة اجلــمـاهــيـريـة
الـــكــبــرى في الـــتــاسع والـــعــاشــر من
حـــزيـــران عـــام 1967رســــالـــة قـــويـــة
واضـحـة ال حتـتـمل الـتأويـل من شعب
عـربي بـاسل وأمة عـربـية عـظـيمـة بأن
النكسة العسكرية التي وقعت ال تعني
أن إرادة الــوطـن قـد هــزمـت وأن األمـة
قـد إستسلـمت ورفعت الرايـة البيضاء
وهي لـيـست أكـثـر من خـسـارة مـعـركة
في حــرب طـويــلـة األمــد لم تـنــته بـعـد
وأن فــصــلــهــا األخـيــر ســيــكــتب بــعـد
حتــــــــريــــــــر الــــــــوطـن مـن اإلحــــــــتالل
الـصـهـيـوني وعـودة فـلـسـطـ ألهـلـها
حـرة عـربـيـة ..وقـد عـبـر الـرئـيس عـبـد
الــــنـــاصــــر عن ذلـك بـــقــــوله بــــعـــد أن

ـطـلب اجلـمــاهـيـر الـثـائـرة إســتـجـاب 
بـالتراجع عن إسـتقالته بـأعتباره رمزا
لـلتحـدي والصمـود وعنوانـا للمـقاومة
والــــثــــورة والــــكــــرامــــة الــــوطــــنــــيــــة
والــقـومـيــة(لـقـد كــان مـوقف جـمــاهـيـر
شـــعــبــنــا يــومي 9و 10حـــزيــران هــو
ــان بـالــنـفس الــتـعــبـيــر احلي عن اإل
وبــــــــسالمــــــــة اخلـط الـــــــنــــــــضــــــــالي
ـوقف كـان ..والـلـه إن هـذا ا ـبـاد وبــا
هـو بذاته نقـطة التـحول في األزمة..إن
وقف كـان هو احلد الـفاصل ب هـذا ا
الـــظـالم الـــذي أطـــبق عـــلـــيـــنـــا وبـــ
ورحنا الـضيـاءالذي أمسـكنـا بخيـوطه

والـــســاحــات مــئــات
اآلالف مـن أبـــــــنـــــــاء
الــشـعب الـعـربي في
مــصــر وغــيــرهـا من
األقـــطــار الــعـــربــيــة
رفـضا إلستقالة عبد
الــنــاصــر وإصــرارا
عـــــلى مـــــواصـــــلــــة
الــــــقـــــتــــــال وعـــــدم
ة.. الـقـبول بـالهـز
ويـــنـــقل الــدكـــتــور
لك في أنـور عـبـد ا
كــــتـــابه(اجملــــتـــمع
ــــــــــــــــصــــــــــــــــري ا
واجلـــــــــــــــيــش)عـن

ــعـادي ــفــكــر الــيــهــودي ا الــكــاتب وا
لـلصهيونية "إسحاق دويتشر" في آخر
أعـمـاله إعتـرافـا سيـاسيـا مـؤثرا يـقول
فيه(كانت هناك دقيقة عند وقف إطالق
ـة مـصـر الــنـار عـنـدمـا بــدا وكـأن هـز
ســتـــؤدي الى ســقــوط عـــبــد الــنــاصــر
وحتــطــيم الــســيــاســة الــتي إرتــبــطت
بــإســمه ولــو حـدث ذلـك لـكــان الــشـرق
األوسط بـالـتـأكـيـد تـقـريـبـا قـد عاد الى
دائـــرة الــنـــفـــوذ الــغـــربي لـــكن ذلك لم
يــحـدث فــاجلــمـاهــيـر الــعــربـيــة الـتي
خـرجت فـي شـوارع ومـياديـن الـقـاهرة
ـطالـبة عـبد ودمـشق وبـيروت وبـغداد 
الـناصر بالبقاء في منصبه حالت دون
أن يــتم ذلك ..كـان ذلك أحـد الـنـبـضـات
الــتـاريــخـيــة الـنــادرة الـتي تــصـلح أو
ـيـزان الـسـيـاسي خالل دقـائق تـقــلب ا

معدودة..
ة جاءت رة وفـي ساعـة الهـز وهـذه ا
ـبادرة من القـاعدة بأثـر فوري وليس ا
هــنــاك ســوى حــاالت قــلــيــلــة جــدا في
الـتاريخ حـينمـا وقف شعب الى جانب

نهزم..) قائده ا
لـــقــد كـــان الـــهــدف من وراء الـــعــدوان
الـصهـيوني الـغادر على األمـة العـربية
فـي اخلـــــــامس مـن حـــــــزيـــــــران عــــــام
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صانع. عامل وا وانشاء ا
ـــلك غـــازي بن فـــيــصل - 1939 وفـــاة ا
بـحــادث سـيـارة بـبـغـداد  وتـسـلم ابـنه
الـقاصـر فيـصل الثـاني  واختـيار خال
فــيــصـل االمــيــر عــبــد االله بن عــلي بن
احلس وصبا على العرش حل بلوغ

السن القانوني للملك الصغير.
-1941 قـيـام ثورة مـايس بـقيـادة رشـيد
عـالي الكيالني رئيس الوزراء وعدد من
ـانـيـا ضـد ـسـانـدة ا ضـبــاط اجلـيش 
ـلـكيـة  تـدخل الـبريـطـانيـ وقـصفت ا
بــغـداد واحلـبـانــيـة والـقــواعـد اجلـويـة

. شارك واعدم الضباط ا
ـتــحـدة - 1947انــشـاء مــنــظـمــة اال ا
وانـضـمام الـعـراق لعـضويـتـها وانـشاء

مجلس االمن الدولي.
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- 1948 قـــيــام اســـرائــيـل بــاغـــتــصــاب
فــلــسـطــ بـدعـم بـريــطـانــيــا وامـريــكـا
وبـداية حمالت واسعـة لتهجـير اليهود
ــيــعــاد مـن كل دول الــعــالم الى ارض ا
حــسـب ادعــاء الــيــهــود  وبــدات اكــبـر
عـمـلـية تـهـجيـر لـلـعرب الـفـلـسطـيـن 
ـــعــارك مع ودخـل الــعـــرب والــعـــراق 
اسرائيل أوقفت بقرار من مجلس االمن

الدولي.
- مـظاهرات واحتجـاجات واعتصامات
ومــواجـهـات مع الـشـرطـة واجلـيش من
احلـــركــــات الـــوطـــنـــيـــة والــــبـــعـــثـــيـــة
والـشـيـوعـيـة والـقـومـيـة وبـدايـة ظـهور
احلـــــركــــات االسـالمـــــيــــة  وشـــــهــــدت

مظاهرات من عام 1948 حتى 1952.
-1950- 1951 اضــطـرابـات مع الـيـهـود
الـعراقـي بـتاثـير احلركـة الصـهيـونية
ـلك واحلــكــومـة تــفـتح وإســرائــيل  وا
بــاب الـهـجـرة لـهم وإســقـاط اجلـنـسـيـة
عــنــهـم وهــجـرة  120 الـف مـنــهم خالل

عام واحد.
- 1952 وصــول ايـرادات الــنـفط الى  1
مـــلـــيـــون دوالر ســـنـــويـــا بـــعـــد زيـــادة

االستكشافات واإلنتاج.
- 1954رئــــيس الـــوزراء نــــوري بـــاشـــا
الــســعـيــد يــسـتــعــ بـخــبــراء مـال من
سـويـسرا  بـعد وصـول ايرادات الـنفط
الى 5 مـليـون دوالر سنـويا  ويـضعون
خــطـة 100عــام لـلــنـهـوض االقــتـصـادي
والــتــعـلــيــمي عـام 1955 ويــنــصــحـون

بتشكيل مجلس االعمار.
- 1956 تــشـكـيل مـجــلس االعـمـار الـذي
وضع خـطة للـنمو الشـامل وانشاء بنى
ارتـكـازية وخـطـوات اقتـصاديـة لـتقـوية
الــدولـة  تــوازي مع الــنـمــو الـســكـاني
الـذي بلغ ثالث مالي وخـمسمائة الف
نـسـمـة حيـنـهـا  واحـتجـاجـات واسـعة
فـي بـــغــــداد عــــلى الــــعـــدوان الــــثالثي
االســرائــيــلـي الــبــريــطــاني الــفــرنــسي
ومــهـاجـمــة مـصـر بــسـبب تـأمــ قـنـاة

السويس.
ـلكـية 1921  _ 1958 - شـهـدت الفـترة ا
تـــغــيــر وإقـــالــة واســتـــقــالــة ٥٦ وزارة
بــأوامـر مــلـكــيــة  وألسـبــاب مـخــتـلــفـة
ـان تــتـعـلق بـالـتـنــافس احلـزبي والـبـر
ـــواقـف الـــدولـــيـــة والـــتــــظـــاهـــرات وا

والتأثيرات الداخلية واالقليمية.
- 14 تـمـوز 1958 قـيـام حـركـة الـضـباط
االحــرار بـزعــامــة الـعــمـيــد الـركن عــبـد
الـكـر قـاسم بـانقالب عـسـكـري وثورة
لك ـلكي  وقتل ا مـسلحـة ضد احلكم ا
فـــيـــصل الـــثـــانـي واألمــيـــر عـــبـــد االله
ورئـــيـس الـــوزراء نـــوري الـــســـعـــيـــد 
وإعالن تـأسيس اجلمـهورية الـعراقية 
وتـعينه رئـيس للجـمهورية وبـدأ سلطة
حـكم الـعسـكر  والـغاء مـجلس الـنواب

وقــعت الـبـالد والـدولــة وسط مـنــطـقـة
الـشـرق االوسط الـصـعبـة الـتـضاريس
وديـــان وصــحـــراء ســهـــول وهــضــاب
وانــهــر  وحــولــهــا صــراعــات دولــيــة
ـشــاكل عـلى ــا جـعل ا واقــلـيـمــيـة  
مـدى 2000 ألـفي عـام مـضت مـسـتـمرة

وحلد االن
وعـام 750 مـيـالديـة بـدايـة بـنـاء بـغداد
عــاصـمـة الــعـراق والـدولــة االسالمـيـة
بـعهد اخللـفاء العبـاسي  وقيام اول
دولــة عـراقـيــة بـعــد الـدولـة الــبـابــلـيـة
والــســومــريـة واألكــديــة واآلشــوريـة 

استمرت حتى عام 1258 .
ـــغــول  - 1258حـــتى 1534 احـــتالل ا
واحـتـالل ومـعـارك من تـيـمـور والـتـتـر
والـــتــرك  وبــقــيت الـــصــراعــات عــلى
مـــنـــطـــقـــة الـــشـــام واحلـــجـــاز ووادي
الـــرافــدين  وهـــاجم خاللـــهــا الـــتــتــر
والــــتـــمــــوريــــنك والــــفـــرس والــــتـــرك

واستمرت الصراعاتو
- 1534 ســيـــطــر الــعــثــمـــانــيــ عــلى
ـنـطـقة مـنـاطق واسـعـة من الـعـراق وا
عارك اسـتمرت حتى دخول اإلنـكليز 
ـــيـــة الــــثـــانـــيـــة ضـــد احلـــرب الــــعـــا
الــعـثـمـانـيـ  من عـام 1914الــبـصـرة
ــوصل مـــروراً بــبــغــداد 1917 حـــتى ا
1918  وانـــتـــهـــاء ســـيـــطـــرة الـــدولــة

العثمانية التي استمرت 486 عام.
- 1920 قـــيــام ثــورة الـــعــشـــرين عــلى
االحـــتـالل الـــبـــريـــطــــاني واالنـــتـــداب
وإجـــبــار اإلنــكـــلــيــز عـــلى االعالن عن

استقالل العراق.
- 1921 قـيام الدولـة العراقيـة احلديثة
ــــســــتــــمــــرة حلـــد االن 2020 اَي ان ا
الــعـراق احلـديث من ســبـعـة االف عـام
تــاريخ  الــدولـة احلــديـثـة  100 عــام 
بـتـعـداد سـكـان ال يـتـجـاوز 2 مـلـيـوني

نسمة.
ـلك فـيـصل االول بن عـلي - اخــتـيـار ا
بن احلـس ملكا للعراق  وتكلف عبد
الــرحـمن الـنــقـيب عـام 1922بــتـشــكـيل

حكومة.
ان مجلس نواب - 1952انـشاء اول بر
وســمي الحــقــا مــجــلس األمــة وســمي
مـجلس األعيان اختلفت التسميات مع

مرور السنوات.
-1921 في 6  كـــــانــــون االول تــــشــــكل
اجلــــيـش وعـــام 1922 في  9 كــــانــــون

االول تشكلت الشرطة
ـملـكـة العـراقـية الى - 1932 أنـظـمت ا
ـــتــحـــدة الــتـي حــلت عـــصــبـــة اال ا
يـة الثانية عام 1940بعد بـاحلرب العا

صراعات دولية.
ـــلك فــيـــصل االول في - 1933 وفـــاة ا
بـريطـانيا  وتـسلم االميـر غازي والده
ــلك  وبـــدا اول عــصـــيــان مـــنــصـب ا
مـسلح لألكراد ومطالبة بدولة مستقلة

 . بعد عام
- 1953 صــدور قــانــون خــدمــة الــعــلم
اخلـدمة االلـزاميـة العسـكريـة باجليش
تــراوحت فـتـرة اخلــدمـة حتت شـهـادة
ـتوسطة واالبتدائية وال يقرا ويكتب ا
ثـالث سنوات  واحلاصل على شهادة
اإلعــداديــة ســنــتـ  واحلــاصل عــلى
ـعهـد والكلـية سـنة ونصف  شـهادة ا
وألغي القانون واخلدمة االلزامية بعد
االحـتالل األجـنـبي ضـمن قـرار احلاكم

ر عام 2003. بر
- 1944 زيـادة ظـهـور آبار الـنـفط التي
بـدات بـالـثالثيـنـات واتـساع االهـتـمام
بـالـعـراق  ونـشـاط احلـركـة الـتـجـارية
بــــاحلــــبـــوب والــــصــــوف والـــتــــمـــور
والــصــنـاعــات الــشـعــبــيـة واحلــرفــيـة
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وتـشـكـيل جلـنـة تـشـرع قـوانـ وتـغـير
ســيــاســة الـدولــة لــلــحــكم االشــتـراكي
الـشرقي  لكن استمر باستغالل موارد
النفط وخطة مجلس االعمار  وارتفاع

السكان الو 5 مليون نسمة.
- 8 شـبـاط 1963 قــيـام الـعــمـيـد الـركن
عـبـد الـسالم عـارف والـبعـثـيـ بـثورة
أطـــاحت بـــحـــكم عـــبــد الـــكـــر قــاسم
وإعــــدامــــهـم وتــــعــــ عــــارف رئــــيس
لـلـجمـهوريـة  واستـمـر بخـطة مـجلس

االعمار وموارد النفط.
- 13 نـيـسان 1966 سـقـوط طائـرة عـبد
الـــسـالم عـــارف بـــالـــبـــصـــرة ومـــقـــتل

الرئيس ووزراء وضباط معه.
-  16 نــيــســان 1966 اخــتــيــار الــلـواء
الـــركن عـــبـــد الـــرحــمـن عــارف رئـــيس
لـلـجمـهوريـة  واستـمـر بخـطة مـجلس
االعـمار ومـوارد النـفط  وتصـاعد عدد

السكان 8 مليون.
- 5 حـــزيـــران 1967 قــــيـــام اســـرائـــيل
بــهـجـوم جــوي بـري غـادر عــلى مـصـر
وسـوريـا واالردن  وتـدمـيـر الـطـائرات
ـطـارات  وقـيـام الـقـوة الـعـسـكـريـة وا
اجلــويـة واجلـيـش الـعـراقي بــالـتـدخل
وردع الــهـجـوم واسـنـاد الـعـرب وفـشل
الـطائرات اإلسـرائيليـة وإسقاطـها عند

محاولة اختراق االجواء العراقية.
- 17 تــمــوز 1986 قـــيــام ثــورة قــادهــا
ـساعدة ضـباط اجليش حـزب البعث 
واالطـاحــة بـحـكم عـبـد الـرحـمن عـارف
وتــسـفــيـره خـارج الــعـراق  واخــتـيـار
احــمــد حـسـن الـبــكــر رئـيــســا وصـدام

حس نائب الرئيس.
- 1969 بـدا خـطـة شـامـلة تـضع أسس
قـوانـ وتـشـريعـات واسـتـغالل موارد
الـنفط التي بلغـت اعلى انتاج واسعار
 ووضـع اخلـطط اخلــمـســيـة وتــقـويـة
الـــعالقـــات مع دول اوربـــا الــشـــرقـــيــة
وروســيــا االحتـاد الــســوفـيــتي تــنـهي
بـــإجنــازات شـــاخـــصــة لالن جلـــســور
حــديـــثــة وجــامــعــات عـــمالقــة بــغــداد
ستنصرية والبصرة وصالح الدين وا
ــوصل  وارتــفـاع الــســكـان الى 11 وا

مليون عام 1977.
- اذار  1970 تـــوقــــيع اتـــفـــاق احلـــكم
الـذاتي لألكـراد وبقـاء السـلطـة مركـزياً
من بــغــداد  ســرعــان مــا انــهــار بــعــد
اربــعــة اعــوام وبــدات حــرب الــشــمـال
بـالسبـعيـنات لتـمدد للـخالفات بالـعهد

لكي واجلمهوري وتستمر. ا
- حـزيـران 1972 اعـالن الرئـيس الـبـكر
تــأمــيم الــنــفط الــعــراقي مـن ســيــطـرة
الـشــركـات االجـنـبـيـة وانـشـاء شـركـات
عــراقــيــة إلدارتـه  وابــعــاد الــشــركـات
الـبريـطـانيـة واألمريـكيـة والهـولنـدية 
الـتي قـررت ان ال تتـرك العـراق  وتبدأ
سـيـاسة الـتدمـير الـشامل طـويلـة االمد

مستمرة لالن. 
- 30 حـزيـران 1973 مـديـر االمـن الـعام
نــاظم كــزار يـنــفــذ مـحــاولـة انــقالبــيـة
فاشلة واغتيال وزير الدفاع والداخلية
 وظـهور اجملـرم ابو طـبر تـموز  1973
حــــتى االمـــســــاك به في 2 / 10 نــــفس

السنة وإعدامه مع عائلته.
- 6 تــشــرين االول 1973 انــدالع حــرب
تشرين التاريخية ب اسرائيل ومصر
وسـوريا  وقيام الـعراق بإرسال ثالثة
ـدرعة والـبريـة واجلوية اربـاع قواته ا
الى اجلـوالن الـسوريـة وايقـاف التـقدم
االسـرائـيـلي االمـريـكي بـاجتـاه دمـشق
ومـــنع احـــتاللـــهـــا  واســـنـــاد الـــقــوة
ــــصــــريـــــة والــــســــوريــــة اجلــــويـــــة ا
بــالــطـيــاريــ والـطــائــرات الـعــراقــيـة
واســــتـــمــــرت احلـــرب شــــهــــر كـــامل 
واعــتــبــرت االقــوى واألعــنـف بــصـراع
الــشــرق االوسـط واحلــروب الــعــربــيـة
االســرائـيــلـيــة انـتــهت بـتــحـريــر قـنـاة

السويس وثلث اجلوالن.
- تـمـوز 1979اسـتـقـالـة الـرئـيس احـمد
ـرض  وتـسـلم حــسن الـبـكـر بـســبب ا
صــدام حــســ الــرئــاســة  وتــصــاعـد
حـــمــلـــة الــصــراع بـــ حــزب الـــبــعث
واحلــزب الــشـيــوعي وحـزب الــدعـوة 
نـتـجت إعـدامـات واعـتـقـاالت وتـهـجـير

وتسفير. 
- أيــــلــــول 1980 بــــدايـــة احلـــرب بـــ

الــــعـــراق وايـــران بـــعــــد ســـنـــوات من
سـتمـرة والتـوترات وقـيام اخلالفـات ا
طــالب يــنــتــمـي حلـزب الــدعــوة بــرمي
رمـانـة يـدويـة عـلى مـوكب طـارق عـزيز
وزيــر اخلـــارجــيــة انــذاك بــدعم ايــران
تـتسبب بقتل طلبة  وفِي اليوم التالي
تــتــكـرر الــعــمــلـيــة بــرمي رمــانــة عـلى
الـتشيع للقـتلى  لتبدأ حـملة اعتقاالت
وزج بــالـــســجــون  وتــعــتــبــر احلــرب
األطـــول زمـــنـــيـــا بـــالــشـــرق االوسط 
أوقعت مليون ضحية ومليوني إصابة
وخـمسمائة الف مفقود وأسير وتدمير
لـلـحـدود بـ الدولـتـ  انـتـهت بـقرار
ـتـحـدة بـوقف اطالق الـنـار في لـال ا

اب 1988.
- 1982 تـوقف كـافـة مـشاريع الـنـهـضة
واالعـمـار الـتي بـدات بـاخلـمـسـيـنـيـات
والـسـتيـنيـات والـسبـعيـنـيات  بـسبب
حتــــول ايـــرادات الــــبـــنــــاء الى شـــراء
األســلـــحــة واحلــرب  وتــوقف انــشــاء
الـــطــرق الــســريـــعــة وبــنــاء الــوزارات
والــعـمــران وانـشـاء الــبـنى الــتـحــتـيـة
جــــســـور ومـــســــتـــشـــفــــيـــات ومالعب
ومـنـشأت الـدولة  وتـعـداد السـكان 13

مليون نسمة.
- اب 1900 دخـول الـعراق الى الـكويت
واحـــتاللـــهـــا خـالل ســاعـــات بـــســـبب
خـالفــات عـــلى احلـــدود وآبــار الـــنــفط
اســتــمـرات عــامــ  وضخ الــنـفط من
الــــســـعـــوديــــة واإلمـــارات والــــكـــويت
وتـسبب بـانخـفاض االسـعار  وتـعداد

السكان يصل 16 مليون نسمة. 
- 1991 بــدا الــتــهــديــدات االمــريــكــيــة
الـغــربـيـة ونـزول أسـاطـيل جـيـوش في
ـتـوسط واألحـمـر  اخلـلــيج والـبـحـر ا
وشـن حرب بأربعـ الف صاروخ جواً
 وانــســحــاب الــقــوات الــعــراقــيــة من
الــــكـــويت انــــتـــهت بــــفـــرض حـــصـــار
اقــتــصــادي شــامل وتــدمــيــر الــبــنــيــة
الــتـحــتـيـة بــقـصف جــوي وصـاروخي

للتحالف الدولي.
- كـانـون االول 1992 انـسـحـاب الـدولة
مـن اجلـــيـش والـــشــــرطــــة والــــدوائـــر
احلـكومية من محافظات اربيل ودهوك
والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة  بـــســـبب ازديـــاد
االغـتياالت والـدعم اخلارجي بـعصيان

مسلح للحركة الكوردية.
- اب 1996 صــراع االحـزاب الـكـورديـة
وحــرب لـلــعـام الـرابـع بـيـنــهم تـنــتـهي
بــدعـم ايـران حلــزب االحتــاد الــوطــني
الــــطـــــالــــبــــانـي ودخــــولــــهـم اربــــيل 
ـــقـــراطي واســـتـــنـــجـــاد احلـــزب الــد
الــبـارازاني بـبــغـداد  وقـوات احلـرس
ـــدرعـــة تـــدخل اربـــيل اجلـــمـــهـــوري ا
ــضالت بـــســاعــات وتـــنــفــذ إنـــزال بــا
وتــخـــرج حــزب االحتــاد وتــنــســحب 

وامريكا تقصف بغداد 100 صاروخ.
- 1991 -  1997 الـعـراقـي يـواجـهون
حـياة صـعبـة وتراجع بـسبـب احلصار
االقــــتـــصــــادي ومـــوت 600 الـف طـــفل
بـسبب نـقص األدوية والغـذاء  انتهت
بـتوقيع مذكـرة التفاهم بالـسماح ببيع
نــفط مــحــدود وجـلب أدويــة وأغــذيـة 
لـتعداد السكن يصل 22 مـليون نسمة 
ودخـول مستلزمات مـهمة استمر حتى

اذار 2003.
- 1998 عـــقــد مــؤتــمــر لـــنــدن من قــبل
بـريطانيـا وامريكا لـشخصيـات عراقية
وأحزاب معارضة السقاط حزب البعث
 تــقـــرر الــتــحــضــيـــرات لــشن حــمــلــة
عـسكـرية عـلى العراق وإسـقاط الـنظام

الـسـيـاسي  وتـسـبـب ضـرب الـعـاصـمة
بـغـداد 400 صــاروخ كـروز وتـومـا هـوك

دى. بعيدة ا
- 20 اذار 2003 بــدا احلـرب االمـريــكـيـة
الـبـريـطانـيـة والـقصف بـغـداد والـقوات
الـبريـطانـية قـادمة من الـكويت تـصطدم
فـي الـــبـــصــــرة بـــاجلــــيش الــــعـــراقي 
والــقــوات األمـريــكـيــة تــواجه صـعــوبـة
بـــالـــتـــقـــدم من الـــســـعـــوديـــة بـــاجتـــاه
الـناصرية  واستـمرار معارك على مدى
عــشــرين يــوم حــتى الـوصــول لــبــغـداد
واسـتـخـدام أسـلـحـة حـارقـة بـايـلـوجـية
مـــحــرمـــة دولـــيــا  وانـــســحـــاب قــوات

اجليش بالشمال بعد سقوط بغداد .
- 9 نـيـسـان 2003 بـدا سـلـطـة االحـتالل
االمـريكي األجـنبي مع جـنسـيات غـربية
احلـــكم فـي الـــعـــراق  وبــدا الـــفـــوضى
والـقـتـال والـسرقـة واالسـتـهـداف  بحل
14 جـــهــاز امـــني ســـابق  واســتـــدعــاء
عـاجل للشـرطة العـراقية لـلسيـطرة على

وقف. ا
- تــمـوز 2003 تــشــكـيل مــجــلس احلـكم
ـر وبداية حتت سـلطـة احلاكم بـول بر
جــذور طـائـفـيــة قـومـيــة إثـنـيــة بـقـيـادة
امــريــكــا  وظــهــور مـقــاومــة مــســلــحـة

وتنظيمات االٍرهاب. 
- حــزيـران 2004 تــشـكــيل اول حــكـومـة
عــراقــيـة مــوقــتــة بـرئــاســة ايـاد عالوي
اســتـمـرت حـتى نـيـسـان 2005 وتـعـداد

السكان يصل 26 مليون نسمة
- 30 كـــانــون الــثــاني 2005 اجــراء اول
انـتخـابات لـلجـمعـية الـوطنـية وتـشكيل
حكومة ابراهيم اجلعفري االنتقالية في
نـــيـــســان 2005 تـــولت جلـــنـــة كــتـــابــة
الـــدســتـــور اعــداد دســــــــــتــور دائــــــم
وصــــوت ثلثي الناخــــــب بنـــــعم في
15 / 10 / 2005  واجــراء انــتــخــابـات
ـــــــانـيـة االولى  15 / 5 / الــدورة الـبـر

.2005
- ايار 2006 تـشكيل اول حكومة دائمية
ــالــكي وبــدا الــدورة بــرئـــاســة نــوري ا
ـانـيـة االولى اسـتـمـرت حـتى اذار الـبــر
2010  وانـسحاب الـقوات االجنـبية من
الـعـراق نـهـاية 2009 بـاتـفـاقـيـة امـنـية 
بــــعـــد ســــنــــوات اعـــتــــقـــال وســــجـــون
واغـتياالت وخطف واستـهداف وتفجير
ســيــارات مــفــخــخــة وعــبــوات نــاســفـة
وتـهـجيـر مـليـوني عـراقي داخل وخارج

البالد.
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- اذار 2010 انــــــتــــــخـــــابــــــات الـــــدورة
ـانــيـة الـثــانـيـة وصــراع بـ ايـاد الــبـر
ـالـكي انـتهى بـتـشـكيل عالري ونـوري ا
ـالـكي الـثـانـيـة كـانـون حـكـومـة نـوري ا
تــشــرين الــثـاني 2010 وشــهــدت فــتـرة
تــــوتـــرات وتـــظــــاهـــرات شـــبـــاط 2011
واعـتـقاالت واسـتـقاالت وزراء وانـتـشار
تـنظيم القاعدة واعـتصامات احملافظات
الــغـربـيــة حـتى لم يــتم اخـتــيـار وزيـرا
الـدفاع والداخلـية وبقيت تـدار بالوكالة

4 سنوات.
- 30 ايـــار 2014 اجــــراء انـــتــــخـــابـــات
ـانيـة الثـالثـة وسط تراجع الـدورة الـبر
ئـة بسبب لـلتـصويت لـنسـبة اقل 35 بـا
الـفساد والبطالة وضعف الثقة بالنظام

السياسي الناشئ .
- 10 حــزيــران 2014 اول مـــرة بــتــاريخ
الـــعـــراق تـــســـقط ثـــلث االراضي وأربع
مــحـــافــظــات بـــيــد تــنــظـــيــمــات داعش
االرهـــابــيــة  نــتـــيــجــة الـــفــســاد داخل

لك فيصل االول ا
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ـؤسسة االمـنية واحلكـومة السـياسية ا
ووجــود ضـبــاط ضـعــفـاء  وانــسـحـاب
اربع فـرق عسـكريـة  ومرجـعيـة النجف
تـــعــلـن اجلــهـــاد والــبـالد تــدخل حـــالــة
الـــطــوارى والــتـــصــدي إليــقـــاف تــمــدد
االٍرهــاب  ونـزوح 5 مــلـيـون عـراقي من

التهجير والعنف والتدمير.
- 8 أيـلول 2014 تـشـكيل حـكـومة حـيدر
الــعـــبــادي بــضــروف صــعــبــة وتــراجع
الســـعـــار الـــنـــفط من 107 دوالر الى 30
دوالر وتــذبـذب  وبـدا عـمـلـيـات حتـريـر
نـاطق بقـوات عراقيـة مشـتركة ـدن وا ا
مـن الـشـرطـة االحتـاديــة والـرد الـسـريع
ومــكـافـحـة االٍرهـاب واجلـيش واحلـشـد
الـــشـــعـــبي والـــعـــشـــائـــري  وانـــطالق
تــظـاهـرات 30 اب 2015 تــأيـيـد لــلـدولـة
ولـضرب الفسـاد واألحزاب لم يستـغلها

رجعية والشعب. العبادي رغم دعم ا
- 25 أيــــلــــول 2016 حــــزب مــــســــعــــود
الـبارازاني مع تردد احـزاب كردية يقوم
بــاســتــفــتــاء إلعالن االنــفــصـال يــواجه
بـرفض شعـبي دولي دسـتوري  ينـتهي
بــالــفــشـل وتــقــدم لــلــقــوات الــعــراقــيــة
الســتــرجــاع أراضي ســيـطــرت عــلــيــهـا
الــبــشـمــركــة واألحــزاب الـكــورزيــة عـام

1992 و2003 و 2014.
- 9 / 12 / 2017 اعالن النصر وحترير
كـــامل االراضـي الــعـــراقـــيــة وانـــتـــهــاء
التطرّف واالرهاب والقضاء على داعش
بــدمــاء وتــضــحـيــات الــقــوات االمــنــيـة
شتركة  التي دافعت عن العالم ودوّل ا
ـنطـقة من جـنسـيات مخـتلـفة مـدفوعة ا

ومدعومة عدد من الدول.
- 12 / 5 / 2018 اجــــراء انـــتـــخـــابـــات
انـية الـرابعـة وسط عزوف الـدورة البـر
ـشاركـة نتـيجـة عدم ثـقة ـئة من ا 80 بـا
الــشـعب الــعـراقـي بـاألحــكـام واألحـزاب
الــفــاســدة وتـبــعــيــتـهــا المــريــكـا ودوّل
ـنـطقـة  وتـشكـيك بـاالنتـخـابات وسط ا
وجــود نـازحــ وجـمــاعـات مــسـلــحـة 
ووجـــود احــزاب ومـــلــيـــشــيـــات حتــمل
الـــسـالح خـــارج الـــدولـــة والـــقـــانـــون 
ـهــدي لـرئــاسـة واخــتـيــار عــادل عـبــد ا

احلكومة في 2 / 10/ 2018.
- 1 تــــــــشـــــــــرين االول 2019 انـــــــــطالق
تــظـاهــرات شـاسـعــة يـقــودهـا صــبـيـان
وشــبـاب وبــنــات ضـد ســلـطــة االحـزاب
الـفــاسـدة وحـكـومـة ضـعـيـفـة وانـتـشـار
الــبـطــالـة وانــعـدام اخلــدمـات وارتــفـاع
طالبة بوطن وحقوق الـفقر والبؤس وا
بـبالد األغـنى بـالـنـقـد والـنـفط والـشعب
ويـعـاني الـتـراجـع  اسـتـمرت 7 شـهـور
تـــســـبـــبت بـــقــتل 600 شـــاب وإصـــابــة
24ألـف وإعاقة 5 االف  والـسلطـة تقمع
الـــتـــظـــاهـــرات بـــسـالح ومـــال الـــدولــة
بـــــالــــغـــــازات احلـــــارقــــة والـــــســـــامــــة
والـقـنـاصـيـ والـرمي بـالـرصاص  من
قــــبل جــــهــــات حتـــسـب عـــلـى اجلـــيش
والـــشـــرطـــة ومــلـــيـــشـــيـــات االحــزاب 
واالحتجاجات تصل 10 مليون متظاهر
يــطـالـب بـتــغـيــر الــدسـتــور والـقــوانـ

ان. واحلكومة والبر
- احـــتــجــاجـــات تــشــرين 2019 جتـــبــر
احلـكومة على االستقالة وتكليف محمد
عـالوي وعــدنـــان الـــزرفـي ومــصـــطـــفى
الـكــاظـمي بـتـشـكـيل حــكـومـة انـتـقـالـيـة
النــتــخــابــات مــبــكــرة  يــعــتــذر عالوي
والـــزرفي بـــعــد ايّـــام من تـــكــلـــيـــفــهم 
ويـتـمـكن الـكـاظـمي في 6 ايـار 2020 من
تـشـكـيل حكـومـة غـير كـامـلـة مكـونـاتـها
االحـزاب وتبـقى حتت مـجهـر الصـحافة

وشباب التظاهرات.
- 18 اذار 2020 اعـالن حـظــر الـتــجـوال
ـستجد الـشامل بـسبب وباء كـوفيد 19ا
بـالـعـالم وتـراجـع بـاالقـتـصـاد واحلـركة
وقـــــلق صـــــحي  وإغـالق شــــبـه كــــامل
لـلـحدود وتـراجع حاد السـعار الـنفط لم
ـنطقة  مع ـر منذ 70 عـام بالعراق وا
ازمـة مـاليـة نقـديـة سيـاسيـة اقـتصـادية
صـعـبة وصـلت لـلتـأخـير والـتـأثيـر على
ــــــــــوظـــــــــفـــــــــــــــــ صـــــــــرف رواتـب ا
ـشـمــولـ بـاحلـمـايـة ــتـــقـاعـدين وا وا
االجــتــمــاعــيــة  وتــهــديــدات حلــكــومـة
الـكـاظمي بـاحتـجاجـات غـير مـسبـوقة 
وتــعــداد الــسـكــان يــقــتـرب 40 مــلــيـون

نسمة.

هو اإلطاحة بجمال عبد الناصر1967
ونـظـامه الـثـوري ومـشـروعـه الـوحدوي
الـــنــهـــضــوي والـــقــضـــاء عــلى حـــركــة
الـقومية العربية التي رفع لواءها وكان
رمـــزا لـــهـــا ومـن ثم إعـــادة مـــصـــر الى
حــضن الــتـحــالف الـغــربي والـهــيـمــنـة
األجـنــبـيـة والـتـراجع عن إلـتـزام مـصـر
الـقـومي جتـاه الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
والـقبول بالصلح مع العدو الصهيوني
والـتراجع عن كل ما حقـقه عبد الناصر
من مـــنـــجــزات ومـــكـــاسب ســـيــاســـيــة
وإجــتــمـاعــيــة وثــقـافــيــة وإقـتــصــاديـة
غــيـر أن لــصــالح الـطــبــقـات الــفــقـيــرة 
اإلنـتـفـاضة اجلـمـاهيـريـة الـهائـلـة التي
إندلعت في أرجاء الوطن العربي رفضا
ألســتـقــالـة عــبــد الـنــاصـرالــتي قـدمــهـا
جلــمـاهــيـر أمــته الـعــربـيــة بـعــد وقـوع
الـنكـسة وإصـرارا على مواصـلة الـسير
ـــــــــقـاومـة والقــــــــتـال قد فـي طريق ا
حـال دون حتقـيق ذلك الهـدف األمريكي
الـــصــــهـــيـــوني الـــرجــــعي وأفـــــــــــشل
مـخطـطهم اإلجرامي الـشرير لـيعود عن
ســــــــتحيلة ولـيستعد بكل إسـتقالته ا

ثقة وعزم
ليوم الثأر والتحرير.. جمال عبد الناصر

غالف الكتاب

عبد السالم عارف

عبدالناصر اجلوهري
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بغداد

توقـفة عن العمل شهرها الـرابع في عدد كبير من دولنا دخلت بـعض القطاعات ا
ـية وهي  ونـتمـنى الـصـحة والـسالمـة للـجـميع دومـا  لـكن مـنظـمـة الصـحـة العـا
تـحدة كل ما تـذكره عن هذا أعلى وأهم مـنظمـة مختـصة بالـصحة وتابـعة لأل ا
لـكن احلذر ـتوفـ في تـنـاقص  الـوبـاء لألسف ال يـبـشـر باخلـيـر رغم أن أعـداد ا

واحليطة مطلوبة .
لقـد تـخـطيـنـا مـرحـلة لم تـكن بـتـاتـا سـهلـة كـمـا أن الكـثـيـرين راهـنوا عـلى فـشـلـنا
ـر به من ظروف ـشهـد ككل يـدل على قـوتنا وتـماسـكنـا رغم ما  وضعـفنـا لكن ا
ـستقبل مع هـذا الوباء أو بدونه  فـالتعايش ليست بـالهينـة .اآلن علينـا التفـكير با
معه لـيس باألمر السهل  وأساليب التباعد االجـتماعي يجد الكثيرين صعوبة في
ـوظفـ إلى دوائـرهم كمـا في الـسابق  تـنـفيـذهـا بحـذافـيرهـا .هل سـوف يعـود ا
ومدارسنـا وجامعاتـنا هل نفتح أبوابـها لتعج بـالطالب  وحركة السـير والتنقالت
هل سوف تـبقى محـصورة على نـطاق ضيق جـدا أم فليـخرج اجلميع مـن قوقعته

ولينطلق أينما يشاء ..??
أسـئـلـة كـثيـرة وحتـتـاج إلى إجـابـات شافـيـة وهي في "اخلـطـة ب " الـتي يجب أن

هـا  وكـلـمـا إسـتـعـجـلـنـا سوف يـسـرع كل مـسـؤول لـتـقـد
دوية الـتي تعرض نقـلص حجم اخلـسارة االقتـصاديـة ا

لها كل فرد في هذه الكرة األرضية جراء هذا الوباء .
لــكن مــا صــانع الــقــرار في مــوقف ال يـــحــســد عــلــيه 
تازة في يشـعرني بالطـمأنينة أن اآلن تـكونت جتارب 
ـثال  العـودة لـلـحيـاة والـعـمل في أوروبـا على سـبـيل ا

ويجب أن نـستنسخ هـذه التجارب بـدقة متنـاهية ونطـبقها
على أرض الواقع عندنا .

ÍdDA « b Uš bO Ë
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جرس انذار 

حلكومة مصطفيـ الكاظمي 
بقلم وليد خالد الشطري 

وعادت التظاهرات..
وعادت الثورة..

صوت ضمير الشعب.. 
ليصنع احلياة.. 

انـصت لـصوت الـشـعب ايهـا الـيـاسري وقـدم اسـتقـالـتك حـقنـاً لـلدمـاء قـبل فوات
األوان..

تظاهرات النجف جرس انذار خطير ومزلزل حلكومة مصطفى الكاظمي..
ـتـظــاهـرين بــتـقـد ـطـالـب ا مـا لم يــسـتــجـيب مــحـافظ الــنـجف لـؤي الــيـاســري 

استقالته.. 
ستعم الفوضى ونفقد السيطرة ويتأزم الوضع. 

تظاهرات النجف هي تعبير شعبي رافض لواقع فاسد.. وهذا حق مشروع.. 
قد تعم الفوضى.. وهذا ماهو مرجح. مالم يستقيل الياسري.. 

ر ال يحتمل الفوضى يا سيدي الياسري..  والواقع ا
وخير دليل ما حصل في تظاهرات أمريكا.. 

وأمام رئيس الوزراء مصطفيـ الكاظمي حل واحد.. 
ينصت لصوت الشعب.. 

حاسبة الفاسدين وبال أستثناء..  يخطو خطوات جريئة  وشجاعة 
تظاهرين وأحالتهم للقضاء وبال أستثناء..  محاسبة قتلة ا

ال نريد من الكاظمي رفع شعارات فقط نطالب تطبيق فعلي عليـ أرض الواقع.. 
زيد من االخفاقات..  زري ال يحتمل ا فالواقع ا

نريد بناء دولة قانون حقيقية ال دولة شعارات يا سيدي الكاظمي..
وعادت التظاهرات..

صوت الشعب الثائر..
يطالب بأقالة الفاسدين والقتلة..

انـصـت لـصــوت الــشــعب ايــهــا الــكــاظـمـي قـبـل فـوات
األوان.. 

اللهم أني بلغت.. 
وما على الرسول أال البالغ.. 
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كشف مسـتشار رئيس الوزراء مظهر مـحمد صالح حقيقة الـتسريبات التي نسبت اليه
مـتاز مؤكداً انه ال عالقة له بـهذا االمر وهو ليس بشـأن تمويل اندية الـدوري العراقي ا
زيـفة الـتي نسبت وزيراً لـلمالـية. وقـال صالح في حديـث صحفي فـوجئت من االخـبار ا
الـية وال اعـرف مـا هو مـخصص لألنـدية الي اود ان أوضح بـانني ال اعـمل في وزارة ا
ـزيف هيج كل قـطاعات الـعراق ضدي شـخصياً ومن يقـوم بتمـويلهـا. وأضاف اخلبر ا
لست وزيراً لـلمـالية وال من يـقرر الـتمويل من عـدمه انا مـتقاعـد اعمل بـعقد اسـتشاري
فـي رئـاســة الــوزراء. جتـدر اإلشــارة الى ان اغــلب األنــديـة الــعــراقـيــة تــعـانـي من ازمـة
اقتـصاديـة بسـبب الوضع الـعام في الـبالد من محـاربة جـائحـة كورونـا وتراجع أسـعار

النفط.
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تـتـواصل إصـابـات الـريـاضـي في
ـستجد العـراق بفيـروس كورونا ا
بــعــد تــأكــد إصــابــة مــدرب حـراس
مرمى منتخـب كرة الصاالت حس
شالل. وتعرض عدد من الرياضي
ــــاضـــيـــ إلى خـالل الـــيـــومـــ ا
ــوجــة الــكــبــيــر اإلصــابــات بــعــد ا
دن لـلـجـائحـة في الـعـراق بعـمـوم ا
لـتـطـال حـسـ شالل بـعـد أن أكدت
الـفـحـوصـات إصـابـتـه بـالـفـيروس.
وقــدم وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الــعـراقي عــدنـان درجــال مــقـتــرحـا
لـوزيـر الـصـحة بـتـخـصـيـص مـركز
ــــديــــنــــة الــــطـب الــــريــــاضـي في ا
الــشـــبــابــيــة لـــلــريــاضـــيــ الــذين
تــعــرضــوا لإلصــابــة بــعــد ازدحـام
مـســتــشــفــيــات الـعــاصــمــة بــغـداد

. وفي ســيــاق مــتــصل ــصــابــ بــا
أعـلـنت وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة
ـــعـــاجلــة عن تـــخـــصــيـص مـــوقع 
ــصـابـ بــفـايـروس الـريــاضـيـ ا
كـورونا في الـعاصـمـة بغـداد. وقال
الـية مـدير عـام الدائـرة االداريـة وا
بـالوزارة شـاكـر اجلبـوري في بـيان
صــــحــــفـي وفــــد وزارة الــــصــــحــــة
الـتـخـصصي زار مـسـتـشـفى الطب
الــــريــــاضي ومــــجــــمع الــــقــــاعـــات
ــديـنـة الـشــبـابـيـة الـريــاضـيـة في ا
ــقــر وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
الخـتـيـار مـا هـو أفـضـل السـتـيـعاب
ـــصـــابـــ بـــفـــايـــروس كـــورونـــا ا
ـسـتـجـد كمـواقع حـجـر بـديـلة عن ا
ستشفيات تماشياً مع قرار وزير ا
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجال
بــــوضـع مــــنـــشــــآت الــــوزارة حتت

تـــصــرف خـــلـــيــة األزمـــة. وأضــاف
اجلــبـوري أن وفــد وزارة الـصــحـة
وهبة الرياضية اطلع على قاعات ا
وزار مــسـتــشــفى الــطب الــريـاضي
والـتـقى الـعـامـلـ فـيه" مـؤكـداً أنه
" االتفاق على أن يكون مستشفى
الــــطـب الــــريـــاضـي مــــخــــصــــصـــاً
للـمصاب مـن الرياضـي حتديداً
ستـلزمات إذ سيـتم تهيـئة جمـيع ا
الكــات الــطـبــيــة لـهــذا الــغـرض وا
وســيــتــرك االخــتـيــار إلى الــلــجــنـة
الــصــحــيــة في االســتــفـادة مـن أيـة
قـاعة أخـرى ألجل احلـجر الـصحي.
وأشــــار اجلــــبـــوري إلـى أن وزيـــر
الشباب والرياضة أبلغه بأن جميع
االســـتــعـــدادات قــائـــمــة لـــتــوفـــيــر
األجهزة وما تتطلبه ظروف احلجر

الصحي على أكمل وجه.
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ـفـروض عـلى بـسـبب احلـجـر الـصـحي ا
اجلــمـيع وقــبـلــهـا تــعـثــر إقـامــة الـدوري
ـاضي ـتــوقف من شـهــر تـشــرين أول ا ا
قـبل ان تـفـشل وتـلغـى البـطـولـة الـثـانـية
قـبل ايام فـضال  عن  حـضـور احملـتـرف
درب جنح في بـاريـات ألفـيفـا ولـو ان ا
ـداورة بـالالعـب تـقلـيص عـددهم بـعد ا
احملل والتصرف بنظرة عملية واضحة
 عـنـدمـا  تـرك الـبـاب مـفـتـوحـا  لـلـوجـوه
الــشـــابـــة الـــتي عـــكـــسـت قــدراتـــهـــا في
ــبــاريـات وكــاس اخلــلــيج واالهم هــنـا ا
ـدرب  كـاتـانـيـتش  لألمـر  بـعد حتـمس ا
االتصال برئـيس اللجنـة التطبـيعية اياد
بنـيان  رئـيس اللـجنـة التـطبـيعـية  لـكرة
القـدم والـرغبـة  في احلـضور الى بـغداد
تابعة األمور  والضغط على اللجنة في
 اإلسـراع بـعـملـيـة اإلعـداد عـبـر مـنـهاجه
الـتـدريـبي الـذي سـيـقـدمه لـلـجـنـة بـهدف
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ـدرب  هـو  الـذي قـاد الـفـريق بـاالجتاه ا
الـصـحـيح مـنـذ بـدايـة الـتـصـفـيـات الـتي
تقدم بها بشكل جيد عبر خمس مباريات
 تـمكن مـن التـعـادل في الـلـقاء األول  في
مـلعب الـبـحرين بـهـدف عـندمـا تـمكن من
فرض التـعادل في اخـر الوقت عن طريق
مهند عـلي وجنح في الفوز عـلى منتخب
هونغ كـونغ في الـبصـرة بهـدف دون رد
وجنح في قــهــر كــمــبــوديــا حتت أنــظـار
جمهـوره برباعـية نظـيفة  قـبل ان يحقق
الــنـتــيـجــة األهم واألفـضل بــالـفــوز عـلى
منـتخب إيـران بـهدفـ لواحـد في اللـقاء
الـذي جرى فـي  األردن في أفـضل نـتائج
الــسـنــة احلـالــيـة والــتـصــفـيــات  والـتي
مـنـحـت الـفـريق والالعـبــ جـرعـة قـويـة
في صدارة اجملـمـوعة وهـو مـا  عززه في
التعـادل مع منتـخب  البحـرين في اللقاء
الذي أقيم في األردن أيضا أي ان الفريق
لـعـب أربع مـبــاريـات من اخلــمس خـارج
ملعبه  قبل ان يـتصدر اجملموعـة الثالثة
برصـيد  11نقـطة وله   9أهداف  وعـليه
هـدفـان ويــحـتل الـبـحــرين الـوصـافـة من
باريات لعب   5مباريات فاز نفس عدد ا
في مــبــاراتــ وتــعــادل في الــبــقـيــة  ثم
مـنــتـخب إيــران  بـست نـقــاط من فـوزين
وخسارتـ من البحـرين وإيران  وبقيت
له أربع مــبـاريــات والزال مـنــافـســا عـلى
ـؤهـلـت  ثـم  هونغ إحـدى الـبطـاقـتـ ا
كـــونغ  الــذي  حـــقق الـــفــوز في مـــبــاراة
ــــتـــ  ثم واحــــدة  وتـــعــــادلـــ  وهـــز
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وبـــات مـــنــــتـــخــــبـــنـــا األقــــرب في فـــرق
مــجــمــوعــته من خــطف بــطــاقــة الـتــأهل
األولى وأكــثـر فــرق اجملـمــوعـة قــربـا من
الـتــأهل  لـكن األمــر لـيس بــالـكالم بل ان
صيرية حتديا باريات ا أكثر ما حتمل ا
ألي فــــريـق كــــان وجنــــد رغــــبــــة العــــبي
نتـخب في خوضهـا بكل ثقـة  وحتقيق ا
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 حـــدد االحتــاد األســـيــوي لـــكــرة الـــقــدم
ـتبـقـية من مـواعيـد مـباريـات اجلـوالت ا
ــؤهـلـة لـكـاس ــشـتـركـة  ا الـتــصـفـيـات ا
نهائيات كاس العالم  2022وكاس أسيا
التي كانت مقررا ان تـلعب  نهاية 2023
ــاضي  وحــزيـران احلــالي  شــهــر آذار ا
الـتي كـانت قـد تـأجـلت بـسـبب األوضـاع
الــصـحــيــة الـراهــنــة جـراء تــفــشي وبـاء
ــواعــيــد اجلــديـدة كــورونــا. وبــحـسب ا
سيلـعب منتخـبنا الـوطني الوطني اولى
ـتبقية في الـتصفيات مبارياته  الثالث ا
ـــذكـــورة فـي مـــلـــعب هـــونـغ كـــونغ في ا
قبل  على الثالث عـشر من تشريـن أول ا
ان  يضـيف منتـخب كمـبوديـا في الثاني
عشر من تشرين أول القادم  كما سيلعب
صيرية  خارج أخر مبارياته وأهمـها وا
مـلـعـبه إمـام مــنـتـخب إيـران في الـسـابع
عشـر من تـشرين الـثـاني  القـادم على ان
العب الـى مــا قــبل شــهــرين من حتــدد ا
موعـد كل مـباراة وبـعيـدا عن مـستـويات
ـذكـورة لــكـنـهـا تـشـكل الـتـحـدي الـفـرق ا
ـنـتخب الى الكـبـير إمـام مـهمـة وصول ا
ـقرر ان قـبـلة  ا نهـائـيات كـاس الـعالـم ا
تـقـام في دولـة قـطـر  وسط انـتـظـار الـكل
في  ان يـنـتـهي الـوبـاء الـلـعـ والـعـودة
ـمـارسة األنـشـطـة في أجـواء أمـنـة  كـما
كـان احلال عـلـيه قـبل كورونـا خـصـوصا
فـي مـــبـــاريـــات كـــاس الــــعـــالم واجـــهـــة
اجلميع اينـما تقام عـندما تتـسلح الفرق
ـشـاركـة بـنـجـومـهـا الـكـبـار سـواء عـنـد ا
التـصفـيات ومـباريـات  األدوار النـهائـية
احلـدث الـكـرويـة الـذي يـلـزم األنـظـار من
مــخـتــلف إرجــاء الــدنـيــا ان تـتــجه إلــيـة
ــبـاريـات خالل بـعــيـدا عن  تـوقــيـتـات  ا
األربع  24ســـاعـــة وحتـــشـــد الـــدول  كل
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ـنـتـخـبـنـا في وتـدبـوا الـفـرصـة مـواتـيـة 
بــلـوغ الـنـهــائـيـات لـلــمـرة الـثـانــيـة بـعـد
ـشـاركـة األولى  1986في ظل الـتـفـوق ا
في  مـبـاريـات مــجـمـوعـته الـثـالـثـة الـتي
صـلـحته لـكن علـيـنا ان نـقر لالن تسـيـر 
قـبلـة احلاسـمة  التي همـة ا بصـعوبـة ا
نتـخب في تخطي عقبة كن ان تمكن ا
ــذكـــورة   والـــوصــول الى مـــبـــاريــاتـه ا
النـهـائيـات احللم الـذي يـراود  الكل هـنا
لكن األهم ان تتضافر اجلهود في  تام
أجـــواء اإلعــداد لــلـــمــنــتــخـب  من فــتــرة
مــنــاســبـــة في جــمع الالعــبــ  وإقــامــة
ــبــاريــات الــتــجــريــبــيــة  لـدعـم جــهـود ا
الـالعـــبـــ والــــدفع   وحتـــقــــيق حـــافـــز
ــطـــلــوبــة في اخــر حتـــقــيق الــنـــتــائج ا
باريات تمثل شوار   ويعرف ان أخر ا ا
التحدي   إمام أي منتخب كان  فما بالك
ان تـأتـي  مـبـاريــات مـنـتــخـبــنـا في هـذه
ـــثــــلـــة في جـــمع ـــعـــقـــدة   األجــــواء ا
الالعـــبـــ ورفع لـــيـــاقـــتـــهم الـــبـــدنـــيــة
ـتـراجعـة في ظل الـتـواجـد في الـبـيوت ا
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لم التقي عـباس عليوي ( الـكاب النائب ) اال نـوادر جمعتنا
فـي مناسـبات عـامة يغـلب علـيها الـطابع االجـتمـاعي الوطني
ـيـادين .. الـريـاضي حـيث نـراه سـبـاق لــلـحـضـور في تـلك ا
حـتى التـقيـنا بسـاعة قـدر تاريخـي جميل في كـازينـو ( قهوة
ـعية أخيه الـكاب كاظم ( عـليوي ) وكنـا بضيافة وكتاب ) 
ــهــدي في دردشــة ســريــعــة اشــبه الــدكــتــور بــاسل عـــبــد ا
بــالـورشــة اال انــهـا مــهــمـة جــدا في تــســهـيـل مـهــام الــعـمل
ــبـيـة  احتــادات  انـديـة  ــتـعـدد ( او ـلــفـاته ا الـريــاضي 
شــبــاب ) الـتي حــولـهــا الــكـابــ الـنــائب عـلــيــوي عـلى وجه
ــعــقـدة الــسـرعــة الى واقع عــمل بــرغم الــبــيــئـة الــعــراقــيـة ا

والصعبة.
ـرحومة ـرة الثـانيـة التي جمـعتـني به معـزيا وكانت بـوفاة ا ا
والدته .. وقـد دهشت حقا .. وجعـلني اؤمن بان العراق حي
ـوذجيـة مـا يـصدق قـول : ( لـو خـليت ـوت وفـيه من اال ال 
قـلـبت ) .. فقـد وجدت الـنـائب يسـكن في دار بـخمـس مـتر
ـرحــوم والـده .. ذلك خـلــفـيــة في حي الــشـعـلــة ورثـهــا من ا
احلي الـذي ظل بـعيـدا عن مـتطـلـبات الـعـصر واخلـدمات في
قـراطيـة .. حاله كـحال بـقية زمـن الدكتـاتوريـة وكذا في الـد
مـدننـا الفـقيـرة .. وقد تـسالت : (  خـمسـة عشـر عام بـاعلى
انية اجهزة الـدولة .. نائب وعضـو محافظـة ورئيس جلنة بـر
كبـرى .. وما زال بهذا احلال الذي لم يثنه عن اجلد والتعب
ـصـالح الـنـاس العـامـة فـضال عن اخلـاصة ...) . والـركض 
اذا الـعراق بـخـيـر لـو ال االجنـدات الـضـاربـة بعـمـقه الـظـاهر

ستتر. وا
عـدنـان درجـال بـعطـائه الـريـاضي وأداء الـوطـني الـذي عرفه
ـــهــجــره الــقــســري في الــدوحــة ومن ثم كل الــذين زاروه  
ـلف ــثـيــرة الى الـعـراق والــعـمل بــقـوة لــلـنــهـوض  عـودته ا
االصالح ومــا دار من دوائــره حـتى تــســنـمه حــقــيـبــة اعـلى
سلطـة رياضية بالـبلد .. في واحدة من جمـاليات القدر التي
ـهـمـة والـتـحـديـات نــنـتـظـر مـنـهـا الـكـثـيـر .. بـرغـم صـعـوبـة ا
ـصـالح اخلـاصـة الـتي تـضع ـعـرقالت واحملـسـوبـيــات وا وا
الـعـصـا بـاحملـركـات فـي ظل بـيـئـة فـوضـويـة يـنـخـرهـا غـيـاب
ــركـــزيـــة وتــعـــيث بـــهــا االمـــراض الـــعــصـــريـــة من قـــبــيل ا
احملاصصة والتوافق واجملاملة والتحزب والتعشر واالنا ...

بكل عواهنها..
نعـيش االن ظرف ريـاضي مواتي قـد ال يتـكرر .. فـاحلكـومة
عـلى راس قـطـاعـهـا الـريـاضـي الـوزيـر درجـال بـلـحـمه ودمه
وكل طموحـاته وامانيه وقوته وخبرته التي اظـهر الكثير منها
اثـنـاء مــلف االنـتـخــابـات الـكـرويــة .. كـمـا ان الــسـيـد رئـيس
الـوزراء األسـتاذ الـكـاظمي .. يـقـال انه مسـانـد ويعي أهـمـية
ـتحـضـر .. كـمـا جتـمعه ودور الـرياضـيـة في حـيـاة الـعـالم ا
ا يـسهل االمر . كذلك وجود األستاذ عالقة طـيبة بدرجال 
حـسن الـكـعبي الـذي نـعـده ابن الـوسط الريـاضي نـائـبا اوال
ان وما يشكله وجود الكاب عليوي رئيس جلنة لرئيس الـبر
الـــشــبــاب والــريـــاضــة من مــصـــدر قــوة لــتــحـــقــيق اهــداف

الرياضي وتطلعاتهم.
ـلف بـ يـديك الـيـوم هـنــا فـرصـة تـاريـخـيـة قـد ال تــتـكـرر وا
ـوحد ونحـن خلـفـكم جمـيـعـا ... قانـون الـرياضـة الـعـراقيـة ا
اصــبح واقع قــرب حتــقـيــقه واالرضــيــة صـاحلــة والــظـروف
ــبي دولي .. وهــو من مــنــاسـبــة فــضال عن كــونه مــطــلب او
الناحيـة العملية متيسر في ضل كفـاءاتنا وخبراتنا القانونية
ؤسساتـية ما يكفي لـكتابته واعداده ومن ثم االستشـارية وا
عـرضه عـلى اجلهـات اخملـتـصة لـغـرض تـمريـره والـتـصويت
وجبه عليه على طريق التنفيذ والعمل 
.. لــلــخالص من مــرحــلــة تــعــد من
اســـــوء مــــراحـل تـــــاريـــــخـــــنــــا
الــريـاضي بـكـل شيء سـيـمـا
بــهــدر األمــوال الــتي ســرقت
باسـم الريـاضة وذهـبت بغـير
وجه حق الى بـطون من كوش

عليها..
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قدم عدد من احتادات غرب آسيا مقترحاً
ـسابقات في االحتاد جـديداً أمام دائرة ا
اآلســيــوي لــكـرة الــقــدم من أجـل إجـراء
بـطــولـة الــتـجــمع لــدور اجملـمــوعـات في
دوري أبـطـال آسـيـا عـلى أرض مـحـايدة
تـتـناسب مع الـشـروط التي  حتـديـدها
العب ـــــعــــتــــدلـــــة أو ا وهـي األجــــواء ا
ـكيفة.  وذكـر مصدر رسمي في االحتاد ا
الـــقـــاري في تــــصـــريح لــــوســـائل اعالم
ســــعـــــوديـــــة أنه " طـــــرح اسم األردن
كــأرض مــحــايــدة لــتــمــيــزهــا بــاألجـواء
ـعـتـدلـة ألن هـنـاك بـعض االحتـادات ال ا
ترغب في إجراء البطولة على أرض قطر
صـدر نـفسه إلى أو اإلمـارات". وأشـار ا
أن االحتـاد الـقـطري قـد طـلب اسـتـضـافة
الـبطولـة في الدوحـة مستـعينـاً بامتالكه

مـالعب مـــكــــيـــفــــة ويُـــعــــد هـــو األقـــرب
لـالســتــضــافـــة فــيــمـــا يــطــالب االحتــاد
العب اإلمـاراتي باسـتثـناء يلـغي شرط ا
ـكيفة من أجل استضافة البطولة كون ا
مـقـتـرح الـتـجـمع جـاء عن طـريقـهم. ومن
ـنتـظر أن تـتجه األمـور إلى التـصويت ا

سـابـقـات في هذه بـعـد أن تنـظـر جلـنـة ا
ـــكــتب ــهـــا إلى ا ـــقــتـــرحـــات وتــقـــد ا
ــسـابـقـات الـتـنــفـيـذي وأعـضــاء جلـنـة ا
لـلــتــصــويت عــلــيــهــا حـيـث يـصـل عـدد
ـصوتـ إلى نحو  26عـضواً الخـتيار ا

نطقة التي تُجرى فيها البطولة. ا
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أعــلـنـت وزارة الـشــبـاب والــريـاضـة ان
ــيــاً ـــنــصف األول عــا جنـم الــتــنس ا
الــصـربي نـوفـاك دجـوكـوفـيـتش يـرغب
. وذكـر بـيـان عن بـزيـارة الـعـراق قـريـبـاً
وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة  أن وزيــر
الــشــبـاب والــريــاضـة عــدنــان درجـال
اسـتـقـبل سـفيـر جـمـهوريـة صـربـيا في
بـغـداد ( سـفـيـر مـفـوض فـوق الـعـادة )
بــالــوف أوروش وجــرى خالل الــلــقـاء
ـــشـــتــرك في بـــحث ســـبل الـــتـــعــاون ا
اجملـــالـــ الـــريــاضي الـــشـــبـــابي بــ
. وأضاف ان السفير البلدين الصديق
اسـتـعـرض امـكـانـيـة الـتـعـاون وتـبـادل
اخلـبرات الرياضـية عمومـا وكرة القدم
بــاألخص وتـطـويــر الـفـئـات الــعـمـريـة
ـواهب ونـشر عـدد من االلعـاب التي وا
تـتمـيز بـها صـربيـا وخصـوصا الـتنس
االرضـي الــذي عــرف الــعـــالم بــنــجــوم
الــلــعـبــة الــكـبــار من الــصـرب والــعـاب

اجلـــمــبــاز والــســبـــاحــة وغــيــرهــا من
االلــعــاب واعــلـن عن اســتــعــداد بــلـده
الـعـمل بـهـا حـسب رغـبـة الـعـراق عقب
جـــائــحـــة كــورونـــا. من جــهـــته اعــرب
الــوزيـر درجـال عن سـعــادته بـالـزيـارة
ومـــــا يــــراه من افق واسـع لــــتــــدعــــيم
الـــعالقـــات الـــشــبـــابــيـــة الـــريــاضـــيــة
وتـطورها بـ البلـدين" مشيرا الى ان
"جـمهورية صربـيا تنال مكـانة مرموقة
ـتـقـدمـة في االلـعـاب بــ دول الـعـالم ا
الــريـاضـيـة بـصــورة عـامـة االمـر الـذي
ـية يـؤشـر اجنـازاتـها الـريـاضـية الـعـا
ــنــافــســات وعـــلــو كــعب فــرقــهــا في ا
الـريـاضـيـة" مـشددا عـلى "اهـمـيـة عـقد
اتـــفــاقــيــات مــشــتـــركــة بــ الــبــلــدين
مـــــســـــتــــقـــــبال وتـــــبــــادل اخلـــــبــــرات
ــعـسـكــرات الـتـدريــبـيـة الــريـاضـيـة وا
واالخرى اخلاصة بتأهيل الشباب وما
تــثــمــر عــنه مـن رفع مــســتــوى فــرقــنـا
بــواقــعــيـة ولــيس مــجـرد كـالم. وتـابع

قبلة التي ستعقب رحلة ا بـالقول ان ا
ـي من جـائـحـة كـورونـا الــتـعـافي الـعـا
سـتـشـهـد تـطـورا وتـعـاونـا مـثـمـرا بـ
الــعــراق وصــربــيــا وسـنــعــقــد شــراكـة
وتــعـاون حـقـيـقي كـونـنـا نـحـتـاج فـعال
ستـوي الشبابي لـهذا التعـاون على ا
والــريــاضي. واكـمل الــبـيــان في بـادرة
ريـاضية مـؤثرة اعلن الـسفيـر الصربي
ي نـوفـاك عـن رغـبـة بـطل الـتـنس الـعـا
دجــوكــوفــيــتش بــزيــارة الــعــراق حـال
ـيـاً من اسـتـقـرار الـوضع الـصـحي عـا
حــــهـــته رحب الـــوزيـــر درجـــال بـــهـــذه
الـــــزيــــارة وأكــــد ان وزارة الــــشــــبــــاب
والـريـاضة سـتتـولى ترتـيب االجراءات
همة الى العراق الالزمة لهذه الزيارة ا
ي دجـوكــوفـيـتش لــبـطل الــتـنس الـعــا
ــمـكـن ان تـؤدي الى نــتـائج الــتي من ا
بــاهـرة في مــيـدان نـشــر الـلـعــبـة الـذي
نــســعى الـيه فـي جـمــيع مـدن الــعـراق.
وأشــار الـبــيـان الـى أن وزيـر الــشـبـاب

والــريـاضــة اسـتــعـرض اثــار جـائــحـة
كــورونــا عــلى االنــشــطـة الــشــبــابــيـة
والـرياضـية واحلـياة بـصورة عـامة
وهـي ذات االوضـاع الـتي تـعـانـيـها
صــربـيــا حـالــيـا اســوة بـبــقـيـة دول
الـــعـــالـم مــوضـــحـــا اهـم االجــراءات
ـتــخــذة لــتالفي تــصــاعـد الــصــحــيــة ا
االصـابات وامـكانـية الـسيـطرة عـليـها.
وفـي ختام اللـقاء قدم السفـير الصربي
شـكره وتقديره للعراق حكومتا وشعبا
ـسـتـقـبل سـيـشـهد والـتـأكـيـد عـلى ان ا
الـعـديد من االتـفاقـيات وسـبل التـعاون
ــشــتـرك مع احلــرص عـلى تــزويـد ا

وزارة الـــشــبـــاب والــريـــاضــة
بــخـريــطـة مــفـصــلـة عن
االنـــشـــطـــة واالنـــديــة
ومـــعــاهـــد الــتــدريب
والــــــــتــــــــطــــــــويـــــــر
الـــــشــــــــبـــــابـي في

صربيا.
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يدعو مجموعة العب ب احل واألخر
ــتـــلك نـــظــرة فـــنــيـــة تــمـــكن من وألنـه 
ن هـو يــســتــطـيع ــطــلــوب  االخــتــيـار ا
اللـعب لـلـمنـتخـب الذي تـوازن كـثرا بـعد
دعـمه بـوجـوه شـابـة   أثـبـتت   قـدراتـها
العالية  وقدمت مباريات مهمة  وجنحت
درب الذي يـقف على أعتـاب مرحلة مع ا
ـباريات  احلـاسمة حاسمـة  حيث اخر ا
ـنـتـخب هـويته ـقـبلـة بـعـدمـا اسـتعـد ا ا
عـــبـــر دفـــاع  تـــلــفـى هــدفـــ من خـــمس
مباريات إمـام تسجيل تـسعة أهداف  ما
جعل من الـفريق مـرتاح  أكـثر لكـن تبقى
قبلة  وكيف همة األكبر واألخطر هي ا ا
ســـتـــجـــري األمــــور من قـــبـل الـــلـــجـــنـــة
درب التـطـبـيعـيـة في  إدارة األمـور مع ا
الذي سـيكون إمـام حتد اليـتحـمله وحده
ــنـــتـــخب  الــذي بل كـل من له عالقـــة بـــا
يــنـتــظـر ان يــنـهي مــشـوار الــتـصــفـيـات
واالنـتـهـاء مـنــهـا بـنـجـاح  في ظل عـطـاء
الالعب والصورة اجلـيدة التي قدموها
بـاريـات السـابـقة الـتي زينت من خالل ا
سـجل الـفـريق عــلى عـكس مـا حـصل في
بــــطـــــولــــة روســـــيــــا وكـــــيف خـــــرج من

أمــنـــيــة الــشــارع الــريــاضـي في الــلــعب
بـنــهـائـيــات قـطـر الــقـادمـة  بـعــدمـا قـطع
ــســافــة الــكـــبــيــرة من طــريق الــفـــريق ا
الوصـول الى نهـائيـات الدوحـة.  ويعول
ـدرب الـشــارع عـلى قـدرات الالعــبـ  وا
في مـواصلـة حتـقيق الـنـتائج واالنـتـهاء
ــطـلـوب  من خالل من األمـور بــالـشـكل ا
ــدرب الــذي يــجـد ــطــلــوب من ا الــدور ا
نفـسه في موقف جيـد واحلال لـلمـنتخب
مـتـصـدر اجملـمـوعـة بـثـقـة عـالـيـة بـفـضل
عـتـمد عطـاء الالعـبـ والوضع الـفـني ا
ـدرب الـذي وضع الـفريـق على من قـبل ا
الـطـريـق الـصـحـيح  بـعــد بـدايـة صـعـبـة
واجـهـته حـتـى من قـبل االحتـاد الـسـابق
خـصـوصـا بـعـد اخلـروج من بـطـولة أ
اضي  وخسارة لقب أسيا مطلع الـعام ا
غربـي أسيـا من كـربالء من الـبـحرين في
ــــاضي لـــكـن الـــرجل قــــال من يـــوم اب ا
تــــوقـــيـع عـــقــــد الـــعـــمـل مع االحتـــاد ان
ـنتخـب الوصول به الى طمـوحاته  مع ا
نهائيـات كاس العـالم  وبعد تسـلم مهمة
ـــنــتـــخـب  تـــمــكـن من تـــعـــزيـــز حـــالــة ا
التـجانس من مـدة ألخرى بـعدمـا استـمر

الــتـصـفــيـات بــعـد سـلــسـلــة  هـزائم مـرة
ومـخـيبـة  قـبل ان يـجـد نـفـسه الـيوم في
احلالـة األفضل  وبـانتـظار ان يـعود مرة
أخرى بـقوة وثـقة  في خـوض أخر ثالث
مـبـاريـات هي من تـقـريـر مـصـيـر التـأهل
لكـاس العالم  لـلمـرة الثـانيـة في تاريخه
ـدرب االنـطالقــة اجلـيـدة بـعــد مـا مـنـح ا
للـفـريق الـذي يقـدم مـشاركـة جـيدة  لالن
مـخـتلـفـة تـمـاما عن بـطـولـة روسـيا وفي
يـزة لهم تألق الفت لالعـبـ  في فتـرة 

نتخب الذي خطى خطوات مهمة. وا
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ــدرب ســيـكــون إمــام حتـد مــعــلـوم ان  ا
كـبــيـر في ظل األوضــاع الـصـحــيـة الـتي
يـــشــهــدهــا الـــبــلــد والــعـــالم إمــام جــمع
ـبـاريـات الـتـجـريـبـية الالعـبـ وإقـامـة ا
ومن يـدري مـاذا سـيـحـصل بـعـد بـوجود
الــوبــاء الـــذي اخــذ يــزيــد من  مــخــاوف
ــهــمـة في تــعــزيـز الــنــاس  لـكـن تـبــقى ا
ــــنــــتــــخب  في ظـل تــــصـــدر حـــظــــوظ ا
اجملـــمــوعـــة وبــســجـل نــظــيـف  مــا ولــد
نـتخب عـلى اجناز قنـاعات  في  قـدرة  ا
نتظر همة علـى أفضل ما يكون وهـو ا ا

من بل الــشــارع الــذي عــاش مــشــاركــات
مخيبة.
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ويـقـول مـدرب نـادي الـنـاصـرية الـسـابق
ـنــتــخب  بــشـكل كــاظم صــبـيح  وضـع ا
ـطلوب في جيد والزال يـسيـر باالجتاه ا
درب ظل العالقة واألجواء التي خلقها ا
الـذي يـقدم عـمال كـبـيـرا ومـهـما وزاد من
قـناعـة الـكل بـأنه قـادر عـلى اخـذ الـفريق
الى مـا يــرده اجلـمــهـور الــعـراقي في ان
ـؤهلـة لـكـاس الـعالم يـكون احـد الـفـرق ا
ــقــبل في ظـل مـا يــقــوم بــهــد من إدارة ا
فنية جتاوز فيها حتـديدات كبيرة بعدما
حـاول البـعض وضع الـعـصي في عـجـلة
ـر في احلــالـة اجلـيـدة ـنـتــخب الـذي  ا
من خالل الــنــتـائـج والـســجل الــنــظـيف.
ـدرب بـقوة سـواء من ومـهم ان  يـسـنـد ا
االحتاد واحلكومة لتـام نهاية الطريق
ي والـوصــول الى أهم حـدث  كــروي عـا
من خالل الـتعـويل عـلى قـدرات الالعـب
الذين عـكسـوا قدراتـهم وحقـقوا الـنتائج
اجليدة التي يؤسس عليها لبلوغ اللعب

في الدوحة.

ي نوفاك دجوكوفيتش جنم التنس العا
يرغب بزيارة العراق



بـرشلـونة في "كـامب نو" سـيتـع
على "بالوغـرانا" الـتأقـلم على لعب
مـباريـاته في مـعقـله أمام مـدرجات
رة األولى مهجـورة.لكنهـا ليست ا
الـتي يـضـطـر فـيـهـا برشـلـونـة الى
اخــتـبـار الـلــعب من دون جـمـهـوره
العـريض إذ مر بهـذه التـجربة في
األول من تــشـــرين األول/أكـــتــوبــر
 2017ح فاز ميسي ورفاقه على
اس -3صـفـر خـلف أبواب الس بـا
مــوصــدة بـقــرار مـن إدارة الــنـادي
احـتجـاجا مـنـها عـلى العـنف الذي
تـزامن مع اسـتـفـتـاء مـثـيـر لـلـجدل
ـــــصـــــيـــــر في حـــــول تـــــقـــــريــــــر ا
كـــاتـــالـــونـــيــا.ووصـف قــلـب دفــاع
الفريق جـيرار بيكيـه شعور اللعب
من دون جــمـهـور بـ "أســوأ جتـربـة
في مــسـيـرتـي" مع تـأثـر واضح
فــــي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــك
األمـســيـة.ويـتـحـضـر
بيكيه وزمالؤه اليوم
لــــلـــعــــيـش في وضع
خـــــــــــــــاص بــــــــــــــدون
مــشــجــعــ الــذين هم
مـن "يــــســــمح لــــنــــا أن
نــــعـــيـش حلـــظــــات من
السـعادة وأن نـتجاوز
أنـفـسنـا..." بـحـسب ما
أفـــــاد الـــــســـــبت العب
الــــوسط الـــتــــشـــيـــلي
أرتــــــــورو فــــــــيـــــــدال
مـستـطردا "لـكن عـليـنا
أن نــــتـــــكــــيـف من أجل
حتــقــيـق أهــدافــنــا".أمــا
دافع بالـنسبـة لزمـيله ا
الـــفـــرنــسـي كــلـــيـــمــان
النغـلـيه فالـلعب
مــــــــــــــن دون
جــمــهـور "ال
يـــــــنـــــــاسب
أحد. كل الالعـب
يــفـضــلــون الــلـعب أمــام مــدرجـات
ـــتــلـــئــة. لـــكن من واجــبـــنــا (في
الـظرف احلـالي) الـلعب في مالعب
خالـية. عـليـنا أن نـتقـبل ذلك ألنها
القاعدة اآلن".وأضـاف لبرنامج "ال
بارتيداسو" على شبكة "موفيستار
بالس" اإلســبــانــيــة "لــكــنــنـا نــأمل
بــعــودة اجلـمــهــور في أسـرع وقت
ـكن".في مــدريـد يـتــحـضـر ريـال
العب لــكن أيــضــا لــعــودته الـى ا
لــــيس في مــــعـــقـــله الــــتـــقـــلـــيـــدي
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قبل وسم ا كنه تعزيز خط وسط فـريقه قبل انطالق ا حدد مدرب توتنـهام جوزيه مورينيو الالعـب الذي 
وفـقـا لـتـقـرير صـحـفي إجنـلـيـزي.فـقـد ذكـرت صـحيـفـة "ذا صن" الـبـريـطـانـيـة أن مـورينـيـو وضع العب وسط
نتـخب البرتـغالي روبن نيفـيس على رأس خيـاراته الصيـفية.وأضـافت أن وولفرهـامبتون وولفرهـامبتـون وا
يعلم أنه معرض لفـقدان خدمات نيفيس الذي يحظى باهتـمام أندية أخرى ولهذا فإنه يضع ضمن اعتباراته
نـتخب السنغـالي إدريسا جاي.وقدم نـيفيس مستـويات رائعة منذ الـتعاقد مع العب باريس سـان جيرمان وا
انـضمامـه إلى الوولفـز قادمـا من بورتـو قبل ثالثـة أعوام حيث قـاده للـفوز بـالتـشامبـيونـشيب قـبل أن يترك
ـوسمـ األخـيـريـن.ويـعد مـوريـنـيـو مـن أشد ـيـرلـيج خـالل ا بـصـمـته كـأحـد أفـضل العـبي الـوسط في الـبـر
عـجبـ بقـدرات مواطـنه وهو عـازم على الـتقـدم بعـرض لضـمه ما يـضع مسـتقـبل العب توتـنهـام تاجنوي ا

ندومبيلي على احملك.
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل
أيـام عن إقـامـة دورته الـ 42 والـتي ســتـعـقـد
في الفترة من  19 إلى 28 تشرين الثاني مع
اتخاذ التدابيـر الصحية الكامـلة للحفاظ على
ــشـــاركـــ في ظل تـــفــشي سـالمــة جـــمـــيع ا
ـهـرجـان قد أعـلن عن فـيـروس كورونـا.وكـان ا
ــديـر ــنـصب ا تــولي الــنـاقــد أحــمـد شــوقي 
ـهرجـان الـقاهـرة السـيـنمـائي الدولي الفـني 
وذلك خـــلـــفـــاً لـــلـــراحـل يـــوسف شـــريف رزق
ـر مـرور الـكـرام الـله.ولـكن هـذا الـتـعـيـ لم 
صري وذلك على على جمهور نـادي األهلي ا
خـلـفـيـة مـوقف شـوقي من حـادثـة بـورسـعـيـد
والتي راح ضحـيتها  74من مشجـعي النادي
ــصـــري في أعــمـــال عــنف أعـــقــبت األهـــلي ا
صري" في بورسـعيد عام مباراته مع نـادي "ا
2012. ووصف أحمد شوقي حيـناها ضحايا
".وأطلق رواد "مـجزرة بـورسـعـيـد" بـ"النـافـقـ
مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي في مـصـر وسم
#?فضـيـحة_مـهـرجان_القـاهـرة وطـالـبوا من
خالله القيم على الهرجان بإقالة شوقي من
منصبه.فقال أحمد سـمير: "إقالة احمد شوقي

بقـا أمـر الزم يتـنـفذ احـترامـا جلـمهـور األهلي
وسبه لشهداء بـورسعيد حاجه مـينفعش بني
آدم يـسـكت علـيـهـا".وبـعد احلـمـلـة الـتي شنت
ـهرجان ـدير الـفني  علـيه رد أحمـد شوقي ا
الـقــاهــرة الــســيــنــمــائي عــبــر حـســابه عــلى
فـيسـبـوك قائال: "تـابـعت الهـجـمةاإللـكـترونـية

ـاضيـة وكان التي تـعرضـت لهـا خالل السـاعات ا
من الــضــروري أن أوضح مــوقـفي بــدايــةً ال أحـد
وأعـــتـــرف أنـــني أكـــبـــر مـن االعـــتـــذار عن خـــطــــأ
اسـتخـدمت في بـعض الـكـتابـات الـشخـصـيـة التي
ترجع لـعام  2014كلـمـات جارحـة تـخص جمـهور
الـنـادي األهـلي وضـحايـابـورسـعـيـد وهي كـلـمات

ًـا لـلـراحـل أعـتـذر بـالـطـبع إن كـانت قـد سـبـبت أ
وأهلهم".وأضاف: "لكن عزائي أن هذه الكتابات مر
عليـها أكثر من ست سـنوات وهي فتـرة كافية ألن
يراجع اإلنسان مواقفه بل ويغيرها كليًا كما أنها
ـنـاوشـات الـكـرويـة مع األصـدقاء كـانت في إطـار ا
ــنــاوشـات الــكــرويـة فـي حـســابي الــشـخــصي وا
بطابعها حتمل بعض التجاوز".وتابع قائال: "أؤكد
هـنــا أن مــوقــفـي لم يــعــدو أبــدًا كــوني مــشــجــعًـا
ًـا على مـخـلصًـا لـنـادي الزمـالك وأن تـعـلـيقًـا قـد
صـفـحتي الـشـخـصـيـة ليـس له عالقـة من قريب أو
بعيـد بعمـلي العام وأكـرر االعتذار لـلنادي األهلي
ــصــطـــلــحــات وذلك مع وجـــمــهــوره عن بـــعض ا
االحــتـفـاظ بـحــقي في الـتــعـبـيــر عن حـبي ودعـمي
لنـادي الزمـالك الـذي أنتـمي له منـذ طفـولتي. وفي
النهاية الكـرة هي مجال للترفـيه الشخصي والشد
واجلـذب بـ األصـدقـاء".وخــتم قـائال: "أمـا الـعـمل
ومـنــصـبي في مـهــرجـان الـقـاهـرة فــيـخـضع فـقط
عـايير مـهنـية تضـطلع علـيهـا أجهزة ومـؤسسات
الـدولــة ويـشــهـدهــا اجلـمــيع من الـســيـنــمـائــيـ
ن حـضـروا الـدورات والـصـحـفــيـ واجلـمـهـور 
ناصب مختلفة وشهد السابقة التي عملت فيهـا 

اجلميع بنجاحها الفني والتنظيمي".
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{ مـــــدريـــــد (أ ف ب) -
يــخــوض بــرشــلــونـة
وريـــــــال مـــــــدريـــــــد
الـنـاديـان األغـنى في
الـعالم مـا تـبقى من
الـــدوري اإلســـبـــاني
لـــــكـــــرة الــــقـــــدم في
صـــمت مــطــبق خــلف
أبواب موصـدة بعد
أن اعـتـادا عـلى
صـــــــــــخـب
مــــدرجــــات

مـــلـــعــــبي "كـــامب نـــو"
و"سانتـياغو بـرنابيو"
وذلك فـي ظل الـــــظـــــرف
االسـتـثـنـائي الـذي فرضه
فــــــــيــــــــروس كــــــــورونــــــــا
ـســتـجــد.حـ يـســتـأنف ا
الـدوري اإلسـبـاني نـشـاطه
اخلــمــيس بـدربـي األنـدلس
بـ إشـبـيـلـيـة وريـال بـيـتـيس
بعـد توقف مـنذ آذار/مـارس بسبب
فيروس "كوفيد-19 يتحضر "كامب
لـعب األكـبر في نـو" الـذي يعـتـبـر ا
أوروبـا (99354 مــقــعـدا) لــصـدى
الـــفــراغ فـي وقت ســيـــهــجـــر ريــال
مـدريد مـعقـله "سانـتيـاغو بـرنابـيو
(81 ألـف مـــعـــقـــد) لالنـــتـــقـــال الى
ـلـعب الـريـفي الـصـغـيـر "ألـفـريدو ا
دي ســتــيـفــانــو" ومـقــاعــده الــبـالغ
عــــــددهــــــا  6 آالف فـي ضــــــواحي
مـدريد.وخالفـا لألجواء احلـماسـية
الـصــاخـبــة الـتي تــرافق مــبـاريـات

الصاخبة لـ "سانتياغو برنابيو".
وافــاد نــادي نــاغــويــا غــرامــبـوس
الــيـــابـــاني بــأن نـــتـــيــجـــة فــحص
فيروس "كوفيد-19 الذي خضع له
حــــارسـه األســــتــــرالـي مــــيــــتــــشل
النـغيـراك جاءت إيجـابيـة ليـصبح
بــــــذلك ثــــــانـي العـب من الــــــدوري
اليـاباني يـصاب بـفيـروس كورونا
ــسـتـجــد.وقـال الـنـادي إن ابن الـ ا
31 عــــــامـــــا الــــــذي خـــــاض آخـــــر
مـــبـــاريـــاته الـــثـــمــانـي بـــقــمـــيص
ـنــتـخب األسـتـرالي في 2017 لم ا
يــــــــظــــــــهـــــــر أيــــــــا مـن عـــــــوارض
الـفــيــروس.وانـضم النــغــيـراك الى
ــهـاجم مـو كـانــازاكي الـذي تـبـ ا
اضي إصابته بفيروس األسبوع ا
"كـوفـيد-19 مـا دفع نـاديه سـاغـان
تــوســو الى الــتــحــقــيق مع كل من
كـــان عـــلى اتـــصـــال وثـــيق به.و
فـــحص العـــبي وطـــواقم نـــاغـــويــا
غــرامـبــوس يــوم الــسـبـت وكـانت
نـــتـــيـــجـــة النـــغـــيـــراك الـــوحـــيــدة
26 اإليــــــــجــــــــابـــــــــيــــــــة مـن أصل 
اختبارا.وقال ناغويا "نحن نحاول
الــتــعــرف عـلـى األشــخـاص الــذين
كـــــانـــــوا عـــــلـى اتـــــصـــــال وثـــــيق
ـركـز بالنـغــيـراك" بـالــتـعــاون مع ا
الـصــحي احملـلي و"سـنـسـتـمـر في
إجــراء" اخـتــبــارات "كــوفــيـد-"19
عــلى العـبــ ومـوظـفــ آخـرين لم

"سانـتياغـو برنـابيو" بـسبب ورشة
عــمل هـنـاك من أجل تــركـيب سـقف

وتغليف معدني
ومـنــذ مـبــاراة إيـاب الـ"كالســيـكـو"
التي فاز بها بـرشلونة على عمالق
الـعـاصـمـة -2صـفـر خـارج قـواعـده
في األول مـن آذار/مـــــارس أغـــــلق
"سانتياغو برنابيو" أمام اجلمهور
حـــيث حــــلت آالت الــــبـــنــــاء مـــحل

النجوم فوق العشب احملروث.
وتسبـبت أزمة فيـروس "كوفيد-19
بـتـوقف األعـمـال لـفـترة مـن الوقت
لــكـنـهــا اسـتــؤنـفت مــسـتــفـيـدة من
ـــوسم كـــرة ـــطـــول  الـــتـــعـــلـــيـق ا
الـــقـــدم.وفـي ظل امـــتـــداد الـــدوري
ـعـدلـة حـتى الـنـصف بــروزنـامـته ا
الـثــاني من تـمـوز/يـولـيـو كـان من
الـضـروري إيـجـاد حل بـديل فـوقع
اخلــيــار عــلى مــلــعـب "ألــفــريـد دي
سـتيـفانـو" في مركـز "فالـديبـيباس"
ـلـكي اخلــاص بـتـمـارين الــنـادي ا
والـذي شيـد عـلى مسـاحـات قاحـلة
فـي الضـاحـيـة الشـمـالـية الـشـرقـية
لـــلـــعـــاصــمـــة.وســـيـــخـــوض ريــال
تبقية له مبارياته الـبيتية الـست ا
فـي الـــدوري احملـــلي (من أصل 11
لعب الـصغير باجململ) عـلى هذا ا
الـذي يــتـسع لــسـتــة آالف مـتــفـرج
والذي يستخدمه عادة فريق تاكون
ـلـكي الـنـســائي الـتــابع لـلـنــادي ا

منصة مهرجان القاهرة الدولي
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وفــريق الـرجـال الـرديف.بـالـنـسـبـة
للمـدرب الفرنـسي لريال زين الدين
زيدان فاللعب على ملعب "ألفريدو
دي ســتـيــفــانـو" يــشــكل عـودة الى
اجلذور إذ بدأ مـسيرته التـدريبية
هــــنـــاك حـــ أشـــرف عــــلى فـــريق
الشباب ريال مدريد كاستيا (درجة
ـــدة مــــوســــمـــ قــــبل ثــــالــــثــــة) 
االنــضــمـام الى الــفــريق األول.لـكن
ــلـعب سـيـشـكل الـلـعب عـلى هـذا ا
على األرجح صدمة ثقـافية ضخمة
ـــلـــكي الـــذين لـــنـــجــوم الـــنـــادي ا
العب في اعـــتـــادوا عـــلى أكـــبـــر ا
الـعــالم.ومن أجل تـخــفـيـف شـعـور
االرتــبـاك عـنـد الالعـبـ قـرر ريـال
تركيب إضاءة إضافية جلعل البث
الـتلـفزيـوني طـبيـعيـا قدر اإلمـكان
كـمـا وزع الـلـوحـات اإلعالنـيـة على
ـــلــــعـب فــــيـــمــــا عــــمل جــــوانـب ا
ـديـر اإلنـكـلـيـزي بــول بـيـرغـيس ا
تمرس في أعمـال صيانة العشب ا
في الــنـــادي بــجــهـــد كــبـــيــر لــكي

. يحسن الوضع على الالعب
وقام ريـال بحصـة تمريـنية واحدة
أسـبـوعـيـا مـنـذ نـهـايـة أيـار/مـايـو
عـلى مـلعب "ألـفـريد دي سـتـيفـانو"
من أجل أن يـحصل الالعـبـون على
الـوقت الـكافي لـلـتـأقلم مع مـنـزلهم
اجلـــديــد بــانـــتــظـــار الــعــودة الى
مـعقـلـهم واللـعب في كـنف األجواء

 إيدين هازارد

الوقت احلـالي هو الـعنـصريـة التـي نكـافحـها. كـما هو
احلــال بــالـنــسـبــة جلـائــحــة (فـيــروس كـورونــا) نـحن

نحتاج إلى حل إليقاف ذلك.“
وأضـاف ”في الــوقـت ذاته فــهــذا مــا تــفــعــله كل هــذه
االحــتــجـــاجــات. هـم يــحـــاولــون الـــوصــول إلى حل
والوصول إلى سبيل إليقاف الظلم الذي يرونه وهم
ـا يـحدث يقـاتـلـون من أجل هـذا األمر.“وتابع ”طا
ذلك بـشـكل سـلـمي وآمن ودون إصـابـة أي شـخص
كن مـواصلـة ذلك بطـريقة أو حتطـيم أي متـاجر 
سـلـمـيـة.“وشـارك اآلالف في مـسـيـرات لـلـدفـاع عن
دن الـبـريـطانـيـة األخرى الـسود في لـنـدن وبـعض ا
بـعـد مـقـتل فـلـويـد في 25 مـايـو أيـار.وتـسـبـبت هـذه
ـدن الـواقـعـة في انــدالع احـتـجـاجـات في الـعـديـد من ا
حـول العـالم ضـد مـعامـلـة الشـرطـة لألقلـيـات العـرقـية.
وتـوفي فلـويـد مـتـأثرا بـضـغط رجل شـرطة
أبـيض بـركـبـته عـلى عـنـقه حلـوالي
تسع دقـائق.وردا على سؤال
حول أن وظيفته كالعب
كـــرة قــدم تـــزيــد من
صعوبة احلديث
في هذا األمر.

ـــفـــتـــرض أن يـــشـــهـــد ســـبـــاق من ا
أذربـيـجـان قــبل أن تـتـسـبب جـائـحـة
فــيـروس كــورونـا في تــغـيــيـر جـدول
بـطـولــة فـورمـوال  1الـتي لم يــنـطـلق
مــوســمــهـا حــتى اآلن.وأبــدى راسل
الذي يـشارك في الـسلـسلة مـن منزله
مـثل جــمـيع الـسـائـقــ قـلـقه بـشـأن
إطاراته قرب نـهاية الـسباق لكن ذلك
لم يكن حـقيقـيا.وقال ”أعتـقد أن هذا
ما يـفـعله الـسائـقـون عنـدما يـفوزون
إذ يتظـاهر كل مـنهم أن اإلطارات في
حــالـة سـيــئـة حــتى تـبـدو كــبـطل في
زيد من هذا النهاية.”بالتأكيد أريد ا
عنـدمـا نعـود إلى الـعالم الـواقعي. ال
أعلم كـيف سيكـون األداء في النـمسا
وبالـتـأكيـد سـأقدم كل مـا لـدي لكن ال
أعد بـالوقـوف أعلى مـنصـة التـتويج
مرة أخرى.“وينـطلق مـوسم فورموال
 1في النمـسا في اخلامس من يـوليو
تمـوز بعـد إلغـاء وتأجـيل العـديد من
الـسـبـاقـات مـنـذ مـارس آذار.ولم يـفز
ولــيــامـز بــطل الــعــالم الــســابق بـأي
سباق منذ  2012وأحرز نقطة واحدة
ــركــز ـــاضي واحــتـل ا ـــوسم ا في ا

فـورموال  2 في 2018 الـسـبـاق الـذي
اقــيم بـاســتـخــدام حـلـبــة بـاكــو مـنـذ
الــبـدايـة وحــتى الـنــهـايــة.وهـذا هـو
الفـوز الـثالث عـلى الـتوالـي للـسائق
الـبـالغ عـمـره 22 عـامـا وحـصل عـلى
دفـعة مـعـنـوية بـعـدمـا أنهـى لوكـلـير
ـركـز  14بـيـنــمـا جـاء الـسـبــاق في ا
تيبـو كورتوا حـارس ريال مدريد في

ركز 11. ا
واقـيم الـسـبـاق في الـيـوم الـذي كـان
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مباراة برشلونة
في الدوري
االسباني

مضمار فورميال  1
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يجروا االختبار حتى اآلن.وحددت
رابــطــة الــدوري الــيــابــاني تــاريخ
الــرابع من تــمــوز/يـولــيــو مــوعـدا
ـــبـــاريــات من دون الســـتـــئــنـــاف ا
جـمـهور بـعد تـعـليـقهـا مـنذ أشـهر

ستجد. بسبب فيروس كورونا ا
ــبـاريـات وسـيــكـون هـذا الــتـاريخ 
الــــدرجـــة األولى عــــلى ان تـــعـــود
الدرجات األدنى اعتبارا من أواخر
حــزيــران/يــونــيــو.وســتــكــون كـرة
الـقـدم الـتي عـلـقت منـافـسـاتـها في
شـباط/فـبـراير بـسـبب "كوفـيد-19
ثــانـي مــنــافــســة ريــاضــيــة كــبـرى
تستأنف نـشاطها في الـيابان بعد
الــبــيــســـبــول الــتي ســـتــعــود الى
14 ـــالعـــب بـــــــــــــــــــــــــــــــدءا مـــن  ا
حزيران/يـونيو.وأبـدى العبون في
دوري كـــرة الــقـــدم مــخـــاوفــهم من
الــعـودة في الــوقت الـراهن في ظل
استمرار تأثيرات فيروس كورونا

لكن مع ترحيب باخلطوة.
وقـال يــويـشـيــرو كـاكـيــتـاني العب
فــريق ســيـــريــزو أوســاكــا "لم يــتم
تـبـديـد اخملـاوف بـالـكـامل. لـكن من
األفـضل ان تـعـمل كل أنـديـة +جاي
لـــيـغ+ (الــدوري) مـــعـــا وتـــتـــواجه
بـاحـترام مـتبـادل".وأقـيمـت مرحـلة
ــوسـم اجلــديــد واحــدة فـــقط من ا
لـدوري كرة الـقدم في الـيابـان قبل

نافسات. ان يتم تعليق ا

األخــيـر فـي الـتــرتـيـب الـعــام لـلــمـرة
الـــثـــانـــيـــة عـــلـى الـــتـــوالي.واحـــتل
ركز ألكسنـدر ألبون سـائق رد بول ا
الثـاني في الـسبـاق االفتـراضي أمام
ـكـسـيـكي اسـتـيـبـان جـوتـيـريـز مع ا
مــرســيـــدس والنــدو نــوريس ســائق
مكالرين.وتـقام اجلـولة األخـيرة يوم
 14يونـيو حـزيران بـاستـخدام حـلبة
كنـدا.واحتل جـيـانلـويجي دونـاروما
ـــركــز 16 مع ألـــفــا حـــارس مــيالن ا
ريك تاوري بـينـما جـاء الفرنـسي إ
البورت مـدافع مـانشـسـتر سـيتي في
ـركز 18.وفـاز الـبـلــجـيـكي سـتـوفل ا
فــــانـــــدورنه بــــلـــــقب فـــــورمــــوال ئي
االلـكتـرونيـة لـلسـيـارات الكـهـربائـية
مع فــريق مــرســيـدس بــعــدمــا احـتل
ـركــز الـثـاني يــوم األحـد في خـتـام ا

البطولة.
ودخـل ســــائـق مــــكـالرين الـــــســــابق
اجلولـة األخـيرة وهـو يـتأخـر بـفارق
ـــاني  14 نـــقـــطـــة عن مـــنـــافـــسه األ
باسـكال فـيـرالين ومع مضـاعفـة عدد
الـنـقـاط في الـسـبـاق الذي أقـيم عـلى

حلبة برل انتزع فوزا سهال.
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حــقق جــورج راسل ســائـق ولــيــامـز
فــوزه الــثـالث فـي بـطــولــة سـبــاقـات
فـورموال  1 االلـكـتـرونـيـة يـوم األحد
ليقـتنص الصـدارة من شارل لوكـلير
سائق فـيراري قـبل جولـة واحدة من
النهايـة.وتصدر السـائق البريطاني
الـــذي فــشل فـي احلــصـــول عــلى أي
نــقــاط بــبــطــولـة الــعــالم الــواقــعــيـة
ـاضـي بـعــد حــصــد لـقب ــوسم ا بــا
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حتـدث تـقريـر صـحـفي إسـباني عن رغـبـة الـبـرازيلي نـيـمـار جنم بـاريس سان
جيـرمان في الـعودة لـصفـوف برشـلونـة هذا الـصيف.وذكـرت صحـيفـة موندو
ديبورتيفـو أن رغبة نيمار في العودة للعب بقميص برشلونة ما زالت موجودة

موضحة أن جنم السامبا يأسف على قرار مغادرة البارسا. 
وأوضـحت أن نــيـمـار مـصــمم عـلى تـصــحـيح هـذا اخلــطـأ حـيث رفض عـرض
بـاريس لتـجديـد عـقده الـذي سيـنـتهي في صـيف عام 2022.ولفـتت الصـحيـفة
إلى أن نيـمار ال يـخفي رغـبته في الـعودة لـبرشـلونـة موضـحة أنه اعـترف بذلك

البس بسان جيرمان. قرب منه داخل غرفة خلع ا أمام ا
وتابعت أن نيـمار لم يترك اجملـال ألي خيار آخر سوى الـعودة للفـريق الكتالوني
كـنة مع ـوسم بأفـضل طريـقـة  من جـديد.وخـتـمت بأن نـيمـار سـيحـاول إنهـاء ا
ـا قـد يسـهل عودته باريس وقـيـادة الفـريق حلصـد لـقب دوري أبطـال أوروبا 

لبرشلونة هذا الصيف .
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ـقدمـة من أنديـة إنتر أكدت تـقاريـر صحـفيـة أن نادي روما رفض الـعروض ا
مـيالن ويـوفـنتـوس من أجـل التـعـاقـد مع مـوهـبـة اجلـيـالـوروسي خالل فـترة
ـقـبلـة. وقـالت صحـيـفـة "كوريـري ديـللـو سـبورت" إن االنتـقـاالت الصـيـفيـة ا
هـنـاك صـراعـا كـبـيرا بـ الـثـنـائي إنـتـر ويـوفـنـتـوس من أجل ضم نـيـكـولو
ميـز الذي قدمه الالعب مـنذ انضـمامه لروما. زانـيولو خـاصة بعـد األداء ا
وأضافت أن النـيراتزوري حاول دفع زانيـولو الرتداء قمـيص اإلنتر مجددًا
ـقتـضـاها رادجـا نـايـنجـوالن إلى صـفوف من خالل عـملـيـة تبـادلـيـة يعـود 

روما. 
ــقـدم مـن نـظــيـره اإلنــتـر الســيـمـا وأن ولـفـتـت إلى أن رومـا رفض الــعـرض ا
الالعب أعرب عن رغـبـته في مـواصلـة اللـعب مع رومـا. وتـابعت "أمـا يـوفنـتوس
فلم يـتوقف أبـدًا عن التـفكيـر في جوهـرة روما حـيث سعى البـيانـكونـيري لضم
زانـيولو مقـابل أموال نقديـة بجانب العبـ مثل فيديـريكو بيـرنارديسكي إال أنه
تكررة بعدم التخلي لم يتم تنفـيذ أي عمليات ب النادي فـي ظل إرادة روما ا

عن زانيولو".
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كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن رغبته في الفوز
لكي. وسم اجلاري مع الفريق ا بجائزة زامورا في نهاية ا

وتـمنح جـائـزة زامورا في نـهـاية كل مـوسم ألقل حـارس مرمى اهـتزت
شباكه في منافسات الدوري اإلسباني.

وقال كورتوا في تـصريحات نـقلتها صـحيفة مـاركا "جائزة زامورا
رائـعة دائمًـا لقد فزت بـها مرتـ مع أتلتيـكو مدريـد. أريد الفوز

بها مع الريال".
ـكن الـفـوز بـها وأضـاف "لكـني أعـلم أن زامـورا جـائزة ال 

إال من خالل العمل اجلماعي والتكاتف".
وعن مــواطـنـه إيـدين هــازارد عـلـق "إنه عـلى مــا يـرام
إيقاعه مدهش لكن علينا أن نسير بشكل تدريجي".
ـكــنـنــا أن نــتـوقع مــنه أن يــكــون في أفـضل وأ "ال 
حــاالته دون أن يــلــعب أعــتــقــد أنه في حــالــة جــيـدة
ســنـكـون بــحـاجــة إلـيه مـن أجل الـقــتـال حلـصــد لـقب

الليجا".

 ôU Ë ≠ …—u UGMÝ

قالت جولـة بطـوالت محتـرفي اجلولف اآلسيـوية يوم
وسم 2020 األحد إنهـا تخطط الستئناف نشاطها 
ـقـبل بـإقـامـة بـطـولـة شـيـنـهـان في سـبـتـمـبـر أيـلـول ا
فـتوحـة في كوريـا اجلنـوبيـة بيـنمـا تتجه دوجنهـاي ا
ــنـطــقـة لـتــخـفـيف الــقـيـود حـكــومـات عـدد من دول ا
واإلجـراءات االحتـرازية والـوقائـية الـهادفـة للـحد من
انتـشار الـفيـروس كوفـيد-19. وأضـافت اجلولة أنه
تـقــرر انـطالق الــبـطــولـة الــبـالغ مــجـمــوع جـوائــزهـا
1.181 ملـيـون دوالر في مـديـنـة إيـنشـيـون الـكـورية
ـقبل على اجلـنوبيـة في العـاشر من سبـتمبـر أيلول ا
أن تليها بطوالت في تايوان واليابان خالل األسابيع

التالية مباشرة.
وكـانت اجلــولـة اآلســيـويــة الـتي انــطـلــقت في هـوجن
ـاضي تـوقـفت في كـوجن في يــنـايـر كـانـون الـثــاني ا
مـارس آذار عـقب تفـشي الـفيـروس سـريع االنتـشار
حول الـعالم وجلوء الـكثير مـن الدول إلجراءات عزل
وإغالق لـلـحـد مـن انـتـشـار الـعـدوى.وقـال تـشـو م
ثـانت الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـلـجـولـة في بـيان ”نـخـطط
لعودة متـحفظة للـبطوالت في سبتـمبر في ظل القيود
ــفـــروضــة عـــلى حــركـــة الــنـــقل اجلــوي احلـــالــيـــة ا

والتجمعات الكبيرة.
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أيد رحـيم سـترلـينـج العب مانـشسـتر سـيـتي ومنـتخب
إجنلتـرا احتجـاجات مكـافحة
الـعـنصـريـة في بـريـطـانـيا
بــعــد مـــقــتل رجل أســود
أعزل هـو جورج فـلويد
بـــيــــنـــمــــا كـــان قــــيـــد
االحتـجاز من الـشرطة
األمــــــريـــــــكـــــــيـــــــة في
مـــنــيـــابــولـــيس.وقــال
سـتـرلـيـنج في مـقـابـلـة
مـع هــــيـــــئـــــة اإلذاعــــة
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيـــــة
(بـي.بي.سـي) ســـــيـــــتم
بـــثـــهـــا يـــوم االثـــنـــ
رض الوحيد ”ا

فــــــــــــــــــــي
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(1)
مـايـعـقــد الـوضع الـنـفـسي لالنـسـان   فـي بـلـدنـا وبـلـدان مـنـطـقـتـنـا  ‘أن
مـاسـمـيت بـ(جـائـحــة كـورونـا ) جـاء في زمن فـيـه  الـقـلق لـديه   وحـسب
عقدة في اسوء حاالته ‘ البـيئة التي خلقـته ظروف الصراعات احلياتـية ا
حـيث يبدو االنسـان واقع ب ظاهـرت متنـاقضت  ‘ظـاهرة ادعـاء العلم
ادي ) ومن خالله مسؤول عن بـانه   ( ماسك بكل مستلـزمات  الطرف ا
 خـلق وضمان مامطلوب  الدامـة  احلياة  البشرية   ‘ولكن افرازات هذا
ـا ادى الى الــواقع لـديــنـا يـخــتـلف   بــسـبب ظـاهــرة ( اجلـهل الــعـام ) 
انتـشار ظاهـرة الكـآبة والقـلق بسـرعة كبـيرة بشـكل اكثـر تعقـيدا من قبل
ظـهـور اجلائـحة  ‘وعـندمـا يرى االنـسان نـفـسه واقع حتت ضغط ظـواهر
مـتنـوعـة : اجلـهل والـظـروف االقـتـصاديـة الـسـيـئه و بـريق عـصـر االلوان
ـاديه  التي اليـسـتوعـبهـا جـذور ارثه االجتـماعي  ‘يـضع االنسـان امام ا
قـلق وتوترات من الـصعب التـنبه بافـرازاته  ونتائجه ‘فـفي عصر جـائحة

كورونا توقعوا االصعب لالنسان في مرحلة مابعده .
(2)

ــارس مــهــنــة ســائق تــاكــسي يــتــابع بــشــكل غــريب عن أعــرف رجالً 
االخـرين كـل إخـبـار له عالقـة بــإالخـتـراعـات الـعــلـمـيـة ومـا يـتــعـلق مـنـهـا

باحلياة 
البـشـريـة والـغـرابة في هـوايـة هـذا اإلنـسان فـي متـابـعـة هـذا اجلانب من
ـواضـيع بل يـطـبق اخملـتــرعـات الـعـلـمـيـة أنه يـصـدق مـايــقـرء من هـذه ا
ـسـتلـزمات وضـوع حـول كيـفيـة الـتعـامل مع األجـهزة وا مامـوجـود في ا
ـثال انـه حيـنـما قـرء اخلـبـر القـائل أن الـذبـذبات احلديـثـة فـعلى سـبـيل ا
الصـوتيـة الصادرة عن الـهاتف اخللـوى تسبب أمـراض خطيـرة لالنسان
عـندما يـضع الهـاتف على أذنه فـالرجل من بعـد إطالعه على هـذا اخلبر
تـرك وضع الـهاتف عـلى اذنه وكـلـمـا يـطلـبه أحـد من االقـارب واألصـدقاء
يفـتح مـايـسمى بـ (الـسـبـيكـر) في اجلـهاز ويـرد عـلى الـهاتف ويـسـمعه !
وهــذا الـتـصـرف يـسـبب لـه واليـزال الـكـثـيـر من اآلشــكـاالت االجـتـمـاعـيـة
واليـفيـده محـاوالت االصدقـاء واالقارب بـأن موضـوع وضع الهـاتف على
االذن لـــيس بــذلك اخلـــطــر بـــدلــيل أن اكـــثــريــة الـــنــاس غـــيــر مــهـــتــمــ
ـذكـور ! ولـكن الـرجل اليـسـتـطـيع الـتـخـلص من قـلـقه وكـذلك بـالـتـحـذيــرا
اليـستـطيع إالسـتغـناء عن الـتعـامل مع ذلك اجلـهاز ! ومـعانـاته في فصل
الـصيف مع تبريد سيارته ليس اقل من تلك التي يعانى منه بسبب هاتفه
اخللـوى بعد ان قـراءته تقريراً يـتحدث عن أضرار اسـتنشاق  غـاز تبريد
ـكن أن نـاخــذ مـعـانــات هـذا الـشـخص ـدة طــويـلـة بـحــيث  الــسـيـارات 
علوم أن القلق ظاهرة فتوح  لدى إنسان الـعصر ومن ا وذجـاً للقلق ا
تـربك الفـرد وتخل تـوازنه الداخـلي وان كـان شديـداً ينـعكس عـلى توازنه
ــادة اخلـام لــكـل االمـراض اخلــارجي والــوصف الــعــلــمي لــلــقــلق  انـه ا
النـفسية و أنه ضريـبة ندفعهـا لوجودنا ومعـايشتنا لـهذا العصر احلديث
كن وصحـيح انـنا نـتعـايش مع القـلق كأنه جـزء من احليـاة اليـوميـة وال 
ـا يكون ان تسـتمـر احليـاة بدون حـد ادنى من القلـق فالقـلق البـسيط ر
ولـكن هـنـا نـحن النـتـحـدث عن هـذا دافـعـا قـويـا لالجنـازودافع لالبـداع 
عقد القـلق الطبيعي (إن صح التعـبير) في حياتنا  بل عـن قلق العصر ا
الذي يـعيشه أكثرية الـبشرية األن نتيجـة تسارع فرض قدرات  أاللة على
قدرة  الـبشـر عـمومـاً والبـشريـة فيـما تـسـمى بعـالم اجلنـوب خصـوصاً
حـيث قَـدَرَهم الـتعـامل مع تـلك االالت الـتي  تـفـرضـهـا عـصـر االسـتهالك
ـارسة تصدير (أعالم) عن الرعب وكأن عالم الشـمال متعمد في  علـينا
واخلـوف من الـتعـامل مع هـذه أالالت بـشـكل مـتوازن مع هـالـة مـلـونة من
الـدعايـة عن حـاجـة الـنـاس و صعـوبـة احلـيـاة دون اجلـوء إلى تلك اآلالت
ــوضـوع نـتـهم طــريـقـاً خلـلـق الـقـلق  هل مـن الـصـحـيح حــتى في هـذا ا
االخــرين ? أم الــواقع يــقــول : أن أســاس االزمـة فــيــنــا حــيث النــريـد أن
ـســتـلـزمـات لـلــضـرورة وكل مـسـتــلـزم حـسب احلـاجـة نـســتـعـمل هـذه ا
تنع عنه وإما نغالي واليوجد في تصرفنا بهذه االالت حد الوسط فإما 
في اإلسـتـعـمـال حلـد خـلق الـقـلـق أو خـلق الـفـضـائح أو الـربح من خالل
الـضحـك عـلى ذقـون الـنـاس والبـد أن كـثـيـر من الـقـراء يـتـابـعـون إخـبار
الـفـضائـح الـنـاجتة عـن سـؤ إسـتعـمـال والـتـعـامل وبـدون الـوعي مـع هذه
ـثال خبـر دخول رجل موقعـاً إباحياً سـتلزمـات العصريـة على سبيل ا ا
للـفرجة .. فـشاهـد أفالماً لزوجـته !! أن الظواهـر ملـفتة لـلنظـر يحدث كل
ـنـفــلـته من مـسـتـلــزمـات احلـصـانـة الـروحـيـة يـوم في احلــيـاة الـبـشـريـة ا
ـان) يـؤكد لـنـا أن مـايـجـري خـلف اآللـوان الـصـاخـبـة وحتت عـنوان (اإل
الـتـقـدم والـتـركـيـز غـيـر اإلعـتـيـادي عـلى ثـقـافـة اإلسـتـهالك طـريـقـاً جلـني
األربـاح لصالح األقـليـة ومانـرى على أرض الواقع لـالكثريـة البـشر. نرى
عـدم العدالة بوضوح ب الواقع وإدعـاء التقدم على من جانب الوعي في

التعامل مع مستلزمات العصر..!
(3)

وضوع تعاملنا مع على أيـة حال  قلق هذا الرجل دفعني إلى التفـكير 
ـسؤلة عن تنظيم هذا ؤسسات ا سـتلزمات العصـرية و دور اجملتمع وا ا
التـعـامل البد إنـنا نالحـظ خطـورة توسع إسـتعـمـال هذه األجـهزة بـحيث
تـأثـيرهـا الـسـلـبي أكـثـر مـن نفـع هـذه األجـهـزة واألهداف االسـاسـيـة من
إخــتــراعــهـا  اول إشــارة عــلى هــذه اخلــطـور هــو أن هــذه اآلجــهـزة في
مجـتمعـنا (قلـق ومتوتـر وغير مـستقـر اساساً بـسبب عدم وجـود برنامج
ـطلـوب مع مـستـلـزمـات العـصـربالـشـكل الواعي) ينـظم كـيفـيـة التـعـامل ا
ـا يستـعمل في اجملتـمعات الـتي تصنع فـيها هذه تسـتعمل أكـثر بكـثير 
االجهـزة ! ومن يريد يتابع هـذه الظاهرة ويتـابع بعض القنـوات الفضائية
تنفذة) الترى الصعوبة في الوصول (مدعـومة بشكل منظم من اجلهات ا
ـطلـوب في هكـذا حاالت وفي إلى نـتيـجة مـؤسفـة مفـادها : أنه وبـعكس ا
تابعـة منظمة لـضرورة التعامل مع تنـفذة  البـلدان التي تهتم بـاجلهات ا
ـايـزيـد من : الـوعي واإلنـتـاج وراحـة الـبـال والـنـفس ـسـتـلـزمـات  هـذه ا
طريـقـاً لالسـتـقـرار األجتـمـاعي نـرى عـنـدنا عـكس هـذا تـمـامـاً حيث أن
الـعـقـلـيـة الـتجـاريـة وأإلهـتـمـام بـتشـجـيع وتـوسـيع ظـاهـرة اإلستـهالك من
ـسـتـلـزمـات يـقع في مـقـدمـة كل خالل إالهـتــمـام بـاعـتـنـاق الـنـاس لـهـذه ا
اإلهـتمـامات اآلخـرى بل أنه من الـواضح في بعض األحـيان أن اجلـهات
ـتـنـفذة في مـجـتمـعـاتـنا تـشـجع التـركـيز عـلى هـذه الـطريـقـة الفـوضـوية ا
ـستـلـزمات ويـرونهـا أحـدى طرق إلـهاء اجملـتمع من لالسـتفـادة من هذه ا
التـركـيـز عـلى : الـتفـكـيـر وتـسـأؤل ومتـابـعـة الـوعي اإلنـسـاني يدفـعه إلى
تسـاءل عن مايحدث حـوله ومايحدث في اجملـتمعات اآلخرى البـد الكثير
مـنـا يـتـابع مـا يـبث في الـقـنـوات الـفـضـائـيـة الـتى كـمـا قـلـنـا مـدعومـة من
ـتـنـفـذة ويرى هـذا الـكم الـهـائل الـدعايـات ذات ألـوان صـاخـبة اجلـهات ا
ومحـتويات سطحية وحـتى تافهة يشجع الناس عـلى تركيز التبادل صور
ـستقبل ...!!) فترى أحدهم و رسـائل و اغاني واستفسار عن (احلظ وا
ـتــخـصص ـكـتــبه ا لـلــتـأكـيــد عـلى أهــمـيــة الـهــاتف الـنــقـال يــبث دعـايــة 
ـرضى الـنـفــسـيـ أو من يــعـاني من ازمـة ـسـاعــدة ا اسـتـعــداده  يــبـدي
إجتـمـاعيـة او يبـحث عن شـريكـة احليـاة حضـرته مـستـعد يـحل كل هذه
اتصـال عـلى هـاتف الـنقـال!  بل أحـيـاناً ـشاكـل خالل دقايق مـن خالل ا
اليخـجـلـون من بث الـدعـاية ذات صـيـغـة الـدينـيـة عـنـدما يـضـعـون االيات
سابقة عن طريق هاتف احملمول ويسبق دائماً بث إعالنات الـقرانية في ا

عن االغانى السطحية فيها أحياناً صور تخدش الذوق العام ...!
عـنـد تـفـكـيـر بهـذه الـظـاهـرة اخلـطـيرة الـتي تـسـتـوجب قـلق مـشـروع على
مــسـتــقـبل الــنـســيج اإلجــتـمــاعي من اجلـانـب الـوعي والــعالقـات ونــظـرة
مـسـؤولة إلـى ذلك أستـغـرب من حـكـايـة الـرجل الـذي يـقلـق عن إفرازات

ستلزمات العصرية من جانبها الصحي  دون غيره ! إستعمال ا
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االثـار الـتي سـتـتـرتب عـلى جـائـحة
كورونـا ولعل من اخـطر هـذه االثار
والـنـتــائج تـتــمـثل بـان الــعـديـد من
ـفـقــودة بـسـبب ضـعف الــوظـائف ا
الطـلب لن تعود بـتاتـاً الى ما كانت
عـلــيه سـابــقـاً بــسـبـب االضـطـراب
االقتصادي الذي أحـدثته اجلائحة
والــــذي ســــيــــتــــرك اثــــره من خالل
سـتقبـلي اجلديد لـلناجت التـكوين ا
احملــلي اإلجـمــالي في الــوقت الـذي
تـــســـتـــمــــر حـــصـــة اخلـــدمـــات في
االقــتـصــاد بــاالرتـفــاع بــالـرغم من
انـــــخــــفــــاض حــــصــــة اخلــــدمــــات
الــــشــــخـــصــــيــــة في الــــعـــديــــد من
الـفعـاليات االقـتصـادية مـثل جتارة
الــتــجـزئــة والــضـيــافــة والـســفـر

(والــذي قــد يـبــدوا اكــثــر وضــوحـاً
وجتـلـيـاً في االقـتـصاديـات الـنـامـية
ـــطــاً والـــصــغـــيـــرة) هـــو ارســـاء 
اقتـصـاديـا جـديـداً يتـمـثل بـتـعـميق
دور التجارة اخلارجية على حساب
ـا أدى في    االقـتــصـاد الـداخـلي
طاف الى اعتـماد العيد من نهايـة ا
نتجات الدول واالقتصاديات على ا
اخلـارجـيـة حـتى الـتي تـدخـل مـنـها
في قطـاع اخلدمـات وهذا مـاكشفت
اجلـائـحـة هـشـاشـته امـام اول أزمـة

اقتصادية ومالية تعصف به.
WO³KÝ —UŁ«

هـنــاك الـعـديـد مـن االثـار الـســلـبـيـة
االجــــتـــمــــاعـــيــــة والـــســــيـــاســــيـــة
واالقتـصادية والـبيـئية وغـيرها من

والـتـعـلـيم حـيث سـتـؤدي الـرقـمـنة
إلى تغييرات في طريقة تنظيم هذه
ــهـا االمــر الـذي اخلـدمــات وتــقـد
ــــــزيـــــد من يـــــؤدي الـى فـــــقـــــدان ا
الــوظـــائف عــلى حـــســاب وظــائف

أخرى مطلوبة وأخرى لن تعود.
WOIOIŠ  U “«

ان السـؤال الذي اراه اكـثر احلـاحاً
ــدى في الــوقت احلـــالي يــتــمــثل 
فـعـاليـة النـظـام الرأسـمـالي وقدرته
في الـتـعامل مع األزمـات احلـقيـقـية
الــتي تــواجـهـه ?? وهل ســتـتــراجع
ـة والسوق احلـرة ومبدء دعه العو
ـــر امـــام احلـــمـــايـــة يـــعـــمل دعه 
االقتصادية ودور الدولة في حماية
اقـــتــصــاداتـــهــا ســـواء كــانت هــذه
االقـتـصاديـات نـاشئـة او مـتقـدمة??
مع االخــذ بــاالعــتــبــار األزمـة الــتي
يعـاني منهـا العديـد من دول العالم
الـــصــــغـــرى بـل وحـــتى الــــكـــبـــرى
ـتـمــثـلـة بـارتـفــاع حـجم الـديـون وا
الـدولـيـة الـتي تــزاد سـنـويـا والـتي
يـتـوقع لـهـا تــتـفـاقم في مـرحـلـة مـا
بـعـد اجلائـحـة لـتزايـد أعـداد الدول
العاجزة عن سداد ديونها احلالية
مع مـا يتـرتب علـى ذلك من خسـائر
االقـتــصـاديــة بـسـبـب أن سـداد مـا
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بغداد

على هذه الدول من ديـون قد يعني
عــمــلــيــا انــخــفــاضــا واضــحــا في
مسـتويـات معـيشـة السـكان والذي
الـية الـعامـة والبـنوك يـؤثر عـلى ا
ـؤسـسـات ـصـارف وا ــركـزيـة وا ا
ـستـقـبلـية ـالـية في تـعـامالتهـا ا ا

شهد تعقيدا. ا سيزيد ا
 ان الـــدور الــقـــادم لــلـــحــكـــومــات
ـيـة يـتـمـثل بالـعـمل من خالل الـعـا
مــــؤســـســــاتــــهــــا االقـــتــــصــــاديـــة
ـــالــيــة لــوضع واالجـــتــمــاعــيــة وا
ســـيـــاســـات جـــديـــدة قـــادرة عـــلى
ـتــغــيـرات الــصــمـود ومــواجــهــة ا
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة والـتـوفيق
بـيـنـهـمـا لـضـمـان الـصـمـود بـوجه
ـيــة ومـنـهــا الـديـون االزمـات الــعـا
واخلـسـائـر الـكبـيـرة الـتي حـصلت
بـسبب اجلـائحـة والتي مـنيت بـها
اقــتــصـــاديــات الــعــديــد من الــدول
ــيــة وكــبـــريــات الـــشــركـــات الــعـــا
ــصـارف والـذي ســيـولـد بـدوره وا
ــؤســـســة ضــغـــطـــاً هــائـالً عــلـى ا
الرأسـمالية تـدفعهـا باجتاه تـغيير
ـيل بـاجتـاهـات بــعض أسـسـهـا وا

اكثر إنسانية. 
W¹œUB² «  U³KIð

قبلة (ما بعد كورونا) رحلة ا ان ا

سـتــســهـد الــعــديــد من الــتـقــلــبـات
االقــتــصــاديــة واجلــيــوســيــاســيـة
اخلـــطـــيــــرة وخـــصـــوصــــاً في ظل
تـتالـيـة وصراع األقـطاب األزمـات ا
ــتــحــدة والــصــ بــ الــواليــات ا
بـــاإلضـــافـــة الى مـــشـــاكـل االحتــاد
األوربي كل هــذه األزمـات سـيـكـون
ضحـيـتـهـا االقـتصـاديـات الـنـاشـئة
واقتصـاديات الدول الـناميـة ومنها
العراق الـذي جنح وبكل جدارة من
خالل فـوضى الـسـن الـسـابـقة في
حتـــويل االقـــتــصـــاد الــعـــراقي الى
إدارة شـــــــؤون األمـــــــوال مـن خالل
حتــويل الــبالد الى مــكــتـب صــرفـة
كــبــيـر .مــتــأثـر بــاألزمــات الـدولــيـة
ـلك الـقـدرة على بـشـكل كـبيـر وال 
الـصمـود كثـيـرا لعـدم وجود أدوات
اقــتــصــاديــة داخــلـــيــة تــمــكــنه من
مـواجـهـة الـتــغـيـرات االقـتـصـاديـة
وضــعه عــلـى ســكــة احلــديــد نــحـو
اخملــــرج واآلن عــــلـى احلــــكــــومــــة
الـعـراقيـة ايـجاد أوال قـاعـدة بيـنات
ـكن من خاللـها لـلمـرتـكـزات التي 
ـــكــنه ايــجـــاد اقـــتــصـــاد عـــراقي 
ــتــغــيــرات الــدولي الــتــعــامـل مع ا

الطارئة. 
{ خبير اقتصادي 

ــتــفـق عــلــيه لــدي قــد يـــكــون من ا
ـــتــابــعـــ لــلــشــأن الــكـــثــيــر من ا
ي بـل وحــتى االقـــتــصـــادي الـــعــا
احمللي ضعف الواضح للعديد من
ي في مـواجهة االقتـصاديـات العـا
الــتـداعــيـات  اخلــطــيـرة لــلـكــارثـة
ـتــمــثـلــة بــجـائــحـة الــطـبــيـعــيــة ا
كــورونــا ولــعل من اهم األســبــاب
الـتي أودت الى هـذه الـنـتـيـجـة هو
ـــة واالنـــفـــتـــاح ســـيــــاســـة الـــعـــو
االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي الـكـبـيـر
الــذي انـــتــهـــجــتـــهــا احلـــكــومــات
الـغـربـيـة وعــلى رأسـهـا الـواليـات

تحدة األمريكية. ا
 ان من اهم الـنـتـائج الـتي تـرتـبت
ي اجلـــديــد عـــلى الـــنــظـــام الـــعـــا
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الدسـتور الـعراقي مـنعت مـثل  هذا
الـتــمـيــيـز عـنــدمـا نـصـت عـلى عـدم
جـوار الـتـمـيــيـز بـ أفـراد الـشـعب
الـعـراقي الـذين هم مـتـسـاوون دون
تـمـيـيـز بسـبب الـوضع االقـتـصادي
أو اإلجـــتـــمـــاعي كـــمـــا ورد نـــصـــاً
ادة الدستورية  وحرفياً في هذه ا
وإذا أردنا الولوج فيما نصت عليه
ادة (132 من الـدسـتـور الـعراقي ا
بـشــأن (( رعـايـة ))  ((وتـعـويض ))
ذوي الــــشـــــهــــداء والـــــســــجـــــنــــاء
ـــتــضـــررين من الــســـيـــاســيـــ وا
ــارســات الــنــظــام الــدكــتــاتــوري
البائـد ونتيـجة االعمـال االرهابية 
فـأن مـفــهـوم الـرعـايــة والـتـعـويض
ــكـافــأة اليــنــسـحـب  عـلى وحــتى ا
اإلستـحقـاق للـمرتب التـقاعـدي كما
أسـلفـنـا وشرحـنـا ذلك بأسـهاب في
وبـالنـتيـجة فأنه قدمـة هذا الـبحث 
في تــــقـــديـــرنــــا لـــو الـــطــــلب من
احملكـمـة االحتـاديـة الـعلـيـا لـتـفـسر
من خالل طلب تـفسـير او من خالل
دعــــوى  عن دســــتــــوريــــة أو عــــدم
دستوريـة القوانـ التي تقـرر فيها
مـنح فـئـات لم تقـدم خـدمـة وظيـفـية
رواتـب تـقـاعــديـة أو كــانت اخلـدمـة
ــؤداة أقل من احلــد الــوظــيــفـــيــة ا
ـنـصـوص عـلـيه ـقـبـول وا االدنـى ا
قانوناً  أو بـتعدد الرواتب لـلعائلة
الـــواحــدة والــذي يـــحــقق تـــمــايــزاً
ادة الدستورية رقم (14)  منعته ا
لكـان حكمـها بـبطالن هذه الـقوان
وبالـتـالي فأن ـرجح قانـونـاً   هـو ا
هـذا هـو الطـريق االقـصـر حلل هذه
ـؤثـرة عـلى االشـكـالـيـة اخلـطـيـرة ا
واطن وعـلى مـوازنة الـبـلد حـيـاة ا
تـراجعة نـتيجـة هذا التـخصيص ا
ـبالغ فيـه  دون اللجوء والصرف ا
الى تـشـريع لـيــلـغي هـذه الـقـوانـ
غـيـر الـدسـتوريـة  والـذي قـد يـلقى

انية شديدة.  معارضة بر
{ محام وخبير قضائي 

والـــشــروط الـــواجب تـــوفـــرهــا في
وظف أو العامل حتقق أستحقاق ا
ـدى احلياة  حصراً رتب تقاعدي 
 وهـذه الـشــروط قـانـونــاً و الـزامـاً

هي االتية.:-
ــســـتـــحق 1- أن يــنـــطـــبق عـــلـى ا
ـسـتـمر ـوظف ا لـلتـقـاعـد مـفـهـوم ا
ـالك الــــدائم بــــاخلــــدمـــــة وعــــلى ا
وبــالـــنــســـبــة لـــلــعــامـل أن يــكــون
مــضــمــونــاً من خالل تــســديــده مع
ـؤسـسـة اخلـاصـة الي يـعـمـل بـها ا
إلشـتــراكـات الـضــمـان االجــتـمـاعي

قررة قانوناً   ا
ــوظف أو الــعــامل ــضي ا 2- أن 
ــدة الـقــانــونــيـة احلــد االدنى من ا
ـنح الـراتب الـتـقـاعـدي ــشـروطـة  ا
نصوص عليها في القوان مارة ا
ــوافـقــة عـلى الـذكــر. وأن حتـصل ا

االحالة عل التقاعد. 
3- أن يــكـــون الــراتب مـــخــصــصــاً
ـتـقـاعـد وحده أي راتب لـلـمـوظف ا
واحــد يـنــتــقل بــذاته  كـالً أو جـزءاً
ـستحقـ منهم فقط وفق لورثته  ا
فصلة بقوان الشروط القانونية ا

الـتـقـاعـد أو الـضمـان عـنـد الـوفاة 
ــســتــحق من ويــحــجب عـن غــيــر ا
الـورثــة. وبـخالف مــاتـقــدم فـأن أي
نص  يتـضمـنه أي قانـون من شأنه
أن يرتـب مرتـبـاً تـقـاعـديـاً مـسـتـمراً
ارة الذكر وبالشروط لغير الفئات ا
الـتي حددتـها الـقوانـ وأهمـها أن
تـكون له خـدمة وظـيفـية أو عـمالـية
مــحـــددة  بــحــد أدنى  قـــانــونــاً في
قــطـاع الـدولـة أو الـقـطـاع اخلـاص.
هــو نص غـيــر دسـتــوري ومـخـالف
لـلــقـواعـد الـعــامـة في االســتـحـقـاق
الـتــقــاعــدي والـذي مـن أهم شـروط
هـذا االسـتحـقـاق  سبق تـأديـة عمل
ـدة دنيا لـلدولة أو وظيـفي محدد 
القطاع اخلاص  وبالتالي  يتوجب
إصـــدار حـــكم بـــعـــدم دســـتــوريـــته
وبـالــتـالي الــغـاؤه من تــاريخ نـفـاذ

ستمر إتصافه  باالستـمرارية ألن ا
هـو الـراتب  حصـراً الـذي يـدل على
الــرتـابــة واالسـتــمــرار. وقـد يــكـون
الـتـعـويض مـتــكـرراً في مـنـاسـبـات
حتــددهـا الــدولــة وفــقـاً لــرأيــهـا أو
قوانينها   لكنه غير متواتر وليس
لـه انـتـظـام بـالــدفع بـخالف الـراتب
الـــشـــهـــري الـــذي يـــدفع كل شـــهـــر
ـكافأة بإنـتظام مـلزم.  أما مـفهوم ا
ـادة من فــقـد وردت مُـعٌّــرفـةً بـذات ا
بلغ ذات القانون أالخير بوصفها ا
الــذي تــدفــعه مــؤســســة الــضــمــان
ـضـمـون في االجـتـمـاعي لـلــعـامل ا
حــالــة أخــتالل شــرط من الــشــروط
الـواجب تــوافــرهـا إلحــالـة الــعـامل
ـــا تــراه عـــلى الـــتـــقــاعـــد ووفـــقـــاً 
مـــؤســســة الــضــمـــان االجــتــمــاعي
كـافأة مـرة واحدة لـلعـمال وتـدفع ا
بـأعـتـبارهـا تـمثـل تعـويـضاً جـزئـياً

رتب التقاعدي الشهري.  عن ا
أمــا مــفــهــوم الــرعـايــة فــيــنــصـرف
ــســتــمــر في اخلــدمــة لــلـــمــوظف ا
ويـــتــعــلق بــشـــكل خــاص بــتــقــد
وتوفـير اخلدمـة الصـحية  لـلمرض
أو اإلصابة أثناء مـدة اخلدمة طبقا
ـــاورد تـــفــــصـــيالً حتـت مـــفـــهـــوم
ادة (اخلامسة الرعاية الـوارد في ا
واالربـــعـــون ) فـــقـــرة (ب و ج ) من
قـــانــــون الــــتـــقــــاعــــد والـــضــــمـــان
االجتـماعي لـلعـمال أعاله. هذه هي
فاهيم الـتي تمثل القـواعد العامة ا

تـابـعة لـلـدولة  في قـانـون التـقـاعد
ــوظــفي الــدولــة رقم (27 ــوحـد  ا
ادة (1) لغي ) في ا لسنة 2007 ا
أوالً  (د)  و (هـ ) و  (و)  و  (ط )
و (ك )  و (ل  ) و (م).. وكـــــــــــــــذلـك
وردت ذات الـــــتـــــعـــــاريـف وبــــذات
وحد عـنى في القـانون اجلديـد ا ا
ـــــادته رقم (9 لـــــســـــنــــة 2014) 
الـسـابــعـة ومـا تالهــا  كـمـا وردت
فـي قــانــون الــتــقـــاعــد والــضــمــان
االجتماعي لـلعمال رقم ( 39 لسنة
ــادة األولى ــعـــدل ) في ا 1971  ا
(أ)  مـــــنه والــــذي عـــــرف  الــــراتب
(باألجر )  وبذلك اليجوز أن ترتب
الدولـة راتباً تـقاعـدياً مسـتمراً ألي
فـئـة أخـرى عـدا مـاتـقـدم مع وجـود
إستثـناء واحد وهو مرتـب الشبكة
ـشروط بأثـبات حالة االجتمـاعية ا
الــفــقــر وعــدم وجــود مــصــدر أخـر
لــلـعــيش لــفـئــة الـفــقـراء من أبــنـاء

الشعب. 
wŽUL²ł« ÊUL{ 

ـبلغ أمـا مـفـهـوم التـعـويض فـهـو ا
الـذي تــدفـعه الــدولـة من صــنـدوق
الــضــمـــان االجــتــمــاعي لـــلــعــمــال
ادة االولى من والـوارد تعـريـفه بـا
قـــانـــون الــــتـــقــــاعـــد والــــضـــمـــان
االجتـماعي الـنافـذ مار الـذكر وذلك
أثـنـاء مـدة اخلـدمـة ولـيس بـعـدها.
والـتعـويض هنـا بالـضرورة يـكون
ـاتقـدره االدارة وبشـرط عدم وفـقاً 

ثل يـنطـبق مـفـهوم الـراتب  الـذي 
الـــعــــوض عن خــــدمـــة في  أثــــنـــاء
تـــأديـــتـــهـــا في  دوائـــر الـــدولـــة أو
الـقــطـاع اخلــاص  وكــذلك مـفــهـوم
الــراتب الـــتــقــاعـــدي  عــلى من أدى
خـدمـة في دوائـر الدولـة او الـقـطاع
اخلاص بـحيث يـتم صرف الـراتبب
له دوريــاً عــنــدمــا تــنــتـهـي خـدمــته
الــوظـيـفـيــة ألي سـبب من األسـبـاب
الـتي نــصت عـلــيـهـا الــقـوانـ ذات
الــعالقــة وهي مــضي مــدة مــحــددة
لـلخدمـة الفـعلـية من تـلك التي نص
علـيهـا  في هذه الـقوانـ أو بسبب
ــوظف غــيـر ـرض الــذي يــجـعل ا ا
قادر على اكمال مسـيرته الوظيفية
ويــــلــــتـــصـق مـــفــــهــــوم الــــرتــــابـــة
واإلستمرارية في أستحقاق الراتب
وظف والعـامل بحيث التـقاعدي بـا
يــسـدد لـه  الـزامــاً  الـى يـوم وفــاته
وإن كان له ورثـة شرعـي فـيسـتمر
لهم  هـذا الراتب حلـ وفاتهم وفق
الـشـروط احملـددة لـهم في الـقـوانـ
ن لـيس ذات الـعالقـة  وبـاألخص 
لـه دخل دائم كــالــزوجـة الــتي لــيس
لـهــاعـمل أو بــبـلـوغ سـن الـرشـد او

إكمال الدراسة لالوالد ... الخ.
فاهـيم والتعاريف لقد وردت هـذه ا
فـيــمـا يـتـعــلق بـأسـتــحـقـاق الـراتب
الـتقـاعـدي الذي يـصـرف من خزيـنة
الـــدولـــة أو من صـــنـــدوق تـــقـــاعـــد
ـضـمونـ وهـو مـؤسـسة الـعـمـال ا
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قــوة الـــفــيـــروس وتـــقــادم جـــهــاز
ـناعـة لديه.ان عـلـينـا ان ندرك إن ا
أجـهـزتـنا الـدفـاعيـة الـتي نـحمـلـها
هـي نـــــــعــــــــمـــــــة إآلهـــــــيــــــــة وهي
مجـموعة(مـثيرة لإلعـجاب إلى حد
مذهل.ح تتـعامل مع جرثومة لم
يــسـبق لك أن تـعـامــلت مـعـهـا قط
ســتــعــمل احلــواجــز الــعـديــدة في
جـــــســـــمك عـــــلـى مــــنـــــعـــــهـــــا من
الـتـغـلـغل).وقد يـحـصل ان تـتـاخر
ناعية حل التعرف استجابتنا ا
عــلى الـفــيـروس(أو أن الــفـيـروس
ــتـلـك اسـتــراتـيــجــيـات مــراوغـة
ـوت لذلك ـا يـصيـبـنـا بـا مـاكـرة)
علـينا ان نعـي اهمية تـلك االجهزة
ونـحـافظ عـليـهـا من خالل أسـلوب

احلياة الصحي.
وتـــشــيـــر الــدراســـات ان فــيــروس
كــورونــا يــســتـخــدم (الــســكــريـات
خلداع)جهازمناعة االنسان وأكبر
ناعة هو( اجللد  أعضاء جهاز ا
ونـظـيره األنـسـجـة اخملاطـيـة التي
تغطي األسطح الداخلية ألجهزتنا
الـتـنفـسـيـة والهـضـميـة)وهـما خط
ـــنع دخــول الــدفـــاع االول الــذي 
األشـــيــاء الــغـــريــبـــة إلى أعــمــاق

ــا انـنـا في مــنـازلـة أجـســامـنـا. و
تـاريــخـيـة مع اجلــائـحـة عــلـيـنـا ان
ــنــاعي الحـتــمـال نــهيء جـهــازنـا ا
ــنــازلــة واالبــتــعــاد عن الــتــشــنج ا
ــارسـة واخلـوف واالســتـحــيـاء و
الـــــــتـــــــمـــــــارين الـــــــريـــــــاضـــــــيــــــة
(وخــصـوصــا الـتــمـارين بــانـتــظـام
الـتـنــفـسـيـة مـثل الــيـوغـا والـتـأمل
وغـيـرها حـيث حتـافظ عـلى صـحة
الـعــقل واجلـسم كــمـا إنـهــا تـقـوي

ناعي بفعالية). اجلهاز ا
وبـنـفس الـطـريـقـة الـتي دمـرنـا بـها
ساعتنا الـبيولوجيـة دمرنا جهازنا
ـنـاعي بــاالضـطـرابـات الــنـفـسـيـة ا
والسلوكية وباخلوف والقلق وعدم
الـــنـــوم وعـــدم الـــتـــفـــاؤل و زيـــادة
مــعـــدالت االكـــتـــئــاب وانـــخـــفــاض
الشعـور بالسعـادة وعدم االستقرار
ــــزاجي و(االضــــطــــراب ثــــنــــائي ا
الـــقـــطب)والـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة 
والـتـغـذيـة غـيــر اجلـيـدة. لـنـحـافظ
وقبل ـنـاعي  عـلى صـحة جـهـازنا ا
كل شيء لـنـسـتــعـ بـالـله والـدعـو
الـصـادقة بـحمـايـتنـا من شـر البالء

والوباء.
ي { اكاد

ــنــاعي لألمــراض .إضــافـة الى ان ا
اجلائحة خلقت عند االفراد (أحداث
ومــــواقـف أكــــثــــر زادت من الــــوهن

الشديد في مناعته).
وتـشـير الـتـقـارير الـطـبيـة ان (هـناك
ارتبـاط وثيق بـ اجلهـاز العـصبي
ــــنـــاعــــة) فـــاالكــــتـــأب ــــركـــزي وا ا
واضـــطـــراب احلـــالـــة الـــنـــفـــســـيـــة
والـسلـوكـية بـسـبب القـلق واخلوف
واحلزن واحتمـاالت اجلوع واليأس
ـــســـتـــقــــبل(يـــؤدي إلى إفـــراز مـن ا
هـرمـونـات هـدامـة)تـؤثـر عـلى جـهاز

ناعة وتضعفه وتشيخه. ا
وبخصوص اجلائحة هذا الفيروس
الــقـاتل والــوهم الــكـبــيـر الــذي دمـر
الــعـالم تـشــيـر الـدراسـات ان (حـرب
ـنـاعـة وحـشـيـة حتـدث بـ جـهـاز ا
وفـيــروس كـورونـا فــعـنــدمـا يـدخل
جلــسم اإلنـســان يـصـبـح في سـبـاق
مع الـــــزمن الخـــــتـــــطــــاف اخلـاليــــا
ـجـرد أن والـتـكــاثـر واالنـتــشـار و
ـنـاعـة في اجلـسم يــكـتـشف جـهـاز ا
ـــــتـــــســــلـل حتــــدث الـــــفــــيـــــروس ا
ـنازلـة بـانتـصار وتـنتـهي ا احلـرب)
احـدهم واالغلب ان االنـسان الـكبـير
بـالـعـمـر سـوف يـخـسـر الـنـزال وفق

الـبكـتيـريا والـفيـروسات وجـزيئات
الـغـبـار بـاجتـاه احلــلق لـلـتـخـلص
مــنـــهــا)لـــذلك فــهـــو جــهــاز مـــعــقــد
وحــســـاس انــعم الــلـه به االنــســان
وهــو فـي بــطن أمـه ويــســتـــمــر في
ـضـني وبـسـبب عـمـله ا حـمـايـتـنـا 
يـــتــعــرض الـى الــتــقـــادم ويــصــاب
لــذلـك فــإن ـــنــاعـي) (بــالـــتـــشـــيخ ا
ـنـاعي يتـدهـور تدريـجـيا جـهـازنا ا
مع تـقدمـنـا في العـمـر إذ يبـدا هذا
نـاعي)وتزداد إحتـمالية (التـشيخ ا
ــوت كـلـمـا ـرض او ا إصـابـتــنـا بـا

تقدم العمر.
ــنـاعي ان (الــتـشــيخ)في اجلــهــاز ا
يحصل نـتيجة عـوامل عديدة كانت
اجلائحة سببا رئيسيا في إحداثها
من أبـــرزهــا احلـــالــة الـــنـــفــســـيــة
والــسـلــوكــيــة لالفــراد الــتي عـززت
(الـــشـــعـــور بـــاالكـــتـــئـــاب واحلــزن
واإلحـبـاط وخـيـبـة األمل والـشـعـور
بالذنب والغضب واخلوف وغيرها
ـشـاعـر الـسلـبـيـة)فـهي أساس من ا
في إضــــعـــاف مـــقــــاومـــة اجلـــهـــاز

أكثر األجهزة تـعقيدا داخل اجلسم
بـعـد الـدمـاغ).وسـبب الـتـعـقـيـد فيه
هــو أنه(يـتــكـون من مــئـات األنـواع
من اخلـاليـــا وجـــزيـــئـــات اإلشــارة
التي يتحكم فيها نحو ثمانية آالف
جـ والــتي تـتـفـاعل داخل شـبـكـة

من التعقيد)في جسم االنسان.
ان كـــورونــا فـــيـــروس قــاتـل يــجب
عـليـنا ان نـستـوعب هذه احلـقيـقة
وعـــنــدمــا يـــصــيب االنـــســان فــانه
يـهـاجـم مـجـموعـتـ مـحـددتـ من

اخلاليا في الرئت 
gob- االولى تـسمـى(خلـيـة كأسـية
 ?let cellوالـثـانـيـة تـسـمى خـلـيـة
هــــدبـــيـــة �.ciliated cellاخلاليـــا
الـكأسـية تـنتج اخملـاط الذي يـشكل
طبقة مرطبة على الـقناة التنفسية
وهـــذا أمــر مـــهم لــلـــمــســـاعــدة في

. احلفاظ على رطوبة الرئت
أما اخلاليا الهدبية فهي خاليا لها
شــعـــيــرات تـــتــجـه نــحـــو األعــلى
ووظـيـفـتـهـا أن تـقـوم بـتـجـريف أي
مادة مـؤذية عـالقـة في اخملاط مثل

 أنعم الـله على االنـسان بنـعم غير
مــنـظـورة جـعــله في أحـسن تـقـو
ومــنـحه مـن أجـهـزة احلــمـايـة دون
بقية احلياة االخـرى الشيء الكثير
( فَــلْـــيَـــنــظُـــرِ الْــإِنـــسَــانُ مِـمَّ خُــلِقَ)
(الـطارق ) (5لَـقَـدْ خَـلَقْـنَـا الْـإِنـسَانَ
.(4وبـلغ )(الــتـ فِي أَحْــسَنِ تَــقْـوِ
عــــدد تــــلـك االجــــهـــزة 12جــــهــــازا
حتـــتــوي عـــلى تـــريـــلـــيــونـــات من
اخلاليا تشترك فيمـا بينها حلماية
ومن ضـمن تـلك االجـهـزة االنـسـان
Immuni System ـنـاعة جـهـاز ا
?وهــو مــنــظــومــة من(الــعــمــلــيـات
احلـيـويـة الـتي تــقـوم بـهـا أعـضـاء
وخاليـا وجــسـيـمـات داخل اجلـسم
بــغــرض حــمــايــتـهــا مـن األمـراض
والـسـمـوم واجلـسـيـمـات الـغـريـبة.
ــنــظــومــة احلــيــويــة تــقــوم هــذه ا
بـالـتـعرف عـلى مـسـببـات لـلـمرض
ــيــكـــروبــات أو فــيــروســات مـــثل ا

وحتييدها أو إبادتها).
ـنـاعـة من االجـهـزة ً ويــعـد جـهـاز ا
عـقدة بدرجـة كبـيرة (إذ انه ثاني ا
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احلكم  هـذا من احملكمـة االحتادية
الـــعـــلـــيـــا ذات الـــقـــرار الــقـــطـــعي
ـجــرد صـدوره بـأعــتـبــاره غـيـر و

قابل للطعن فيه. 
W¹bŽUIð ‚uIŠ

وبــالـرجــوع الى بــعض الــقــوانـ
التي رتـبت حقـوقاً تقـاعدية لـفئات
التنطبق عـليها شـروط االستحقاق
لـــلــراتب الــتــقـــاعــدي لــعــدم ســبق
خدمـتها في دوائـر الدولـة أو بلوغ
مـدة الـتـقـاعــد بـاحلـدود الـدنـيـا أو
الـــعـــلــيـــا.  والـــتي أثـــقـــلت كـــاهل
اخلـــــزانـــــة الـــــعـــــامـــــة  جنـــــد أن
تـخـصـيص هـذه الـرواتب بـقـوان
يـــخــــالف أوالً وبـــداهــــة مـــفـــهـــوم
ــشــروط لــلــمــرتب االســتـــحــقــاق ا
الـتـقـاعـدي   كـمـا مـر تـفـصيـله في
أعاله  بل واالهم من ذلك فـأن هذا
التـخصيص يـخالف بـشكل صريح
وصــارخ أسس ومـفـاهــيم الـعـدالـة
االجتـماعـية وحـسن توزيـع الثروة
الوطنية ويحـقق التمايز ب فئات
ستـحق لـلرواتب التـقاعدية من ا

جهت أساسيت :-
1- االولـى يتـحـقق فـيـهـا الـتـمـيـيز
ب من أدى خـدمة نـظامـية طـويلة
االمد لـلدولة  وبـ من لم يؤدها 
فـمن بـاب أولى ان يـكـرم من قـضى
عــمـره في خــدمـة بــلـده دون من لم

يؤدها 
2- الــثــانــيــة يــتــحــقق الــتــمــيــيـز
ـــقـــبـــول عـــقال الـــواضح وغـــيـــر ا
تقاعد الذي وقانوناً ومنطقاً ب ا
أدى اخلـــدمـــة الـــوظــــيـــفـــيـــة وفق
االصـول ليـسـتحق راتـبـاً واحداً له
شـــخــصـــيــاً دون غــيـــره من افــراد
عائـلته الـتي التسـتلم أي جـزء منه
ــتـقــاعـد اال بــعــد وفـاة مــعـيــلــهـا ا
وبذات الراتب أو جـزء منه حسب
االستـحقـاق او شروط احلجب عن
قررة قانوناً بعض افراد العايـلة ا
ــادة (14) من وإذا عــلــمــنــا بــأن ا

—u²ÝœË Êu½U
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ـهاجرة اقدم صـحفها اليـومية الصادرة في الـعاصمة الـبريطانيـة لندن  بتوقف خـسرت الصحافـة العربية ا
جريـدة (العرب) التي كان قـد اسسها الـصحفي والسيـاسي الليبي الـراحل احمد الصاحلـ الهوني العام
1977 ثم عادت بحلة جديدة وحجم اصغر العام 2013 من خــــالل شركة اخــــــــرى وادارة حتريرية

جديدة . 
ولليوم الـثالث على التـوالي لم تصدُر الـصحيفـة ورقيا أو الـكترونيـا . فيما لم تـنشر الـصحيفـة اي تنويه عن سبب

توقفها . 
طـبوعـة  في تعـليـقات عـلى مواقع الـتواصل االجـتمـاعي انهم ابـلغـوا بتوقف وقـال صحفـيون عـرب متـعاونـون مع ا

اصدارها فعالً .

رسالة لندن
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رسالة عبد األمير العبادي

ؤديات الشـعرية القادرة على من ا
مبـادلة نفسها واالنـتقال من محور
الصورة الشعرية إلى محور الفعل
ــرئــيــات الـــدرامي وضــمن أكــثــر ا
غرابة حيث ينخرط زمن النص في
أزمــنــة أخـرى مـن شـأنــهـا تــفــعـيل
مـاهـو درامي في الـنص والرقي به
إلى مصاف األسطورة ودفعه نحو
ـــســـتــقـــبإل فـال تـــصل الـــصــورة ا
الـشــعــريــة في الــنص إلى مــوضع
ختامي يجـري ذلك ضمن متطلبات
الــســيــرورة الــقـصــيــدة الــدرامــيـة

واحد شواهد وجودها :
نسجت للحب قواميس ومعبدا

غسيله بيد رهبان
دنوت اليهم أرفع يد الرضاعة
مناديا دعهم في كهفهم نائم

إن الـتـضـادات الـدرامـيـة مـتـأصـلـة
في الـــــنص ورديـــــغــــة لـــــوجــــوده
ومـسـألـة من الـذاكــرة الـشـخـصـيـة
ـستـندة للـشاعـر من جـهة الـنظـر ا
إلى تــعــاقب أحــداث الــنص نــحــو
ذروتـه وسط أهــــواء يـــــشــــوبــــهــــا
الـتــضـارب الـنــاجم عن االحـسـاس
بـالـشـجاعـة الـتي شـكال من أشـكال
الـفوضى الـتي بـإمكـانهـا أن تظـهر
ضم والـسـكوت عـنه السيـما وإن ا

تذكرنا قصـيدة الشاعر عبداالمير
ـلـحـمـة الـعـبـادي ( رسـالـة) بـأن ا
هي مـعـطى من مـعـطـيـات الـشـعر
ـثل ــتـصـل بـاخلــرافـة والــذي  ا
ـعـنـاه اجلـامع شـكال تـركـيـبــيـا 
حيث تكون الـصورة الشعرية من
مـولـداتـها وحتـقق تـأثـيـرهـا عـبر
تـشويه صـورتـها الـواقـعيـة حيث
ـلحمي ـفهومه ا ـعنى  يصبح ا
ـنـحـنا ـا  خـرافـيـا بـامتـيـاز ور
تـعـريـفـا آخـر لــلـشـعـر ونـقـله إلى
مــدار مـخـتــلف في ضــوء الـنـفس
نـظـومة الـتطـويـلي للـنص وفـقـا 
واســـعــة مـن االحــتـــمـــاالت الــتي
جتــري مـــجــرى االخـــتالف عـــبــر
ـلـحـمـة مـخـالـطــة الـشـعـر لـروح ا
ومن شـأن ذلك أن يـرقى إلى مـنح
الـنص وجـودا إسـطـوريـا لـيـأخـذ

مـــكــانــتـه اخلــاصــة فـي اخلــطــاب
الـشــعـري مـتـصـفــا بـقـوة اجلـمـلـة
الــشـــعــريــة وتـــوتــراتـــهــا ومن ثم
عطيات الـطبيعة وفهم لألتصـال ا
جتـليـاتـها والـتبـصر في أنـساقـها
ــكـانــيــة ومــحــاولـة أســتــنــطـاق ا

مخاوفها :
انا الذي

أحببت شياط البوح
امعنت بقراءة طالع نسوة

من اخليال
النساء الالتي مخرت بهن
دواوين الصمت والغزل

إن هـذه الـقـصـيـدة قـد جتـد مـقـاما
مـختـلـفـا يـتـطـلب بـوحـا مـأسـاويا
لــصـــيــقـــا بــاحلـــيــاة وتـــصــورات
ــســتــقـــبل مــنــتــمــيــة إلى درامــا ا
ـرئـيـة بـاعتـبـارهـا جزء الـصورة ا

الـنـص كـثـيف ويـعج واالحـاسـيس
ـــأســاويــة والـــتي ال تــقـــوم عــلى ا
االقــــتــــضــــاب بـل عــــلـى الــــبــــعــــد
األسـتـرالي الذي يـسـمح بالـتـأجيل
واســـتـــشـــراف رغـــبـــة الـــفـــضـــول
المـسـة فعل مـؤجل ذلك إن النص
ال يظـهـر كل شئ فـثـمـة مـعـنى آخر
سيـأتي الحـقـا حـتى النـهـايـة التي
تتمتـع هي االخرى بصفة احلدوث
مــرة تـلــو اخــرى ومن دون تـتــمـيم
ــلك لــهــذا فــإن كل بــيت شــعــري 
قـدرة حتادثـية مع الـبـيت الشـعري
الــــذي يــــلــــيه مــــحــــاوال تــــرويض
ـا حدث ويـحدث السـلوك الـقاسي 
ضــمن اخلـيــارات الــتي يــطـرحــهـا

النص :
ظننت اني فقدت رشدي

تاهت بي مناسك هي كذبة
صدقتها طوال العمر

ضمن هـذا االقـتضـاء فـان النص ال
يــقـــوم عـــلى احلـــصـــر والــتـــدوين
ويـــذهب إلـى الالمــــنـــظــــور خـــلف
اجلمل الـشعـرية الـتي تمـثل الذات
ـتـكلـمـة لـلـشاعـر مـحـاوال أن يرى ا
عاني ما بـ السطور ويزاحمها ا
احــــيـــانــــا إن الـــنـص يـــحــــيل إلى
مـســتــوى من مــســتـويــات الــداللـة

ـعنى في كل مـرحلـة من مراحله وا
ويـبـحث خلـف ماهـو ظـاهـر طـمـعا
في أن يــــكــــون غــــيـــر مــــاكــــان في
مــســتــجــدات الـصــورة الــشــعــريـة
ومـحـاولـة إخـراجـهـا إلى واضـحـة
النهـار لكن بصعوبـة وعسر ليكون
النص ايـسر قابليـة وأكثر رجحانا
ـــيـل إلى خـــرافـــيـــة الـــشـــعــر في ا
والـتقـاطـات الـشاعـر في الـقـصـيدة
ومــا تــتـضــمــنه من نــداءات تــمـثل
مـــجــمــوعـــة فــرضــيـــات ووصــايــة
ـوت تـنبع إرسـالـيـة عن احلـيـاة وا
مـن إخـــتــــيــــارات الـــذاكــــرة غــــيـــر
ــنــدفـعــة إلـى أمـام ــتــراجــعــة وا ا
لولـوج طاقـة التـعبـير والـبحث عن
ـهــمش الـذي يــضـيع عن ــعـنـى ا ا
الـبـصر فـي الغـالب كل هـذا يـحدث
بدافـع الريـبـة ويـبث في الـقـصـيدة

مشاعر االرتياب من اجملهول :
وجة عادت من اسفارها ا
لقد ملت مجاذيف القراصنة
إنك في أرض ليست قدرك

قدرك اختر لقد أعلنت براءتي
وهــكــذا نــرى إن مــا طـرحـه الـنص
ليس تـمثيال الفرضـيات مسبقة بل
هو نتيجـة الشتغاالت الشاعر ذاته
فــكل بـيـت شـعــري سـيــأتي بــشـكل

ــعــنى أن دون غــيـــره 
الـشــاعـر يـخــلق شــيـئـا
ــــــــــا يـالحــــــــــظـه في
الـلحـظة التي يـكون هو
جـــزء مـــنـــهـــا وجـــديـــر
بـاكتـشافـاتـها فـقد يـشد
إنـــتــبــاهــنـــا إمــكــانــات
احلــدث الـــكالمي وهــو
ضـمن مـظـاهـر مـتـكـررة
في احلـيـاة لـكي يـعطي
الـشـعــر رصـانـة بـشـرط
أن يكـون مقترنـا باللغة
وتــداعـيــاتـهــا وهـذا مـا
يـــحــدث بـــالــضـــبط في
نص رسـالـة فال أهـمـية
ــفـرده أذا ألي مــعــنى 
لم يـكن ناجم عن تـوليد
رؤى جـــديـــدة صـــادمــة
فـــقــد تـــأخــذنـــا حلــظــة
شــــعــــريــــة واحــــدة في

(رحــلــة حــول الــعــالم ) بــتــوســيع
النظر إلى ما يحيط بنا حسب :

اقرأ
وامزق
حتى

تضخمت
جبال

لـعل هذا الـنص هو اسـتـنتـاجات
االشــتــغـــال الــشــعــري لــلــشــاعــر
العبادي نتمنى أن تتسع لتصبح
راســخــة الــوجــود فــثــمــة حملــات
مـــهـــمـــة في الـــقـــصـــيـــدة تـــنـــبئ
ــشـروع شــعــري إذا مــا اكــتـمل

سيكون شديد االهمية.
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بغداد
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ــومـا الـيه لــهـذه اجلــائـزة اذ قـام ا
ـصادقـة علـى اجلائـزة السـنوية با
في وصيـته التي وثقـها في النادي
الـــســويـــدي الــنـــرويــجي في \ 27

تشرين الثاني \  1895.
أقـيم اول احـتــفـال لـتــقـد جـائـزة
الكيمياء الفيزياء  نوبل في االدب 
و الـطب في ستوكـهولم عام 1901
. وهـنا رجعـت الى ليف تولـستوي
وتاريخ حياته وهل ان هناك عالقة
بـ تاريخ حـياته وتـاريخ اجلائزة
وهـو األشـهـر من نـار عـلى عـلم في
االدب على مـستـوى العالـم ? . هنا
ناسب ان اقدم موجزا وجدت من ا
او نبذة عـن تاريخ الـكاتب الـعظيم
وهل كــان مـنـحه من عـدمـه عـمـلـيـة

اذا ! مقصودة و
ال بـــد من الــتـــعــرف عـــلى شــخص
اسـمه الـكـونت لـيف تـولـيــسـتـوي 
نــيــكـواليــافج تــولـســتــوي ولـد في
التـاسع من شهـر أيلول عام 1828
وتـوفـى  في الــعــشـريـن من شــهـر
تـــشـــرين الــــثـــاني من عـــام 1910
ي ويـعـتبـر من عـمـالقـة االدب الـعا
وبالـذات عمالق الـروائيـ الروس
يـنـظـر الى هـذا الـعـمالق عـلى انه
مــصـلح اجــتــمــاعي وداعــيـة سالم

كــنت ابــحـث عن أســمــاء الــكــبـار
ن شـمــلــتـهم جــائــزة نـوبل في

االدب والـــلــغــات. وفي احلــقــيــقــة
ابـــــحث عـن شــــخـــــصـــــيــــة لـــــيف
تـــولـــســـتـــوي ضـــمن
الــــقــــامـــات األدبــــيـــة
ـــيــــة في هـــذا الــــعـــا
فـوجـدت ان الـنـشـاط 
هـذه اجلـائـزة مـكـونة
من سـت جـــــــــوائــــــــز
دولـيـة سـنـويـة تـمنح
لـعــدة فــئـات مـن قـبل
ؤسسات السويدية ا
والـنـرويـجيـة تـقـديرا
ـــــــــيـــــــــ لـالكـــــــــاد
ـثـقـفـ او لـلـتـقدم وا
الـعـلـمـي . ان الـسـيـد
الـــــــفــــــريـــــــد نـــــــوبل
الـصنـاعي الـسـويدي
مـخــتـرع الـديــنـامـيت
يـعـتـبر االب الـروحي

يـنتـمي الى ومفـكـر أخالقي كـبـيـر 
كـــمـــا عــرف عـــنه اســرة عـــريـــقـــة 
عـارضة لـلكـنيـسة . كان واقـفه ا
ــواقف اجلــريــئـة له الــعــديــد من ا
مثل التخلي عن ثروته وحتوله في
ـرحلـة األخيـرة من حيـاته ليـكون ا
زعـــيـــمـــا أخالقـــيـــا وديـــنـــيـــا رغم

معارضته للكنيسة الروسية .
في حـ بـوشـر تــوفى عـام  1910
في مــنح جـائــزة نــوبل عـام 1901
ولهـذه احلالة وفي تلك الـفترة كان
مـنح هـذه اجلـوائـز مـقـتـصرا عـلى
ــســـيــحــيـــ بــغض الـــنــظــر عن ا
ـــــذهـب ســــــواء كـــــاثـــــولــــــيك او ا
أي ان بروتـستانت او ارثوذوكس 
االديب قـــيــد الــدراســـة مــنــطـــقــيــا
كـمـا ان مــشـمـول مـن حـيث الــدين 
ـيـة الشـك في قـيـمـته األدبــيـة الـعـا
حـتى يـومنـا هذا يـعـد علـما  . لـقد
 مـنح هذه اجلـائزة حـتى لبعض

القامات من األموات .
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لقد مات وهو بعمر  82عاما ودفن
في حـديقـة ضيـعة بـاسنـايا بـاليـنا
بعـد ان رفضت الكنـيسة دفنه وفق
الـصـقوس الـديـنيـة االرثـوذوكسـية
ألتـــهـــامه بـــأعــــتـــنـــاق اإلسالم في

ـراحل األخـيرة من حـياته . وذلك ا
حـسـبــمـا ثـبـتت االديــبـة الـروسـيـة
السيـدة فاليريا بروخـوفا بقولها (
لـقـد اســلم في أواخــر حـيـاتـه بـعـد
قـيامه بـدراسة اإلسالم وأوصى ان
يـدفن كـمـسـلم ) وتـسـتدل عـلى ذلك
بـعـدم وجود إشـارة الـصـلـيب على

قبره .
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من هي السيدة فـاليريا بروخوفا ?
الـسـيـدة بـروخــوفـا اديـبـة روسـيـة
مسـيحـية ارثـوذوكسيـة وهي التي
قـامت بــتـرجـمــة الـقـرآن مـن الـلـغـة

العربية الى اللغة الروسية .
ولـو تـابعـنـا تـطور الـفـكـر الـشرقي
فـي نــفــســـيــة لـــيف تــولـــوســتــوي
والتصاقه بالـشرق فاننا سنجد ان
تـخـصـصه كـان اعـتـمـاده الـلـغـتـ
الـعــربـيــة والـتــركـيــة وهـذا يــعـني
تـــبــــحــــره بــــهــــاتـــ الــــلــــغــــتـــ
مــــنـــذســــنــــوات  شــــبــــابه األولى
دة عـامـ عـلـى ايادي ودرسـهـمـا 
أســاتــذة مــتـخــصــصــ وكـان جل
اهـتمـامه قد انـصب عـلى الديـانات
وقد كـون لنـفسه عالقات الشرقـية 
مع شـخصـيات عـربيـة مثل الـشيخ
مـحــمــد عـبــده وغـيــره من رجـاالت

الـعــلم الــديــني اإلسالمـي الـعــربي
ـشاعر للدين فقـد كان يكن اعمق ا
اإلسالمي . وقــد احـتــوت مـكــتـبـته
راجع الشخصية على العديد من ا
و التي تـتناول اإلسالم االسالمـيه 
بـالـشـرح والـتـفـسـيـر واسـتـحـوذت
مـعــاني الــقــرآن عـلـى اهـتــمــامـاته
كذلك احاديث الرسول محمد ( ص
) وبحـبه وعنـاياته ألنه وجـد فيـها
الكـثـير من األفـكار الـتي يؤمن بـها
ويدعـو اليـها فوجـد نفـسه منـدفعا
لــلــتــعــرف بــاإلسالم ومــعــتــقــداته
ويـتـصـدر كـتـابـاته في هـذا اجملـال
كتيب بـعنوان ( حـكم النبي مـحمد
) فيـقـول ( ان جـوهـر هـذه الـديـانة
يـتـلخص في ان ال إله إال الـله وهو
وال يـجوز عبادة ارباب واحد احد 
وان الــــله رحــــيم عـــادل كــــثـــيــــرة 
ومــصــيــر االنـــســان يــتــوقف عــلى
فــإذا ســـار عــلى االنـــســان وحـــده 
تعاليم الله فسيحصل على اجلزاء
أما اذا خالف فسينال العقاب ) .
ان حـــــصـــــر جــــــائـــــزة نـــــوبـل في
ـسيـحـي سـنـواتهـا األولى عـلى ا
وعــدم شــمــول الــديــانــات األخــرى
وعـدم موافـقـة الـكنـيـسـة بـدفنه في
وقفه من دولة ـسيحيـة و دافن ا ا

ال يـوالـيهـا فكـرا ومعـتـقدا جـعلت
ـسـتــحـيل ان يـرشح لــهـكـذا مـن ا
تـكــر . من كــتب وروايــات لـيف
الـبـعث تـولـيـسـتـوي : ( اعـتراف 
حـــكم الـــنــبي احلـــرب والــسالم 
احلاج مراد آنا كـارينيـنا  مـحمد 
الــرب يـرى مـوت إيــفــان إيـلــيج 
لـكة الرب هل  احلقيـقة لكـنه 
قــصص ســـيــفــاســتــوبل داخــلك 
حلن الطفولـة والصبا والشباب 
ـرض ـوت وا الــعـمل وا كـرسـتـر 
تــقـــطــيع ســـونــاتـــا الــكـــروتــزر 
ذكــــريــــات مـــســــجل االخـــشــــاب 
الـعـاصـفـة الــثـلـجـيـة الـبـلـيــاردو 
االب ســــــــرغي الــــــــفــــــــرســـــــــان 
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"حتـــدث كـــبـــار الـــكـــتـــاب عن تـــلك
اجلـائـحـات واسـتـخـدمـوهـا كـرمز
مـثـل يـوجـ إيـونـسـكـو مـسـرحـية
"وحـيــد الــقـرن" الــتي تـروي قــصـة
جائـحة خـيـاليـة ينـتـقد الـكاتب من
خاللها األنظمـة السياسية وألبير
كـــامــو" روايــة "الـــطــاعـــون" الــتي
نـــــشــــرت فـي عــــام  1947وتــــدور
أحـــداثــــهــــا في مــــديــــنــــة وهـــران
اجلزائرية وتـشكل خالصة فلسفة
قابل يرى كامـو حول العـبث.في ا
الدويهي أن الـوباء "سـيتـرك ندوباً
وآثـارا في الـعـقل والفـكـر واخلـيال
بشكل خـاص".ويروي الدويهي أنه
لم يكن "متضايقاً" من احلجر الذي
الــــتـــــزم بـه في إطـــــار اإلجــــراءات
لـــلـــوقـــايــــة من الـــفـــيـــروس الـــتي
فرضتـها السـلطات في لـبنان رغم
أنه وجد صـعوبة بدايـةً في التأقلم
والـــــتــــــركــــــيـــــز عــــــلى الــــــقـــــراءة
والـكـتـابـة.ويـؤكـد صـاحب روايـات
"حي األمـيـركــان" و"مـطـر حـزيـران"

{ نـــيـــقـــوســـيـــا- ا ف ب:  يـــرى
الروائي اللبـناني جبور الدويهي
ــســتــجــد أن فــيــروس كــورونــا ا
سيـفتح الـباب أمـام أفكـار جديدة
ويـغذي اخليـال األدبي تمامـاً كما
احلـروب في التاريخ.وإذ يـقرّ بأن
تــعـديـالت قـد تــدخل عـلى ســلـوك
الــبـشــر جــراءه لـكــنه ال يـرى أنه
سيحدث انقالباً شامالً في العالم
ـضي الــدويـهي بــعـد كـورونــا.و
 71عــامــاً احلـائــز عـلى دكــتـوراه
ـقارن من جامـعة باريس باألدب ا
الـثــالـثــة فــتـرة احلــجـر في بــلـدة
صـيفـيـة في شمـال لبـنان إهـدن ا
الــتي تــوجه إلــيــهـا "قــبل األوان"
ـــــــنــــــاخــــــهــــــا هـــــــذا الــــــعــــــام 
الــلـطـيف.ويـقــول لـوكـالـة فـرانس
برس في مـقابلة أجـريت معه عبر
تطبيق "زوم" "أتـهرب من الكتابة
ــرحـلــة" اآلن مـضــيـفـا عن هـذه ا
"أعــتــقــد أن الــكــتــابــة الــروائــيــة
ـكن حتـتـاج لـبــعض الـوقت فال 

أن نــــــكــــــتـب عن حــــــدث ال يــــــزال
قائـماً".ويشبّه ذلك بـتجربة احلرب
األهـلـيـة الـلـبـنـانـيـة 1990-1975
قـــــائـالً "ال أعـــــتــــــقـــــد أن احلـــــرب
الـلــبـنــانـيــة كـتب عــنـهــا إلى حـ
بـردت ووضعت في إطـار صيرورة
ـكــنــاً تـوظــيـفــهـا في مـا وبــات 
ـا أن احلدث الـكتـابة".ويـتـابع "طا
يــتــفـاعـل أمـام أعــيـنــنــا صـعب أن
يـأخـذ مكـانه ويـتحـول إلى مـصدر

وحي".
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لكن الـوباء سيـدخل بعـد ح في
"اخلـــيــال األدبي" ويـــتـــحــوّل إلى
مـــادة روائـــيــة و"مـــنـــبع لـــلـــكالم.
سيصـبح من يوميات األدب" وفق
الدويهي.ويقول "بالتأكيد ستدخل
شـهد الروائي هـذه اجلائحـة في ا
الــعـام في خــيـال الـبــشـريــة كـمـا
دخـــلـت احلـــروب مـــثــــلـــمـــا دخل
الطـاعون ... ومختـلف اجلائحات
الـتي ظـهـرت في الـعـالم".ويـضيف

وصــلت إلى الــقــائــمــة الــقــصــيـرة
ـية لـلروايـة العـربية لـلجـائزة الـعا
عروفة بجائزة بوكر العربية عام ا
ـــنـــازل" أنه ال   2008و"شـــريــــد ا
يــنــتـظــر تــغــيــيــرات جــذريـة عــلى
مـسـتـويـات الـسـيـاسـة واالجـتـمـاع
واالقـتصاد بـعد تـراجع الوباء في
الـعالم.ويـشـكك في حصـول تـغيـير
شـامل على مـستـوى سلـوك البـشر
بعـد األزمة قائـالً "يحكـى دائماً أن
ما بعد هذه األزمة ليس كما قبلها
لكنني لسـت أكيداً أن سلوك البشر
ا سيـتغـيّر بـشكل اسـتراتـيجي".إ
سـتـنـتج األزمـة بـرأيه "تـغـيـيـرات
وتدخل أشـياء جديدة إلى حـياتنا
تــمـــامــاً كـــمــا احلـــروب نــتـــيــجــةً
حلاجتنا إليها".ويضيف "لدي ميل
إلى الــقـــول إن الـــبــشـــريـــة ســوف
تـسـتـوعـب هـذا الـوبـاء وتـكـمل ...
كان ما ولو في تخريبها لـلبيئة 
أنــــنـي أتــــوقـع حــــصـــــول نــــزعــــة
إيــكـــولــوجـــيــة" إذ إن "االهـــتــمــام

بـاجملال الـبيـئي سـيقـوى بعـد هذه
اجلائحة".
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 فـبـالـنـسـبــة الى الـدويـهي تـشـكّل
"الـــبـــيــــئـــة نــــقـــيـــضــــاً لـــتــــفـــشي
الـفايـروسات واألوبـئـة تمـاماً كـما
الـطــبـيـعــة وسـتـبــرز احلـاجـة إلى
الـــعــودة لـــلــزراعـــة الــصـــحــيـــحــة
والبيـولوجـية".ومن الـتعديالت في
الــســلــوك يــتــحـدث الــدويــهي عن
الـتـحـول اقتـصـاديـاً عـلى مـسـتوى
الـــــدول إلى "االكـــــتـــــفــــاء الـــــذاتي
والـعـودة إلى االقـتـصـاد الـوطـني".
ـكن أن تتعـزّز فكرة "التـعليم كما 
عن بـعــد"... وقـد يــتـأثـر الــتـواصل
ــة.لــكن "ســتـبــقى ي والــعــو الــعــا
هـنـاك نـزعـة اسـتـهالكـيـة مـفـرطـة"
ـكن للـفردية أن تـقوى في إطار و"
الــدفـاع" عـن الـسالمــة اجلــســديـة
بـحـسب رأيه.أمـا عـن تـأثيـر بـعض
الـتـدابــيـر الـتي اتـخــذت لـلـحـدّ من
قـبلـة فيـشبه ـرحلـة ا الـوباء في ا

الـدويـهي إقـفـال حدود
الـدول ب"عـودة الـناس
إلـى بـــيــــوتـــهـم. نـــحن
نـــعـــود إلى بـــيـــوتـــنــا
وكأنـهـا هي اخملـبأ من
اجلـائحـة...كذلك فـعلت
الــــــدول وحـــــــاولت أن
تــــــــــــقــــــــــــفـل عــــــــــــلـى
نـفسهـا".ويقول إن ذلك
"يــنـــبئ بـــانــكـــفــاء عن
مـعـايـيـر حـاول الـعـالم
إحيـاءها... مـثل حـرية
احلــركــة... اآلن يــوجـد
فـرملـة لـهـذا االختالط
ـــــــبــــــكــــــر لــــــكـن من ا
اســـــــــــتــــــــــخـالص كـل
الدروس من ذلك" حول
ـــســـتـــقـــبل.مـــاذا عن ا
الـعالـم العـربي? يـشـير

الدويـهي إلى أن تـفـشي الـوباء في
الــعـــالم الــعــربي لـم يــكن بــالــقــوة
نـفـسهـا كـما في أوروبـا والـواليات

ـتــحــدة. لـكن رغـم اجلـائــحـة "ال ا
نـزال نـواجه صراعـاتـنا الـعـادية

وكأن شيئاً لم يكن".

الروائي اللبناني جبور الدويهي: الفايروس يفتح آفاقاً جديدة

عبد االمير العبادي

ليف توليستوي

 جبور الدويهي
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مزق ب ال" انا " وال"انت الى وطـني ا
" وأل"نحن"تموت واقفة كنخيله. 

 تـــــــــــــــــرددت فــي شـــــــــــــــــرائــه ثـم
تراجعت.بعد ان قرأت االهداء .....
اهـداء نـاداني كـبـاحـثـة عن حـلـول
الزمـات وطــني ...... بـدا الــعـنـوان
ـأل ان الــقــيــادة هي يـــعــلن عــلى ا
االزمــة وهي احلـل ومــنـــهــا يـــبــدأ

التخبط وبها ينطلق التألق .
ـؤلف في مــدخل الـدراســة اشــار ا
قـصي محـبوبـة الى ان دور القـائد
هـــوحتــــديـــد .. ايـــجــــاد ..تـــأمـــ
ـســتـقـبل.. والـبــدايـة تـدور حـول ا
الـــــثـــــابت هـــــوان الـــــلـه جل وعال
هـــوالــــقـــائـــد االشــــمل واالعم وان
نظـرية اخلـلق هي االكمـل وصفات
الـله جل وعال الحتـتـويـها عـقـولـنا
النـهـا اوسـع من مـداركــهـا واعـمق

من شطحاتها.
والسـؤال الذي يـطرح نـفسه :كيف
نــقــود وكــيف نـقــاد ? كــيف نــكـون
تـابـعـ اوقـادة مـخـلـصـ اوقـادة
مـتـمـيـزين ? وكـيف تـعـمل الـقـيـادة
عــــلى ابـــراز االهــــداف وحتــــقـــيق

االجناز ?
ان الـقـيـادة اليـتـسـيـدها احـد فـهي
الـتي تـسود وهي الـتي تـأمر وهي
الـــتي تــطـــاع  لـــكـــنــهـــا تـــخــضع
وتتنـازل امام مصطـلح اقوى منها
مـعـنى وان كــان اقل مـنـهـا تـأثـيـرا
في االخــرين  انـهــا تـنـحــني امـام

احلكمة فقط .
وقـال عنـهـا ارسطـو" احلكـمة رأس
الـــعــلــوم  وهي تـــلــقـــيح االفــهــام
ونــــتــــائج االذهــــان " وجـــعــــلــــهـــا
افالطـــون في مــقـــدمــة الــفـــضــائل
االربـعة وهي " احلـكمـة  والعـدالة
 والـــشــــجـــاعـــة  واالعـــتـــدال " ..
ا فاحلـكـمة التـنـحني لـلـقيـادة وا
الــقــيــادة تــنـــحــني وان كــان عــلى
ــلــوك مـــضض  حــتى قـــيل " ان ا
حــكــام عــلى الــنــاس  واحلــكــمـاء
ــلــوك " .. وحـيــنــمـا حـكــام عــلى ا
ــــاذا اخـــتــــيـــر ســــئل ســــقـــراط : 
هواحكم حكمـاء اليونان ? فقال : "
ـا النــني الـرجل الـوحــيـد الـذي ر
يعـرف انه اليعـرف " .. وهنـا يكون
الـــقــائـــد وقــيـــادته عــلـى مــشــارف
احلكمة حينما يعرف بأنه اليعرف
. وهـنـا تـمـتـزج احلـكـمـة بـالـقـيادة
لـتشـكل افـضل مـيزتـ يـتـمنـاهـما
االنــسـان حـيـنـمـا يــقـود بـحـكـمـة 
ا هي عبثية فالقيادة بال حكـمة ا
وانــتـــحـــار جـــمــاعـي وهي اســرع
طــــــريـق يــــــؤدي الـى الــــــفــــــشل ..
والننـسى ان مفـهوم احلـكم مشتق

من احلكمة اصال .
وقـد قــيل " نــحن الف رجل  فـيــنـا
حـكيم واحـد نـستـشيـره ونطـيعه 
فـــكــأنـــنــا الف حـــكــيم " امـــا نــحن
فنقـول " نحن الف قائد فـينا حكيم
واحد نـستشـيره ونطـيعه  فكـأننا
الف قائد حكيم " .. ان قمة القيادة
هي ان تــطــاع ولـكـن سـر مــجــدهـا

مكنون في طاعتها للحكمة .
وفي اسـتـعراض نـظـريات الـقـيادة
نسـتذكر مـقولة لـشكسـبير " بعض
الـقادة يـولـدون عـظـمـاء وبـعـضهم
نـالـوا العـظمـة  وبـعضـهم فرضت

عليهم العظمة " .
ابرز نظريات القيادة هي :

+ نـظــريـة الـرجل الــعـظـيم : وهـذه
تـعتـمد عـلى فرضـيتـ اساسـيت

هما :
اوال- ان الــــــــقـــــــــادة يــــــــولــــــــدون

واليصنعون 
ثـانـيـا- ان الـقـادة الـعـظـام يـقـفـون
ويـظــهـرون حــيـنــمـا تــكـون هــنـاك
احــــتـــيـــاجــــات عـــظـــيــــمـــة وواقع

يستدعي وجودهم .
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تفترض هذه النظرية ان :
اوال- الــنـــاس يــولـــدون بــســـمــات

(صفات ) وراثية .
ثــانـيــا - بـعض الــسـمـات مـالئـمـة
ومــطــلـــوبــة بـــشــكل مـــخــصــوص

للقيادة .
وابرز السمات الرئيسية هي :

اوال- االسـتقـرار العـاطفي وربـاطة
اجلأش " الهـدوء  الثقـة بالنفس 
الـــقـــدرة عـــلى تـــوقع الـــتـــطــورات

وخاصة عند اشتداد الضغوط "
ثانـيـا- االعـتـراف باخلـطـأ " الـقوة
لـكـي يـعــتــرف بــاخلــطـأ  بــدال من
اسـتهالك الـطاقـة في التـستـر على

االخطاء "
هارات الشخصية اجليدة ثالثا- ا
والـتــعــامل اجلــيــد " الــقـدرة عــلى

الـــتــواصل واقـــنــاع االخــرين دون
الـــلـــجــوء الى اســـالـــيب قــســـريــة

اوسلبية "
رابــعــا- اتــســاع الــفــكــر واالطالع

وسع . ا
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تفترض هذه النظرية مايلي :
ـكـن ان يـصــنــعـوا اوال- الــقــادة 

بدال من ان يولدوا .
ثانيا- القيـادة الناجحة تقوم على
تــعـلـم الـســلــوك الــقــيــادي وصـنع

الشخصية القيادية .
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 تفسر هـذه النظرية كيـفية تشكيل
الـقـيادات  وتـعـتبـر افـضل نظـرية
تــفــصل وتــوضح كــيــفــيــة تــشــكل
الــــــــقـــــــيــــــــادات فـي الــــــــثـــــــورات
واالنــتـفــاضـات وحــركـات الــتـمـرد
الـعـشـوائـيـة  حـيث تـبـرز قـيـادات
تـــكـــون فـي كـــثـــيــــر من االحـــيـــان
مـفاجـئـة للـجمـيع النهـا لم تكن في
يـوم ما في مـنظـور مشـروع قيادي
اومـشـروع قـائد  ..,وهـكـذا تـتوزع
االدوار بـ من يـؤدون دور الـقادة
وبــــ مـن يــــؤدي دور االتــــبــــاع 
وتـكـون االدوار مـبنـيـة على قـنـاعة
تامة من قبل كل االطراف .. وتبدأ
تــتــركــز مع مــرور الــوقـت وتــطـور

االحداث .
+ نـظـريـة شبـكـة الـقـيـادة : نـظـرية
تــركـز عــلى ســلــوك الــقــائــد جتـاه
اتــبــاعه وســلــوكـه جتــاه االهـداف
واالعمـال التي يـسعى اليـها . وقد
ـان بالك ومـيـوتن بـعـمل قـام الـعـا
ـوذج مـقسـم الى خـمـسـة اقـسام
يـــبـــ ســلـــوك الـــقــادة فـي ضــبط
تـــوازن االهـــتـــمـــام بـــ االتـــبـــاع
واالهداف .. وهـذا النـموذج مثـلما
ــكــنــنـــا من قــيــاس اي اســلــوب
ينتـهجه القادة فأنه يـساعد القادة
ايضا على تعديل سلوكهم وضبط
 مـــيـــزان الـــتـــوازن من فـــتـــرة الى
اخرى كي يوازنوا عتلة القيادة :-
ـتـألقـة :االجنـاز والـعمل القـيـادة ا
جار من اتباع مـلتزم  العالقات
مــبـنــيــة عــلى الــثـقــة واالحــتـرام 
القيادة نشطـة واالتباع ملتزمون 

واالجناز في اعلى مستوى .
الــقـيـادة الـريـفـيــة : الـتـركـيـز عـلى
الــعالقــات مع االتـبــاع لــلـحــصـول
عــــلـى الــــوالء  التــــوجــــد اهـــداف
حـقيـقـيـة واليـوجد تـطـور .. قـيادة

عالقات وليست اجنازات .
الـقـيـادة مـنـتـصف الـطريق : االداء
مـكن من خالل حتقيق في حدود ا
الـتــوازن بـ ضــرورة االسـتــمـرار
ـعـنـويـة مع احلـفـاظ عـلى الـروح ا

ستوى مقبول . لالتباع 
الـــقــيـــادة الـــهــالـــكـــة : االهــتـــمــام
والــتــركــيــز يــكــون عــلى االهــداف
واالتـباع يـتعـامل مـعهم عـلى انهم
وسيلة .. االنهـاك يدمر القيادة مع

الزمن .
الـقـيـادة الفـقـيرة : التـوجـد اهداف
حقـيقيـة واليوجد تـرابط مت ب
االتـــبــاع .. الـــقــيـــادة في مـــرحــلــة

سبات .
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نظرية القيادة الظرفية
تـفتـرض هـذه الـنـظريـة فـرضـيـت

اساسيت هما :
اوال- الـــقـــائــد الـــذي يــتـــمـــيــز في
مـرحــلـة مــا  لـيس بــالـضـرورة ان

يكون متميزا في مرحلة اخرى .
ثانيا- لكل مرحلة رجالها وقادتها
 الن كـل مــرحـــلــة لـــهـــا ظــروفـــهــا

ومتطلباتها .
ان القيـادة الظرفـية ادت دورافعاال
في تــشـــكــيل ا وتالحم شــعــوب
وخـلقت انـعطـافات كـبيـرة ومؤثرة
في حـــركــــة الـــتـــاريخ وتــــشـــكـــيل
ـــســـتــقـــبل  فـــهــؤالء الـــقــادة لم ا
يــخــلــقــوا الــظــروف بل خــلــقـتــهم
الـظـروف  فـكـان حـسـهم الـقـيـادي
الــدفـ في اعــمـاقــهم يـتــحـرك كي
يـعـلن والدة قــائـد وتـشـكـيل قـيـادة
ويـخلق تـفاعال في مـنتـهى االبداع
نظومـة ( الظروف  القائد داخل ا

 االتباع ) . 
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هذه النظرية تتبنى اربع فرضيات
تسـتـند الـيـها في بـنـيان قـواعـدها

وهي :
اوال- ان احملـرك الـرئـيـسي لـلـناس

هوالثواب والعقاب .
اوال- ان الـــنـــظم االجــــتـــمـــاعـــيـــة
والـسـيـاسـيــة تـعـمل بـأفـضل وجه

حــيــنـمــا تـضع الــقـيــادة اجـراءات
صارمة .

ا وافق الناس على القائد ثالثا - 
والـنــظـام فــالـصالحــيـات مــطـلــقـة

للقائد والنظام .
رابـعـا- الـغـرض الـرئـيـسي من اي
تـبعـيـة هـوتنـفـيذ مـايـطـلبه الـقـائد
دون ان يــكـــون لالتــبــاع رأي اوان

سؤلية . يتحملوا ا
في تـطـبيق الـنظـريـة اجلزائـية في
القيادة في االطار السياسي نراها
مــــتــــبــــعــــة بـــــقــــوة في االحــــزاب
الـسياسـية الـشمولـية الـتعسـفية 
فــــــفـي هــــــذه االحــــــزاب تــــــكــــــون
االجــــراءات هي الــــقـــانــــون الـــذي
يـحــكم الـعـالقـة بـ االتــبـاع وبـ
الـقــائــد من جــهـة واالتــبــاع فـيــمـا
بـينـهم من جـهة اخـرى " هنـا ليس
لالتـبــاع دور في االهـداف فــقـيـادة
احلزب تـفكر بالـنيابة عـنهم وتقرر
بـرم ب بالـنيـابـة عنـهم " العـقـد ا
االتــبـاع وبــ الـقـائــد مـبــني عـلى
اسـاس انــتـمـائك لــلـحـزب " بـغض
الــــنــــظــــر عـن قــــنــــاعــــة اوخــــوف
اومصـلـحـة " فـأنت مـلزم بـالـطـاعة
الـعمـيـاء وتنـفيـذ االوامر والـسعي
الى االهــداف كــيــفــمــا كــانت والي
ســبب كــانت  وان االجــراءات هي
ـــقـــدس في الـــعالقـــة فال الـــنص ا
تـفـكر فـيهـا والتنـاقشـها وعـليك ان
تـؤمن بـها كـنص مـقدس . ... انـها
الــقــيــادة الــدكـــتــاتــوريــة وتــكــون
منظومـتها عبارة عن فـقاعة كبيرة
لـكـذبـة كـبيـرة مـصـيـرهـا االنـفـجار
مـهــمـا حــاولت ان تــطـيـل عـمــرهـا

الزمني .
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حتــتـــوي عـــلى انـــواع اربـــعــة من
القادة وهم :

فكرون ... الفكر يقود ا
االصـالحـــــــــــــيــــــــــــون ... االصـالح

والتغيير
الثوريون ... التغيير الكلي
العظماء... قادة الكاريزما

فـكـل نـوع من االنــواع االربــعـة من
القادة التـحويلي يـعتمدون رؤية
حتويلية في مجال قيادتهم بحيث
تـكون االمـور بعـدهم ليـست مثـلما

كانت قبلهم .
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القائد ب السياسة واالخالق :
كل قائد هوسيـاسي بالفطرة ولكن
ليس كل سـياسي هوقـائدا ... هذه
الـبـديهـيـة هي التي حتـكم الـعالقة
بــ الـقــيــادة والــســيــاسـة  فــكال
فـهـومـ يـحـمالن نـقـيض االخر ا
في مـكـوناتـهـمـا فـالقـيـادة تـتـحرك
نــــحـــواالهــــداف بــــقـــوة االتــــبـــاع
ومسـتندة الى وضـوح الرؤية لدى
الـقائـد  بـيـنمـا الـسـياسـة تـتـحرك
نـحـوالـنــفـوذ والـسـلــطـة ومـفـهـوم

القوة .
قوالت حول ذلك : هناك بعض ا
ارسطويـقول ( القادة الـسياسيون
لــــيس لــــديــــهم وقـت فـــراغ النــــهم
يـسعـون دائمـا الى ماوراء احلـياة
الـسـيــاسـيـة نــفـسـهـا : الــسـلـطـة 
واجملد  والنفوذ ) ولـوتنبهنا الى
تــعـبـيــر ارسـطـوالـدقــيق ( احلـيـاة
السـياسـية نـفسـها ) لـفهـمنـا كيف
ـاذا يـفـكـر الـسـيـاسي فـهـويـنـسى 

اصبح سياسي من االصل .
اما ميكافيلي  فيقول ( على القائد
ـــيــــز جـــيـــدا بــــ الـــقـــيـــادة ان 
والـسـيـاسـة  الـقـيـادة تـسـتنـد في
وجودهـا الى االخالق  بـينمـا علم
الـسـيـاسة لـيس له اي عالقـة بـعلم
االخالق  الـسـيـاسـة كـعلـم التـقوم
عـلى االخالق . هــنـاك سـيــاسـيـون
اخالقـــيـــون . ولـــكن لـــيس هـــنــاك
سياسـة اخالقية ) وهـذا هوجوهر

القضية ?
ــا الـــتــبس في هــذا اجلــوهـــر طــا
اذهـان الـقـادة والـسـيـاسـيـ عـلى
ــيــزوا احلـدود حــد سـواء  فــلم 
الفـاصـلـة ب الـقـيـادة والسـيـاسة
ولم يفرقوا ب الرغبات واالهداف
 واالســوأ انــهـم لم يــفـــرقــوا بــ
الـــتــــأثـــيــــر والـــســــلـــطــــة  وبـــ
سؤليات ... وفسر الصالحيات وا
مـيـكافـيلي كـبف تـكون الـسيـاسة 
حـيث ان الـسـيـاسـة هي فن الـلعب
ـمـكن وفن االحـتـيـال عـلى حـدود ا
بدع وكان ميكافيلي في الراقي وا
اكــثـــر من مـــوقع يـــوضح افـــكــاره
بـصـورة صـريـحـة ويـقـسـمـهـا فـما
هـولــلـقــيـادة يــقـول هــذا لـلــقـائـد 
ومـــاهــولـــلــســـيــاســـة يــقـــول هــذا

لــلــســيـــاسي .... وهــنــا فــرق بــ
اســـــالــــيب الــــقــــائــــد واســــالــــيب
السيـاسي ويقول ( عـلى القائد ان

يدرس هذه القاعدة جيدا ) .
وقـد ادركــهـا نـابـلــيـون فـقـال ( انـا
احـيــانــا ثــعـلـب واحـيــانــا اسـد ..
السـر في احلكم هوان تـعرف متى
تكون ثعلبا ومتى تكون اسدا ? )
وهــنــاك حــقــيــقــة مــهــمــة جنـد ان
الـتاريخ والـفلـسفـة يؤكـدان علـيها
ــــقـــيـــاس احلـــقـــيـــقي وهي ( ان ا
لـــلــقــائـــد هــوكــيف يـــتــصــرف في
الــســلـــطــة ) فـــهــنــا يـــكــون احملك
الرئـيـسي لـلـقائـد وقـيـادته  وهذا
مـاتـعـرض له افالطـون بـتـعـالـيـمه
االخالقـية لـلـقائـد فـيـقول ( عـنـدما
يـعـلم الـقائـد شـعـبه االخالق  فلن
يحتاج الى ان يضع قوان كثيرة
ليـكونوا منـظم  وعنـدما يجعل
القـائد اخالق شـعبه سيـئة فمـهما
وضـع مـن قــــــوانـــــــ  فــــــانـــــــهم
سيـجدون طـرقا لاللتـفاف علـيها )
ـكن ان يـجعل وهـنا يـتـب انه ال
قـائــد اخالق شـعـبه ســيـئـة اال اذا

كان هونفسه اخالقه سيئة ??
ان الـــهــيـــبــة تـــأتي من االحـــتــرام
ولـــيس مـن اخلـــوف  واالحـــتــرام
يــأتي مـنـاحلب ولـيس من الـقـوة 
فـاالنسـان بطبـيعـته اليسـتطيع ان
يحب شخصا يخاف منه  فاحلب
واخلــوف اليــجــتــمـــعــان في عــقل
وقـلـب االنـسـان جتـاه انـسـان اخر
في الــوقت نــفــسه  فـكــيف يــكـون
احلـال حـيــنـمــا نـتــكـلم عـن قـيـادة
واتباع وتـأثير والهـام فعلى ماذا
يـتــبـعك الـنــاس ويـتـأثـرون بك اذا
كـانـوا اليحـبـونك  في هـذه احلال
اليـوجد اال اخلـوف الـذي يجـبرهم
عــلى ان يــتـبــعـوك فــهم مـجــبـرون
وليـسـوا مـخـيريـن  والقـائـد الـفذ
يدرك هذه احلـقيقـة لذلك نراهم قد
لكوا ملكوا قلوب الناس قبل ان 
رقـاب النـاس ويـؤكد ارسـطوذلك (
الــشـــعــوب الحتـب الــقـــادة الــذين
يــخــافــون مــنــهم  احلب والــكــره
لـــشـــخص واحـــد في قـــلـب واحــد
اليجتمعان  والقائد احلكيم يدرك

هذه احلقيقة ).
ومثل ما للحب واحلنان االنساني
تـأثيـر في كـامل السـلوك االخالقي
لـلقـائـد جتاه اتـباعه فـأن النـقيض
لـهــذا الـشـعـور هــوالـكـره واحلـقـد
كــــذلك يــــؤدي دوراً في تــــشـــكــــيل
نـظـومـة االخالقـيـة فالـقـادة غـير ا
ــشـاعــر ألنـهم بــعـيــدين عن هـذه ا
جزء من تـكويـنهم االنـساني ولكن
عـلــيـهـم  ان يـخــضـعــوهـا لــدرجـة
عــالـيه مـن االنـضــبـاط  وهــولـيس
مــطـــلب اخالقي فـــقط بل ضــرورة
قـياديـة ألن احلـقد والـكراهـية غـير
ـنضـبـطـة تسـتـهلـك طاقـة الـقادة ا
وتـشتـت اهدافـهم في الـوقت الذي
يـكون فيه الـقائـد بحـاجة الى هذه
الــطـاقــة كي يـقــود اتـبــاعه ويـدعم
مــــشـــروعه  ولــــهــــذا نـــرى ان كل
النـظريات الـتي بنيت عـلى مفهوم
ــقـــدس ) لم تــســـتــطع ( احلــقـــد ا
الــصـمـود الى الــنـهـايــة ولم تـقـدم
مـشروعـا كتب له الـنجـاح ( القـائد
اليـــرهق نــفـــسه بـــالــغـــضب عــلى
هـوالء الـذين يـكـرهـهم واليـنـساهم

تماما ) .
وفـي هــــذا يــــقــــول ارســــطــــوا في
تـفـسـيـره لـغـضب الـقـائـد ( الـقـائد
كـأنـسـان من الــسـهل ان يـغـضب 
ولــكـن ان يــعــرف مع مـن يــغــضب
ويتـحكم في درجة غـضبه والوقت
ـنـاسـب لـغـضـبـه والـسـبب الـذي ا
يــــســـتــــحق ان يـــظــــهـــر غــــضـــبه
والــطـريــقــة الـصــحــيـحــة ألظــهـار
غـضبـه  هذه هي الـصـعبـة وليس
كل الـقـادة يـتـقـنـون فن الـسـيـطـرة
على الـغـضب ) نـعم لـقد اعـتـبـرها
ارسطوفن الـسيطـرة على الغضب
وهـي فـعال كـذلك حــيث وجـدنـا ان
افـضل الـقـادة واقــلـهم اخـطـاء هم
من كــانـويــتـقــنـون هــذا الـفن ( كن
مؤدبا  كـن دبلوماسـيا  حتى في
اعالن احلـــرب  الــــقـــائـــد يـــراعي

قواعد االدب في كل الظروف ) .
 …œUOI « o¹dÞ

الطريق الى القيادة :
هـنــاك سـبع جنـوم تــشـكل مـسـارا
واضـحا لـلقـائد اذا مـا اهتـدى بها
فــــانـه من الـــــصــــعـب ان يــــفـــــشل
مـــشــــروعه الــــقـــيــــادي  الن عـــلم
ا اليـدع الشك ان الـقـيادة يـثبـت 
اي مـشـروع قـيــادي سـوف يـنـجح
اذا وجد من هـوقادر عـلى اجناحه
كما ان هذه القواعد القيادية ’
ســوف تـــصـــقل احلس الـــقـــيــادي
وتدعـمه وتـسـاهم بـصـورة كـبـيرة
في تـشـكـيل الـشخـصـيـة الـقـيـادية
التي يحـتاج اليهـا كل قائد .وهذه
االعـمــدة اوالـنـجـوم الــسـبـعـة هي

مايلي :
ـو: - اقـرأ ... تــعـلم ... تــطـور وا
الــقــراءة هي اوكـســجــ الـقــيـادة
ـــكن الـــفــصـل بــ الـــقـــيــادة وال
والــتـعـلم يــقـول كـونــفـوشـيـوس (
مـــهـــمـــا كـــان الـــقـــائـــد مـــشـــغــوال
ومــزدحـمــا يـجب عــلـيه ان يــخـلق
الـوقت كي يقـرأ واال فـأنه يحـاصر
نـفـسه بـاجلـهل بـأخـتـياره قـبل ان
يـحـاصـره اعـداؤه ).. عـلى الـقـائـد

ان يــســكن فـي الــتــاريخ ( الــقــائـد
الــذي يــجـــهل الــتــاريـخ يــكــرر كل
االخـطـاء ) .. كـمــا عـلى الـقـائـد ان
يــــقــــرأ احلـس الــــقــــيــــادي الــــذي
يـختـبيء بـ صفـحات الـتاريخ ال
ان يـقـرأ الـتــاريخ كـنص قـصـصي
(على القائد ان يقرأ الرجال الذين
في التاريخ الان يقرأ التاريخ ) ...
ــعـــلم االول لــكل فــالـــتــاريخ هـــوا
اساليب السـلطة وهواحملذر االول
من كل شـرورهـا يــقـول تـشـرشل (
ادرس الـتــاريخ  ادرس الـتـاريخ 
في الــتــاريخ تــخــتـبـيء كل اسـرار

اصول احلكم ) .
- تـــــــواصل .. واتــــــــصـــــــال :. فن
الــتــواصل يــحــتــوي الــكــثــيــر من
الــتــفــاصــيل ( فن اخلــطــابــة  فن
ـــبــاحـــثــات  فن الـــنــقـــاش  فن ا
الــــتــــفــــاوض  فـن االقــــنــــاع  فن
ـتـابـعـة  فن الـعالقـات الـعـامـة ) ا
اذن هـــومــجـــمــوعـــة من الـــفــنــون
ـتـرابـطـة فـيـمـا بـيـنـهـا بـقـوة كي ا
تـشـكل مفـهـوما واحـدا الغـنى عنه
لـكل قـائـد  يـقـول افالطـون ( انـها
كـارثـة حـيـنـمـا يـكـون كالم الـقـائـد
رائـعـا وفـعـله شـنـيع ) .. ان سـحر
الــــــتــــــواصل وفـن الــــــبالغــــــة من
ـهمة لـكل قائد ( الـقائد االسلـحة ا
الــذي يـتــكــلم مع شـعــبه واتــبـاعه
بلغة يفهمـها هوفأن كلماته سوف
تدخل الى عـقولهم , ولكن الـقائد
الــذي يـــتــكــلـم مع شــعـــبه بـــلــغــة
يفـهمها الـشعب فأن كـلماته سوف
تـدخل الى قلـوبهم ) فـالقـائد عـليه
ان يـكسب االتـبـاع والقـائد الـبارع
عــلـيه ان يـجــهـد نـفــسه كي تـكـون
كـلـمـاته تـدخل الى الـقـلب والـعـقل
مـعـا ( الـشــعـوب تـقـنع بـاالسـبـاب
ـشــاعـر  الـقـائـد ولـكـن حتـركـهـا ا

عليه ان يقنعهم ويحركهم ) .
- الـتــخـطــيط .. الـقــيـادة مالحـة 
ولــهـــذا يــكــون الــتــخــطــيط ركــنــا
مـؤسـسا لـلـقيـادة وجـزءا اساسـيا
من شـخـصـية الـقـائـد  والـسـقـطة
الــكــبـــرى الي قــائــد لـــيس في انه
يـجهل اهـميـة التـخطـيط ولكن في
عـــدم تـــفــريـــقه بـــ الـــتـــخــطـــيط
واخلطط .... فـالتـخطيط يـعبر عن
نظم الذي يسبق عملية التنظيم ا
الشروع في تنـفيذ اعداد القرارات
ـطــلـوبــة في اخــتـيــار الــوسـائل ا
الــفــعــالــة لـتــحــقــيق االهــداف من
ـاضـي ودراسـة خالل اســتــقــراء ا
احلاضـر واالسـتـعـداد للـمـسـتـقبل
... اذن هـــوعـــمــــلـــيـــة اســـتـــعـــداد
ــســـتــقـــبل  .. امــا لالحــداث فـي ا
اخلــطـط فــهي الـــتــفــاصـــيل الــتي
تــوضع كي يـتـحـقق الـوصـول الى
ماجرى التخـطيط له . ( التخطيط
االستراتيجي للقائد غير ذي قيمة
اذا لم تكن لديه رؤية استراتيجية

. (
- الرؤية ... واالبـتعاد عن االوهام
( نحن بحـاجة الى رجال يـحلمون
بـأشـياء لم تـكن مـوجـودة) نعم ان
االحالم تشـكل االرضية الـتي يبدأ
عليها بناء الرؤية وعلى القائد ان
ان يــكــون دقــيــقــا جــدا في فــهــمه
واستـيـعـابه لالطـار العـام لـلـرؤية
ثم يحدد بعدها حدود هذه الرؤية
حـتى يـتجـنب الغـرق في مـستـنقع
ـــبــالـــغــات واالوهـــام ... ومن ثم ا
ــرحـلـة مـع الـتـواصل تــسـتــكـمل ا
واالتصال لـتحقيق الرؤيـة الفعالة
ــبـــنــيــة عـــلى الـــتــخـــطــيط ومع ا
الــتـــواصل مع االتـــبــاع تــتـــحــقق

االهداف .
- االخالق ... الفـوضويـة ضمـير (
في كل امـة عندمـا تفتـقد الفـضيلة
يــظـهـر االحـسـان وعـنــدمـا يـفـتـقـد
االحــســـان يـــظــهـــر عـــمل اخلـــيــر
وعنـدما يـفـتقـد عمل اخلـيـر تظـهر
االنتـهازية واالنـتهازيـة هي مجرد
ظـل مــــــشـــــوه وخـــــافـت لـــــلــــــحق
واحلـقــيـقـة وهي بــدايـة الـفـوضى
فــكــيـف لال ان تــنــهض اذا كــان

قادتها بال فضيلة ).
ان االخالق الـــــقــــيــــاديــــة هي درة
الـتاج النـاصعـة فوق جبـ القادة
ايــنـــمــا كــانــوا وكـــيف مــا كــانــوا
ومــهـمـا كــبـر اوصـغـر مــشـروعـهم
القيادي وهي الـرابطة االقوى ب
الــقـائــد واتـبـاعـه وهي الـضــامـنـة
االكيـدة لـفاعـلـيـة التـأثـير  واالهم
هي الــبــوصـــلــة الــتي التــنــحــرف
حيـنما يوازن الـقائد بـ سياسته
وسلطـته ألنها سوف تـؤشر دائما
نحوالقـيادة وبها يسـتطيع القادة
ان يــتــمــيــزوا قــيــاديــاً ويــكــونــوا
بارع سـياسياً واقويـاء سلطوياً
 ولــــكي يــــضـــمـن الــــقـــادة انــــهم
يـحمـلون االخالق الـقيـادية عـليهم
ان اليـضــعـوا ضـمـائــرهم كـوحـدة
قــيـــاس ألســـالــبـــيـــهم االخالقـــيــة
فـالضـميـر قوة فـوضويـة عمـياء ال
ـنـهج االخالقي في كل تـدل عــلى ا
ـا علـيهـم ان يضـعوا احلـاالت وا
مـــصـــلـــحـــة االتــــبـــاع واحالمـــهم
ـــقــــيــــاس لـــكل واهـــدافــــهم هـي ا
اسـالـبـيـهـم واحـكـامـهم االخالقـيـة
عــنــدئــذ فـــقط يــكــون مــشــروعــهم
الـقـيـادي عـلى الـطـريق الـصـحـيح
وســوف يــقـــفــطـــفــون ثـــمــار هــذا
ـشــروع طــال الـزمن ام قــصـر ... ا
والــعالقــة بـ الــقـيــادة والـنــيـات

ـقوله احلـسـنـة تتـجـسد في هـذه ا
(الـقـيـادة يجب ان تـكـون مسـتـندة
الى حـــسـن الـــنـــيــــات  الـــنـــيـــات
احلـسـنـة التـعني ارضـاء الـغـوغاء
ـا تـعني االلـتـزام بـشكل واضح ا
وبـــــصـــــدق بـــــأن يـــــكـــــون هـــــمك
هواتباعك  الـناس تعبت من قادة
تــخـــاف مــنـــهم وتــعـــبت من قــادة
حتـبــهم وهم غـيــر جـديــرين بـهـذا
احلب وتعبت من قادة حتاول رفع
الكلفة بينها وبينهم  أننا بحاجة
الى قـادة بـقلـوب كـبيـرة ويـؤثرون
بــــأفـــعــــالـــهـم بـــصــــورة صـــادقـــة
وحـقيـقيـة ويفهـمون بـعمق مـاهية

وظيفتهم ) .
-قـرارات ولـيس أوامـر .... حيـنـما
نـــقــول قــائـــد فــنــحـن نــقــول قــرار
فـالقـائـد والـقـرار تربـطـهـمـا عالقة
كن ان طـردية ولـيس العـكس فال
يـوجـد من نـســمـيه قـائـداً من دون
ان يـكـون لـديـة القـدرة عـلى اتـخاذ
ـكن الـقــرار وفي نــفس الــوقت ال
ان نـرى ونــلـمـس قـرارات جــريـئـة
ومـؤثرة وفـعـالة من دون ان يـكون
مـصـدرها قـيـادة واعيـة وكـفوءة ..
والــقـــرار اليـــشــمـل فــقط مـــعـــنــاه
الـلفـظي من حيث الـبدء في اتـخاذ
ا يشتمل على كل اجراء مع وا
ــعــنــويــة ــعــاني الــنــفــســيــة وا ا
ـتـضمـنـة له ( اهمـها  ـرافـقة وا ا
الـشـجاعـة  الكـفـاءة  اليـة اصدار
القـرار  الية صـناعة الـقرار  الية

تفعيل القرار ) .
فـــالــــقــــرارات هي االجــــنـــة الــــتي
نـظومة القيادية تنموداخل رحم ا
وهي ابــنــاؤهــا الــشــرعــيــون وان
ــوهــذه االجــنــة ومـيــكــانــيــكــيـة
خـروجـهـا من الـرحـم القـيـادي الى
ــمـارسـة الـقـيـاديــة يـعـتـمـد عـلى ا
ـيـة الـتي تـعمل ـيـكـانـيز كـفاءة ا
ـنـظـومـة القـيـاديـة ألي قـائد بـها ا
كن ان ال يؤدي الى (قرار القائد 
نـتـائج سـعــيـدة ولـكن لـيس هـنـاك

اي نتائج بدون قرار ) .
تـتـكــون الـيــة تـعــامل الـقــيـادة مع
االزمة من خمسة مكونات رئيسية

هي :
اوال- االزمة تبني هيكلها .

ثانيا- البدء بالتقييم .
ثالثا- االستعداد للتغيير .

رابعا- كسب الدعم .
خامسا- الشروع بتفيذ التغيير .
اذن القيادة هي قرار وليس اوامر
اوتـــعــلــيـــمــات ( قــرارات الـــقــائــد
تـدفـقـة افضل واحـكـامه الـرزيـنه ا

كثيرا من اشعاع عبقريته).
- تـــأثــيـــر ال ســلـــطــة ... وقـــانــون
التـأثـيـر يـشمل كـل انواع الـتـأثـير
ســواء كــانت فــكــريــة أوعــاطــفــيـة
أوعـمـلـيـة أوتـقـلـيـديـة أوسـيـاسـية
أوســلـطــويـة ... وقـانــون الـتــأثـيـر
يعـمل ضمن معـادلة بسـيطة هي (
ـصدر + االحـتيـاجات = قوة قوة ا
ـثل قوة الـتأثـيـر ) فـالـقائـد هـنـا 
ــصــدر الـــذي يــرسـل الــتــرددات ا
ـثـلون واالتـبـاع بـأحـتـيـاجـاتـهم 
ـتـهــيـئـة ألسـتــقـبـال هـذ الـبـيــئـة ا
الـــتـــرددات ولـــكن عـــلى شـــرط ان
تــكـون هــذه الـتــرددات لـهــا عالقـة
بـأحــتـيــاجــات األتـبــاع وعــلى هـذ
األساس يـزداد التأثـير كلـما كانت
التـرددات مـتطـابـقـة بصـورة أكـبر
مع االحتـياجات والعـكس صحيح
حــيث يــتالشى الــتــأثــيــر عــنــدمـا
يكـون الـقـائـد يحـلق بـعـيـدا خارج

السرب .
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الــــدالئـل الــــســـبــــعــــة لـألنــــحـــدار
االخالقي للقائد :

وهذه الدالئل هي :
- ( انهم يفسدون قيادتك  االترى
ــكن ان تــنــجح الــقــيـادة ذلك ) ال
بـدون ان يكـون حـولـهـا مـجـمـوعة
هـام مختـلفة من الـذين يقومـون 
مع الـقـائـد سـواء مهـام تـنـظـيـمـية
اومهـام قياديـة اومهام اسـتشارية
 ان اغلـب التحـديات الـتي تواجه
الـقـيـادة تـبدء من هـذه احلـلـقة اي
كـيفـية سـيطرة الـقائـد على نـوعية
مـن يــكــونـون حــولـه  ألن الــقــائـد
يـكــون مـســكــونـا بــهــاجس اسـمه
الــوالء وهـذا الـهـاجس يـدفـعه الى
تـــقـــريب من هـم اســـتـــطـــاعــوا ان
يـقـنـعـوا الـقـائـد بـوالئـهم له وهـذا
شـيء انـــســـاني طـــبــــيـــعي ولـــكن
شـكلة تكـون حينمـا ال يكون هذا ا
الوالء مـسـتـمـد الى كـفـاءة حتـتاج
الــيـه الـقــيــادة في كـل جــزئـيــة من
جزئـيات مـشروعهـا القيـادي وهنا
يحصل القائد على الوالء ويخسر

الكفاءة .
- النرجسـية تنمو... في داخل كل
انــسـان مــســاحـة لــلـ ( انـا ) وهي
جـزء من تـعقـيد تـكويـننـا البـشري
ولكـنها تبـرز وتتضخم بـتأثير من
االضـواء الـتي تسـلط عـليـنـا حتى
تـــــصـل الى درجـــــة تـــــصـــــبح هي
ـتــحـكـمــة في كـافـة ـسـيــطـرة وا ا
افــعــالــنــا وردات افــعــالـنــا وعــلى
شـروعهم الـقادة الـذين يؤمـنون 
بـصــدق  ان يـراقــبـوا هــذه ( انـا )
بأستمرار فهي مؤشر واضح على
الـــدرجــــة الـــتي وصــــلت الــــيـــهـــا
نرجسية القـائد .. واالخطر عندما
تـتـصـاعد هـذه الـنـرجـسـيـة بـشكل

اعـــمى يـــكــون
كـــامـل الـــفـــعل
الـــــــقـــــــيـــــــادي
خـــــــاضـــــــعـــــــا
لـــنــــرجـــســــيـــة
عــالــيــة فــيــبـدء
االنـــــــــــحــــــــــدار
االخالقي ومـعه
تنحدر القيادة .
- الـــــــــعــــــــدل ال
يـــكــون في عــلب
ـثل ...  الــعـدل 
أســاس الــنــظـام
االخـــــالقــــي فــــي
داخل مــنــظــومـة
الــقـائــد  كـمـا ان
العدل مهـم للقائد
كي يـــــوازن بـــــ

قيـادته وسلـطته 
فـــنــظــريــة الــقــوة
والــــــــــعــــــــــدل مـن
الـــــــنــــــظـــــــريــــــات
ؤسسة للقيادة  ا
وعـــلــــيه تـــنــــبـــني
الـقـاعـدة الـقـيـاديـة
الــــتـي تــــربط بــــ

العدل والقوة والتي تقول ( فرض
ــارســة الــقـوة الــعــدل يــأتي من 
الـــعــادلــة ) فـــأذا مــا فــقـــد الــعــدل
اواخـتل مـيـزانه فان الـقـائـد جترد
من فـرضه واسـتـبدت قـوته فـتـبدء
اركان قـيادته تـهتـز وتبدء مـسيرة

االنهيار .
- الــرؤيـة تـضـيع وسط الـزحـام ..
من دون رؤية يعني التوجد احالم
والقـائد الذي اليـحلم بالـتأكيد انه
ال يــعــمل ( الــقـائــد الــذي ال يــحـلم
الداعي ألن يـعـمل والـقـائـد الذي ال
يـــعــــمل الداعـي ألن يـــحــــلم ) . ان
انـــخـــراف الـــرؤيــة ســـوف يـــدخل
الـقـيادة الـى اجملهـول وان االتـباع
سـوف يــكـتــشــفـون انــهم خــدعـوا
فـاخلـداع ال يـسـتـطـيع ان يـسـتـمـر
طـويال مـهـما كـان مـحـكـمـا وهـكذا
يـنـحــدر الـقـائـد اخالقـيـا وتـنـحـدر

شروع القيادي . معه القيادة وا
ا اتكلم ... ( - ال أرى ال أسمع وأ
أن الكلـمات الصادقـة ليست دائما
جميلة  والكلمات اجلميلة ليست
دائـمـا صـادقـة  الـكـلـمـات اجلـيدة
لـيـست دائـمــا مـقـنـعــة  الـكـلـمـات
قـنعـة ليست دائـما جيـدة  تذكر ا
هذا حينما يتكلم معك اتباعك ) .

ـرونة .. - اجلـمـود  فـقـدان قـوة ا
عـــلى الـــقـــائـــد ان يـــراقب تـــنـــوع
اسـالـيـبه الـقـيـاديه كـقـائـد وتـنـوع
االساليب التي تتنتجها منظومته
الــقـيــاديه الــتي غــالــبـا مــا تــكـون
ـقربة منه صادرة بـتأثير احلـلقة ا
ـنظومة االخالقية في قياس قوة ا
لديـهم  فاذا مـا شعـر انه ال توجد
اساليب جديدة ومبتكرة وانه بدء
يـعمل عـلى التـكرار وان احملـيط
ــلــفـات به اصــبــحـوا يــجــتــرون ا
ــة كي يـفــعـلـونــهـا في زمن الــقـد
غير زمنها فعليه ان يدرك فورا ان
داللـــــة مـن شـــــدالالت االنــــــحـــــدار

االخالقي بدءت تعمل .
- الــسـيـاسـة تــتـبـتــلع الـقـيـادة ...
ينطلق مفهوم ان السياسة حينما
تطـغى عـلى الـقـيادة فـأنـهـا دالاللة
من دالالت االنـــــــحـــــــدار االخـالقي
ـمــارسـات لـلــقـائــد ... فـطــغـيــان ا
السياسية على االساليب القيادية
يـخــرج الـقــيــادة من اخالقــيـاتــهـا
مارسات السياسية ناجتة لكون ا
ـــا مـن مـــفـــهـــوم غـــيــــر اخالقي 
يجعلها تتعارض مع القيادة التي
هـي مـــفـــهــــوم اخالقي فــــيـــحـــدث
االنحـدار ( على القـادة ان يراقبوا
مــــســـتــــوى الــــفـــعـل ورد الـــفــــعل
الــــســـــيــــاسي فـي اســــالــــيـــــبــــهم
ــسـتـوى وقــراراتـهم ويـقــيـسـوه 
الـفـعل ورد الـفـعـل القـيـادي ) وفي
الـلحـظة الـتي يرون ان سـياسـتهم
اصـبحت اكثـر من قيـادتهم عـليهم
ان يــــدركـــوا ان دالاللـه اخـــرى من

دالالت االنحراف بدءت تعمل .
واخـــــيـــــرا ... مــــــاذا قـــــالـــــوا عن

القيادة..
× القائد امـا ان يجد الطريق اوان

يخلق الطريق .
- الـقـائـد الـذي ال يـفـتـخـر بـشـعـبه

كيف لشعبه ان يفتخر به .
- لكي تقود عليك ان تتبع .

- كن قائدهم والتكن سيدهم .
- الـــقـــائـــد الـــفـــذ مـــتـــواضع في

خطاباته عظيم بأفعاله .
- ال اعــــداء لــــلـــقــــائــــد اســــوأ من

مستارين سيئ .
- الـقـائد الـشجـاع هـوالذي يـنحي
للـعواصف ال ان يـتراجع اويـنهزم

اويقاتل الريح .
- شخـصـيـة الـدولة من شـخـصـية
قـائـدهــا فـكـلــمـا طـور شـخــصـيـته
تـطــورت شـخـصـيــة دولـته ونـالت

االحترام.
ــقــيـــاس احلــقـــيــقي لــلـــقــائــد - ا

هوكيف يتصرف في السلطة .
- قمة شجاعة القائد الذي ينتصر
عــلى نـفــسه ولـيس فــقط يـنــتـصـر
عـــلـى اعـــدائه  االنـــتـــصـــار عـــلى
الــــذات اصـــــعـب االنــــتـــــصــــارات

واعظمها .
- الـقائـد الذي يـنشىء دولـته على

الظلم فأنها ال تدوم .
- اذا اردت ان تـــطــاع فــعـــلــيك ان

تعرف اسرار القيادة .
ـسـحـتـيل ـمـكن وا - الـفـرق بـ ا

يكمن في ارادة القائد .
- الــكل يــتـبع االثــر ولــكن الـقــائـد

هومن يصنع االثر .
نـاسب يـأتي دائـما في - الـقـائـد ا

ناسب . الوقت ا
- اعـظم الـقـادة هـوالـذي يـشـعـرنا

اننا عظماء عندما نكون معه .
- الـقــائــد اجلـيــد هــوالـذي يــأخـذ
اكــــثــــر مـن حــــصــــتـه من الــــلــــوم
والـــعـــتــاب واقـل من حـــصـــته من

ديح. الشكر وا
- القـادة يخلقـون رؤية للمـستقبل
ويضعـون استراتيـجية لتحـقيقها

.
- القائد هوتاجر االمل ولكن عليه

ان يكون تاجرا امينا .
- خــطــابــات بــدون عــمل هــوقــتل

للمثالية والقيادة .
قـابر ملـيئة بـالرجال الذين - ان ا

ال غنى عنهم .
ـا - الـشــهـادة ال تـنـهي الــقـائـد ا

هي فقط البداية .
- الـشعـوب تركب االمـواج ومهـمة

د واجلزر . القائد ان يراقب ا
ـكـن ان يـقول - بـدون مـعـانـاة ال 

القائد انه يتقدم .
- الـقـائـد الـذي يـقـود االوركـسـترا

عليه ان يدير ظهره للجمهور.
- الـقــائـد ال يــنـحـنـي ابـدا اال لـكي
ــد يـده لــشـعـبه لــيـســاعـده عـلى

الوقوف .
- القيادة فعل وليس موقعا .

واخيرا نقول ... لتكن قدوة القادة
في الـقـيـادة الـنـبويـة ( صـلى الـله
عـلـيه وسلم )  ان حـزمـة االهداف
التـي وضعـهـا الـله اخلـالق لـنـبيه
ـيـداني كــانت تـتــمـحـور الــقـائــد ا
حــول انـشــاء أمـة بــشـريــة واحـدة
مـتـكــامـلـة  ومن اكـبـر الـتـحـديـات
ـعـيار امـام انـشـاء هذه االمـه هـوا
االخالقي لها  وما النص القراني
   (( ومـــا ارســـلـــنـــاك  اال رحـــمـــة
ـ )) االنبـياء  107 اال جزء للـعا
من التشـديد على طبـيعة الوسائل
الــتـي عــلى الــقــائــد ان يــتــبــعــهــا
لــلــوصــول الى غــايــته وفي نــفس
الـوقت تـذكيـر بـطبـيـعة االمـة التي
صـطـفى (  صـلى كـلف حـبـيـبـنـا ا
الـــله عــلــيـه وســلم ) بــأنـــشــائــهــا
وطبيعة الـعالقة ب القائد واالمة
ثم طبـيـعـة التـأثـيـر الذي سـيـتركه
الـقـائـد في عالقـة ابـنـاء هـذه االمة
بـعـضـهـا مع بـعض وعالقـتـهـا مع
اال االخـــــــــرى الـــــــــتـي ســــــــوف
تــســتـوعــبــهـا اوتــتــصـادم مــعــهـا
فـالــرحـمــة شــعـار هــذا الـقــائـد ثم
شـــعـــار االمـــة الـــتي يـــســـعى الى
انــشــائــهـــا  والــرحــمـــة مــفــهــوم
اخالقي ال يــقــبل الــتــأويل ... لــقـد
صطفى ( صلى الله اكد حبيبـنا ا
عــلـــيه وســلم) اســتـــيــعــابه لــهــذا
الـتـوجه الـهــام الـذي يـشـكل جـزءا
اسـاسـيـا مـن مـنـظـومـته الـقـيـاديه
ــوثـقـة حـيـنــمـا اكـد في مــقـولـته ا
ا بـعثت ألتـمم مكارم االخالق) (ا
صــدق رســـول الـــله ( صـــلى الـــله
عــــلـــيـه وســـلـــــــم) انه الــــصـــادق
ـنظـومـة الـقيـاديـة التي االم .فـا
صطفى عمل عليها القائد النبي ا
(صــلى الــلـه عــلــيه وســـلم) كــانت
تـتشـكل من  (الله اخلـالق  القـائد
الــــنــــبـي  االتــــبــــاع  االهــــداف 
نـظومـة االخالقية ) هـنا نرى ان ا
االخـالق تــــــــدخـل فـي صــــــــمــــــــيم
ــنـــظــومــة الــقــيـــاديــة فــهي ركن ا
ـــــشـــــروع اســـــاسي مـن اركـــــان ا
الـقـيـادي  فـحـيـنـمـا يـخـاطب الـله
جل وعال الـقائد نـبيه ( صـلى الله
عـلـيـه وسـلم) (( وانك لــعـلى خـلق
عظيم )) القلم   4 فهذا تأكيد اخر
من الـله القـائد اخلـالق الى القـائد
الـــنــبي  ان مـــشـــروعك الــقـــيــادي
ـشـروع والـرســالي يـســتـنــد الى ا
االخالقـي الــــــذي اراده الــــــلـه جل

وعال لهذه البشرية .
{ استاذ دكتور

غالف الكتاب 
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العاطفـية وحتى الزوجيـة الفاشلة
داخل العمل الدرامي هذا ما جعل
ـســلـسل الـعــربي(فـرصـة ثــانـيـة) ا
يتـرهل مع مـرور احللـقات الـعشرة
االولى الـتي كــانت فـيــهـا تــشـويق
ولــــكن بــــعــــد ان اعـــادت مــــلك الى
وضــعــهــا الــطــبــيـعـي مـثــلت عــلى
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عـلى الدرامـا ان ال تؤطـر بقـصة او
حدث مـحدد واغـلب االحيـان يكون
قـصـة حب  فمـجـال الـدراما اوسع
مـن قـصـة حب بـ اثــنـ تـتـداخل
مع مــــنـــافــــســــات أخـــرى لــــنـــفس
احلـبــيب وتـتــراكم تـلك الــعالقـات
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(التـــصــــدقــــوا خــــبــــر نــــعي أي جنم
حتـــبـــونه حــــتى ولـــو مـــشــــيـــتم في
جـنـازته)!  ذلك مـا ارد به الي مـتـصل
بي لتبيـان مصداقيـة أي خبر يسوقه
صـحـفيـون من مـنـازلـهم من شـجـعان
الكيبورد  دون شـفقة على أي معجب
ـكن ان تـنـتـحـر اذا ما او مـعـجـبـة 
هوى جنم احالمها  حتت التراب!
المــــغـــرمـــات بـــحـــسن حـــســـني
ـصري الـذي غـادر الـدنـيا عن ا
قـرن اال عــقــد واحـد ! رغم إنه
نـشار سـمى بـالقـشـاش وا ا
والـــذي اليـــشـق له غـــبـــار !
لكني سمـعته مرة يرد على
من يـروجـون لـهـذا اخلـبـر
وهو حي : ( مستقصدني
ليه? روح ياعـم دمك ثقيل
 ودم أمك ثــــقــــيل  مش
انت لوحدك العـيله كلها
دمهـا ثقيل  لـيه تخض
عـــيــلـــتي عــلـي طــيب ?
انت مـسـتـفيـد في إيه
? تــعـــمل االشــاعــات
دي لـــــــــيه? والـــــــــله
يــكــلــمــوني ســاعــة
تالتـة بـالـلـيل شيء
يـــــــــــــــــــــــــــــــخـــض 
مستعجل علي ليه
? لــكل أجل كــتــاب ..
الـله يــسـامـحـكم !! ).
حــسن حـــســني مــثل
آخـر أعـمالـه في فـيلم
على جثتي عام 2013
مـع أحـــمــــد حـــلــــمي.
وح ناهـز السادسة
والستـ نال شهرة
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فـي ذلك لـكن فـي يـوم خــطـبــوبـته
تـقـتـحم ايـ عــامـر عـلـيـهم احلـفل
وتـواجه مـلك  فـيـغمى عـلـيـها وال
اعـرف اذا كــانت هي لـيـست فـاقـدة
ــاذا تـــصــدم ويــغــمى لـــذاكــرتــهــا 
عــلـــيــهـــا ثم تــتـــخــذ قـــرار غــريب
ـوافقة لـلزواج من موظف لـديها با
في الشركـة يحبهـا ويتضح ايضا
بـإنهـا تمـثيـليـة جلعل زيـاد يتذوق
االلـم الـتي كــانت تـعــاني مــنه مـلك
حينما شاهدت حفل زواج زياد مع
أي عامر وخرجت تقود سيارتها
بسرعة جـنونية وادى احلادث الى
اصابـتها وفـقدان الـذاكرة. احملاور
تمـثلة بشقـيقة ملك (هبة االخرى ا
ومـجدي) وزوجـها الـقاسي الـظالم
الــفـاسـد وتــاجـر اخملـدرات والـذي
يــتــحــول ســريــعــا الى شــخــصــيـة
ضـيـعــفـة بـعـد ان تــصـوره زوجـته
وهو يسـلم اخملدرات! كلـها احداث
غــيـــر مــنــطـــقــيــة وفــيـــهــا حــشــو
ميـلودرامي كبـير لتـكملة  30حلقة

االخـــريـن بـــإنـــهــــا لم تـــســــتـــرجع
ذاكرتـها وكأن هـناك بدايـة جديدة
للشخصيات وبعد ان يتزوج زياد
من خـطيـبته الـسابـقة (أيـ عامر)
ويـســافــر الى دبي لــلـعــمل هــنـاك
يــرجع الى مــصـر ألعــادة او أقـامـة
عالقة حب جديدة مع ملك وينجح

وعرضـها في شـهر رمـضان.وذروة
الالمـــعــقــول هــو قــتل ايــ عــامــر
نـفــسـهــا بـالـســكـ في شــقـة زيـاد
لــيـدخـل الـتــحــقــيق والـســجن الى
الــبــنـاء الــدرامي بــيــنـمــا والــدهـا

وت من احلزن عند دفن ابنته!
مــسـلــسل (فـرصــة ثـانــيـة) تــألـيف
مــصـطـفى جـمـال هـاشم ومـعـاجلـة
دراميـة محـمد سيـد بشـير وأخراج
مـــرقس عــادل بـــطــولــة (يـــاســمــ
صـبري أحـمد مـجـدي اي عـامر
أحـمـد مجـدي ديـاب هبـة مـجدي)
مــســلــسل عــلى مــقــاس الــنــجــمــة
الـصــاعــدة (يـاســمـ صــبـري) وال
يصلح ان يكون مسلسل اجتماعي
بـالـغـة بـالعـالقات الـعـاطـفـية مـع ا

غير الواقعية.
االعمال الـدرامية الـعربيـة قد تهتم
كــثـــيـــرا في رسم الـــشـــخــصـــيــات
الــرئــيـــســيــة فـي الــعــمـل (الــبــطل
والـبـطـلـة) مع حـالـة مـن التـبـسـيط
في صـياغة الـشخـصيـات الثـانوية
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مديـر مستشفى ابن الـبيطار المـراض وجراحة القلب في
الكات الـطبـية الـعراقـية بـالشـفاء بـغداد  تـلقى امـنيـات ا

العاجل بعد اصابته بفايروس كورونا.
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مـهـنـدس الـصوت فـي قنـاة الـعـهد
الفـضائية نعته االوساط االعالمية
ــوت الــعـــراقــيــة بـــعــد ان غــيـــبه ا
ـــاضي بـــعــد اصـــابــته الـــســبت ا
بــفــايــروس كــورونـا ســائــلــ الـله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ي الـعـراقي حــاضـر في ورشـة عـمل الــكـتـرونـيـة االكـاد
ـستـمر وخدمـة اجملتمع في كـلية اقـامتـها شعـبة التـعليم ا
بغداد لـلعلوم االقتصـادية اجلامعة بعـنوان (جودة التعليم

اجلامعي).
rO¼«dÐ« s ×

الـنـاشط الـلـبـنـاني وعـضـو حـركـة الـقـومـيـ الـعـرب نـعـته
االوسـاط الـسـيـاسـيـة الـلـبـنـانـيـة  سـائـل الـلـه تعـالى ان

يسكنه فسيح جناته.
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اخملـرج الـسـوري يــشـارك فـيـلـمه الـقـصـيـر (الـيـقـظـة) في
هرجـان الدولي االفتراضي لـلفيلم القـصير في اجلزائر ا

 2020 الذي ينطلق في الـ  15 من حزيران اجلاري.
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رئــيس قــسم االعالم في كــلــيـة االداب بــجــامـعــة االنــبـار
حـاضــر مع الـتــدريـسي مــحـمـد حــامـد في نــدوة عـلــمـيـة
الكـترونية عقـدها القسم بـعنوان (دور وسائل االعالم في

مواجهة ازمة جائحة كورونا).
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الكاتـبة العُمانيـة تسعى إلى تنويع مقـارباتها جملموعة من
ـسـرحـيـة اخلـمـسـة الـهـمـوم اإلنـسـانـيــة في نـصـوصـهـا ا
الـصـادرة بـكـتـاب عـنـوانه (تـوابـيت مـلـكـيّـة) عـن اجلـمـعـية
الـعمـانـيـة لـلـكُـتّـاب واألدبـاء بـالـتـعـاون مع (اآلن نـاشرون

وموزعون) في األردن.
 Í—u)« «bMO

الفوتـوغرافية االردنية شاركت ضمن ستة عشر فناناً من
االردن في مـــعــرض (بـال حــدود... تـــفــكـــيك احلــدود من
ـتحف الـوطني األردني لـلفـنون خالل الفن) الـذي نظـمه ا
اجلميـلة بالتعاون مع  (البـيت العربي) في اسبانيا والذي

اقيم في مقر البيت العربي في مدريد.
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قرر طـرحه خالل أيام قليـلة عبر وا
الــقــنـاة الــرسـمــيــة لـرمــضــان عـلى
(يــــوتـــيــــوب). وكـــلــــيب (كــــورونـــا
فـيـروس) هو الـتـعاون الـثـاني ب
رمضان وسامي عل صعيد تصوير
األغـاني بـعد أن قـدّمـا سويـاً كـليب
(رايـحــ نـســهـر) الــذي  طـرحه
مـطــلع هــذا الـعــام وحـقق جنــاحـاً
كـبــيـراً وقـد تـخـطى الـ 106مـلـيـون

مشاهدة.
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ـصــري مـحــمـد يــتـعــاون الـفــنــان ا
ـصري مـحمد رمضـان مع اخملرج ا
سـامـي في كـلـيب أغـنـيـته اجلـديـدة
(كــــورونـــا فـــيــــروس). وقـــد صـــوّر
سامي الكـليب على مـدار يوم في
ريوطية وسط إستعدادات كبيرة ا
في تـــــــصـــــــمـــــــيم الـــــــرقـــــــصــــــات
اإلســتــعــراضـيــة واإلعــتــمــاد عـلى
ـــبـــهـــرة في الـــكــلـــيب الـــصــورة ا

بـســبب حـمـلــهـا الـذي يـعــد الـلـغـز
الـرئــيس في الـفــيـلم. وتــعـود زكى
إلى السينمـا بعد غياب أكثر من 3
سـنـوات بـفـيـلـم من تـألـيف أحـمـد
وهـيــثم الـدهــان وإخـراج مــحـمـود

كامل.
عــلى صـعــيـد آخــر يــبـحث مــخـرج
مـســلــسل (خــيط حـريــر) إبــراهـيم
فخر عن موعد إستـئناف التصوير
ـــقــــبـــلـــة ومن خالل األســـابــــيع ا
ــرجح أن يــســتــكــمل الــتــصــويـر ا
ـقبل  واشـار موقع خالل الشـهر ا
الــفن من مــصــادر داخل مــسـلــسل
صرية مي (خيط حرير) للممثلة ا
عـز الـدين أن (العـمل سـيـتم عرضه
جـرد اإلنتـهاء من تـصويره ولن

القاهرة  –الزمان
صـريـة منى زكي ـمثـلـة ا تـنـتظـر ا
قرار فتح دور العرض الـسينمائية
ـقبلة من أجل انطالق في الفترة ا
عـرض فـيـلـمـها اجلـديـد الـصـندوق
األسـود مـن إخـراج مـحـمـود كـامل
ـشـاهد بـعـد انـتـهاء مـن تـصـويـر ا
ــاضي ويــواصل اخملــرج شــهــر ا
كـساج ووضع ـونتـاج وا عـملـية ا
ــوســيـقى الــتــصـويــريــة لـيــكـون ا
جـاهـزا لـلـعـرض بـعـد االنـتـهاء من
ازمة كـورونا.وتـدور أحداث الـفيلم
حــــول تــــورط زكي وتــــعــــرضــــهـــا
مثل للخطف من هجـام ويجسده ا
ـــصــري مـــحــمـــد فــراج وســارق ا
ـمـثل مـصطـفى خـاطر ويـجـسده ا
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ـمـثل الــسـوري دريـد حلـام تـعـاقــد ا
تعاقـد على أول أعـماله الـدرامية في
وسم اجلـديد ويـحمل عـنوان (من ا
وقع الفن.وسيطل حلام أكون) وفقا 
قـبل عـبر عـملـ على في رمضـان ا
األقل بــــعــــد أن تـــــأجّل تــــصــــويــــر
مـســلـسل شــارع شــيـكــاغـو بــسـبب
رافقة النتشار فايروس االجراءات ا
كـورونــا وقـد أنـهـى في وقت سـابق
تصوير مشاهده في هذا العمل.كما
ـــمــثل الـــســوري ـــوقع ان ا اشــار ا
عباس النوري لن يكون متواجداً في
الـعـمل نــفـسه مع حلــام خـصـوصـاً
أنه تعـاقـد عـلى جزئـ من مـسـلسل

(حارة القبة).

يـنـتـظـر مـوسم رمـضـان عـام 2021
بــعــد تـــوقف الــتـــصــويـــر بــســبب
اإلجـراءات الــوقـائــيـة من إنــتـشـار
?فــايــروس كــورونــا وخــروجه من
الـــــعــــرض فـي مـــــوسم رمـــــضــــان

اضي). ا
سـلسل من بـطولة مـحمـود عبد وا
غني  سوسن بدر نيكوال معوض ا
مي سـلــيم هــنـادي مــهـنى أحــمـد
خــلـــيل يــوسف عــثــمــان مــحــمــد
ســلـيــمــان صـفــاء الــطـوخي والء
الـشـريف حــنـان سـلـيــمـان أحـمـد
صــيــام يــاسـمــ رحــمي نــســمـة
فـضال عـلى مي عـزالدين و الـنـجار
من تــألـيف مـحــمـد ســلـيـمــان عـبـد

الك وإخراج إبراهيم فخر. ا

ـغـنـيـة { فـلــوريـدا- وكـاالت - بـاعت ا
ـيـة شـاكيـرا قـصـرهـا الـذي كانت الـعـا
تــمــتــلــكـه في مــيــامي بــيــتش بــواليــة
فــلــوريــدا في مــقـابل  11.648 مــلــيـون
دوالر أمـــريــكيّ بـــعــد أن اشـــتــرته في
سـنة  2001 مـقابل  3.38 مـلـيون دوالر
أمــــريــــكـيّ.ومن خالل الــــصــــور الــــتي
إنـتشرت للقـصر يالحظ الطابع الفخم
ـــــودرن الـــــذي يــــــطـــــغى عـــــلـى كل وا
ـوقـع الـفن.ويــطـغى تــفـاصــيــله وفـقــا 
الــلــون األبــيـض عــلى مالمح الــقــصــر
تـزج لون الـفضَّة الـعائد الـداخلـية و
إلـى االكـسسـوارات بـاألبـيـض اخلاص
بــاألرائك مـا يـشـيع الـفــخـامـة.ويـحـتلُّ
هـذا الـقـصر مـسـاحة نـصف فـدَّان على
خــلـيج بـيــسـكـاين ويـحــظى بـرصـيف
خــاص وهـو يــبـعــد مـســافـة قــصـيـرة

بــالـســيـارة من احملـيـط األطـلـسي
ورمال شاطئ ميامي.

عـلى صـعـيـد آخر تـبـرعت فـرقة
(بـي.تـي.إس) الــــــــكــــــــوريـــــــة
لـيون اجلـنـوبيـة الشـهيـرة 
دوالر حلـركة (حـياة الـسود
مـهمـة) لدعم االحتـجاجات
األمــريـكــيـة ضـد وحــشـيـة
الــشـرطـة.وكــتـبت الــفـرقـة
ـكونـة من سبعـة أعضاء ا
عـلى حـسابـها عـلى تويـتر
(أنـــهــا ضــد الــعـــنــصــريــة
والــــعـــنف) مـع وسم (بالك
اليـــــفــــز مــــاتـــــر). وقــــالت
(بي.تي.إس) في تصريح
(نـحن نـقف ضد الـتـميـيز
العنصري. ندين العنف.

تتجـاهل مشاعر الشريك برغم انك تعلم جيدا أنه فى
شدة احلن .
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ـنصب أو حتـصل عـلى ترقـية ـمـكن أن تتـرشح  من ا
قبلة. الفترة ا
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ـشــاكل ــصــاحلـة وحـل ا كن واثق اخلــطى وبــادر بــا
فهذا سيوفر الوقت . 
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حتــصل عــلى تــرقـيــة قــريــبـة بــســبب مــا حــقـقــته من
اجنازات على الصعيد العمل.
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ــاضى لن يــعــود ولـكن تــعــلم جــيـدا أن ألــفــائت من ا
كن تعويضه بالعمل.
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 ال تـتــعــامل مع الــشـريـك بـعــصــبـيــة حــتى ال تــنـشب
مشاكل بينكما كن أكثر هدوءً .

”uI «

مـجــهــودك مع فـريق الــعـمـل يـثــمـر افــكـار ومــشـاريع
ناجحة.رقم احلظ .3
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عـدة لذا تزور الطبيب فى تعانى مـن بعض مشاكل ا
كنة. أقرب فرصة 
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 حتـــتــاج أحـــيــانًـــا إلى االبــتـــعــاد عـن الــضـــغــوطــات
شاكل التى تسبب لك القلق. وا
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ـشـاكل تـعــيش فـتـرة غــيـر مـســتـقـرة بــسـبب بــعض ا
. األسرية يوم السعد االثن

Ë«b «

تــعــيش حــيــاة عــاطــفــيـة جــيــدة وخــالــيــة من الــتــوتـر
رقم احلظ.3 شاكل وا
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حــاول أن تــكـون أكــثــر عـقـالنـيــة وتــعـامـل مع األمـور
بحكمة وعقل.رقم احلظ.5
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اكــتب حـروف مـرادف الــكـلـمـات
ومـعـانـيـها لـتـنـتـهي الـى اواخر
احلــروف الـــتي تــتـــجــمع حــول
الـدائـرة الـسوداء لـتـحـصل على
ـطلوبة: (كـاتبة قصص الـكلمة ا

اماراتية):
 1-لقب موسيقار عربي راحل

 2-عالم عربي كبير
 3-كوكب سماوي

 4-نهر عابر لالراضي السورية
 5-مرض عصري
 6-خضوع لالمر

ية  7-سلسلة فنادق عا
 8-قذائف صاروخية

 9-تورم جلدي
ثلة عربية  10-لقب 
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ــــصـــري حــــســـنـي  قــــرين اســــمـي ا
كان سـمـعت به الول مـرة عـام   1977 
الــراحل عــمــانــوئـيـل رسـام (ع. ن.ر )
قـــــد اقــــتــــرح ان اكــــتـب (ح.ح)  لــــكن
االستـاذ سامي مـهدي قـد اقتـرح علي
أن اكـــــــون   (ح ع ح) (كــــــان حـــــــسن
ـصري الـعراقي يـتـمـنى لقـاء حـسن ا
واجـهة لكن الـقـدر لم يكـتب له هـذه ا

أن تتم عن قرب).
يـبتـسم مـؤيد الـبـدري كـما يـظـهر في
الكاميـر لدى هشام عـطا عجاج  وهو
يطلب منه دليال على إنه مايزال على
قــيـد احلــيــاة بـعــد مــوجـة زائــفـة من
الترحم عـليه من ذاتـهم الذين روجوا
ـتكـرر .. مثلـما فـعلوا خلبـر رحيله  ا
في ذات االســـبــوع مع جـــارة الــقــمــر
فيروز والـتى تولى ابـنها زيـاد الصد

والرد ليوم كامل ..
{ االسـتـشـاري الــنـفـسي ريـكـان إبـراهـيم

يردد من شعره : 
نافقَ ال يكون أصيال -انّ ا
بل يُتقَنُ التزويرَ والتأويال

ـيـزة في مـســلـسل ابـنـائي االعـزاء
شكرا عام 1977.

ـــمـــثل { كـــيف كـــان وقع اخلـــبـــر عـــلى ا
اخملرج العراقي حسن حسني ?

- يـــقـــول حـــســنـي (كــنـت في حـــالــة
ـعــني الن إسـمه تـوهــان ! وكـأنــني ا
إســمي!) مــضـيــفــا (اسـمي بــالــكـامل
حـــسن عــلـي حــسن حـــســنـي احــمــد
سليمان بيك الشـاوي العبيدي  تولد
  24 آب  1950كـأن من يـعـزون بـفـقده
يترحمون علي .. كانت حلظات رهبة
ـوت بل خـاطـفـة ..رغم إني الاخـاف ا
احـترمه واقـدسه ..انـا كـباقي الـبـشر
انـــتـــظـــر رحـــيــلـي في أي حلـــظــة ...
هأهاهـأ  كنت أقـول مع نفسي : رحل
حـسن حـسـني االكـبـر واقـترب دوري
في الرحيل أنا االصغر !) و يستطرد
(في بـــدايـــة عــام   1976 صـــدر قــرار
رئــاسي في الــعـراق بــرفع االلــقـاب .
كان اسمي قبل الرفع حسن العبيدي
ـثل مـصـري  ..لم اكن اعـرف بـاسم 
يــسـمى حــسن حــسـني ..والــد جـدي

ال تبتئِسْ ان عابَ وجَهك أوجفا
مَنْ ال يُحبكَ ال يراك جميال

 مـــؤكــدا(هــذه إعالنـــات انــبــاء مــوت
باشـراف وتـبويب من أحـدهم .. إنـها
آلــيــة دفــاعـيــة مــشــتـركــة  شــعــوريـة
علن عن والشعورية   . يتمنى فيها ا
ـعـلن عـنـه  لـيـفـحص ـوت  رحـيـل ا ا
ـزعـوم موته. من خالل ردود مكـانـة ا
علن بهذا السلوك  . احلاسد الفعل ا
هــنــا هــو شـخــصــيـة ســايــكـوبــاثــيـة
اليعرف الشعور بالذنب واليرتدع من

تكرار ذلك )!
لقد  نفي خـبر رحيل سـامي قفطان

في ذات الليلة.
- كـــــنـت عــــلـى تــــواصـل مع رئـــــيس
اجلمـعـية الـعراقـية لـلـعلـوم النـفسـية
قــاسم حـــســ صــالح والــذي وصف
روج   بأنه نـكرة    يريـد أن يصبح ا
مشهورا من خبر مـوت لفنان مشهور
اوشـخـصيـة عـامـة مـعروفـة بـاعـتـماد
االشـاعـة  االنـدفــاعـيـة  الـتي تـنـتـشـر
بـسـرعـة .. وبـهـا سـيـحـقق مـسـتـقـبال

ا سيكتب.. جلب االنتباه 
{ هل يشعرون بالدونية ?

- نـــعم انـه هــذا يـــكــون مـــصــحـــوبــا
بكـراهية (لـشخص أو نـوع نشاطه)..
كبوت إن هذا نوع من التنفيس عن ا
ــا ســيـصــيب واالرتــيــاح الــداخــلي  
مـحبي تـلك الـشـخصـيـة من حزن .كل
ذلك يحـصل في جـو نفـسي ملـتبس .
ـزاج الـعـراقـي مـعـبـأ بـسـيـكـلـوجـيـا ا
الشائـعة منذ  17عاما  لـتوافـر اخطر
اسـبـابـهـا : إنـعـدام االمن واالحـتراب

الطائفي وفساد السلطة.
- من غــرفـة مــعـيــشـة في بــلـد اوربي
حـولـها صـاحـبـهـا الى اسـتـوديو بث
خبـرا لشـخص راحل بفـعل الكـورونا
يـحـمـل اسـمي ذاته ..نـفــيت ضـاحـكـا
عـلـى صـفـحــتي لـكن أحــداهن أمـامي

قالت : بلى انت ميت.
ورحت أردد : لـيت أني من األزل .. لم

أعش هذه احلياة
عـشتُ فــيـهـا و لم أزل .. جــاهال أنـهـا

حياة! حسن حسني

الــتي غـالـبــا مـا تـكـون في
خــدمــة الـبــطل والــبــطــلـة
واذا كــــان اداء يــــاســــمــــ
صـــبـــري وأحـــمـــد مـــجـــدي
ــســلـسـل فـإن مــقــنــعــا في ا
مـثلـ لم يـكن النص بـاقي ا
قـد وفـر لـهم مـسـاحـة لالبـداع
واظـهار قـابلـياتـهم التـمثـيلـية
ـــجـــرد ـــشــــاهـــد  حــــتى ان ا
انـتـقـال الـكـامـرة مـن الـبـطـل
ســـوف ال يــتـــوقع بــإنه
ســـوف يــــشـــاهـــد
شيئا مهما عدا
شخصـية اي
عامر وقـدرتها
عــلى جتـســيـد
شـــــخــــصـــــيــــة
ريضة نفسيا ا
بـــــاحلب لــــرجل

واحــــد فـي الــــعـــــالم
(زيـاد) واال اختـيـار الـبديل

وت). (ا
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ياسم صبري وآي عامر تتميزان في (فرصة ثانية)

محمد رمضان

صري حسن حسني مثل ا ا احملرر في لقطة مع مؤيد البدري
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ـتحدة بـدا شكل كـولن باول وزيـر خارجـية الـواليات ا
األسـبق مـضـحكـاً ومـقرفـاً يـقـطر زيـفـاً  وهو يـتـحدّث
عن الــكــذب في اقـوال الــرئــيس تــرامب  في احلــمــلـة
االنتخابية الرئاسية في ح انّ العالم كله يشهد انّ
بـاول هو صـاحب أكـبر كـذبة فـي التـاريخ  قادت الى
الـتي ال تـزال مـنـطـقـة الـشـرق ـدمـرة  حـرب الـعـراق ا

االوسط تعاني من تداعياتها السيئة . 
ترامب ردّ ببـساطة عـلى باول وذكّره بـأنه زعم بوجود
تحدة أسلحة دمار شامل في الـعراق وجرّ الواليات ا

الى حرب كبرى ولم يكن هناك أية أسلحة . 
حرب دفعت امريكا رسمـياً خاللها خمسة آالف قتيل
ـلـيـارات من من خـيـرة جـنــودهـا مع خـسـارة مــئـات ا
الدوالرات فـضالً عن اشعـال فتـيل االرهاب وتـشظي
منظـماته التي لم تـعد محـصورة بالـعراق وامتدت الى

نطقة. سوريا وعموم ا
لـو كـان تـصـريح تـرامب يصـب في مصـلـحـة أيـة دولة
فـي الــعــالـم مــاعــدا الـــعــراق  لــرأيـــنــا انّ االصــوات
تحدة ارتفعت في اكثـر من عاصمة تطـالب الواليات ا
بدفـع ثمن غلـطتـها اجلـنائـية في ارتـكاب احلرب حتت
أسبـاب كاذبـة واستـناداً الى شـهادة من رئـيس حالي
ُـسـاقة ـنـاسـبة لـم يـكن بـ تـلك االسـبـاب ا لـهـا . وبـا
ــقــراطي مـــثالً وال حــاجــة بــنــا الى اقـــامــة نــظــام د
التذكير بالنتـائج التي آلت اليها أوضاع العراق حتى
قراطـية أبلغ أذىً من اللـحظة. وكـيف كانت زيف الـد

حقيقة الديكتاتورية التي كانت قائمة.
مـن حق أي مـــــواطن عـــــراقي أن يـــــحــــتـــــفظ بـــــحــــقه
ناسب ـطالبـة بالـتعـويض ا الشـخصي والـوطني في ا
ــا حلق به مـن دمــار في األمــوال واألنـــفس والــثــروة
الـبـشريـة والطـبـيعـيـة واالقتـصاديـة بـسبب قـرار حرب
خاطيء. السيـما انّ اصحـاب ذلك القرار ومـنهم باول
ـسار بعد لم يقدمـوا خطوة حـسنة واحدة لـتصحيح ا
ان انتهت احلـرب وعيّنـوا حاكماً مـدنياً امريـكياً أكمل
كونات خطـة تفتيت الـبناء الـعراقي بترسـيخ مفاهـيم ا
ــتـنـاقــضـة الــتي فـتــحت ابــواب اراقـة الـدمــاء ونـهب ا
الــثــروات ســنــوات مــديــدة  والــتي بــات يــعــرف بــهـا

العراق اليوم أكثر من اسمه احلقيقي.

للـجمـهور والـفنانـ بالـتفاعل
ـكـنـهم الـغـناء واحلـديث مع و
بــعـضـهم الـبــعض... أعـتـقـد أن
هــذا أقــرب ألن تــكــون في حــفل

موسيقي فعلي).
لــكن سـيـريــنـابـا داراتـوم وهي
طـالبـة تبـلغ من العـمر  15عاما
كـانت تشـاهـد احلـدث مع ثالثة
من أصـــــدقـــــائـــــهــــا قـــــالت إن
(مـشاهـدة احلفل عـبر اإلنـترنت
ال جتــعــله مــثــيـرا مــثــلــمــا هـو
ـبـاشرة). احلـال في احلـفالت ا
وأضـافت (عـلى الرغـم من أنني
أشـاهـد الفـنـانـ عن قـرب على
الـشـاشـة فـأنــا مـا زلت بـعـيـدة
عـــــنــــــهـم ألنــــــنـــــا فـي مــــــواقع

مختلفــة).

فـضلـة أي عرض حي فرقـتنـا ا
منذ بـدء إجراءات العـزل العام
لــــذا فــــإن رؤيـــــتــــهـــــا الــــيــــوم

ستجعلني سعيدة).
وسيقى وجتمع بعض عشاق ا
في مــــجـــمــــوعـــات صــــغـــيـــرة
ــوجب قــيـود مــســمـوح بــهــا 
مــواجـــهــة فــايـــروس كــورونــا
شاهدة احلدث الذي بلغت فيه
قيمة التذكرة  499 بات (15.84
دوالر) وبــــيـــعت حـــوالي 3000

منها.
ــديـــر اإلداري لــشـــركــة وقـــال ا
ـنـظـمة (وات ذا داك مـيـوزيك) ا
لــــلــــمــــهـــــرجــــان ســــامــــكــــوان
تـــونــــســـمـــبــــوجن (مـــهـــرجـــان
ـوسـيـقى االفتـراضـيـة يـسمح ا

{ بــانـكـوك - وكــاالت - شـاهـد
مــحـــبــو مــوســيـــقى الــروك في
ــاضي فــرقـهم تــايالنــد األحـد ا
ـــفــضـــلــة وهـي تــعـــزف عــبــر ا
مــنـــصــة زوم مع انـــطالق أحــد
ـوسـيـقى في بث مـهــرجـانـات ا
مــبـاشــر عـلى اإلنــتـرنت.وجـرى
حـظــر الـتـجــمـعـات الــعـامـة في
نع تايـالند مـنذ مـنتـصف آذار 
انـتـشار فـايـروس كـورونـا لكن
عرض األحـد الـذي استـمر ست
ســاعـات أعــطى الـنــاس فـرصـة
ـشــاهـدة الـفــنـانـ والــتـفـاعل

معهم عن بعد.
تـومتيد وقالت سيـرياجورن إ
( 21عـاما) قـبل أن تبـدأ فـرقتـها
ــفــضــلــة عــرضــهــا (لم تــقــدم ا
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مــعــكم أنــتـم اجلــيل اجلــديــد من
ــــدارس الـــثــــانـــويـــة خـــريــــجي ا
واجلـامـعـات).واسـتـغـلت الـفـنـانـة
الواسعة الـشهرة كـلمتـها للـتنديد
ـتــواصل الـواقع في بـالـتــمـيــيـز ا
وسـيـقى حق الـنـسـاء في قـطـاع ا
وغـيره.وأوضـحـت (أنا كـامـرأة لم
أر ما يكفي من القـدوات النسائية
ـا كـنت تـعـطى الـفـرصـة لـلـقيـام 
أدرك أن علي الـقـيـام به). وخـتمت
بـيـونـسـيه وهـي أم لـثالثـة أطـفـال
كـلــمــتــهــا الــتي أثــارت ردود فـعل
كــثــيـــرة عــبــر وســائـل الــتــواصل
االجـتـمــاعي (مـثــلـيـتــكم جـمــيـلـة
سـوادكم جـمـيل وكـذلك تـعـاطـفـكم

وتفهمكم. 

مـــنــهـــا. ورغم ذلـك تـــمــكـــنـــتم من
النجاح ونحن فخورون جدا بكم).
وأشـــارت بـــيـــونـــســـيه بـــذلك إلى
ـناهـضة للـعنـصرية التظـاهرات ا
ـتحدة مع التي جتتـاح الواليات ا
نزول اآلالف إلى الشوارع منددين
بعـنف الـشـرطـة بعـد مـقـتل الرجل
عـاما) األسـود جـورج فـلـويد ( 46 
اخـتـنــاقـا عـلى يــد شـرطي أبـيض
خالل تـــوقــــيـــفه في  25 أيـــار في
مـــيـــنـــيـــابـــولــــيس في الـــواليـــات

تحدة.  ا
وأضــافت (شــكــرا الســتــخــدامــكم
صوتكم اجلـماعي لـتبـلغـوا العالم
أن حــيـــاة الــســـود لــهـــا قــيـــمــة).
وتـابــعت (بـدأ الــتـغــيـيــر الـفــعـلي

{ نــيــويـــورك (أ ف ب) - وجــهت
بـــيـــونـــســـيـه األحـــد رســـالـــة إلى
خــريــجي الــعــام  2020في كــلــمــة
شـددت فــيـهـا عــلى رسـائـل حـركـة
"بالك اليـفـز مـاتــر" (حـيـاة الـسـود
) مــشـــيـــدة بــالـــســـاعــ إلى تــهـمّ
التـغيـيـر.وكانت الـنـجمـة الـكبـيرة
ــشـاهــيـر الـذين بـ كـوكــبـة من ا
شـــــاركـــــوا في مـــــراسـم تـــــخــــرج
افتـراضـية عـبـر يوتـيـوب بعـنوان
"ديــــر كالس أوف 2020 (أعــــزائي
خـــريـــجي الـــعـــام 2020). وقـــالت
غنية الشهـيرة (وصلتم إلى هنا ا
ـيــة وجـائـحـة في خـضم أزمــة عـا
ي بقتل كائن عنصرية وتنـديد عا
أسـود جــديــد بـطــريــقـة ال طــائــلـة
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