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باشر مـصرف الرافـدين بصرف
رواتـب دفــــــــعـــــــة شــــــــهـــــــر اب
لــلــمـــتــقــاعـــدين الــعـــســكــريــ
ــدنــيـــ بــعــد اعالن هــيــئــة وا
ـستـحقات التـقاعـد عن تأم ا
ـــان جنـــاح فــــيـــمـــا رهن الـــبـــر
بــرنـــامج احلــكــومـــة بــتــشــريع
قــانـون مـوازنــة الـعـام اجلـاري
في وقـت طـــــالـب مـــــوظــــــفـــــون
ومتـقاعـدون احلكـومة بـالتدخل
الــعــاجـل وايــقــاف اســتــقــطــاع
الـعـمولـة اجلـائـر في البـطـاقات
ــتـحــدث بـأسم الـذكـيــة. وقـال ا
صرف وسام محمد لـ(الزمان) ا
امـس ان (الـــــرافـــــديـن بـــــاشـــــر
بـــــصــــــرف رواتـب دفــــــعـــــة اب
لــلــمـــتــقــاعـــدين الــعـــســكــريــ

ـبلغ من ـدنيـ بـعـد تأمـ ا وا
هـيـئة الـتـقـاعد) واضـاف (على
ـسـتحـقـ التـوجه الى مـنـافذ ا
الـــصــرف الســـتـالم رواتــبـــهم).
واعلنت التقاعد في وقت سابق
ــتـقــاعــدين عـن صـرف رواتـب ا
لــشـهــر اب.وقــالت الــهــيــئـة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(تــنــفــيـذاً لــتــوجــيــهـات رئــيس
ــتـــابـــعــة مـــجـــلس الـــوزراء و
ـالــيـة حـثــيــثـة من قــبل وزيــر ا
بشأن تأم الـرواتب التقاعدية
لشهر آب  وبالنـظر لقرب حلول
عيد األضـحى  نعلن عن صرف
ــدنــيــ ــتـــقــاعــديـن ا رواتب ا
والـــعــســـكــريـــ عِــبـــرَ قــنــوات
ــصـارف الــصـرف الــرســمــيــة ا
وقــنــوات الــدفع االلــكــتــروني).
واطـلق الـرافـدين امس الـثالثاء

رواتب مــــــنـــــتـــــســـــبـي بـــــعض
مــديـريــات وزارة الـداخــلـيـة عن
ــاســتــر.ونــقل طــريق بــطــاقــة ا
ـــكـــتب اإلعالمي الـــبــيـــان عن ا
لـلــمـصـرف امس انه ( صـرف
رواتب مـــنـــتـــســبي مـــديـــريــات
الــشــرطــة االحتــاديــة و شــرطـة
الطـاقة ومـديريـات أخرى لـشهر
ـاسـتر تـمـوز الـكـتـرونـيـاً عـبـر ا
ن  تــوطــ رواتــبـهم كــارد 
ــصــرف) الفــتــا الى انه عــلى ا
ــنــتـــســبــ تــســلم (بـــإمــكــان ا
رواتبهم من أي مـكان سواء من
ـنتـشرة ـصرف ا شـبكـة فروع ا
في بغداد واحملافظات او منافذ
الـــصـــرف اخلــــاصـــة). وطـــالب
موظـفون ومـتقـاعدون احلـكومة
بـالــتــدخل وايـقــاف اســتـقــطـاع
الـعـمولـة الـشـهريـة اجلـائرة من

قــبل ادارة الـبـطــاقـات الـذكـيـة .
وقالـوا لـ(الزمان) امس (نـناشد
رئــــيـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الــكــاظــمي بــالــتــدخل وايــقــاف
اسـتـقـطـاع الـعــمـولـة الـشـهـريـة
اجلـــــــــائـــــــــرة مـن قــــــــــبل ادارة
الـبـطـاقـات الـذكـيـة كـونـهـا تـعد
استـغالال وتعـديا عـلى الرواتب
ـــســتـــحــقـــة الــتي واحلـــقــوق ا
تـــمـــارســـهـــا تـــلك االدارة مـــنــذ
ســـنـــوات وبـــرغم الـــشـــكـــاوى
ــنــاشـدات اال ان ـســتــمــرة وا ا
نسب االسـتقطـاع هذه مسـتمرة
مـن قــبـل الــبـــطـــاقــات الـــذكـــيــة
ومـنــافـذ الـصـرف) مـؤكـدين ان
(احلـكومـة ملـزمة بـفتح حتـقيق
ـعرفـة اجلـهة الـتي تـستـحصل
الـعــمـولـة الـشـهـريـة والـزامـهـا
بـالغ للـمستـحق باعـادة تلك ا

لـيارات سنويا) كونها تـقدر با
واشاروا الى انه (ليس من حق
اي جـهة الـتالعب او اسـتقـطاع
ــــوظــــفــــ نــــسـب من رواتـب ا
ــتـقـاعـديـن والسـيـمـا ان هـذا وا
االمـر لم يــكن مــعـهــودا سـابــقـا
ــســـتــحـــقــات عــنـــدمــا كـــانت ا
تــصــرف يـــدويــا). بــدوره دعــا
رئـيس هــيـئــة صـنــدوق تـقــاعـد
الصحـفي عـلي عويـد العبادي
األعـــضــاء الـى ملء اســـتـــمــارة
بـطـاقــة مـاســتـر كــارد اخلـاصـة
بالرواتب الشهرية بأسرع وقت
ــكن وذلك لــتــخــفــيف الــعبء
عــنــهـم. واوضح الــعـــبــادي في
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(االسـتــمــارة مــتـوفــرة في مــقـر
الصندوق ومكتب رئيس الهيئة
في وزارة الـثـقـافة) مـضـيـفا ان

(عـــقـــدا  تـــوقــــيـــعه مع ادارة
مـــصـــرف الـــرشـــيـــد لـــتـــوطــ
الـــــرواتب  يـــــشـــــمل جـــــمـــــيع
األعــــضــــاء األحــــيــــاء وعــــوائل
ـركزي ). وقـرر الـبـنك ا ـتـوف ا
تـــأجـــيل اســـتـــيــفـــاء االقـــســاط
ـــصــارف ـــســـتـــحــقـــة عـــلى ا ا
احلكومية. وقال البنك في بيان
امس انه (تقرر تأجـيل استيفاء
ـــســـتـــحـــقـــة عـــلى االقـــســـاط ا
صـارف احلـكومـية واخلـاصة ا
ـبـادرتي اخلــمـسـة تــريـلـيـون
ديـنار والـواحـد تريـلـيون ديـنار
دة ثالثة اشهر اضـافية ابتداء
مـن تــــــاريـخ االول من تــــــمــــــوز
ولـغـاية 30 ايـلـول وحتـويـلـهـا
الى نهاية مدة الـقرض) مشيرا
الى (تــمـريـر هـذا الــتـأجـيل الى
ــقــتــرضــ بــشــكل ال يــخــلف ا
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ألنك جتد فيه ما أنت البـعض يسكن في قلبك بـسهولة ويسـر ورضا
بـحـاجــة الـيه من كــمـال وراحــة بـال  بل انت ال تــشـعـر وانـت مـعـهم

بالغربة والضياع
وأنـا  أحـاول الـيـوم االقـتـراب من مــنـطـقـة بـوح اخلـاطـر  بـشـهـادة ٍ
لـيـست مجـروحـة  كمـا قـد يقـال ! فبـعـد مرور نـحو  50عـامـا ً على
صــحـبـة لم تـنـقـطـع يـومـاً البـد أن تـكـون هــذه الـشـهـادة واقـعـيـة  ال

تنفصم ُعـُراها  جار الزمن أم رضي!
سـعـد الـبزاز  رجـل استـثــنـائي  يؤمـن ان احليـاة هي اخـتـبار دائم
لـلـنـجـاح وال مـكـان فـيـهـا لـلـفـشل واالنـكـفـاء  بل هـي ُفـرصـة لـيـؤكد

االنسان  فيها أهمية انتمائه لها 
حبه لـلـعراق راسخ رسـوخ األصابع في راحـة الـيد ! يـتمـنى أن يراه
ـا ـاً أبــيـاً يـتـألم حـد الـوجـع ان تـنـخـدش رايـته  دائــمـاً عـزيـزاً كـر
يـجـرح كــبـريـاءهـا وهـيــبـتـهـا. امـا مــا بـيـنه وبـ أهـلـه الـعـراقـيـ من

وشائج فانها ال تبلى او تضعف في يوم من االيام
الشعب هو قضيته االولى. والوطن كل شيء

يده بيـضاء  تمـتد بال مِنـة لرسم البـسمة فـوق وجوه افتـقدتهـا يقرأ
في العـيون ما تختزنه الصدور من أسىً ومكابدة  ولكنها تترفع عن
َذلّة: ولو أين الطريق?  على ما قالته العرب! ولكنه حاضر السؤال ا
باجلواب وقبل ان يبدأ السؤال تكون االستجابة  جاهزة ومتاحة

هـذه الـنجـاحـات ال تـفرح اجلـمـيع فكـانت " الـشـائعـات " الـتي حتاول
عـبــثـا الــنـيـل من رصـيــد مـحــبـة الــنــاس له  ولـكن ســاء مـا حــاولـوا

ويحاولون!
كناً في زمنٍ منفتح فاحلق بيّن والباطل بيّن. وخلط االوراق لم يعد 

على كل شيء وبكل شيء!
تنبي" البن اسحاق التنوخي : وينطبق احلال مع ما قاله " ا
ون عن الضياء " "وهبني قلتُ هذا الصبحُ ليلُ / أيعمى العا

ــرجــفـ الــذين سـعــد الــبــزاز  امــكــانــيــاته  أوسع من خــيــبــات ا
اضطـربت لديهم الرؤية  وصار نـور الصباح يؤذيـهم ويعمي عيونهم
ـكن بــعـد ان اعــمى بــصـائــرهم مـتــنـاســ ان " عــ الـشــمس " ال

تغطيتها
الـبـزاز ال يـعـبـأ بــاألزمـات الـعـابـرة الـتي تـفـتـعل له لـعـرقـلـة مـسـيـرته
الواثقة وال تهزه االقاويل وال يلتفت اليها أصالً العراق وحده يجعله
يـنـتـفض حـ يـسـاءُ الـيه.. مـردداً مـا قـاله الـسـيـاب الـكـبـيـر يـوماً : "

عراقُ  عراقُ  ليس سوى عراق "
تد وأنا ح احتدث عن سعد البزاز  فانني استند الى تاريخ 

جمـعني واياه يستحق ان يُروى  فهو يعادل عمراً حافالً بكل شيء
. هو اقـرب اليّ من حـبل الوريـد وأنـا معه بـحـساب االعـمـار والسـنـ

شاهد العِيان الذي ال تكذبه عيناه ! وال يتحدث عن فراغ!
ـغــالـيق ّــاح يــسـبــر ا ـواهـب  فـهــو كـاتب  انه رجل مــجـبــول عــلى ا
والـدهـالـيز يـضع يـده عـلى اجلـرح دائـماً يـعـرض ويـحـلل ويـشخص
مالمح مــا هــو كـائـن ومـا يــدبــر في الــظالم . الـكــتــابـة عــنــده شـرف
ومـسـؤولـيــة والـتـزام. حتـلـيالته وكـتـبه الـسـيـاسـيـة حتـظى بـاالهـتـمـام
نهـجها الثـاقب . الرجل منجم لالشـياء اجلميلـة . جناحاته ال تعرف
ـا حـققه احلـدود وتـقض مـضاجع اولـئك الـذين لم يـحـققـوا شـيئـاً 
البـزاز وال يزال  فراحوا يتقولون بالباطل واالراجيف التي ال تصمد

أمام تدفق شريط االجنازات في أكثر من موقع ومجال
فـها هـو يقـود ومـنذ أكـثر من  16عامـاً وبـاقتـدار فـذ أكبـر مـجمـوعة
ستقل  عبـر شبكة قـنوات " الشرقيـة" و"الشرقية لإلعالم العـراقي ا
ـتابـعة هي األوسع عـراقـياً وعـربيـاً ب نـيـوز"  الرائـدة التي حتـظى 
الــقـنــوات الـعــراقـيــة تـتــابع األخـبــار أول بـأول  وتــرصـد تــفـاعالت
تـميزين ذوي األحـداث ساعـة حدوثـها عـبر أكـبر شبـكة لـلمـراسلـ ا

شهودة اخلبرة ا
وتواصل صحـيفة " الـزمان " بطـبعتيـها الدولـية والعـراقية جنـاحاتها
وتـفــردهـا عـبــر رصـانــتـهـا ومــوثـوقـيــتـهـا و مــتـابــعـاتـهــا الـسـيــاسـيـة

واالقتصادية والثقافية والرياضية والفنية.
بدع   وتأتي رعـايته الحدى أهم اجلوائز الـعربية في تكـر كبار ا
من الــشـعــراء واالدبـاء واالعـالمـيــ والـريــاضــيـ األ وهي " قالدة
االبداع الـذهبية" وهـذه القالدة  وحقوقـها  هي تكر لـلفكر اخلالق
عطـاء . وتبـعتهـا في مبـادرة اخرى غيـر مسـبوقة  وهي: " واجلهـد ا
ـواقـفـها ـرأة الـعـراقـيـة الـتي تـفـردت  ـثـالـيـة " لتـكـر ا قالدة االم ا
ا جعلـها محط اعجاب اجملتمع االسرية واالجـتماعية واالنسـانية  

وتقديره 
واذا اردنــا ان نــعـود الى شــريط الــذكـريــات  فــلن نـســتــطـيع اال ان
نـتذكـر " مـعرض الـشـرق الكـبـير " الـذي بـادر به الـبزاز لـيـكون اكـبر
وأول معرض دولي  للكتاب يشهده العراق منذ تأسيسه والى اليوم
ــســمــوع  حـيـث أطـلق ــرئي وا ولم يــغــفل الــبــزاز أهـمــيــة االعالم ا
الــشـعــار الـكــبـيــر " تــلـفــزيـون راقً لــشــعب ٍ راق "  شـهــدت اإلذاعـة
والتلفزيون  اوسع حملة نوعية لإلرتقاء بالبرامج وخططها التطويرية
وهكـذا نرى رؤية الع اجملـردة ان جناحات البـزاز ليست اوهاما او
جناحـات طارئـة عابـرة  بل هي جزء مـهم  من تصـميم قـائد اعالمي
مـتـمرس وخـبـير  اخـتط له منـهـجا واضـحا فـي تأسـيس إعالم وطني
مـنفـتح عـلى الـغد بـكل ثـقة  وبـإسـتخـدام احـدث الوسـائل والـتقـنـيات

التي حتقق هذا الهدف النبيل 
وهذا هـو ما يؤمن به الـبزاز  منـذ السبـعينـات  واليزال بتـوفيق الله 

كن ان يُنسى كل ذلك بلحظة? فهل 
سعـد البـــزاز  نـسخة غـير مـكررة ألحد هـو وحده مدرسـة اعالمية
شــامــلـة  يــعــرف مــاذا يـريــد  والى ايـن يـســيــر . هــو االصـدق في
التعامل مع شعبه الصابر األبي  واالحرص على حاضره ومستقبله
هل عـرفــتم سـبـب اطالق االشـاعــات الـفــارغـة بـ آونــة واخـرى? انه
ــضي في طـريق حتـقـيق األحالم الـنـجــاحُ والـتـألق واالصـرار عـلى ا

العريضة واآلمال الكبيرة 
تنبي اذ قال : "  وصَدَق ا

وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم 
كارم  وتأتي على قدر الكرام ا
{ اعالمي

وراءه ايــة فـــوائــد او عـــمــوالت
تـأخــيـريـة). واوضح الـبـيـان ان
هــــذا الـــــقــــرار يـــــأتي (نـــــظــــراً
الستمرار الـظروف االستثـنائية
ومـا يـرافقـهـا من اجـراءات غلق
تــامـة وجـزئـيـة بـسـبب جـائـحـة
كـورونـا وما خـلـفـته من جـمود
كـــــــلـي او جـــــــزئـي في اغــــــــلب
الـقــطـاعــات االقـتــصـاديــة الـقى
بــــــــظـاللـه عـــــــلـى اصــــــــحـــــــاب
ـــــشـــــروعــــات الـــــصــــغـــــيــــرة ا
تـوسطـة والكـبيـرة والقـطاع وا
السـكني). من جـهة اخرى رهن
ـالـية الـنـيابـية عـضـو اللـجـنة ا
جــمــال كــوجــر جنــاح حــكــومـة
الكاظـمي في تطـبيق برنـامجها
الــــذي صـــوت عــــلـــيه مــــجـــلس
وازنة النواب بتشريع قانون ا
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ـؤمل بــعـد عـطـلـة الــعـيـد إتـمـام ا
عــمــلــيــة الــتـصــويـت بـعــد وضع
التغييرات) ولفت الى أن (قانون
الــضـــمــان الــصــحـي يــهــدف إلى
تـقد اخلـدمـة الـطبـيـة لـلـمواطن
بـشـكل أفـضل وبـأقل الـتـكـالـيف)
ــقـتــرحـات مـؤكــدا انه (من بــ ا
الــتي ســتــتم مــنــاقــشــتـهــا داخل
ـــان هـي تـــمـــتـع األطـــبـــاء الــــبـــر
ن يـتـوفـون الكـات الـطـبـيـة  وا
بــكــورونــا بـامــتــيــازات وحــقـوق
مـسـاويــة أو مـقـاربــة إلى حـقـوق
سـجـلت الـشــهـداء). وفي ايـران  
الـســلـطــات أكـبـر حــصـيــلـة وفـاة
يـومـيـة مـنـذ بـدء تـفشـي كـورونا
حـيث بـلغت  235وفـاة ما يـرفع
احلصيـلة االجمـالية إلى 16247
حالـة وفـاة.وقالت وزارة الـصـحة
اإليرانـيـة في بـيان إنـهـا (سـجلت
ــاضـيـة 2667 خالل الـســاعـات ا
ــا إصــابـــة جــديــدة بـــكــورونــا 
ارتـــفع اإلجــــمـــالي إلى 296273
إصـابـة) مـؤكـدة (دخــول طـهـران
الوضع األحـمر بـالنـسبـة لتـفشي

وباء كورونا). 

(جلنـة ُشـكّلت لـوضع الـتـغيـيرات
ـطــلـوبـة عــلى قـانـون الــضـمـان ا
الصحي) واضاف ان (التصويت
 على أغـلب مـواد القـانون ومن

مـــبــاحـــثــات لـــتــضـــمــ قـــانــون
الـــضــمــان الـــصــحي امـــتــيــازات
لـلـمـالكـات الـطـبــيـة. وقـال عـضـو
اللـجـنة الـنـائب حسن خالطي إن

واطنـ شرق الـقنـاة في بغداد ا
غـيـر مـدركـ خلـطـر الـوبـاء). من
جـــهـــة اخـــرى  كـــشــــفت جلـــنـــة
الـصــحـة والـبـيــئـة الـنــيـابـيـة عن

اخلطـر ألن الوباء مـوجود في كل
مكان) واضاف أن (قـرار الـلجـنة
االســـتـــشـــاريــة فـي الـــوزارة اكــد
استمـرار احلظـر اجلزئي على ان
وظـف جـزئـيـا بعد يكـون دوام ا
احلظر الشامل خالل ايام العيد)
مشددا عـلى (رفض اية تـوصيات
تـــأتـي بـــرفع احلـــظـــر خلـــطـــورة
انـــتــــشـــار الـــوبـــاء) مـــطــــالـــبـــا
بـ(االلـــتـــزام بـــاحلـــظــر الـــشـــامل
ــــفــــروض خالل ايــــام الـــعــــيـــد ا
واالبــــتــــعــــاد عـن الــــنــــشــــاطـــات
ناطق االجتماعـية والسيـما في ا
الـــشـــعــبـــيـــة وعــدم اخلـــروج من
ـنـازل إالّ لـلـضـرورة الـقـصوى). ا
ية واعلنت مـنظمة الـصحة الـعا
انه ستـتم السيـطرة عـلى كورونا
فـي الــــعــــراق فـي حــــال الــــتــــزام
ـواطــنـ بــهـذه الــشـروط.وقـال ا
نـظمة ادهم اسـماعيل في ثل ا
تـــــــصـــــــريح امـس (اذا الـــــــتــــــزم
ـــواطــنــون بـــحــظــر الـــتــجــوال ا
واالرشادات الصحية خالل العيد
سـوف يـتـم الـسـيـطــرة عـلى وبـاء
كـورونـا) مـشــيــرا الى ان (أكــثـر
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
3918 حـالـة شـفـاء بـواقع 2747
اصابة مؤكدة بكورونا ووفاة 77
حالـة. وقال بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (مــــخـــتــــبـــرات الـــوزارة
ســـجــــلت 3918 حــــالــــة شــــفـــاء
و2747 اصـــابــة جـــديـــدة بــواقع

وفيات 77 حالة).
ورجحت الوزارة العـودة لتطبيق
احلـظـر اجلـزئي بـعـد عـطـلـة عـيد
األضــــــحـى وذلك الســــــتــــــمـــــرار
خــطــورة كـورونــا واالعــداد غــيـر
الـقـلـيـلــة لالصـابـات. وقـال مـديـر
الصـحـة الـعامـة بـالـوزارة رياض
عـبـد االمـير احلـلـفي فـي تصـريح
تــابــعــته (الــزمــان) امس ان (رفع
احلظر الكلي يـعتمد على الوضع
الـــوبــائـي الــيـــومي) مـــؤكــدا أن
(الــــــــــــوضـع فـي الـــــــــــبـالد حتـت
الـســيـطــرة والـوزارة قــادرة عـلى
اســـتـــيــعـــاب مـــعــدل اإلصـــابــات
احلـالــيـة وحـتى إذا انــخــفـضت
فـإن هـذا ال يـعـني جتـاوز مـرحـلة
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اكـــــد رئــــيس مـــــجـــــلس الــــوزراء
مصطـفى الكـاظمي  ان احلـكومة
بــصــدد إتــخـــاذ قــرارات وطــنــيــة
لــتـلــبــيــة مـطــالب أبــنــاء الــشـعب
وتـلـبــيـة احـتــيـاجـهم.ونــقل بـيـان
تلقته (الزمان) عن الكاظمي خالل
تـرؤسـه جـلــسـة مــجــلس الـوزراء
الـقــول ان (احلـكـومــة تـعــمل بـكل
اجلهود لتذلـيل التحديـات وتلبية
واطنـ واحتياجاتهم) مطالب ا
ـــــهــــــنـــــا الـــــوزراء واضــــــاف (وجّ
عنية بتجنّب والدوائر اخلدمية ا
الـعقـبـات الـبـيروقـراطـيـة والـعمل
بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات
ومن ســـيــعـــرقل أي قـــرار ســـيــتم
اتــخـــاذ اإلجــراءات الـــقــانـــونــيــة
بــحـــقه) واردف بـــالــقـــول (عـــلى
ـــــطــــالب الــــوزراء االســـــتــــمــــاع 
ـواطـنــ والـنــزول الى الـشـارع ا
ووضع اخلـــطـط لـــتـــلـــبـــيـــة هــذه
ــطــالب فـــاخلــطط اإلصالحــيــة ا
ـاثـلـة يـجب أن تـوازيـهــا خـطط 
( ــواطـنـ السـتــيـعـاب مــطـالب ا
مــــشــــيــــرا الى انـه (التــــراجع عن
تقـويـة مؤسـسـات الدولـة والـعمل
جارٍ عـلى تـقويـتـها ونـحن بـصدد

اتـخــاذ قــرارات وطـنــيـة لــتــلـبــيـة
مطـالب أبـنـاء شـعـبـنا) وتابع ان
(القوات واالجـهزة االمـنية مـلزمة
ـطـلبي بحـمـاية حـركـة التـظـاهر ا
من اي اســـتـــهــداف او مـــحـــاولــة
خلــــــلـط االوراق مـن اي جــــــهــــــة
كـانت). وكــان الـكـاظــمي قـد اتـهم
(جــمـاعــات وحــكــومـات ســابــقـة)
بـارتـكـاب عـملـيـات (نـهب وسـلب)

ـــنـــظـــومــة كـــانت وراء تـــدهــور ا
الــكـــهـــربــائـــيــة   داعــيـــا جلـــنــة
الــتــحــقــيـق الــنــيــابــيــة في مــلف
الــكــهــربـاء الـى االســتـعــجــال في
تــقــد تــقــريــرهــا من أجل وضع
ـلف أمـام الـشـعب الـعـراقي هـذا ا
والـقـضــاء. واكـد الــكـاظـمي خالل
تصريح مـتلفـز (أشعر بـألم شديد
وأنا أرى شـعـبي وهـو يـعاني في

احلـر الالهب بــسـبب اخلـراب في
الكهـرباء.وكنت أتمـنى لو كان في
الــيـد حـلّ سـحــري ولــكن لألسف
ســنــوات طــويـلــة مـن الـتــخــريب
والفساد وسوء اإلدارة ال حلّ لها
في يوم وليلة) مـضيفا انه (ليس
من الـعــدل واإلنــصـاف أن نــطـلب
من حـــكــومــة عـــمــرهــا الـــفــعــلي
شـهـران أن تـدفع فــاتـورة الـنـهب

والـسلب الـذي ارتـكـبـته جـمـاعات
وحكومات سابقة). وتابع (أنا مع
مـطـلب الـشـعـب في مـحـاسـبـة من
تسبب في معـاناته وأنا بـانتظار
نتائج اللجنة التي شكلها مجلس
النواب لـلتـحقـيق في كل اإلخفاق
في ملف الكهـرباء وأدعو الـسلطة
الـتـشـريـعـية الـى االسـتعـجـال في
تــقــد تــقـــريــرهــا لــيــضــاف الى
حتــقـيــقــاتـنــا من أجـل وضع هـذا
ـــلـف أمـــام الـــشـــعـب الـــعـــراقي ا
والقضاء واخلـارج عن القانون
ودعـاة الــفـوضى). فــيـمـا طــالـبت
كــتــلـــة ســائــرون بــعـــقــد جــلــســة
ـانـيـة طـارئـة بـحـضـور أربـعـة بـر
وزراء ومـحـافـظ بـغـداد وأمــيـنـهـا
نـاقـشة تـردي الطـاقـة في البالد.
وقال نواب التحالف خالل مؤتمر
مـشــتــرك (نـطــالب بــعـقــد جـلــسـة
استثـنائيـة طارئة جملـلس النواب
ــــنـــاقــــشــــة تـــردي الــــكـــهــــربـــاء
واخلـــدمـــات األخــرى  بـــحـــضــو
ـالـية وزراء الـكـهـربـاء والـنفـط وا
والــتــخــطــيـط وأعــضــاء مــجــلس
الــــطـــاقــــة في مــــجــــلس الـــوزراء
ومحـافظ بـغـداد وأم الـعـاصـمة
في اجلــــلـــســـة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة

اخلاصة). 
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قـررت وزارة الــتـربــيـة اضــافـة 5
درجـــات لــــلــــمـــواد الــــدراســــيـــة
لـــلــصـــفــوف االربـــعــة االولى في
ـعــاجلـة ــرحـلــة االبــتـدائــيـة   ا
ن لم يـحـصـلوا وضع الـطـلـبـة 
عــلى درجــة الــنــجــاح الــصــغـرى
خـالل نـــصـف الـــســــنــــة. وقـــالت
الوزارة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امـس ان (هــــيــــئـــة الــــرأي الــــتي
يـــرأســهــا الـــوزيــر عــلـي حــمــيــد
مــخـــلف نــاقــشـت ضــمن جــدول
اعـمـالـهــا في جـلـسـتـهـا الـدوريـة
قرارات عدة بخصوص الصفوف
األربـعــة لـلـمــرحـلـة االبــتـدائـيـة)
مــــشــــيـــرا الى ان (الــــتــــصـــويت
باالجـمـاع على اضـافة  5درجات

لـــلــــمـــواد الـــدراســــيـــة الــــتي لم
يــحـــصــلـــوا فــيـــهــا عـــلى درجــة
الــنـــجــاح الــصـــغــرى في نــصف

السـنة) واضاف الـبـيان انه (
الـتـصـويـت ايـضـا عـلى مـعـاجلـة
ــواد الــتـي لم يــتــمــكن تالمــيــذ ا
مــــحـــافــــظـــات الــــفـــرات االوسط
واجلـنــوب من ادائـهــا خالل مـدة
واد االمتحانات من خالل جمع ا
الـــدراســيـــة الــتي امـــتــحـن بــهــا
الـــتالمــيـــذ في امــتـــحــان نــصف
واد السـنـة مقـسـوماً عـلى عـدد ا
ــمـتــحن فــيـهــا يــسـاوي مــعـدل ا
الـــوسط احلـــســـابي) وتــابع ان
ـعــدل احلـاصل عــلـيــهـا (درجــة ا
واد الـتلـمـيـذ تكـون عـوضـاً عن ا
الـــدراســيــة الــتي  تـــأجــيــلــهــا

بسبب جائحة كورونا).
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اعـلنت وزارة اخلـارجية عن تـعليق
ـذكـرة التـفـاهم مع تـركـيا الـعـمل 
بـــــشــــأن مـــــنح ســــمـــــة الــــدخــــول
لـلوافـدين. وقـالت الوزارة في بـيان
ـذكرة لـها إنه ( تـعـليق الـعمل 
الـتفاهم مع تركيـا بشأن منح سمة
ــنـــافــذ الــدخـــول لــلـــوافــديـن في ا
احلــدوديـة) وأضــاف أن (قــرارنـا
جـــاء رداً عــــلى إيــــقــــاف اجلـــانب
ــذكــرة) الــتــركي الـــعــمل بــهــذه ا
وتــــابـع ان (احلــــوارات مــــا تــــزال
مـسـتـمرة مـع تركـيـا إلعـادة الـعمل

ذكرة التفاهم).  
فـيـمـا الـتـقى الـوزيـر  فـؤاد حـس
مع الـسـفيـر الـتـونسيّ لـدى بـغداد
ُـنـاسَـبـة انـتـهـاء إبـراهـيم الـرزقي 
مــهــامّه وأشــاد حـســ بـ(مــتــانـة
وقـــــوة الــــعالقــــات الــــعــــراقــــيّــــة-
الـتـونـسـيّـة) مُـعـربـاً عن (اعـتـزازه
ـا يــجـمع الــشـعــبـ من أواصـر

وطيدة في مُختلِف اجملاالت). 
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 اعـلـنت هـيـئـة االنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل عن
تـسـجـيل مـديـنـة هـيت في مـحـافـظـة االنـبـار درجـة حـرارة عظـمـى بلـغت 52
يا. وقـال مدير الـبيئـة رئيس منـبئ جـوي اقدم مئويـة التي تـعد االعلى عـا
مـحـمـود عـبـد الـلـطـيف ان (مــديـنـة هـيت غـرب الـعـراق سـجـلت أعـلى درجـة
ناخـية حيث سـجلت درجة حـرارة عظمى 52 درجة حرارة في سـجالتهـا ا
يا  كـما سجلت بغداد 52 درجـة مئوية وكذلك بدرة مـئوية وهي األعـلى عا
وعلي الغربي) واضاف ان (مطار البصرة سجل 51 درجة مئوية في ح
ـوصل سـجـلت كل من الــعـمـارة وكــركـوك والـطـوز 50 درجـة مـئــويـة امـا ا
سجلت 49 درجة مئوية) مـؤكدا ان (درجات احلرارة اليوم األربعاء  تكون

ا سجل يوم امس).  مقاربة 

ناقشة تردي اخلدمات ≈ŸUL²ł∫ مجلس الوزراء يعقد اجتماعا 

واطن في سبع البور ×h∫ فريق طبي  يجري فحصا ميدانيا الحد ا
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احملافظ في تـصريـح صحـفي له عقب
زيـــارتـــة الى بـــغـــداد ولـــقـــائـــة وزيــر
التخطيط خالد بتال النجم انه (خالل
هــذه الـزيــاره حــقــقــنــا عــدة مـكــاسب
حملــافــظــتــنــا ومـنــهــا مــشــروع اخلط
الـناقـل الـذي يصـب في نـهـر الـفرات 
شاريع التـي ستنفذ خالل وهو أول ا

األيام القادمة). 
مـؤكـدا ان (لـقـائــنـا مع الـوزيـر نـاقش
جـمـلـة من مــشـاريع الـبـنى الــتـحـتـيـة
ــتـوقـفـة فـي احملـافـظـة وقـد ـهـمـة ا ا
ـوافـقـة عـلى ادراج أثـمـر الـلـقـاء عن ا
ـعـاجلـة مـيـاه مـشـروع اخلط الـنـاقـل 
اجملاري الـتي تـرمى في نـهـر الـفرات
ـوت في منـاطق احلرية وكذلك طرق ا
ـشـخــاب  فـضالً عن والـعـبــاسـيــة وا
ــالــيــة عـــلى تــمــويل تــلك مــفــاحتــة ا
ــوافـقـة عــلى تـمـويل ـشـاريع  مع ا ا
ـشــاريع الــتي حــقــقت نــسب إجنـاز ا

متقدمة في أحياء احملافظة). 
وتابع أن (احلكـومة احمللـية مسـتمرة
بسعيـها احلثـيث بأستحـصال حقوق

سنستورد 450 ميغا - واط من أقليم
كـردســتـان و200 مـيــغـا مـن تـركــيـا 
وسـيـعـود ذلك بـالـتحـسـن في مـنـطـقة
الـفـرات األوسط) خالل فـتـرة مـعـيـنـة
وأزمــــتـــــنـــــا خالل أقل مـن شــــهـــــرين
واأللتـزام مـرهون سـنـبدأ بـالـتجـهـيز

 . من تركيا خالل اليوم القادم
¡UÐdN  W “«

واكدالنـائب عدنـان الزرفي (متـابعـتنا
مـســتـمــرة ألزمـة الــكـهــربـاء والــوزيـر
مهتم وسـتكون هـنالك حلـول واضحة
خالل األسبوع ستـظهر نتـائجها على
محـافظـات الـفرات األوسط. كـما وجه
الــيـــاســـري حــسب بـــيـــان صــادر من
ــنــتــجــات مــكــتــبه األعالمي (دائــرة ا
بـاشرة األربعاء النفطـية باحملـافظة ا
بــتـوزيـع حـصــة الــكــاز مــجــانـاً عــلى
ـولـدات األهـلـيـة في عـموم أصحـاب ا
ـــــركــــز واالقـــــضــــيــــة احملــــافـــــظــــة ا

والنواحي). 
فــيــمــا أعــلن الــيــاســري عن حــصــول
احملافـظـة عـلى مـشـاريع مـهـمـة. وب
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تيـار احلكـمة عـمار احلـكيم رئـيساً
وسوي للـتحـالف وعبـد احلسـ ا
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انـتـخب حتـالف (عـراقـيون) رئـيس

بغداد
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هـمـة للـبـاحث اإلسالمي عادل اثأر انـتـباهي عـنـوان أحد الـكـتب السـيـاسيـة ا
ــثـيــر لالنـتــبـاه ( عــراق بال قــيـادة ) قــراءة في أزمـة رؤوف  وكــان عـنــوانه ا
القـيـادة اإلسالمـيـة الشـيـعـية في الـعـراق احلـديث  وإذ أقـتبس هـذا الـعـنوان
وانأ لـست بصـدد عرض مضـمون هـذا الكتـاب على أهـميـته ولكنـني إقتـبسته
كـونه يعبر عما أريد إن أحتدث به عن العراق بعد 17 سـنة عجافا من سقوط
الـنـظـام .   البـد أن يـسـتـذكـر الـسـاسـة وأصـحـاب االخـتـصـاصـات اخملـتـلـفـة
ووسائـل اإلعالم وعامـة الـنـاس مـا حتقـق للـعـراقـيـ من مكـاسب اقـتـصـادية
قـراطـيـة وإجـتمـاعـيـة مـنذ سـقـوط مـا أطـلقـنـا عـلـيه الـصنم في 9 نـيـسان ود
2003 فأن مشاعر الناس بل اإلحصاءات واألرقام الرسمية الصادرة من

نـظمات الدولية تـؤشر حلقائق مرعبـة تؤكد إن الكثير من اجلهـات العراقية وا
الـنـاس تـنـازلت عن كل األحالم واألمــنـيـات والـرغـبـات في الـرخـاء واحلـريـة 
ـتـوفر في وأصبـحت تـأمل بـاحلـد األدنى من احلـياة الـطـبـيعـيـة واالسـتقـرار ا

أقصى (الغابات االستوائية واألفريقية) .
إن غيـاب الـرخاء وسـد الـرمق عن مالي الـعـراقيـ تـعد كـارثة عـظـمى ألنهم
ي يعيشون حتت يعـيشون في أغنى بلد نفطي  ولكنهم ضمن التصنيف العا
خط الـفقر  ورغم إنهم أبناء حضارة عـريقة إال أنهم اآلن في أدنى مستويات
ـان ــدارس واجلــامـعــات واإل الــتـخــلف واجلــهل والـبــطــالـة والــتــسـرب من ا

باخلرافات وتعاطي اخملدرات .
ـقـدسـات  لــكن شـعـبه يـعـاني في الـوقت الـذي حتـتـضـن أرض الـعـراق كل ا
ـافيـات التي حتـتمي إنتـهاك أغـلب احملرمـات التـي تمارسـها قـوى اإلرهاب وا
بـبعـض الـنـواب و األحـزاب  وكـأنـهـا ال تـعتـرف بـاحلـكـومـة والـقـانـون  بل ال
تـخاف حتى من الـله  وبعض األحـزاب ترفع الـشعـارات الوطنـية طـوال العام

وترددها على مدى 24 ساعة وهي أول من ينتهكها ويدنسها .
لـيارات من خزيـنة الشـعب العراقي وهـذا العـراق بعد  17 عـاما أنفـقت فيه ا
ـتعـددة اجلـنـسيـة وصـندوق الـنـقد وملـيـارات أخـرى   كقـروض من الـبلـدان ا
الدولي  كـلها عجزت عن توفير األمن وإعمـار العراق وتدفق الكهرباء  ألنها
فسـدين  وهذا ليس سرا وبصـراحة ذهبت أغـلبها إلى جـيوب الفـاسدين و ا

فبعضهم من كبار الشخصيات السياسية  .
ومـاذا بعـد من مـنـجزاتـنـا خالل هـذه الـسنـوات  ماليـ من األرامل واأليـتام
ضـحــايـا احلـروب األرهــابـيـة الـداعــشـيـة والــطـائـفــيـة  مع غـيــاب شـبه كـامل
دني للـمؤسسات اخلدمـية واإلنسانيـة  وظهور اآلالف من منظـمات اجملتمع ا
الوهـمية والـشبحـية والتي فاق عـددها ما يـوجد في أوربا وأمـريكا  لـكنها لم
نافق تسـتطع إن تزرع كلمة طيـبة واحدة في عقول اجملرم واخملـتلس وا
والـفاسـدين  أو تنـجح بإعـادة طالب واحـد إلى مدرسـته أو تدفع الـبعض من
تآمرين نطق الـسائد اآلن إن ا ـسلح لرمي سالحه  بل الـعكس أصبح ا ا

و اإلرهابي حققوا ما يريدون بإرهاب الناس وإرهاب احلكومة نفسها .
ولعل أخـطر مـا حصدنـاه في هذه السـنوات إنـنا ما زلـنا نخـاف من أصحاب
ـليـشيـات والعـصابات الكـروش العـفنـة التي سـرقت أموال الـعراق وأنـشأت ا
ـال السحت احلرام  وأصبحـنا نحضر أكفـاننا ونحن نسلط التي حتـميها با
الي الضـوء واحلقيقـية على أشبـاه الرجال من (أبطـال) الفساد الـسياسي وا
واإلداري .. أيهـا السـيدات والسـادة ترى كم سـنة نحـتاج من الـوقت لتنـتصر
ـؤامــرات والـقــضــاء عـلى ــلـيــشــيـات وتــنـتــهي ظــاهــرة ا احلـريــة وتــتالشى ا
ـشـبـوهـ وبـقـايـا الـداعـشـيـ أذنـاب الـديـنـاصورات ـارقـ وا الـفـاسـدين وا

ية ويعم األمن واألمان. اإلقليمية والعا
 واجلـواب هو إن هـذا الزمن يـتحـدد في ذات الـوقت الذي يـعتـرف فيه الـناس
بـأن العراق قـد وجد له قيـادة ورجال دولة يـنتمـون للعراق
ولـيس إلمــتـيــازات كـراسي الــعـراق ويــضـربـون بــيـد من
حديد كل من تسول له نفسه العبث بالقانون سواء كان
زيـدا أو عـمـرا  وبــدون ذلك سـتـضـيـع الـسـنـ بل قل

القرون وأنت ال تبالغ . 
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رهن رئــيس ائــتـالف الــنــصــر حــيــدر
الـعــبـادي إجــراء انـتــخـابــات مـبــكـرة
بـتـوافر 3 شروط مـوضـحـا أن الـقوى
السياسية تواجه صعوبة في االتفاق
عـلى نــظـام انـتــخـابي جــديـد  في ظل
الرغـبـة بالـتـحـول الفـجـائي من دائرة
انـتـخـابـيـة واحـدة الى مـنـاطق عـدة 
فيـمـا العـديـد من الكـتل الـسيـاسـية ال
تـمـتـلك اخلـبــرة في الـتـعـامل مع هـذا
الـتـحول. وقـال الـعـبـادي في تـصـريح
امس أن (هـنـاك ثـالثـة شـروط إلجـراء
ــبــكــرة األول وجــود االنــتــخــابــات ا
قانون عـادل يضـمن العدالـة للـجميع
والـثــاني تــهــيــئــة األجـواء والــبــيــئـة
ـناسـبة وسـحب السالح من األمنـية ا
سـلـحـة والشـرط الـثالث اجلمـاعـات ا
وجود مـفـوضيـة انـتـخابـات مـستـقـلة
قــادرة عـــلى إجــراءات االنـــتــخـــابــات
لضـمان حتـقيق احلـياديـة والعـدالة)
مشددا على (ضرورة أن يكون أعضاء
فوضية قـضاة متقاعديـن يتمتعون ا
باخلـبرة ولـديهم جـهاز حـيادي وغـير
ــفــوضــيــة مــتــحــزب اذ أن أعــضــاء ا
احلـــالـــيـــ هم قـــضـــاة لم يـــقـــدمـــوا
استقاالتهم ومـازالت لديهم ارتباطات
ـــؤســــســـات الــــدولـــة). واوضح أن
(قانون االنتـخابات عـلى وفق الدوائر
ــتـــعـــددة فـــيه خـــطــورة ألن احلـــكم ا
يـتـحـول لألكـثـريـة وهـناك خـشـيـة من
ـنــاطق إلى مـنــاطق أصـغـر تـقـســيم ا
انـــتـــخــــابـــيـــا مــــا يـــؤدي إلى جتـــزؤ
األصـوات ويـفــقـد الـتــمـثـيل الــنـسـبي
بــتــمــثــيل األكـــثــريــة ألن الــتــصــويت
سيخضع حلسابات رياضية قد تكون

غير منصفة).
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بـاحثـات ب مشـيرا الى (اسـتمـرار ا
أعـــضـــاء مـــجــلـس الـــنـــواب إليـــجــاد
البـديل) مـضـيـفـا أن (مـجـلس الـنواب
يبـحث إمـكـانـيـة أن يـكـون الـعراق 80
منطـقة انـتخابـية بدال من 18 وهو ما
يتيح انتخاب أربعة نواب لكل منطقة

انتخابية). 
وبحسب العبادي فأن (هناك جماعات
تــســعى من خالل هــذه الــقــانــون الى
احلــصــول عــلى حــصــة األســد بـدون
وجه حق من خالل اسـتـغالل الـنـظام
االنــتــخــابي بــطــريــقــة تــمـكــنــهــا من
احلـصـول عـلى عـدد كـثـير مـن مـقـاعد

ة عصابات داعش ال اليوم وبعد هز
يــحـــتـــاج لـــهــذا الـــعـــدد من الـــقــوات
األجنبـية وال يوجـد حتد أمني كـبير)
موضـحـنـا أن (احلـاجة اآلن تـنـحـصر
باجلـانب االسـتـخـباري والـلـوجـستي
والــتــعــاون في مــجــال الــتــدريب ألن
الـــعـــراق لـــديه أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة
تسـتـدعي اسـتـمـرار التـدريب  عـلـيـها
واستمرار الدعم اللوجستي). وكشف
النـائب عن كتـلة الـصادقـون النـيابـية
مـحــمــد الــبــلــداوي امس عن اقــتـراب
رؤساء الكتل السياسية من حل وسط
حلسم موضـوع الدوائـر االنتخـابية 
مـبــيــنــاً ان سـائــرون واحتــاد الــقـوى
مازاال مصـرين على ان يـكون الـقضاء

الواحد دائرة انتخابية واحدة .
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ونــقل بــيــان العالم صــادقــون تـلــقــته
(الزمان) امس  عن البلداوي قوله  ان
(اجتـمـاعي رؤسـاء الـكتـل السـيـاسـية
ـان لم يتوصال وبحضـور رئيس الـبر
الى اتــفــاق نــهـائـي حلــسم مــوضـوع
الــدوائـر االنــتــخــابــيـة )  مــبــيــنـا ان
(حتــالــفي ســـائــرون واحتــاد الــقــوى
مازاال مصـرين على ان يـكون الـقضاء
دائـرة انــتــخـابــيــة  اال ان االجـتــمـاع
األخـــيــر كـــان قـــد قـــرب من تـــغـــيـــيــر
موقفـهما اال انه لم يـحسم) . وأضاف
ان (رؤسـاء الــكـتل الــسـيـاســيـة خالل
اجتمـاعهم األخيـر اقتربـوا من تعديل
فقـرة الدوائـر االنـتخـابـية حـيث جرى
تقـارب في وجـهات الـنظـر الى حـد ما
عــلى ان يــكــون كـل مــركــز انــتــخــابي
ـركز تمـويني هـو دائرة انـتـخابـية وا
التمويني يضم اكثر من قضاء اال ان

وضوع اجّل الى جلسة مقبلة).  ا
ورجح الـبـلـداوي (تـوصل اجملـتـمـع

ـوضـوع وانهـاء اجلدل ) الى حسم ا
مــــشـــيــــرا الـى ان ( جـــمــــيـع الـــكــــتل
السياسية ليس لها أي موقف خالفي
جتــاه عـــمـــلــيـــة الــفـــرز ســـواء كــانت
الكتـرونيـة او يدويـة ولم يعـد االتفاق

عليها مشكلة ). 
من جهته اكد مستشار رئيس الوزراء
لـشــؤون االنـتــخــابـات عــبـد احلــسـ
الـهــنـداوي ان مــواعـيــد االنـتــخـابـات
الــتي طــرحـت هي مــجــرد آراء. وقــال
ـواعـيـد الـهـنـداوي في تــصـريح إن (ا
الـتي  طـرحـهـا افـتـراضيـة ولـيـست
رســمــيــة وهي تــواريخ طــرحت خالل

اجــتــمـاع جــرى فـي مــجـلـس الــنـواب
وتبقى مـجرد مـقتـرحات لم تدرس اي
مـــنـــهـــا الى حـــد االن) مـــوضـــحـــا ان
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا (رئـاسـة الـوزراء وا
لالنـتـخــابـات سـيــكـون لـهــمـا لـقـاءات
ـناسب مسـتـقبـلـية لـتـحـديد الـوقت ا
فوضية قترحات لـيست من ا وهذه ا
ا مجرد آراء). وال رئاسة الوزراء وا
 واضــاف ان (رئـــيس الـــوزراء يـــريــد
انـتـخــابـات عــادلـة ونـزيــهـة ومــبـكـرة
وبالـتـالي يـجب الـعـمل مـنـذ االن على
تـوفيـر الـشـروط االسـاسـيـة لـلـعـمـلـية
قـصودة وان تـتم بوقت االنتـخابيـة ا
مـــنــــاسب) مــــبـــيــــنـــاً أن (الــــشـــروط
االساسية هي اجناز قانون انتخابات
كـامل وعـادل وهــذا الـقــانـون الى حـد
االن غـيـر مكـتـمل ولـم يـصل الـقـانون
الى رئـاســة اجلـمــهـوريــة لـلـتــصـديق
عـلـيه ونـشـره في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للـتصـديق علـيه وان يـكون نـافذاً كـما
فـوضـيـة حتـتـاج الى عـمل كـبـير ان ا
العـداد الـكـادر والـتـحـضـيـرات في كل
اجملـاالت الـتـنــفـيـذيـة وايــضـا تـوفـيـر

اجلـوانب االخـرى).وفي الـشـأن نفـسه
اكد رئـيس الـكـتـلـة الـنيـابـيـة لـتـحالف
عراقيون هشام السهيل ان حتالفه مع

بكرة. اجراء االنتخابات ا
وقـال في تـصـريح (لـقـد اوضـحـنـا انه
وجب القانون احلالي على مستوى
الــقـــضــاء هـــنـــاك صــعـــوبــة بـــاجــراء
االنـتـخــابـات ونـحـن نـعـمل مـع الـكـتل
اليجاد حـلول للـصعوبـات الفنـية لكي
جترى انـتخـابات مـبكـرة) مضـيفا ان
(عـــراقـــيـــون مع اجـــراء انـــتـــخـــابــات

مبكرة). 
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من جـــهـــة اخــرى طـــالب الـــنـــائب عن
الـصــادقـون فـاضـل الـفـتـالوي بـعـودة
ـنـاقـشـة جتاوز عمـل مجـلس الـنـواب 
ـائيـة للـعراق. تركـيا عـلى احلصص ا
وقال الفـتالوي في تـصريح إن (تـركيا
لء سـد اليسو وهذا لم تبلغ العراق 
األمــر مــخـــالف لــلـــقــوانــ الـــدولــيــة
واألعراف الدبـلوماسيـة) الفتاً الى ان
(مجـلس الـنـواب عـلـيه ان يـقف بوجه
ـتـكـررة جتـاه االنـتـهـاكـات الـتــركـيـة ا

في االزمة نـحتاج الى عـقول وحلـول .. والرجال تـظهر مـعادنهـا عند الـشدائد
.. واألمـة التـي قائـدهـا عـلى طـريق مـسـتـقـيم لن حتـيـد عن جـادة الـصـواب ما
ـسيـر في ظل حـسن عاقـبة ـعزل عن حـيـثيـات ا دامت تسـيـر واثقـة مـطمـئنـة 
منـتظرة .. تـلك الرابطـة القياديـة روحية في بـعض تفاصـيلهـا وان طبع الشكل
ان ـكن ان تـقاد الـشعـوب طوعـا اال عـبر قـناعـة وا ادة مـضـمونـها اذ ال  وا

يداني ما يبرره ..  ووجدان ارتباطي له من اجلذور والعبور والفعل ا
جـدوى الـقـرارات الـقـيـاديـة الـتي تـعم تـبـعـاتـهـا وتـنـعـكس اثـارهـا عـلى مـجـمل
شرائح االمـة في حاضـرها ومـستـقبـلهـا هو مـا يرسخ تـلك العـالقة احلـميـمية
ـهج ويرخص الغالي والـنفيس على سبـيل الهدفية التـرابطية التي تـبذل فيها ا
الـعامـة وان كـان عنـوانـها خـاص او رمـز واحد .. هـنـا ال نتـحـدث عن االرغام
غـريات فـيه او غـمس باعـتى فواصل واالتـباع الـقسـري وان استـخـدمت كل ا

العقاب واجللد والقهر التقني .. فذاك شيء اخر..
األهداف اخلـاصة ال تـنطـلق من ذاتيـة محـضة فثـمة روابط كـثيـرة متـنوعـة لها
ـوغــلــة بـالــقـدم واالرث واجلــذر واجلــ فـضال عن تــاثـيــر مــا في احملـطــات ا
ـا ال نعـيه بعد  الوجـدان واالنا والـتراثيـات والتـراكمـات ... وغيرهـا الكـثير 
هي من تصـنع رغبـاتنـا وتسيـر كيـاننا بـصورة مـباشرة او بـغيـرها ندري أوال
نـدري وان اعتقدنا بحـرية اتخاذ القـرار .. في ظل تكوين تاريخي ارثي له من
اجلذور مـا يـبـرر مـنـطق الـظاهـر احلـاضـر .. هـنا يـنـبـغي ان تـدور الـدراسات

وعمليات البحث عن اس العقل وانتماؤه فضال عن جدواه وعالجاته ..
تـوقعة تات النتائج على غير اشتهاءات في بعض جـزيئيات احلياة وتقلباتها ا
النـفس او دارجات الطريق وذلك جزء مقبول ومـفهوم في دنيا دوارة بحركتها
الدائـمة الدائبة ال تقف عند حـدود الثبات فارضة التغـيير شكل وجوهرا مهما
طـال الزمـان .. في درس عـام مسـتـوحى من فلـسـفة اخلـلق وطـبيـعـة االحداث
ـعـزل عن نـتـائجه ـنـظـر احليـاتي الـعـام  كـمـا انه يـتـسق تـمـامـا مع جمـالـيـة ا
اخلاصـة وتقديراته الشـخصية .. اذ ان اجلزء متـفاعل ذائب في الكل مختفي

باحشائه ال يحسب لصوته في ظل صراخ ونداء الطبيعة العامة ..
نحن هـنا ال نتـحدث عن عبثـية قائمـة قسريـة حد اإلحساس بـالظالم والظلم ..
لكـن طبيعة االنـسان غير القـادر حتى احل وبعـد كل قرون وعصور خلت ان
يعـي ذاته ويجد اس ابتالءاته او مكامن انفراجاته .. فـتحليق الفكر بفضاءاته
عزل عن مـكنـونها ـتسقـة مع الطـبيعـة الكـونية فـي جتليـاتهـا  غيـر احملدودة ا
ا يـفسر الكثير الذي اخـفقنا حتى االن في بلـوغ مراميه وال حتى تخومه .. 
من إشـكـالـيـة الـوعي الـتي نـخـوض في فـلـكـهـا من االلف الى الـيـاء .. دون ان

ا جرى وما يجري .. جند لها تفسير ما .. 
في خـاتمة الطـريق جند ان حادلـة الطريق تـدوس بحوافـرها كل شيء ال تبقي
س اال وجتـعـلهـا حتت عجالت سـنيـنهـا مـتسـاوية مع بـقيـة كوا خـارسة ال
ـادي .. فـمـا زلـنـا نـبـحث عن تـطويع نقـدر عـلى اسـتـنـطـاقـها اال مـن اجلانب ا
توحشة اخلشنة .. لم نرتق الى صفاء ادية ا الطبيعة في سليقتنا اإلنسانية ا
الروح وهـدفيـة اسمى قد تـدلنا عـلى معـالم الطريق او خـيوط اشراقـاته .. بعد
ـفرطـة .. نعم ـادة بل غيـاهب الـشهـوات ا ان اوغلـنـا حد الـضـياع في عـتمـة ا
لـلعقل حصـة مزعومـة حتى في ذلك التـذوق وان كان نهمي
. اال ان اتـقاد العقل وافحام القلب قد يدفع بنا خطوات
ابــعــد من مــراكب فــضــائــيــة عــائــمــة صــوب ضــفــاف
ا لم نـحسن اجملـرات والنـجوم بـحثا عـن سر وبقـاء ر

حتى االن طريقة واليات البحث عنه ..

لـلـحـزب اإلسـالمي الـعـراقي رشـيـد
الـعزاوي بـالـتـهـاني والتـبـريـكات
ــنـاســبـة انـتــخـابه إلى احلــكـيم 
رئـــيـــســــاً لـــتـــحـــالـف عـــراقـــيـــون
واالحــتــفــال بــالــذكــرى الــســنــويـة
الــثـالــثـة لـتــأسـيس تــيـار احلــكـمـة

الوطني.
واعــــرب الـــعـــزاوي عـن (ســـعـــادته
بانـتـخاب احلـكـيم رئيـسـاً لتـحالف

عراقيون).
ثل اضـافة مهمة في  مؤكداُ انه (
مــســيـرته الــسـيــاســيـة وتــعـبــيـراً
صـادقاً عن الـثـقة الـتي يـتمـتع بـها

داخل التحالف). 
وأشـــار  إلـى ان (تـــيـــار احلـــكـــمـــة
اصـبـح عالمـة سـيــاسـيـة ووطــنـيـة
مـتــمـيــزة داعـيــاُ الـله جل وعال أن
ـا فــيه مــصـلــحــة عـراقــنـا يــوفــقه 

احلبيب وأبناء شعبنا العزيز).

نـائبـاً له. وقـال الـتـحـالف في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس  ان (الـهـيـئة
الـــــــــقــــــــيـــــــــاديــــــــة
والــــســـــيـــــاســـــيــــة
انـتـخـبت بـاالجـماع
احلـــكــــيم رئـــيـــســـا
لتـحـالف عـراقـيون)
مــــــشـــــيــــــرا الى ان
(الــهـــيــئــة الــعــامــة
لــلــتـحــالف صــوتت
بــــــــــاالجـــــــــــمــــــــــاع
لـصاحلـه). واضاف
ان (الـهـيـئـة الـعـامة
لــلــتـحــالف صــوتت
باالجماع كذلك على
اخـــتــــيـــار الـــنـــائب
ـــوســـوي نـــائـــبـــاً ا

لرئيس التحالف).
وفي الــشــأن نـفــسه
تــقـدم األمــ الــعـام
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اعـلن مـحـافظ الـنـجف لـؤي الـيـاسري
والـنـائب عـدنـان الـزرفي بـعـد لـقـائـهم
بوزير الكهرباء مـاجد مهدي حنتوش
في مقر الـوزاره امس االول عن زيارة
حــــصــــة احملــــافــــظـــــة من الــــطــــاقــــة

الكهربائية.
 وأوضح الـيــاسـري فـي بـيــان تـلــقـته
لفات (الزمان) امس (حمـلنا للـوزير ا
ــلف الـكــهــربـاء وحــصـة ـتــعــلـقــة  ا

احملافظة من الطاقة الكهربائية).
 وأكد الـيـاسـري أن (األجـتـمـاع أسـفر
عن نـتـائج أيــجـابـيـة لـلــمـحـافـظـة من
أهـمــهـا  أضــافــة حـصــة من الـطــاقـة
الكـهربـائيـة الوطـنيـة للمـحافـظة  مع
ـحـطة مـتنـقلـة لفك تزويـد احملافـظة 
األخـتــنــاقــات). مــضـيــفــاً ان (الــوزيـر
وعـدنــا بـزيــادة في حـصــة الـكــهـربـاء

قبل).  للمحافظة في األسبوع ا
من جـانـبه اكـد حـنـتـوش ان (الـوزارة
لديـها حـلول لـتجـهيـز الكـهربـاء حيث
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ان ال يـتناسـب مع استـحقـاقها) البـر
مــــحــــذرا (من مــــقــــاطــــعــــة واســــعــــة
لالنـتــخـابــات في حـال فــرضت بـعض
اجلـمـاعـات هـذا الـنـظـام االنـتـخـابي)
ـشــكـلـة تـكـمن اآلن في مـوضـحـا أن (ا
التحـول الفـجائي من دائرة انـتخـابية
واحدة الى مـناطق عـدة  والعـديد من
الـكـتل الـســيـاسـيـة ال تــمـتـلك اخلـبـرة
لـلــتــعــامل مع هــذا الــتـحــول) داعــيـا
الى(مناقشة مسألـة االنتخابات كونها

انتخابات مبكرة وليست عادية). 
وتابع أن (نـقاشـا يـدور حول إمـكانـية
إجــراء االنـتــخــابــات عــلى مــراحل أو
ـة من إجـرائـهـا عــلى الـطـريـقــة الـقـد
خالل جعل احملافظة منطـقة انتخابية
واحـــــدة) مـــــنــــــوهـــــا الى  أن (هـــــذه
الـنــقـاشـات تــصـطــدم بـوجــود قـانـون
ــتـعــددة الـذي صــوت عـلـيه الـدوائـر ا
مـجــلس الـنــواب وكـذلك وجــود رغـبـة
شعـبـيـة بأن تـكـون مـنـاطق انتـخـابـية
متـعددة) وفي شـأن آخر رأى الـعبادي
أن زيـارات رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
الكـاظمي اخلـارجـية فـرصـة لتـوضيح
مـصــالح الـعــراق واسـتــقاللـيــة قـراره
واكد إن (على العـراق حتقيق التوازن
في الـعالقــات الـدولـيـة واالبــتـعـاد عن
الـنــزاعــات والــصـراعــات ألن الــتــوتـر
لـيس من مـصـلـحـته  وال من مـصـلـحة
ــنــطــقــة).  وبــشــأن وجــود الــقــوات ا
األجنبية في العراق قال ان (هذا االمر
يــــجب أن حتــــدده احلــــكـــومــــة فــــهي
ـلف وال يحق ألي سـؤولة عن هـذا ا ا
جــهـة أخــرى أن تــتــدخل فــيه وحــتى
ان بإخراج القوات األجنبية قرار البر
غـيـر مــلـزم) مــشـيــرا الى أن (الـعـراق

العراق). وأضـاف  أن  (اجمللس عـليه
ان يعـاود عـمـله بشـكل سـريع لـوجود
خـــروقـــات من قــــبل اجلـــارة تـــركـــيـــا
وامـريــكــا ضــد الـســيــادة الـعــراقــيـة)
مـحــذرا من ان (الـعــمل بـســد الـيــسـو
سـيـؤثـر عـلى الـنـشـاط الـزراعي الـذي
عاد خالل جـائحـة كورونـا).وفي شأن
آخر اتـهم الـبـلـداوي الـواليـات احملدة
رحلة االمريكيـة بالتعـمد في تأخيـر ا
الثـانيـة من احلوار االسـتراتـيجي مع
الــعــراق. واوضح ان (مالمح احلــوار
االمـريكـي الـعراقـي غـير واضـحـة ولم
يكشف عـنها حـتى االن) الفتا الى ان
(الوفد العـراقي لم يقدم اي شروط بل
اســــتـــــمع فـــــقط لـــــشــــروط اجلـــــانب
االخر).واضـاف ان (واشـنـطن تـتـعـمد
ــرحـلـة الـثــانـيـة من احلـوار تـأخـيـر ا
االسـتراتـيـجي لـالستـفـادة من الـوقت
لبـقاء الـقوات االمـريكـية في الـعراق)
مبيـناً ان (احلـوار يحـتاج الى مراحل
مــتــعـددة ولـن يــحــسم بــقــاء الــقـوات
االمـريـكــيـة وخـروجــهـا خالل احلـوار

الثاني).
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أبــــنـــــاء احملــــافـــــظـــــة وعــــلـى أعــــلى
ستويات في احلكومة االحتادية). ا
وفي ديالى اعـلـنت دائرة الـصـحة ان
أزمـة الــكــهــربـاء ضــربت مــســتــشـفى
الــبـتــول لــلــنــسـائــيــة والــتــولــيـد في
بـعــقــوبـة حــيث انــطـفــأت مــنـظــومـة
ــركـزي بـسـبب تـردي واقع الـتـبـريـد ا
الـكـهــربـاء في احملـافــظـة األمـر الـذي
فاقـم معـانـاة األطـفـال والـنـساء داخل

شفى. ا
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وقال النـاطق االعالمي للـدائرة فارس
الــعــزاوي لــ (الـــزمــان) امس إن  (مــا
ـســتــشـفى في بــعـقــوبـة يـحــدث في ا
إبادة جـمـاعـيـة بـحق االطـفـال الرضع
حــديـــثي الــوالدة نـــتــيـــجــة انـــطــفــاء
ركزي بفعل تذبذب منظومة التبريد ا
الــكــهــربــاء) وأضــاف أن (مــنــظــومـة
ـركزي في مستـشفى البتول التبريد ا
لألطفال في بعقوبة توقفت عن العمل
فـضال عن تــعـطل عــدة أجـهـزة طــبـيـة
أخــــرى بــــســــبب تــــذبــــذب الــــتــــيــــار

الــكـــهــربـــائي) مـــؤكــداً أن (األطـــفــال
ـرضى يـعــانـون أوضـاعـا والـنـســاء ا
مـأســاويــة سـتــخـلق إبــادة جــمـاعــيـة

بحقهم). 
وتـابع الــعـزاوي أن (دائــرة الـصــحـة

رفــعت دعـــوة قــضـــائــيـــة ضــد دائــرة
الــكـهــربــاء بــفــعل مــا يـحــدث ســيــمـا
اخلـســائــر الـتـي احلـقت بــالــدائـرة )
مطـالـباً  (احلـكـومة بـالتـدخل واتـخاذ

االجراءات الالزمة).

ديالى ـــ سالم الشمري 
كــشـف مــكــتـب حــقــوق االنـــســان في
ديالى  عن اول تـقـاريـرها عن عـمـالة
االطفـال داخل احملـافـظـة. وقـال مـدير
مــكـــتب حــقـــوق االنــســـان في ديــالى
انه ( رغم صالح مهـدي لـ ( الـزمان ) 
جائـحة كـورونـا وتداعـياتـها   اال ان
ــدن عـــمــالـــة االطـــفـــال في شـــوارع ا
الـكـبـرى في ديـالى مـسـتـمـرة خـاصـة
بعقـوبة بـسبب ضـغط الفـقر احلاد) 
ـــئـــة مـــنـــهم هم مـــؤكــدا أن  (70 بـــا
نـــازحــــ ) . واضـــاف ان (عــــمـــالـــة
االطـفــال في ازديــادات مـســتــمـرة في
ديــالى لــكـنــهــا بــلـغـت مـعــدالت غــيـر
مــســبــوقـة بــعــد تــداعــيــات حــزيـران
االســود في اشـــارة مــنـه الى احــداث
اجـتــيــاح داعش مـنــاطق واســعـة في
 2014). واوضح مهدي   أن (اغلب
االطــفــال ارغــمــوا عــلى تــرك مــقــاعـد
الدراسة واالنخراط في اعمال اغلبها
ال تــتالءم مع ســنــهم الــصــغــيــر لــكن

عـيشـيـة الصـعبـة دفعـتهم الظـروف ا
لهـذا اخليـار) الفتـا الى ان النـازح
في بــعـقــوبـة وبــقـيــة مــدن ديـالى في
اوضاع مـعـيشـيـة يرثى لـهـا). وأكدت
هجرين ايفان فائق وزيرة الهجرة وا
جـــابــــرو ســـعي احلـــكــــومـــة لـــوضع
تـفـاهـمـات حـقـيـقـيـة حلـسم مـوضـوع
الـعـوائل الـسـنـجـاريـة مشـيـرة خالل
جـولـتهـا الـتـفـقـديـة خملـيـمي الداودي
وشاريـا  لـلنـازحـ في دهوك الى ان
(الــــــوزارة تــــــعـــــمـل عــــــلى تــــــامـــــ

.( االحـتـيـاجـات االسـاسـيـة لـلـنـازح
ناطق احملررة حتتاج واضافت ان (ا
الى اعـمـارهــا بـشـكل ســريع وتـوفـيـر
جمـيع اخلـدمـات فيـهـا لضـمـان عودة
النـازحـ اليـهـا طوعـيا). واسـتـمعت
جابـرو الى (مشـاكل االسـر النـازحة 
ومن اهمـها قـلـة اخلدمـات فضال عن
ــطـالــبـة بــانــشـاء مــدرســة عـربــيـة ا
ــشــاكل بــأسـرع ووعــدت بــحل تــلك ا

كن). وقت 
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بيروت

وتلك وظـيفة الـبحث الـعلمي  وهي
ميزته الثالثة.

ومثل تـلك الـطريـقة وهـذا األسلوب
يـجـنّــبـاه اجلـمــود واجلـفـاف الـذي
ية تمتاز به بعض األبحاث األكاد
 بل إنه بـتعـريـضه اآلراء جمـيعـها
نح لـلنـقد والـرأي والرأي اآلخـر 
الــقــار فـرصــة االخــتـيــار مــثـلــمـا
يجعل من سـرديته تتمـتّع بجاذبية
جــديــدة فــوق مــا فـيــهــا من قــيــمـة
عــلــمــيــة فــتــراه أحــيــانــاً يــســعى
إلشـراك الـقـار لـيـنـظـر إلى مـا هو
هامشي أو عابر أحياناً من منظور
جـوهــري وثـابت ألن الــكـتــابـة عن
احلـزب الــشـيـوعي وتـاريـخه أقـرب
ــغـامــرة وهــنـاك الــعــديـد من إلى ا
الباحث جتنّب االقتراب منها في
ح سـلك طارق اسـماعـيل دروبها
الـوعـرة بشـجـاعة وجتـرّد واقـتحم
عـرفة وعلم ميـدانهـا وهو مسـلّح 
وضــمـــيــر يــقظ الســيّــمــا بــعــد أن
علومات تكدّس لديه كم هـائل من ا
والـــكـــتب والـــدراســـات عن تـــاريخ
احلـركـة الـشـيوعـيـة وقـيـاداتـها في
الــــعــــالم الــــعـــربـي كــــمـــا امــــتـــاز
بــصـداقــاته لـعــدد مـنــهـا ولــقـاءاته
ـتـكـرّرة الستـكـمال مـهـمـته فضالً ا
عن مـعرفـته بـاخلريـطـة السـياسـية
والـفــكــريــة الــعــراقـيــة والــعــربــيـة
ـدارســهـا اخملــتـلــفـة  لــيس هـذا
فــحـسب بـل إن بـقــاءه في احملـافل
ية في الغرب أعطاه فسحة األكاد
أكـثـر حـريـة وانـفـتـاحـاً خـصـوصاً
وهـو غـير مـحـازب أو منـحـاز وتلك

مــــــــــيــــــــــزته
الـرابـعـة. ويـعـرف طـارق اسـمـاعيل
أن مـغامـرته تهـدف إلى الـبحث عن
ا احلـقـيـقة فـتـقدّم إلـيـهـا مؤمـنـاً 
ـــــا تــــوصّـل إلـــــيه من يـــــكــــتـب و
اســتــنــتــاجــات يــحــاول وضــعــهــا
مـخــلـصــاً أمـام الــقـار والســيّـمـا
عني بشـكل خاص وهو إذْ يفعل ا
ذلك فــإنه يــضع عــصــارة جتــربــته
ــيــة ورحــلـته احلــيــاتــيـة واألكــاد

الـطـويلـة مع الـبـحث العـلـمي الذي
زاد عـــلى نـــصف قـــرن فـي خـــدمــة
أميـناً الـقار وفي عـهدة الـتـاريخ 
عــــلـــيـــهـــا جــــاعالً احلـــرف واحلق
ـعـرفـة فـسـيفـسـاء مـتـداخـلة في وا
كن أن ينفكّ أحدها عن مشغله ال 
اآلخــر ألنـهــا مــتـرابــطــة عـضــويـاً

ومتفاعلة جدلياً.
أقـــول إن الــــكــــتــــابـــة عـن احلـــزب
الــشــيــوعي مـغــامــرة  ألنــهــا قـد ال
ترضي أحداً فلمجرد ذكر حسناته
وإيـجابـيـاته وهي كثـيـرة سيـضعه
"الكارهون" و"القادحون" وأصحاب
ـــواقف الـــعــــدائـــيـــة في خـــانـــة ا
ـؤيدين" لـلـحزب وسـيـاساته بل "ا
سـيــضـيـفـون عـلى ذلك أنه "مـرّوج"
لألفكار الشيـوعية وما "انتقاداته"
ســوى  الــغــطــاء إلمــرار مــا يــريـد
ـــكـن أن يـــصـــنــــفـــونه وهـــكــــذا 
خـصـوصـاً وأن عالقـته مع الـزعـيم
عـبـد الـكـر قـاسم إضـافـة إلى أن
بـــعض كـــتـــابـــاته ودوره اإلعالمي
بـــعــد 14 تــمـــوز (يــولـــيــو) 1958
تـعـطي مــثل هـذا االنـطــبـاع عـلـمـاً
ـهني هذا بأنه اسـتمر فـي مركزه ا
قريبًا من موقع الـقرار لغاية سفره
ــتـحــدة لــلــدراسـة إلى الــواليــات ا
العلـيا العام 1960 بعد أن كان قد
تــخـرّج من جــامـعــة بـغــداد (كـلــيـة
اآلداب) الـــعـــام 1958 ولـــكـــنه ظلّ
مستقالً ومحافظاً على استقالليته

ومهنيته.
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ــــــدح ـــــــغـــــــالـــــــون" فـي ا أمـــــــا "ا
ـــــتـــــعـــــصــــبـــــون" فـي الــــوالء و"ا
فــســيــعــتــبــرون أي نــقــد
ـمــارســة أو انــتــهـاك أو
ــا يـــصبّ في جتـــاوز إ
طــاحـــونـــة األعــداء وفي
أحسن األحوال يـصنفون
تـــلك الــكــتــابـــة بــالــتــأثــر
بـالــدعـايـة الـسـوداء وفي
كل األحـــوال فـــهي تـــلـــقي
الـــزيت عـــلى الـــنــار الـــتي
يـــــحـــــاول أولـــــئك الـــــذين
ـسـاو للـحزب يـنسـبون ا
إبـقـاء جـذوتـهـا مـتـقـدة في
مـســعى لـتــشـويه ســمـعـته
وتــضـخــيم أخــطــائه فــمـا
بــــــــالـك إذا كــــــــان بــــــــعض
انــــــتــــــقـــــاداتـه أقــــــرب إلى
ــنــشـقــة عـنه اجلـمــاعـات ا
وخـــصــوصـــاً بـــعــد الـــعــام
1967 الـتي حـاول أن يـنـقل
وجهـة نظرهـا من أدبيـاتها
فــإن األمـر سـيــزيـد الـصـورة
تــشـوّشـاً والـتـبـاسـاً ويـلـقي
ظـالالً من الــــشك عــــلى مـــحــــتـــوى
الـكــتـاب ومــضــمـونه بل مــشـروع
الكـتابـة ككل وأهدافـها وأغـراضها
ـاذا تـفـيـد وفي هذا وتـوقـيـتـهـا و
الـظرف بـالذات?  وكـأن هـناك زمـناً
مـبـرمـجـاً لــلـنـقـد يـنـبـغي تـشـغـيـله
حسب هوى أصحابه وتوقيتاتهم.
وأيّــا كــان بــعض الـتــقــيــيــمـات
علّبـة" أو "اجلاهزة" التي تواجه "ا
ي والناقد فـتلك ضريبة ال األكاد

وتبقى النـظرية رماديـة بالية وأما
شجرة احلياة فيافعة خضراء"

اني غوته الشاعر األ
I

ـصـادر الـتي اطّـلع عـلـيـهـا وفــرة ا
الـــــبــــروفـــــســــور طـــــارق يــــوسف
اسماعيل والتفاصيل التي  اقتفى
ـعلـومـات التي اخـتزنـها أثـرها وا
ـباشـرة التي أجـراها ـقابالت ا وا
مـع عــدد من الـــقــيـــاديــ والـــدقــة
واألمـانـة الـتي حتـلّى بـهـا  كـوّنت
لـــديـه صــورة تـــكـــاد تـــكــون شـــبه
مــــتـــكــــامـــلــــة عن تــــاريخ احلـــزب
الـــــشـــــيـــــوعـي الـــــعـــــراقـي بـــــكل
تـــضـــاريــســـهـــا ومــنـــعـــرجــاتـــهــا
ــشـرقـة وتـمــوّجـاتــهـا وألـوانــهـا ا
ا فـيها بـعض نقـاطها والغـائمـة 

عتمة. ا
وعـــلى غــرار حـــنّــا بـــطــاطــو أدرك
طارق اسمـاعيل  مثله مـثل العديد
ــــيــــ مـن الــــبــــاحــــثــــ األكــــاد
كـن احلديث عن اجلـادين أنه ال 
احلزب الشيوعي دون احلديث عن
الدولـة العـراقيـة والعـكس صحيح
تـمـامـاً فـقـد تـرافق تـاريخ الـيـسار
عــمـــومــاً واحلــركـــة الــشــيـــوعــيــة
خـصوصـاً مع تـاريخ الدولـة التي
تـــــــأســـــــسـت فـي الـــــــعــــــام 1921
بـتـنـصـيب األمـيـر فيـصل األول بن
احلـسـ شـريف مكـة مـلـكاً عـلـيـها
في  23آب (أغــــســـــطس) وســـــّنت
دســـتــورهــا الــدائم (األول) في 21
آذار (مـــــــــارس) الـــــــــعــــــــام 1925

وانـــــــــضـــــــــمـت إلى
عصبة األ العام
1932 وكــــــــــــانـت
عــضــواً مــؤســســاً
وفاعالً فـي جامـعة
الدول العربـية عند
تـأســيـسـهـا في 22
آذار (مـارس) الـعـام
1945 وعـــــــضـــــــواً
مــؤســسـاً في هــيـأة
ـتــحـدة الـتي األ ا
تــــأســـست في ســـان
فرانـسـيسـكو في 24
تــــــــــــشــــــــــــريـن األول
(أكــــتــــوبــــر) الــــعــــام

.1945
ــيــزة األولى لـكــتـاب ا
طــــارق اســــمــــاعــــيل "
احلــــزب الـــــشــــيــــوعي
الــعــراقي فـي صــعـوده
ونــزوله" هي الــكــثــافــة
والــعـــمـق الــذي جتـــلى
فاجأة في باإلدهاش وا

اآلن فـحـ يـأتي طـارق اسـمـاعيل
عـلى تــفـصــيل أو رأي أو يـقــتـبس
قـوالً يبـدو لك متـكامالً ويـحاول أن
يـــقـــنـــعك وكـــأنه صـــاحــبـه ولــيس
اقتباساً ثم يأتي على رأي آخر أو
جـزئيـة أخرى أو اقـتبـاس ثان وإن
ـضي به كـان عـكس األول  لـكـنه 
إلى الـنـهـايـة لـيـسـتـكمـلـه ويـحاول
ـبــرّراته وهــكـذا إقــنـاع الــقــار 
يــحــاول مع الــنــظــائــر اخملــتــلــفـة
لـدرجــة يـضـعـك حـائـراً وعــلـيك أن
تـستـخدم عقـلك ومـخزونك الـفكري
والــثـــقــافي لــكي تــمــيّــز بــ هــذا
ـــيــة وذاك وتـــلك مـــيـــزته األكـــاد

الثانية. 
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فهو ال يـنقل رأياً أو وجـهة نظر أو
ـــحّــصه ويـــتــابــعه قــوالً دون أن 
ويـبحث في أسـانـيده وحـ يـنقل
رأيـاً مـعـاكـســاً ويـأتي عـلى وجـهـة
نـظر مـخالـفـة أو يقـتبس قـوالً آخر
يـفـعل الــشيء ذاته بـعـدالــة كـامـلـة
ودون انــحـيـاز مـســبق وال يـعـني
ــتـــلك وجــهـــة نــظــر هـــذا أنه ال 
خـاصـة أو رأيـاً مـتـبـلـوراً لـكنه ال
يـقـدّمه لـلـقـار لـكي ال يـؤثـر عـلى
وجــهــة نــظـره ويــســتــحــوذ عـلى
ـا يـقلّـب اآلراء أمامه تـفـكـيـره إ
ويــخـضــعــهـا خملــتــبـره ويــجـري
عليها حتليالت لتخرج في نهاية
ـطاف طـازجة تعـبّر عـن حقـيقة ا
مـا حــدث وقــادرة عــلى اإلقــنـاع

بـدّ أن يـدفـعـهــا وهـو بـرضـا كـامل
ألن وظـيــفـته تــخـتــلف عن وظــيـفـة
ــبـشّــر أو الـداعـيــة الـيــقـيــنـيـة - ا
ي ـــانــيـــة أمـــا لـــغـــة األكـــاد اإل
والباحث فـتكون نـقدية- تـساؤلية
وفي ح تكـون األولى مغـلقة فإن
الـثـانـية مـفـتـوحة وهـكـذا هي لـغة
ــــصـــبـــوب الــــكـــاتب والــــكـــتـــاب ا
ـنـهـجـيــة عـلـمـيـة مـائـزة دون أن
يعـني ذلك عدم إخضـاعه هو اآلخر
الحـظـة ولعلّ لـلـنقـد والـتدقـيق وا
قـيمـة أي عمل جـاد وأي فعل مـؤثر
هـو بـنــقـده. فـتح طــارق اسـمـاعـيل
ـعـرفــة تـاريخ احلـزب بـابــاً مـهـمــاً 
الــشـيـوعي الــعـراقي وسـلّط ضـوءًا
جـديــداً عـلــيه ومن مــنـظــور جـديـد
لــصــعــوده ونــزوله  خــارج دائــرة
التـبشـير والـتبـرير بل عـمل جهده
ا له من خالل التفسيـر والتنوير 
ـكن إخـفـاؤه ومـا وهــو كـثـيـر وال 
ـكن عـلـيه وهــو لـيس بـقــلـيل وال 
إهـماله األمـر الذي يـعني وهـذا ما
أتوقعه من جناح الـكتاب والكاتب
خـصــوصـاً حـ تــنـاله طــائـفـة من
راجـعـة والتـصويب ألنه الـنقـد وا
يستحق ذلك وأظن أن ذلك سيفتح
الـنــقـاش الــذي لم يـنــقـطـع أسـاسـاً
حــول تـاريخ احلــركـة الــشــيـوعــيـة
وهــو نـقـاش مـطـلـوب بـصـوت عـال
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وحتى كـتاب حـنّا بـطاطـو " العراق
ـة - الـطـبـقـات االجـتـمـاعـيـة الـقـد
واحلــركــات الــثــوريـة فـي الــعـراق"
الذي صدرت عـنه طبعـة جديدة عن
دار بـابل (بــغـداد) في ثالثـة أجـزاء
الــــعــــام 2018 تــــرجــــمــــة ســــعــــد
احلسيـني (وهي ترجمة ثـانية بعد
تـرجمـة عـفيف الـرزاز الـتي صدرت
فـي الــــعـــام 1996 عن مــــؤســــســـة
األبحاث العربـية ولألسف فكالهما
لم تـــســلــمــا مـن األخــطــاء) والــذي
امـتـاز بعـلمـيـة جديـرة حـيث بحث
في صـــلب االجــتــمـــاع الــســيــاسي
الـعـراقي فـهـنــاك من يـقـتـبس مـنه
بـحـسب هـواه ويـعـتـبـر اقـتـبـاسات
اآلخـر اخلــصم أو الــعـدو افــتـئــاتـاً
وهـكــذا.وقـد اخـتــلف مـنــهج طـارق
اسـمـاعـيـل عن مـنـهج حـنـا بـطـاطو
حـــيث تـــوقّـف أكــثـــر وعـــلى نـــحــو
مـبـاشـر عـنـد األدبـيـات والـتـجـارب

الـشـخـصـيـة وأخــضـعـهـا لـتـحـلـيل
تـاريخي وسـياسـي واجتـماعي في
إطـار تـشـابـكاتـهـا الـدوليـة لـيـكون
ــنــهــجه الــنــقــدي والـذي أســاســاً 
يـقول عـنه  "بعـيداً عن أيـة مفـاهيم
" ألنه مـــســبـــقــة قـــد تــكـــوّنت لــديّ
حسب اعـتقـاده إن بطـاطو قبل 30
عـاماً حـ ألّف كـتابه كـان من غـير
ــعـلــومـات ـمــكن الــوصـول إلى ا ا
الـشـخـصيـة نـاهـيـك عن الـوثـيـقة
وهـو إذ يقـدر جهـده الـضخم لـكنه
ــا عـرفه عن اتّـبـع مـنــهــجـاً آخــر 
الشيوعي وصـراعاتهم على نحو
مــبــاشــر أيـضــاً وكــان ذلك ضــمن
مــشـروعـه اخلـمــاسـي عن احلــركـة
ؤلفه الـشيوعـية الـتي يخـتتـمهـا 
عـن احلـزب الـشــيـوعي الــسـوداني
(2013) وقبلـها كان قد نـشر سفراً
مــهــمــاً عن احلـــركــة الــشــيــوعــيــة
ـــــصـــــريـــــة (1990) واحلـــــركـــــة ا
الشـيـوعـية الـسـوريـة - الـلبـنـانـية
(1998) واحلــركـة الـشــيـوعـيـة في
الــعــالم الــعـربي (2005) واحلـزب

الشيوعي العراقي (7200). 
وثـمـة مـيـزة خـامسـة لـكـتـاب طارق
اسـمـاعــيل هي أنه بـحث مـوضـوع
احلــزب من الـــداخل الـــعــراقي بل
كـــان قـــريـــبـــاً مـن احلـــزب نـــفـــسه
وقــيـادته في فـتـرة شـبه عـلـنـيـة أو
عـلـنـيـة بـعـد الـعـام 1958 وهـو ما
حــاول أن يـأتي عـلــيه في مـذكـراته
ــفـيــدة والــتي تــلـقي الــشــائـقــة وا
عاصر ضوءًا على تاريخ الـعراق ا
ـوســومـة " من زوايـا الـذاكـرة - وا
عــلى هــامش ثـورة  14تــمــوز عـام
1958 والـتي أعـتـبـرهـا اسـتـكـمـاالً
وتـتويـجاً لـكـتابه مـوضوع الـبحث
واخلــــــــاص بـــــــتـــــــاريـخ احلـــــــزب
الشيوعي ومثل هذا التداخل طبع
جـيـل اخلـمـســيـنــات والـسـتــيـنـات
بـــشــكـل عــام فـي صــعـــود الـــفـــكــر
اركسي حتديداً علماً اليساري وا
بأن الهـزائم العديـدة واالنكسارات
ـعـنـويـة اخملـتلـفـة الـتي مُـني بـها ا
اجلــيل الــســتـيــني أثــارت أســئــلـة
ـتـطـلّع جـديـدة ودفــعت الـشـبــاب ا
لـلـتـجديـد والـتـغـيـيـر لـلـتـمـرّد على
اط الـسائدة في بعض األطـر واأل
الــرأســمـالــيــة (حــركـة االحــتــجـاج
الــفـرنــسـيـة 1968) واالشـتــراكـيـة
(ربيع براغ والدعوة إلى اشتراكية
ذات وجه إنــســاني) والــرغــبــة في
التحلّل من االلتزامات الثقيلة على
صـعـيـد احلـيـاة والـوجـود.وتـرافق
ذلك كـلّه مع حـركة جتـديـد في الفن
ــــســـرح واألدب والـــســــيـــنــــمـــا وا
ــوســـيــقـى والــلـــغــة والــشـــعـــر وا
والسلوك واألخالق وغيرها وهذه
إضــــــــــافــة إلـى حــركـــة احلـــقــوق
ــتــحــدة ـــدنــــيــة في الـــواليــات ا ا
والــتــضــامـن الــدولي مع فــيــتــنــام
وضـــد احلــرب األمــريـــكــيـــة عــلــيه
وصدمة 5 حزيـران (يونـيو) الـعام
1967 كـلّــهـا انـعـكـست عـلى وضع
الـيـسـار عـمومـًا والـيـسـار الـعـربي

بشكل خاص. 
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أخـطـر ما في الـدكـتاتـورية نـزعـتُهـا االجـراميـة الـتي تُرخص دم االنـسـان وتنـتهك

دون هوادة حقوقه وكرامته .
ان التـصفيات اجلسدية لالحرار واحلرائر في ظل الدكـتاتورية الغاشمة مستمرة

دون انقطاع .
وإنّهـا تخـول جالوزتهـا وأجهـزتهـا القـمعـيـة أنْ تُلـقي القـبض على من تـشاء وان
تقـسو علـيه في التعـذيب النتـزاع االعترافـات منه التي تـصدر تـهرباً من الـتعذيب

وليس تعبيراً عن احلقيقة ..
ـوت الزؤام عـلى يـد فرسان وال يقـوى أحد عـلى إحصـاءِ عددِ مَنْ ذاقـوا كؤوس ا
قابر ـقبور كمـا أنَّ ا الغلـظة العامـل في اجهـزة القمع والتـعذيب أيام الـطاغية ا
اجلمـاعية التي تـضم االطفال والنـساء فضالً عن الـرجال لم يتم التـوصل اليها
جمـيعا في منـحىً خطيـر الداللة على عـمق االستخـفاف باالنسـان العراقي الذي

كان أرخص السلع في سوق التنمر والطغيان .
-2-

انّ ضبّـاط األمن العـاملـ في اجهـزة (القـائد الـضرورة) هم أكـثر الـناس اطالعا
على تـضاريس العـملـيات االجرامـية بحـق ابناء الـوطن وقد لفـت نظري مـصطلح
ذَكَـرَهُ أحَـدَهُم في سبـاق حـديثه عن الـتـعلـيـمات الـتي تـلقّـاها مـن (فاضل الـبّراك)
لـلـقيـام بعـمـليـة خَـطِْف مَنْ يشـتـبه بهم مـن قبل الـدوائـر االمنـية  الـى جانب الـقاء
الــقـبض عــشـوائــيـاً عــلى آخـرين وتــعـريــضـهـم الى أشـد ألــوان الـعــذاب النـتـزاع

االعترافات منهم .
يقول :

أمّا اخملـتطفـون فأجهـزة األمن تمـلك قتلـهم دون أيّ لون من ألوان احلـرج فهم قد
خطفـوا غِيلـةً  وتتم تصـفيتـهم غيلـةً أيضا وهـكذا تزهق االرواح الـبريئـة على يد

اجملرم من جالوزة الدكتاتورية .
وأما الـذين  اعـتقـالهم من قـبل أجـهزة األمن  ولـم تسـتطع انـتـزاع االعتـرافات

طلوبة منهم فيتم كتابة هذه العبارة  ا
(يُطلق سراحه حسب السياق) وتتم حينئذ عملية تصفيتِه وقتله .

-3-
ليس هـناك مـا هو أفظع وأبـشع من هذه الـنزعـة االجراميـة التي تـمعن في ازهاق
وازين والقوان االرواح البـريئة واراقة الدمـاء الزكيّة دون هوادة  خالفـاً لكل ا

الدينية واالخالقية واالنسانية والقانونية واحلضارية...
ومع هذا جتد بعض احلمقى يعزف انشودة احلن الى ذلك اجلحيم .

ونـحن نـضـرع الى احلـكم الـعَـدْل  – سـبـحـانه  – أنْ يـحـشـرهم مع من يـتـمـنـون
عودة أيامه ..

-4-
ويشاء الله ان يُذّل (البرّاك) ويذيقه كؤوس العناء الرهيب في الدنيا قبل االخرة 
ا علق بها من أوساخ..!!  لقد أُمر أن يلحس بلسانه (بالط) الغرفة لتنظيفها 

وهنا تكمن العبرة .
-5-                                             

ـهم تسليط األضـواء على ما جرى في تـلك احلقبة من ا
الرهـيبة من جـرائم ومظالم  فـالكثيـر من شبابـنا اليوم
ال يـعـرفـون عـنـهـا شـيـئـا  وبـالـتالـي فـقد يـقـع بعـضـهم
ضـحـيـة األبـاطـيل واألضـالـيل الـتي يـتـشـدق بـهـا أيـتام

الدكتاتورية واخوانهم من الرضاعة .
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ان قـرار مجلس الوزراء رقم 13 لـسنة 2019 اعـد من قبل جلان متـخصصة من
ـشــاركـة األخـوة في االقـلـيم وتـطـلب من الـلـجـان ذوي اخلـبـرة واالخـتـصـاص و
العـمل بشكـل مستـمر مـدة استـغرقت اكـثر من سـنة واصـبح  ملـزم التطـبيق في

 .2019/2/17
ان التزام كـافة االطراف في تطبيق هذا القـرار يحقق مصلحة وطـنية عليا اهمها
نتج احملـلي الزراعي والصـناعي وحتقيـق العدالة في تـطبيق االجراءات حمـاية ا
ـنـافذ احلـدوديـة الــــــعـراقـية  اذ ان  اهم مـاتـضمـنه هذا اجلـمـركيـة في جـميع ا

القرار مايلي :
اوال  _ توحـيد الـتعـرفة الـكمـركيـة بـعد ان كـانت هنـاك ثالثة انـواع من التـعارف
الكـمـركيـة... تـعرفـة حسـب القـانون رقم 22 لـسـنة 2010 وتـعرفـة حسب الـقرار
ـوانيء البـحـريـة وتـعرفـة ثـالـثة مـطـبـقة في 186 لـسـنة 2018 والـتي طـبـقت في ا

االقليم.
عابر غير الرسمية. نافذ احلدودية وغلق ا ثانيا : ربط منافذ االقليم بهيئة ا

نتج ثالثـا : توحيد االجراءات الكمركية فيما يخص الروزنامة الزراعية وحماية ا
ركـزي للتـقييس ـسبق الـذي يشرف عـليه اجلهـاز ا احمللي واجـراءات الفحص ا

شاركة التقييس في االقليم. والسيطرة النوعية االحتادي و
رابعا: تـضمنت الفقرة سادسا من القرار الغاء نـقاط الرقابة والتدقيق اجلمركية
 مع االقـلـيم  النتـفاء احلـاجة لـها اذا مـا  تطـبيـق كافـة الفـقرات الـتي تضـمنـها

هذا القرار .
واالن وبعـد مضي اكـثر من سـنة ونـصف على صـدور قرار مـجلس الوزراء رقم
13 لـسـنة 2019 واصرار االقـلـيم عـلى عدم االلـتـزام ببـنـود هـذا القـرار  اقـترح
ـراكز الـكمـركيـة (شيـراوه- شمال على حـكومة الـسيـد الكـاظمي ان تـعيـد فتح ا
كـركـوك و ليالن _شرق كـركـوك و فايـدة في نـينـوى) لـضمـان تـطبـيق االجراءات
اجلـمـركـيـة االحتـاديـة اذ لـيس من الـعـدل واالنـصـاف ان تـطـبق فـقرة واحـدة من
الـقـرار (الفـقـرة سادسـا) خـاصة اذا عـلـمنـا ان تـطبـيق هـذه الفـقـرة في ظل عدم
ال الـعام وكذلك تطـبيق جمـيع الفقـرات التي تـضمنـها القـرار سبـبت هدرا في ا
ستوردة والـتي تدخل من منـافذ االقليم تسـببت في اغراق االسواق بـالبضـائع ا
عـابـر غيـر الرسـمـية واتـمنى ان  ال يـكون الـرسـميـة وغيـر الرسـمـية فـضال عن ا
راكـز (كما حـدث في كمرك الـصفرة) هاجس امـكانيـة تفشي الـفسـاد في هذه ا
وضوع راكز الن احلـكومة قـادرة على مـعاجلة هـذا ا في عدم اعـادة فتح هـذه ا
راكز وايضا من خالل اختـيار موظف يتـمتعون بالـكفاءة والنزاهـة الدارة هذه ا
نع العصابات اخلارجة عن القانَون في االستحواذ على توفير قوة حماية كافية 

ــراكـز الــعـمل ـراكــز الــكـمــركـيــة والــتي لـو قــدر لـهــذه ا هــذه ا
ـلـيــارات الـدنــانـيـر سـتـســاهم في رفــد خـزيـنــة الـدولــة 
والــدولــة الــيـــوم بــامس احلــاجـــة الى االيــرادات غــيــر
النـفطيـة وكذلك ستـضمن عدم دخـول اي بضاعة دون
تطـبيق االجراءات الكمركيـة االحتادية وبالتالي نضمن

ستهلك. نتج  احمللي وايضا حماية ا حماية ا

ـاضـيـة الـتي عشـنـاهـا لـكي نـنتـصـر عـلى هـذا الـوباء كل مـنـا خـسر في االيـام ا
ونـنـجو بـأنـفـسـنـا قـبل فـوات األوان  بـالـنسـبـة لي خـسـرت الـكـثـيـر مـاديـا ألنني
توقـفت كما غيري عن كسب قوت يومي لـكن كل شيء يهون مقابل احلفاظ على

نعمتي احلياة والصحة . 
تشـير الدراسات أن فـترة احلظر واإلنعـزال زادت من معاناة شـرائح كثيرة جدا
فرطة وصلت إلى نسب مرتفعة في دول فمن الـناحية الصحية معدالت السمنة ا
كـثـيرة لـلغـاية والـسمـنة تـنتج عـنـها أمـراض ال تعـد وال حتصى  والـكبـار  الذين
يعـانـون أمـراض الـشـيـخـوخة كـثـيـر مـنـهم لم يـجـدوا الـرعـاية الـصـحـيـة الـكـافـية
فــالــكــوادر الــطــبــيــة يــخــوضـون مــعــركــة شــرســة ضــد هــذا الــوبــاء  أمـا ذوي
االحتياجات اخلاصة فكلنا يعلم أن لهم نظاما صحيا محددا ومدروسا يجب أن
يسـيروا علـيه ولألسف هـذا النظـام بات من الـصعب تـطبـيقه بـسبب احلـالة التي

نعيشها . 
من الـنـاحيـة اإلجـتمـاعـيـة فأنـا كـنت أتـوقع أن النـفـوس سوف تـشـعـر  بالـسـكون
لكن العـكس هو الصـحيح حيث يـعلن اخملتـصون اإلجتـماعيـون وعلماء والهـدوء 
الـنـفس ورجـال األمن في كـثيـر من الـدول ومـنهـا دولـنـا نحن أن مـعـدالت الـعنف
األسري إرتفعت إلى الضعف  والعنف األسري كما هو معلوم تنتج عنه قضايا
قانونية مختلفة وطالق وتدمير لألطفال الذين ال ناقة لهم وال جمل بكل ما يجري

من خالف وتبعاته ب الزوج والزوجة .
بـكل بـســاطـة كل فـرد مـنــا يـدفع ضـريــبـة مـعـيــنـة بـسـبب
"احلـظــر واإلنــعـزال "  ومــا أتــمـنــاه أن تــكـون ضــريــبـة
بسـيطـة وسهـلة وال تـؤذي الكـثيريـن فيكـفي ما تـركه هذا
الوبـاء لـنا من أحـزان وجـروح بسـبب أحـباء عـلى قـلوبـنا

فقدناهم "ب عشية وضحاها".
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اسطنبول 

كــــان واضـــــحــــاً ان (الـــــثــــنـــــائي)
عـــبـــدالـــرزاق الـــنــايـف وابــراهـــيم
الداوود قد اتخـذا قراراً باالنقالب
عـلى الــرئـيس عـبــدالـرحـمن عـارف
وتــنـحــيــته عن مـنــصــبه مـنــذ عـام

1967 وحتدثنا في احللقة
الـــســـابــقـــة عن لـــقـــاء الــداوود مع
عارف عـبدالـرزاق ولكن كـما يـبدو
فـان ظروف نـكـسـة حـزيران في ذلك
الـــــعـــــام ومـــــا تـــــركـــــتـه من آثـــــار
وتـــداعـــيـــات عـــلى الـــعـــراق الــذي
تــضــامن مع مــصــرعــبــد الــنــاصـر
وطــبّـع عالقــاته مـع ســوريــا صالح
جـديـد أجـلت تـنـفـيـذ مـا يـجـول في
بال االثن فـي ذلك العام ولو الى
حــ والـدلــيل ان شــهـور الــنـصف
األول من الـــــعــــام 1968 شـــــهــــدت
نشاطاً محموماً في اتصال النايف
والـــــداوود بــــــالـــــســـــيــــــاســـــيـــــ
والعسكري واستعرضنا ما جرى
مع فــــــؤاد الــــــركــــــابي والــــــلـــــواء
عــبـدالـعــزيـز الـعــقـيـلـي حـتى خـيل
لالوسـاط الـسـياسـيـة الـعـراقـية ان
االثـن يـسـابقـان الـزمن وكأنـهـما
يتوجسان من عمل محتمل يُخّرب
عـلـيـهـما مـشـروعـهـمـا فـأسـرعا في
الـشـروع به عــلـمـاً بـان الـتـحـديـات
الــداخـلــيـة لـلــرئـيـس عـبـدالــرحـمن
عـــارف قـــد خــــفت كـــثــــيـــراً مـــنـــذ
مــنـــتــصف الــعــام 1967 فــالــقــوى
القـومية الـناصـرية قـررت هجر أي
عــــمل انــــقـالبي ضــــده والـــتــــزمت
بـالشـعـار الذي أطـلـقه عـبدالـنـاصر:
ازالة آثار الـعدوان الصـهيوني أما
ــوالي حــزب الـــبــعث الــيـــســاري ا
لــســوريــا فــقــد اضـطــر الى شــطب
خــطــطـه الــتي كــانت مــودعــة عــنــد
اللواء عبـدالكر مصـطفى نصرت
لالنــــقالب عــــلى (ســــلــــطــــة عـــارف
ويحيى) كما كان يـسميها في ح

كـــان جـــنــاح حـــزب الـــبـــعث الــذي
يقوده أحمـد حسن البكر في وضع
ال يسـمح له بتـدبير انـقالب ناجح
الفتـقـاره الى قوة عـسـكريـة مـنظـمة
في بــغـداد تــوصـله الى الــسـلــطـة
خصوصاً وان أغلب ضباطه كانوا
ــوصل يــتـــوزعــون في كـــركــوك وا
والــبـصــرة والـديــوانـيــة والـرطــبـة
والثرثار وليس سهالً على وحدات
عـسكـريـة بعـيـدة عن العـاصـمة ان
تــتــقــدم نـــحــوهــا وتــقـــطع مــئــات
االمــيــال بــسـريــة بــالــغـة لــلــقــيـام
بـانقالب عـسـكـري في الـوقت الذي
كان طـاهر يـحيى قـد اقتـنع تمـاماً
ر بـان ظـروف الـعـراق الـتي كـان 
بـهـا تسـتـدعي االبـقـاء عـلى رئـاسة
عبدالـرحمن عارف وعـدم استبداله
بـــآخــر حـــتى لــو كـــان هــو نـــفــسه
الــــبـــــديل في حــــ كــــان احلــــزب
الــــشـــيــــوعي يـــداري جــــراحه من
ـركزيـة ولم يكن انشـقاق الـقـيادة ا
مـــؤهـالً لـــلــــقـــيــــام بـــأي شــــكل من

االنقالبات.
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بـيــنـمـا كـانت احلـركــة الـكـرديـة قـد
ال مـصطفى انقـسمت بـ حزبي ا
الـبــارزاني وخـصـمـه الـلـدود جالل
طـالـبـاني واالثـنـان يـتـطـلعـان الى
عالقـات طــيـبـة مع الــرئـيس عـارف
والـفـريق يـحـيى. وقـد أوجـدت هـذه
احلالة فراغاً سـياسياً في العراق
اســتـــثــمـــره عـــبــدالـــرزاق الـــنــايف
وابراهيم الـداود في تسريع تـنفيذ
مخططهما لتسلم السلطة ولكنهما
كــانـــا يــدركـــان انــهـــمــا بال غـــطــاء
شــعـبي ويــفـتــقـران الى مــرجـعــيـة
سياسـية لذلك سـعيا الى الـتعاون
وفق شــــــروطـــــهــــــمـــــا مـع عـــــارف
عــــبـــــدالــــرزاق وفـــــؤاد الــــركـــــابي
ـعرفـتـهـما بـان االثـنـ  لهـمـا ثقل

سياسي وجمـهور ليس شرطاً ان
ــا له وجـود في يـكــون كـثــيـفـاُ وا
الشـارع واألمـر نفـسه يـنطـبق على
عـبـدالـعـزيـز الـعـقـيـلي الـذي حـاول
االثــــنـــــان اســــتـــــغالل مـــــكـــــانــــته
الــعــســكـريــة ومــوقــفه الــســيـاسي
تطابق مع موقفهما في االقتراب ا
من الـغــرب واالبـتــعـاد عن االحتـاد
الـسـوفـيــيـتي والـدول االشـتـراكـيـة
الـلـذين حـصال عـلى عـقـود نـفـطـيـة
وكــــبــــريـــتــــيــــة أثــــارت مــــخـــاوف
االمــريــكـان. وفـي ظل هــذه االجـواء
ـرتـبــكـة بـرز الـقــلـقـة واالوضــاع ا
الـفريق الـطـيار حـردان عـبدالـغـفار
التـكريتـي الذي رجع من مـنفاه في
بـيروت ولـنـدن مـطـلع الـعام 1967
في اعادة عالقاته السابقة مع قادة
وضــبــاط يـــرتــبط بــهم بــصــداقــات
ـــة أمــثـــال ابــراهـــيم فـــيــصل قـــد
االنـصــاري رئـيس أركــان اجلـيش
والعميد سعيـد صليبي قائد موقع
بـغـداد الـعسـكـري والـعـقـيـد صعب
احلردان آمر االنـضباط الـعسكري
قـدم سـعدون غـيدان آمـر كـتيـبة وا
دبابـات احلرس اجلـمهـوري. ووفقاً
لـــلـــمـــعـــلـــومــــات الـــتي ســـادت في
االوسـاط الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـرية
في فـتـرة مــا قـبل تـمـوز 1968 فان

مـصـاب بـاخـتـنـاق شـديد وكـان في
حــالــة هــســتــيـريــة مــخــيــفــة وهـو
يـصـرخ بـصــوت مـتـقـطع مـخـاطـبـاً
احلــراس قــائالً: هــذا جـزائـي وأنـا
الـذي خنـت واجبي مـن أجلـكم ولم
طلـوب في مداهمة اتخذ االجـراء ا
بـــيت عـــبــدالـــكــر الـــنــدا في دور
الــســكك بــالــصــاحلــيــة واعــتــقـال
اجملــتــمــعــ فــيه فــجـر 17 تــمــوز
1968  وتراكض احلراس وجاء
ـطيـري مـعـاون نـاظم كزار حـسن ا
مـســرعـاً وقــاده بـلـطف واهــتـمـام
على غير عـادته الى مكتـبه يعتني
ــا اســـتــدعى أطــبــاء له أو به ور
ستـشفى وقد شاهدت أرسله الى ا
الــرجل بـــعــد اطالق ســراحي وهــو
يُشـرف عـلى بنـاء فـندق ومـطعم في
سبح انـه اسماعـيل شاه حي ا

مــديـــر االمن الــعــام وكــالــة طــيــلــة
الــــنــــصف االول مـن الــــعـــام 1968
لـــغــايـــة الــســـابع عـــشــر من تـــمــوز.
وبـــالــفــعـل وكــمــا جـــاء في أدبــيــات
احلـزب فـان مـنـزل عبـدالـكـر الـندا
وهـــو شــقـــيق زوجـــة الــبـــكــر وكــان
ــديــرعـام مــصــلــحــة سـكك مــعــاونــاً 
احلــديــد كــان مـكــانــاً لـتــجــمع قـادة
احلـزب وكوادره ومـنه انطـلقوا الى
الـقـصـر اجلمـهـوري وكـان ينـتـظرهم
ــقـدم ســعـدون غـيــدان آمـر كـتــيـبـة ا
دبــابــات احلــرس اجلــمــهــوري أمـام
بـــوابــة الـــقــصــر اجلـــانــبـــيــة حــيث
اســـتــقــبل قــادتــهم الــبــكــر وحــردان
وعـماش بـالقُبل واالحـضان وقادهم
الـى بهو كـتيـبته والـتأم شـملهم مع
رفـــاقـــهم الـــداود والــنـــايف وكـــمــال
جــــمـــيل عـــبــــود وتـــوزع الـــبـــاقـــون
يـفـتـرشـون حـديـقـة الـكـتـيـبـة الـنـدية
وكـان أسـرع وأغـرب انقالب عـسـكري
ــنــطــقــة ال قــطــعــات فـي الــعــراق وا
عــســكــريــة حتـركت وال اشــتــبــاكـات
حــــصــــلت وال مــــدافـع اطـــلــــقت وال
رصــاصـات دوت وجـاء عـبـدالـرحـمن
عـارف الـى بـهـو الـكـتـيـبـة مـاشـــــــياً
ـنة ويسرة متـوجساً وكأنه يـتلفت 
يــريـد لـقـاء ضــبـاطه (االعـزاء) الـداود
والــنــايـف وغــيـدان وكــمــال جــمــيل
لـيـعـاتـبـهم مـجـرد عـتـــــــــاب ويـندب
حـظه معهم لـكنهم كـانوا قد انـتـقلوا
الـى مــبــنى قــريـب قــبل وصــوله الى
ــرح الـــبــهــو وانـــتــهت حــــــــــفــلــة ا

واللهو.

مخلص وهـو حي يرزق ويقيم في
االردن حـالـيـاً الـذهاب الـى النـايف
وتـــســـلم الـــرســالـــة (ايـــاهـــا) مــنه
وايـــصــالــهـــا الى الــبـــكــر في وقت
حــدده  حـــردان ذاته والــهــدف هــو
تــخــويف بــعض أعـضــاء الــقــيـادة
أمـــثــال عــبــد اخلــالـق الــســامــرائي
ـــــا وصالح عــــــمــــــر الــــــعـــــلـي ور
ن كـانـوا عـبـدالـكـر الـشـيـخـلي 
يـســتـنـكــفـون الـتـعــاون مع الـنـايف
والـــــداود بــــســـــبـب صالتـــــهـــــمــــا
ـــشــــبــــوهــــة مع دول وأجــــهـــزة ا
مــخــابـرات خــارجــيــة يـعــرف بــهـا
ــواطن الـعــراقي الـعــادي وقـتــئـذ ا
فـــكــــيف بــــالــــســـيــــاسي ?. ولــــيس
صحيحاً ايضاً ما ذكره الداود في
تنـاقضـة من أنه اختار مذكراتـه ا
تاريخ 17 تـمـوز لـتـنـفـيذ االنـقالب
النـه (يـــتـــبــــرك) بـــالـــرقم 17 الـــذي
يـصــادف والدة ابــنه أركـان في 17

أيلول قبل أعوام.
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فـــاحلــقــيـــقــة الــتي حـــاول الــنــايف
ـتــعـاونـون والــداود والـبـعــثـيــون ا
معهـما القـفز علـيها انـهم حتركوا
فـي فــجــر هــذا الــيــوم لــيــقــطــعــوا
الـطـريق عـلى طـاهـر يـحـيى ومـنـعه
من اعالن حـكـومـته اجلـديـدة الـتي
لــو تـشــكـلـت في الـســابع عــشـر من
تموز 1968 فانهـا كانت بالـتأكيد
لن تـتـرك النـايف والـداود يـنـعـمان
بـاحلريـة ويـستـمـران في عـبثـهـما
لــذلك لــيـس غــريــبــاً أن يــكـون أول
مـسـؤول تُـطـوق داره ويُـحجـز في
منزله ويقطع خط الهاتف عنه من
قــــــبل مــــــفــــــرزة مـــــســــــلـــــحــــــة من
االستخبـارات العسكـرية هو طاهر
يحـيى الـذي ارتـكب في تـلك األيام
خـطأين سـيـاسـي قـاتـل أولـهـما
انه لم يـداوم في مــكـتـبه الـرسـمي
ـارس مــهـامه كـرئــيس حـكـومـة و
تـصــريف أعـمـال ومـتــابـعـة أعـمـال
ؤسـسـات احلـكـومـية الـوزارات وا
وعدم تركها سائبة والثاني أنه لم
يــطـرق عــلى احلــديـد وهــو سـاخن
ويـــعـــلن حـــكـــومـــته اجلـــديـــدة في
اخلـــامس عـــشـــر مـن تـــمــوز 1968

بعد يوم واحد من تكليفه. 
فـي أحــــــد أيـــــام آب 1968 أخـــــرج
حراس قـاطع الـغرف االنـفـرادية في
قـصر الـنـهايـة مـعـتقالً واضح انه

صلـيبـي هو الـذي جمع بـ حردان
وابــراهـيم الــداود قــبل ان يـتــعـرف
االخــيــر عــلى أحـمــد حــسن الــبــكـر
ـقـدم وصـالح مــهـدي عـمــاش وان ا
ســعـــدون غــيــدان هــو الــذي عــرّف
حــردان عـلى الــنـايـف. وبـرغم صــلـة
( حـردان بالـبـكر وعـمـاش (الـبعـثـي
اال انه كـان ينـفي ارتـبـاطه بـاحلزب
الـــذي كــانـت له مالحـــظــات عـــلــيه
تـتهـمه بـالتـآمـر ومـسانـدة الـرئيس
عــبــدالـــسالم عــارف في حــركــة 18
ولــــيس تـــــشــــريـن الــــثـــــاني 1963 
صـحـيـحــاً مـا ذكـرته بـيـانـات حـزب
الـــبـــعث وأدبــيـــاته عـــقب انـــفــراده
بــالــســلــطــة في الــثالثــ من تــمـوز

1968 بان عبدالرزاق النايف.
bŠ«Ë ÊUO

طـــاريء عـــلى الـــثـــورة وان قـــيــادة
احلـــزب اتـــفــقـت مع الـــداود وحــده
القـــالـــة عـــبـــدالــــرحـــمن عـــارف الن
اجلـمـيع سواء كـانـوا سـيـاسـي أو
عــســكـريــ أو صــحـفــيــ في تـلك
ـرحـلـة كـانـوا يـعـرفـون تـمـاماً ان ا
الـداود والـنــايف كـيـان واحـد وفي
تكتل عسكري واحد واطار سياسي
واحــد وكـل واحــد مــنــهــمــا يــكــمل
اآلخر. وحتى حكايـة رسالة النايف
الزم أحـمـد مـولـود الـتي حـمــلـهـا ا
مـــــخـــــلص الى
اجتمـاع القيادة
القطريـة للحزب
نعقد في منزل ا
الــبــكــر في حي
عــلى الـــصــالح
بــــــعـــــد ظــــــهـــــر
الـســادس عــشـر
من تـموز 1968
جرت بـ(تـرتيب)
مـــــســــــبق بـــــ
حـردان والـبـكـر
وكـــــــان صــــــدام
حــــســــ عــــلى
مـــعـــرفـــة بـــهــذا
الــــــــتـــــــرتـــــــيب
ومـــشـــارك فـــيه
كــــمـــــا جــــاء في
مــذكــرات بـرزان
الـــــتـــــكــــريـــــتي
وحــردان نـفــسه
ال غيـره هو من
الزم طــلب من ا عبد العزيز العقيلي

طارق يوسف اسماعيل
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حميد الربيعي رحيل صادم وموجع

ناسـبة االحـتفاالًت بـاليوم نـا العربي اعـلنت جـمعيـة تاريخ وآثـار البحـرين عن تدشـ موقع مـكتبـة اجلمـعية اإللـكتـروني  في تطـور الكتـروني بحـثي علمي جـديد سـيما في عـا
ـكتبة من مصـادر تاريخية وأثـرية  جمعها خالل يا مع مـا حتتوي عليه ا شاركة وفـتح قنوات التواصل عـربيا وعا ي للمـتاحف الذي يعني بـالدرجة األولى باألنفـتاح وا العا
لكة االبحرين هتم بتاريخ وآثار  كتبة متاح جلميع الباحـث والدارس وا أكثر من ستة عـقود من تأسيس اجلمعية. وقد قال رئيس اجلمعية عيـسى ام : ( بان محتوى ا

كن ان تسهم بتطوير هذا اجلانب ) . واخلليج العربي والدول العربية   باالضافة الى طلبة اجلامعات الراغب باجراء بحوث او دراسات تاريخية 
تـعددة ـراجع الـتاريـخيـة ا ـئات وا ون  27 عددا مـنـذ ما يـقارب أربـع عـامـاً من البـحوث والـدراسات والـكـتب النـادرة والتي تـعـد با ـكتـبة حتـتوي مـحـتوى مـجلـة د مضـيفـا : ( ان ا
كتبة اضية وقبل ذلك فيديو خاص عن تدش ا ستقبلية وكذلك محاضرات مـرئية والتي ألقيت باجلمعية خالل السنوات ا والفعاليات الـثقافية السابقة باالضافة الى برامج اجلمعية ا
ـتخصصة فـي التاريخ واآلثار في منـطقة اخللـيج العربي والشرق ـكتبة ) . يذكـر بهذا الصـدد أن جمعية تـاريخ وآثار البحـرين تعد إحدى أقدم اجلـمعيات ا وآخر عن كيفيـة استخدام ا
كتـبات اخلليجيـة والعربية لـغرض تعزيز وتـطوير جانب البحث لكة الـبحرين العريق فـضال ع همة وع ا األوسط  تـأسست سنة  .1953انيط إلى مهمـاتها احلفاظ علـى تاريخ وتراث 
ون  ”بشكل دوري  وقررت مـؤخرا حتويلها الى مجـلة علمية محـكمة  وبناء عليه لن تـنشر فيها سوى االبـحاث والدراسات التاريخـية من قبل الباحث الـتاريخي . وتصدر اجلمـعية مجلة  ”د

الراغب في حتكيم بحوثهم ودراساتهم وفقا للمعايير العلمية .
https://bahrainhistoricalelibrary.org كتبة موقع اجلمعية http://bahrainhistory.org   - موقع ا

نامة رسالة ا
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نـــصــوص أخـــرى تــظـــهــر فـي ســرديــات
قـصـصـيـة وروائيـة في أوقـات مـتـبـاعدة
وإذا عدنـا إلى الـعام  ?2012وهو الـعام
الـذي صـدرت فيه مـجـموعـته الـقصـصـية
"تل حرمل –دار تموز –سوريـا" نتـعرّف
على جذر هـذه احلكاية الـتي جاءت نصّاً
ـقـاطع سـرديـاً مقـطـعـيـاً ضـمن عـدد من ا
الـسـرديــة احلـكـائـيـة لـتــذوب في الـبـنـيـة
الــسـرديــة الـعــامّـة لــنصّ "جـمــرات يـارا"
الـعـمل اجلـديـد لـلـكـاتب وكـأنّ األمـر هـو
"حـــــــــــــكـــــــــــــايــــــــــــة تـــــــــــــفـــــــــــــضـي إلـى
حــــكــــايــــة"."الــــروايـــة–ص ?"66و"هـــذه
احلكـاية حـ تروى الأحـد يأخـذها على
محمل اجلد". "نفسه- ص ?"66فهو يرى
أنّ "كلّ احلــكــايــات تــظل طـي الــنــســيـان
حـــتى يـــفـــجـــرهــا الـــتـــشــظـي"."نــفـــسه-
ص?"70إنّ تـوالد احلـكـايات حـكـاية تـلد
حــكـايــة يـضــفي عــلى األفـكــار الـســرديـة
ــومــة الـــتــشــكّل احلــكــائي في ثــيــاب د
وإطـارات مـتجـانـسة أو مـخـتلـفـة وصوال
ــكن أن إلى والدة احلــكــايـــة األم الــتي 
تكون مركزا مشعّاً ومـلمّاً لكلّ التشظيات
احلـكائـية في الـنـصوص الـسرديـة وهو
مايشكّل رحلة بحث جمالي للوصول إلى
احلقـيـقـة حـقـيقـة الـروائح الـتي تـنـبعث
من تـفـسّخ احلــكـايـات الــتي تـعـشش في
الــعــقـول وال تــريــد أن تــغـادرهــا لــرؤيـة
اجلـــمـــال "إنّــهـم لــيـــســـوا بـــحــاجـــة إلى
عـطـورنـا لـديـهم أنـواع وأصـنـاف شـتى
يسـتعـمـلونـهـا للـتـجمـيل والـزينـة ضنك
احلـيــاة هـنــاك يـدفــعــهم إلى اإلفـراط في
اسـتعـمالـها لكـن بالضـرورة يخـتلف عن
سـبب اسـتـعـمـالـنـا نـحن لـلـعـطـور نـحن
نــريــد أن جنــمّـل احلــيــاة أن جنـــعــلــهــا
ــوت مــقــبـــولــة وسط هــذا الــركــام من ا
اجملاني أو القرف الـعطور بحـياتنا مثل
حـاجـة لـتـغـطـيـة خـرابـنـا الداخـلـي إنّـها
ضرورية كي تـرى اجلمال يـغلّف احلياة
ال نراه لـكننا نـرغب بشدة بـوجوده على
الــعـكس من أهل الــغـرب"."جـمـرات يـارا-

ص."113
ال تـخـلـو اجلـمـلـة الـسـرديـة في نـصوص
الــكــاتب مـن دالالت إشــاريــة تــكــشف عن
اخلطـاب ولنصٍّـمضمـر مقصـود السيما
في قــراءة مــجــمل نــصــوصـه الكــتــشـاف
الـبــنــيــة اإلطــاريــة الــعــامّــة الـتـي حتـدّد
فردة الـسردية وهي موجّـهات اختيـار ا
فـي أغــلب األحـــيــان التـــكــون بـــريــئــة أو
ـا مـرســومـة رســمـا دقــيـقـا عــفـويــة وإ
لـكـشف حـالـة من حـاالت الـقـبـح أو الورم
الـفـكـري " الـتـفــسخ والـروائح الـعـفـنـة"
التـبتـعد كـثـيرا عـما يـراه أو ماتـشكّل من
تراكم معرفي في تفكيك احلكايات
تداولـة شفاهـيا والتي رويـة وا ا
حـــمــلـت شــفـــرات ورســائـل بــثت
مــفـــاهـــيم بــالـــيـــة وعــشـــشت في
الذاكرة اجلمعية لتكون فيما بعد
أشـبه بـالـثـوابـت الـفـكـريـة وهذه
ـتوارثـة هي مايـسعى الثـوابت ا
إلـى تفـكـيـكهـا وإعـادة تـشكـيـلـها
وفق جـمـالـيـات الــعـصـر لـتـكـون
الصـورة أكثـر بهاءً وبـعيـدا عما

علق بها من شوائب.
في الـــعـــودة إلـى نصّ " شـــيش
كـــبــــاب" من مــــجــــمـــوعــــته "تل
حــرمل- "2012نـــقــرأ اآلتي "لم
تــنـتــشـر رائــحـة الــتــفـسّخ رغم
مرور ألف واربعـمائة سـنة فما
زالت االصـوات مـن قـبـر الـولي
الـصـالـح في قـنــبـر عـلي تــثـيـر
الـهـلع فـي الـشـوارع اخلـالـيـة مـنذ
أمـد ورغم ان األلـفـيـة اجلـديـدة سـتـدخل
التـاريخ عما قـريب  بيـد ان الغرفـة بقيت
عـلى حالـها وكـأن تعـاقب االمد الـطويـلة
لم يغير من واقـعها شيئـا هي مثل بقعة
ـا في مــعـزولـة من مـجــرى االحـداث لـر
ـرور الــطـويل لم حــالـهــا عـلــة بـيــد أن ا
يشكل عـالمة فارقة الـغرفة تـقع بالضبط
ـتد طـولـيا بـعـد الزقـاق الـسادس الـذي 
سجـد لكنه ينثـني قليال بعد مع حائط ا
ـيالن هذا تكرس يل نـحو الشرق ا ما 
ـرور الـوقت كانت االلف شـيئـا فـشيـئا 
واالربـعـمـائة كـافـية الن حتـرفه كـلـية الى
االجتــاه االخـر الــذي يـفــضي الى خـارج
ـنطـقة بـالـكامل هـذا ما حـدث بالـضبط ا
فـي كل االحــــيــــاء"."مج –تل حــــرمل- ق-

شيش كباب–ص."81
قـتـبس الـنصّي الـكـثـير من يـحـمل هـذا ا
الدالالت اإلشارية لبنى إطارية مرفوضة
وأخـرى مـقــبـولـة وتـكـاد تـشــكّل الـبـنـيـة
الـعامـة لـلـخـطـاب السـردي الـذي يـتـبـنّاه
الــكـــاتب في هــذا الــنــصّــأو الــنــصــوص
السابقة والالحقـة فهي بنية مركزية في
مـنـظـومـة الـكاتـب اجلـمـاليـة فـي إطـارها
الــعــام حــيث يــكـــشف لــنــا تــفــكــيك هــذا
ـقــتـبس إلى وحـدات نــصّـيـة مـســتـقـلـة ا

تفصح عن  بنية هذا اخلطاب.
أوال: التفسخ.

ثانيا: ألف وأربعمئة سنة.
ثالثا: أصوات تثير الهلع.

رابعا:الشوارع خالية.
خـــامـــســــا: ألـــفـــيــــة جـــديـــدة ســــتـــدخل

التاريــــــــخ.

كـــنت  قـــد عـــزمـت عــلـى إعـــادة  قــراءة
النـصـوص الـقصـصـيـة لـلقـاصّ حـمـيد
الـربـيـعي أيّام  احلـظـر اإلجـبـاري الذي
فـرض عـلـيـنـا بـسـبب جـائـحـة كـورونا
ولدت هـذه الرغـبة بـعد أن اطّـلعت على
آخـر أعمـاله "جـمرات يـارا" والـتي كان
ـفـتـرض صـدورهـا مع بـدايـة هـذا مـن ا
إلّاأنّ العام عن "دار صـفافة –القاهرة "
اجلـائــحـة عـرقــلت هـذا اإلصــدار عـلى
الـرغـم من أنّ الـروايــة جــاهـزة لــلــطـبع
بـــعــد ان اســـتــكـــمــلـت الــدار إجــراءات
الــــتـــصـــمــــيم الــــداخـــلـي واخلـــارجي
ـــراجـــعــة واالنــشـــغـــال في مـــشــروع ا
والكتابة عن تلك النصوص دفعني إلى
أن أعــدّ مــجـمــوعـته األولـى "تل حـرمل"
احلدّ الـفاصل ب مـرحلـت إبداعـيت
في الـتـفـكـيــر الـسـردي مـرحـلـة مـاقـبل
"بــــيت جـــني" وهـي الـــروايـــات "ســـفـــر
الــثـعــابـ –تــعـــالى وجع مــالك–جـدّد
وتى" ومـرحلة موته مرت –دهالـيز ا
مـــــابــــــعــــــد "تل حــــــرمـل" وهي "بــــــيت
جني–قـصص/ أحـمـر حـانة  –رواية/
غـيـمـة عـطـر–قـصص/ وجـمـرات يـارا-
روايـة " ولــكلّ مـرحــلـة لــهـا مالمــحـهـا
وســمـاتــهـا اجلـمــالـيــة وجـاءنـي خـبـر
الـــرحــــيل الــــصـــادم وأنـــا فـي نـــشـــوة
الـكتـابـة شلّـني وأبكـاني وأدخـلني في
حــزن مــضـاف قــبل ان أخــرج من حـزن
صــديــقـنــا الــعـزيــز الــقــاصّ والـروائي
"مــحــمـد عــلــوان جـبــر" وبــعــده رحـيل
الــصـديق الــنــاقـد والــشــاعـر والــكـاتب
الـــصـــحــــفي "رزاق إبـــراهــــيم حـــسن"
تــكــالــبـت عــلــيــنـــا األحــزان ونــحن في
ـنزلي نبـكي رحيل أحبـابنا محـجرنا ا
ـــبـــدعــــ الـــكـــبـــار تـــوقّـــفت عن من ا
الـتــواصل فـقــد غـلــبـني حــزني وهـذا
مــاكـتـبــته قـبـل سـمـاعـي خـبـر الــرحـيل

ؤلم والصادم.. فجع وا ا
تثير نـصوص حميد الـربيعي السردية
الـكـثيـر من األسـئلـة أثـناء فـعل الـقراءة
أو مـا بـعــده وهـو األمـر الــذي يـضـفي
ــتــابــعــة لــتــلك الــنــصـوص نـشــوة ا
وبناء والتواصل معـها والتفكـير بها
حـوار مــســتـمــر مع شــخـوص ورؤى
وتـــصــــوّرات تــــكـــشـف عن الــــزوايـــا
ـضــيـئــة في هــذا الـكـون ــظـلــمـة وا ا
الــشــاسع فـــالــكــاتب اليـــفــكّــر أثــنــاء
الــكـتـابــة الـســرديـة (الــقـصـصــيـة "تل
حــرمل بــيت جــنـي غــيــمــة عــطـر أو
الـروائـية"سـفر الـثـعابـ تـعالى وجع
مــالـك جــدّد مـــوته مـــرتـــ دهــالـــيــز
ـا يحـدث ب ـوتى أحمـر حانـة ")  ا
قــدمـيـه خـافــيــاً رأسه هــربــا من رؤيـة
الـــعـــواصف الـــتي حتـــيط بـــاإلنـــســان
وتــدمّـــر وجــوده بـــدوافع وفـــلــســـفــات
وإطارات سـياسـية وفـكريـة حتدّد قدرة
الـعـقل عـلى الـتـجـاوز لـيـدور في دوالب

ناعور األفكار.
في قـراءاتي لــلـكـاتب حــمـيـد الــربـيـعي
أجده مـختـلفـا ومتجـاوزا في مرحـلت
كــتـابـتـ األولى  في نـصـوص إثـبـات
الوجود اإلبداعي الـتي كتبت في الربع
ـرحــلـة ـاضـي وا األخــيـر من الــقــرن ا
الثانية في نصوص التجاوز اإلبداعي
وهـذ مايـحـتاج إلى دراسـة مسـتـفيـضة
حتــدّد وتــرسم ســمــات كلّ مــرحـلــة من
ــرحــلـتــ ســواء في كــتــابـة هــاتــ ا
الــقـصــة أو الــروايــة وهـو مــا نــسـعى
لتحقيقه في هذه الدراسة معتمدين في
ــكن ان ذلك عــلى قــراءة الـــنصّ ومــا 
يكشفه مع إزاحة اإلسقاطات اخلارجية
الـتي قد تـفرض هـيمـنتـها علـى القراءة
الـنـصـيـة وتـضـعـهـا فـي إطـارات خارج

موضوع هذه الدراسة.
q¹ËQ² « W¹dŠ

تمنح الـسرديات الـقصصيـة والروائية
ـتــلـقّي حـرّيـة الـتـأويل واالنـطالق في ا
فـــضــاءات أوسع من فـــضــاء اجلـــمــلــة
ا تـتوفر عليه السردية الـنصية وذلك 
من مـحـموالت ودالالت إيـحـائيـة تـنشط
اخلــــــزين الــــــصــــــوري فـي الــــــذاكـــــرة
الـشخـصية وتـؤسّس عالقـة تواصـلية
ـكـتــوب والـنـصّـالـرؤيـوي بـ الـنصّ ا
اخملــزون في الــذاكـــرة حــيث يــتــشــكّل
نـاجت الــعالقـة احلــواريـة الــتـواصــلـيـة
مشهدا مركّبا خارج م النص وناجتا
ــتــلـقّي مـع الـنصّ عــنه يــوطّـد عالقــة ا
ويـــحـــثه عـــلى الـــتــــواصل في الـــفـــعل
الـــقــرائـي وقــد تـــكـــون هـــذه الــعـالقــة
تلقّي التفاعلـية الثقافيـة ب النصّ وا
لعبة تمارس بـذكاء واتفاق ضمني ب

الـنصّ ومتـلقّـيه يقـوم برسـمهـا ونسج
خـــيــوطــهــا العب خـــارجي كــأن يــكــون

السارد أو منتج النص ذاته.
لمة الشتات

يشـير حمـيد الـربيعي في كـلمة تـصدير
مــجــمـــوعــته الـــقــصــصـــيــة األولى "تل
حـرمل –دار تــمــوز –ســوريــا- "2012
إلى همّ مـشـتـرك  يالحـق كُـتّـاب الـعراق
فـي الـشـتــات الـذين تــوزعـوا عـلى دول
العالم اخملتلفة بعيدا عن مستقرهم في
فـفي رحـلـة الـشـتات وطن يـطـرد أبـنـاءه
ستـقر ضاعت والضـياع والبـحث عن ا
الـكثـير من األوراق الـتي تـوثّق خريـطة
اإلبداع وترسم مـسارات تطـوّر الكاتب
حـيث إنّـه في رحـلــة الـتــنـقّل يــكـون من
الــصـعب جـدا االحـتــفـاظ بـتـلك األوراق
ــتــنــاثــرة أو تـراجـع أهـمــيــتــهــا أمـام ا
أولـويات وجـوديـة وإنسـانـية إذ يـقول
في ذلـك الـتــصــديــر الــذي حــمل عــتــبـة
"أوراق مــتــنــاثـــرة" اآلتي "بــســبب عــدّة
نكبات وتـنقالت شملـت أصقاعا شتّى
بلدان عدة انتـقلت إليها بـعضها قسرا
والــــبـــــعض اآلخـــــر مـــــجــــبـــــرا أخــــاك
البـــــطـل""مج –تـل حـــــرمل –ص ?"7ثم
يـضــيف "مـنـذ الـعـودة إلى الـوطن وأنـا
أحـاول أن أجـمع شـتـاتـي لـكن الـكـثـيـر
من الــــقــــصص قــــد ضــــاع في خــــضمّ
الـوجع الذي اكـتنـفـنا عـند الـوالدة على
شواطئ الرافدين هـذه القصص بعض
ـبـعـثـرة لألمـانة مـاتـبـقّى من األوراق ا
التـاريـخـيـة وألهـميـتـهـا جتـمع هـنا في

كتاب"."نفسه –ص."7-8
تـنفـتح هذه اإلضـمامـة القـصصيـة على
قـصـة "كـان مـزهـرا مـثل شـقائـقه" وهي
القصّة التي كتبت في "الكويت-"1985
حـــــسـب مــــــا مـــــثــــــبّـت في نــــــهــــــايـــــة
وتـنـتــهي بـنصّ "شـيش كـبـاب" الـقـصـة
الـذي كــتب في " بـغـداد ?"2012 –وما
بينهما جاءت أربـعة نصوص قصصية
هـي "قــطـيـع غــربـان-  دمــشق- ?1983
تعال نرقص–فينا- ?1987شيء يشبه

الـضــجـيج- فـيـنـا ?1990 –تل حـرمل-
طـــــرابــــلس- ?"1997من خـالل قــــراءة
الـــســــنــــوات الــــتي ذُيّــــلـت بـــهــــا تــــلك
الـنـصــوص فـإنّـنـا نـقــرأ ضـيـاع ثالثـ
عــامــا بــ مـدن وبــلــدان مـخــتــلــفـة لم
يـخرج مـنهـا الكـاتب إال بستّ نـصوص
سـردية قـصيـرة وهو أمـر غيـر منـطقي
ــكن الـــركــون إلــيه فـــهــو أقلّ من وال 
الـقــلـيل ومــاضـاع مـن الـنــصـوص هـو
الكـثـيـر ولـكن لـو سألـنـا سـؤاال بـريـئا:
هل فـقد الـكثـير? أم تـمّإهـماله عن قـصد
من قــبل الــكــاتب?كــيف ســيــكـون شــكل

اجلواب على ذلك التساؤل?
ـــكن اإلجـــابــة عـــنه هـــذا الـــســـؤال ال 
بـسهـولـة أو عجـالة وإنّـمـا يحـتاج إلى
قـراءة مـتـأنّـيـة إلنـتـاج الـكـاتب الـسردي
في حدَّيه الـقصصـي والروائي للـتعرف
عـلى طـريـقـة تـفـكـيـره الـسـردي اخلاصّ
الذي يحدّد نظرته للنصوص وهو أمر
في غــايـة الــصـعـوبــة يـتــطـلّب تــفـكـيك
ـنـظـومـة الـسـرديـة والـفـكـريـة الـعـامّـة ا
ومـــديــات انــشــغــاالتـه اإلنــســانــيــة في
ـتـغـيــر اإلنـسـاني خـارج الـنـظــرة إلى ا
اإلطــارات الـــثــابــتــة الــتـي تــســعى إلى
إعاقـة اإلبداع كأن تـكون إطارات فـكرية

أو نفسية أو اجتماعية.
تـــكــشف الـــصــفـــحــة " "91عن مـــســرد
طبوعة للكاتب والتي سبقت األعمال ا
إصــدار هـذه اجملـمـوعــة وهـذه األعـمـال
الـــســرديــة هي أعــمـــال روائــيــة "ســفــر
الثـعـاب ?1987 –تـعالـى وجع مالك–

– 2012"?  ?2012جـــدّد مــوتـه مــرتــ
وقـد رســخت األعــمــال اسم الـكــاتب في
اجملتمع األدبي إلّا أنّ ما رسم من خالل
تلك األعـمال عـلى الرغـم من خصـوصية
احلـــضــور ومـــا قــدمـــته من كـــشــوفــات
جمالية لم يكن في مستوى ما كان يفكّر
بـهأو يـطـمح له عـلى الصـعـيد اجلـمالي
ـتـلـكه هـذا العـالم من ـا  عـلى الـرغم 
طــاقــة ســـحــريــة وتــبــنـي الــكــشــوفــات
بعدة ستقبلية لذا كانت النصوص ا ا
أو التي ضاعت في تنقّالت الشتات أقل
ـستـوى الـذي يطـمح له الـكاتب أو من ا
خـطّط له مسـتقـبال لـذلك اختـار عيّـنات
من تـلك الــنـصـوص وهــذه الـنـصـوص
هي نــصــوص إمّــا ولــيــدة أو نــاجت عن
سـرديات روائـية سـابقـة أو إنهـا بذرات
لـم تـزهــر بــعـد وتــنـتــظــر إنـبــاتــهـا في

سرديات قصصية وروائية الحقة.
ســــــوف أذهب مـع فـــــرضـــــيــــــةأنّ تـــــلك
الـــنـــصـــوص الــــقـــصـــيـــرة هي بـــذرات
لـسـرديـات روائـيـة أو قـصـصـيـة تـظـهـر
الحـــقـــا بــــ مـــدّة وأخـــرى قـــد تـــكـــون
متباعدة أو مـتقاربة زمنيـاًإلّا أنّ الثيمة
ـركـزيـة تــبـقى تـرنّ فـي ذاكـرة الـكـاتب ا
تبحث عن أرض صاحلة لإلنبات فبُناة
األفـكار وإن ظـهرت هـنا أو هـناك بـشكل
إلّا أنّـهـا تبـقى حـية في انـتـظار خـجـول
ـنـاسبـة وهـنـاك أيـضا حلـظـة الـوالدة ا
من األفـكار الـتي تكـشف عن نـفسـها في
أكثـر من موقـع أو عمل وبـأوقات زمـنية
مـتـفاوتـة ومـازالـت تبـحـث عن تـربـتـها
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لن يـــنـــتـــهي أول اخلـــيط الـــســردي في
نـهــايـة قــد تـكـون مــفـتـرضــة في نـصّـأو
تـــنـــقـــطع عن الـــظـــهـــور فـي نـــصــوص
إلّـا أنّ األفـكــار تـبـقى قــائـمـة في الحـقــة
الرؤى والـتصورات والـشخوص لـتبقى
قـائـمـة في ذات الـنصّ ولـيس هـيـكـلـيته
الـهـنـدسـيـة الـبـنـائـيـة إذ تـبـقى الـفـكرة
روحاً الئـبة تبحـث عن التجـسيد األمثل
حـتى وإن كـان ذلك الـتـمثـيل افـتـراضـيا
ـتـلقّي في "جـمـرات يار –دار في ذهن ا
صـــفـــاف –مـــصـــر- ?2020وحتـــديـــدا
ــقـطع الـسـابع تـرد هـذه اإلشـارة "كـنّـا ا
عــلى وشك الــوصــول إلى مــرقـد الــولي
الـصالح في اجلـزء الـشـمالي من احلي
الـذي يـفضي إلى سـاحـة زبيـدة الـناس
ــكـان مـقـدّســا في مـا مـضى تـعـدّ ذلك ا
لـكـني أرى بــعض الـصـبـيــة قـد تـبـولـوا
عــلى احلـائط ومـجــراه حلـظـة انـحـداره
يـزا لكنه إلى األسفل لم يـرسم شكال 

تــرك أثــرا كــمــا احلـيــطــان قــد تــآكـلت
الـدورة الـكامـلـة من الدوران عـبـر األزقّة
ـرقد جـعلـنا نـستـدير وصـوال إلى باب ا
إلى الشـرق ثم ننعـطف جنوبـا أو غربا
ــرقــد لم يــقـــال إنّ مــوضع الــبـــاب في ا
يثـبت في مكـانه ففي كلّ مـرة ب ح
من الدهـر وآخر جتده الـناس وقـد غيّر
مـوضعه هـو اآلن في الـطرف اجلـنوبي
رقد لم أكن متلهفا الغربي من صحن ا
ــا ســـيـــطـــرحه أســـطى طـه من أفـــكــار
بخـصوص القـبر فأنـا أعرف أن الرجل
كـان يـطرح أفـكارا عـدة يـتركـهـا سائـبة
وفـي الـيـوم الـتـالي يـعـود فـقط إلى تـلك
التي نـضجت دون سـواها مـا قاله عن
فكرة مجنونة لم يرق لي ولم آخذه على
مــحــمل اجلــدّ بــاعـتــبــاري قــد تــعـودت
طريقة تـفكيره سابـقا ضمن هذا اإلطار
لم أحسـب مدى الـتغيـير الـذي حدث له
حــتـى تــفــاجـــأت بــالـــفــكــرة الـــتي كــان
في أثناء مشينا يحصيها على أصـابعه

رقد. باجتاه ا
- " انظر .. تمعن .. ماذا ترى ?".

- قــبـر الــولي الــصــالح وبـجــواره قــبـر
اليهودي ذي الثعبان". 

-" يـابني صـحّح مـعلـومـاتك اليـهودي
ـتـلك ثــعـبـانـا إنّـمــا وفـد إلى الـقـبـر ال
الحقا وتوطّن فيه بعضهم أشاع اخلبر
." سـك كي التـنـتهك حـرمـة اليـهـودي ا
"روايــة جــمــرات يـارا –مــنــشـورات دار

صفافة –مصر  -2020ص."49 -48
ـقــطع بــاجلـديـد عــلى مـا لم يـكـن هـذا ا
يكتبه الربيعي وإنّـما جاء متماهياً مع

سادسا: الغرفة على حالها.
ـتـشـكّل عالمـة سـابـعــا: بـقـعـة مـعـزولــة 

فارقة.
يل إلى الشرق. ثامنا: الزقاق 

تاسـعا: ألف وأربعـمئة كافـية ألن حترفه
إلى االتّجاه اآلخر.

عــاشــرا: االنــحـراف يــفــضي إلـى خـارج
نطقة بالكامل. ا

تـغيّرات تـغيـر الزمني يـؤدّي إلى ا إن ا
اجلـمـاليـة والفـكـرية في هـذه الـبقـعة من
العالم مهما كانت هـذه البقعة ساكنة أو
تـوصف بـالـسـكـونـيـة أو اجلـمـود حيث
تـشـيـر اجلمـلـة العـاشـرة إلى االنـحراف
سار سـار العـام وا وهو انـحراف عن ا
تـراكم العقـائدي أو اإلطاري العـام هو ا
ا الذي يـؤدّي إلى التـطور والـتقـدم وإ
إلى اجلمـودية والـتحـجّر من والـبقاء أو
تفسخة والرائحة التعايش مع اجلثث ا
ـسك الــنــتــنـة بــســبب اخلــمــول الــذي 
بــالــقـاطن فـي تـلك الــبــقـعــة وهــو لـيس
ـا هو خـمول فـكري خـموال جـسديـا وإ
عام يـقيّـد احلريـة اإلنسـانيـة لكن الزمن
ـسـارات الـفـكـريـة ومـتـغـيـراته يــحـرف ا
رغما وليس طوعا باتّجاه التغيير نحو
الــضـــفـــة األخــرى وهـي الــضـــفـــة الــتي
تـخــتـلف وتــتـقــاطع مع الـضــفـة األولى
ـكـان ذاته من "بـقـعـة مـعـزولة" لـيـخـرج ا
عـالم وهو إلى مكـان حضـاري واضح ا
األمــر الــذي نــلــمــسه بــشــكل واضح في
الـســرديـة الــروائـيــة "أحـمــر حـانـة –دار

حميد الربيعي

الــكــتــاب في والدة نص مــتــكــامل من
هــذه الـتــشــظـيــات الـنــصــيـة في زمن
الحق يـنتـظر اكـمال ونـضج  احلكـاية

كما يطمح أن تكون.

صـفـافة –الـقـاهـرة" إذ تشـكل تـشـظـيات
احلــكــايـة وتــمـظــهــراتـهــا في نــصـوص
مـتــبـاعــدة زمــنـيــا وإجـنــاســيـا "قــصـة-
روايــة" حــالــة من الــقــلق اخلــاصّ لـدى
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ليـس غريبـا أن تختـلف الشعـوب مع بعضـها تـبعا لـتضارب مـصاحلهـا ومن طبائع
االمـور ان حتكم سـ التدافع الـعالقات الـدولية . ولـيست كل الـنوايا الـقابـعة خلف
اقـة بـريـئة وال كل مـا يـقـال في االعالم عن دوافع االعـمـال السـيـاسـية ـظـاهـر البـرَ ا
اء ما يـظهر منه صحيحـا بل عادة ما يكـون اقرب الى جبل اجلـليد الطـافي فوق ا
ـؤامرة والـولع بـها يـعد هـوسا ال يشـكل سـوى جزء بـسيط من حـجـمه . ان نظـرية ا
عـصـابــيـا ولـكن هـذا ال يـعـني بـحـال ان الــدول جـمـعـيـات خـيـريـة وال يـدل عـلى ان
ؤامـرة مـوجودة مـنذ بـواكـير الـبشـرية اخملـططـ االسـتراتـيجـيـ حمالن وديـعة فـا
ـر قابيل مكـيدة قتل اخـيه هابيل .  من بـداهة القـول أن االمور التي تدور ومنذ أن دبّ
حول الـعالم لم تـعد عـفوبـة وبريـئة تـمامـا فثـمة مـتربص دولي يـأخذ شـكل افراد او
ـصاحلهـا فعلى جـماعات او شـركات عـابرة للـقارات او دول تـكيف األحداث وفـقا 
ـثــال ال احلـصـر: لن افــاجـأ ان ظـهــر االن او بـعـد حــــــــ ان هـذا الـوبـاء ســبـيل ا
(كــوفــيـد 9 ) وبــاء مــدجّن مــصــنّع في مــخـتــبــرات مــراكــز تـصـــــــــنــيع االســلــحـة
ـهم ان وراءه ما الـبـايولـوجـيـة.سـواء أكـان مسـيـطـرا عـليـه أو خرج عن الـسـيـطـرة ا
وت وراءه !!! في احملصلـة صار الوباء حقيقة مـرَة واالصابات فيه مؤكدة وحاالت ا
تـرتب علـيه مؤكـدة بـاحصـاءات رسمـية .  ان شـيئـا مـا في هذا الـوباء يـستـعصي ا
ا وراءه ال يسـوَغ التـهاون في الـوقوف امامه عـلى الفـهم ومع ذلك فأن االنـشغـال 

والتعاطي معه كأمر واقع .
w Ëœ „uKÝ

اال من حولـنـا مـشـغولـة بـتـنـميـة بـلـدانهـا ولن جتـد بـأسـا ان وجدتـنـا نـحن الـعرب
ـتـداعي . ولفـرط اعتـيـادنا تـاريـخيـاعلى فـريـسة من أن تـنـهش من جسـدنـا الواهن ا
مثل هذا السـلوك الدولي تعاملنا معه بوصفة من الـس الكونية ومن صلب الطبيعة
الـبـشــريـة اجملـبـولـة عـلى حب الــذات وتـربص الـفـرص لالنـقــضـاض عـلى الـفـريـسـة
هم واألهم شـتت الـواحـد تـلـو االخـر. ا الـضعـيـفـة الـقـاصيـة وعـلى افـراد الـقـطـيع ا
واألكـثــر أهـمــيـة أن نــعـرف من نــحن ? ومــاذا نـريـد مـن دنـيــانـا ? وكــيف نـصل الى
ا تريده امـريكا او تركـيا او ايران او غيـرهم مهم ال الننا مبتغـانا ? ان االنشغـال 
جند في بعـضه اسباب استـقواء على بعـضنا بل ألن من احلصـافة أن تعرف الدول
ـشغـولـة ببـناء ذاتـهـا ما الـذي يتـربص بـها كي تـأمن جـانبه ومـا الذي يـنـفعـها من ا
الـعالقـات االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة . االهم من ذلك ان جنـد نـحن ذاتـنـا كي ال نـذوب في
ذوات االخرين وان نتـلمس طـريقنـا كي ال نتيه فـي دروب االخرين ونذهب بـعيدا عن
مـبتـغـانا فـتذوي جتـربتـنا وتـذروهـا رياح مـبدئـيا نـحن نعـرف مـا تخـتزنه ارضـنا من
خيـرات وما تـنطـوي عـليه بـلدانـنـا من قدرة بـشريـة ناهـيك عن الـدوافع احلضـارية
فترض انها وقود مناسب لعملية الدفع الى االمام لكن غياب االرادة عن التي من ا
االمة يـعطل نـهوضـها . ال جنـافي احلقـيقـة ان قلـنا ان ثـمة خـلال واضحـا في آليات
التثقـيف وأساليبه وان مسارا فكريا طاغيـا يأخذنا بعيدا عن اجلادة . فجلد الذات
ـرتـكبـة حتـولت عـلى نـحـو غيـر مـسـبوق الى والشـعـور بـالـدونيـة وتـعـظيـم االخطـاء ا
شعور اسود بـالقنوط والنكوص فضال عن طغيان ثقافة النغوص في أوساط شعبية
واسـعـة .  هذه كـلهـا عـوامل كابـحـة للـصيـرورة احلـضاريـة التي البـد لـنا من تـلمس
ـقـدمـة من ذلك الـتـوقـف عن الـنـظـر الى ذواتـنـا بـدونـيـة آلـيـاتـهـا الـصـحــيـحـة وفي ا
وانهزاميـة . ليس العمى ان تفـقد البصر فال تـستب طريـقك اال بدليل بل العمى ان
تـملك عـينـ سلـيمـت لـكنـهمـا شاخـصتـان على بـعيد تـأمل خيـره فال يأتـيك منه اال
شرّ وال تنـظر حتت قدميك لترى ان ما تـقف عليه ان هو اال صخرة من ذهب يتألأل

من ب التراب الذي يغطيه.
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إيليا فورموزا
هـكذا صـاح البـحارة الـبرتـغالـيون وهم
طـلة يـقـتربـون من شـواطئـهـا الدافـئـة ا
عـلى احمليط الهادي : اجلـزيرة اجلميلة
.. اجلـزيرة اجلميلة . وصار الغربيون 
ومـعـهم الـعالم أجـمع  يـطلـقـون علـيـها
مـنذ ذلك الوقـت  اسم " فورموزا " الذي
عُــــرفت به طــــويالً  قـــبـل أن تـــصـــبح "
تـايوان " أو جمهورية الص الوطنية 
وعـاصمـتها " تـايبيه "  تـمييـزاً لها عن
اجلـمهورية احلمراء  جمهورية الص

الشعبية  وعاصمتها بك " بيجينغ  .
لـقد قُدر لهذه اجلزيرة الصغيرة التي ال
يفصلها عن البر الصيني سوى مضيق
سـافة ال تزيد عن 140 كم  فـورموزا و
أن تـصـبح خـنـجراً في خـاصـرة الـص
الــشــيـوعــيــة  مع أنــهـا مــثل حــبـة ذرة
صـغيـرة إلى جانب بيـدر كبـير  أو مثل
عـصفـور صغيـر بجـانب فيل ضخم  أو
تــنــ  فـفي حــ أن مــسـاحــة الــصـ
الـشـعبـية تـكاد تـصل إلى عشـرة مالي
كـيلـو متـر مربع " وتـعادل مـساحـة قارة
أوروبـــا بــكل دولـــهــا "  فــإن مـــســاحــة
تــايـوان ال تـزيـد عن 38 ألـف كـيـلـو مـتـر
مـــربع  وفـي حــ يـــصل عـــدد ســـكــان
الـص الشعبيـة إلى ما يقرب من مليار
ونــصف " ضـعف سـكـان أوروبـا  وربع
ســكـان الــعـالـم كـله تــقـريــبـاً " فــأن عـدد
سـكان تـايوان  أو الـص الـوطنـية  ال
يـتجاوز الـ  24مـليـون نسـمة  ومع ذلك
فــإن هــذه الـدولــة الــصــغـيــرة  ســبـبت
والزالـت تسبـب صداعاً فـي رأس الدولة
الــكـبــيــرة الـتي تــصــر عـلى أن تــايـوان
مــاهي إال جـزء ال يـتـجــزأ من امـتـدادهـا
البحري في بحر الص اجلنوبي. ومن
ـفـارقـات الطـريـفة في هـذا الـشأن  أن ا
تـايــوان حتـمل اسم الـصـ الـوطـنـيـة 
وهـي أول جـمـهــوريـة حـديــثـة أعـلن عن
اقــامـتـهـا الـقــائـد الـثـوري سن يـات سن
مـؤسس احلزب الـقومي " الـكومـنتانغ "
ثالً بـعـد ازالـة الـنـظـام االمـبـراطـوري 
بـآخر أسرة امـبراطورية حـاكمة  اسرة
تشينغ  إذ أعلن س الذي صار يسمى
بـــأبي الـــصـــ  قـــيـــام اجلـــمـــهـــوريــة
الـصيـنيـة في األول من كانـون الثاني /
يـنـايـر 1912 فـيـمـا يرجع تـاريخ الـص

الـشـعـبيـة إلى األول من تـشرين األول /
أكتوبر 1949!.. لكن كيف حدث ذلك ? . 

قصة مدينت .. تايبيه وبك
بـعـد تـأسـيس اجلـمـهـوريـة الـصـيـنـيـة 
نــــــــشـب اخلـالف بــــــــ رفـــــــــاق األمس
ـــتــــوحـــدين ضـــد احلـــكـم االقـــطـــاعي ا
واالمـــبـــراطــوري  وتـــطـــور إلى قـــتــال
مــســلح وحـرب عــصـابــات طــويـلــة بـ
احلـزب الـقـومي " الكـومـنـتانغ " بـقـيادة
تـشـيانغ كـاي تشـيك من جهـة  واحلزب
الــشــيــوعـي الــصــيــني والــتي انــتــهت
بـهروب القوميـ إلى جزيرة فورموزا "
تـــايـــوان "  حــامـــلـــ مـــعــهـم  تــاريخ
تـأسيس اجلـمهـورية لـيجـعلـوه تاريـخًا
جلـمهورية الص الوطـنية  فيما أعلن
مـاوتـسي تـونغ زعيـم احلزب الـشـيوعي
تـأســيس جـمـهـوريـة الـصـ الـشـعـبـيـة
وعـاصـمـتـهـا بـكـ بـعـد انـتـهـاء احلرب
ة الكومنـتانغ . لكن األمر الغريب وهـز
تـحدة االمـيـركيـة ومعـها ان الـواليـات ا
عـــدد من الـــدول األخــرى  لـم تــعـــتــرف
بـالص الـشعبـية الشـيوعيـة احلمراء 
فــيــمــا اعــتــرفت بــجــمــهــوريــة الــصــ

الــوطـنــيـة  وبــذلك أصــبـحت تــايـوان 
ـتـحدة  عـضـواً مؤسـسـاً لهـيـئة األ ا
وأحـد األعـضـاء اخلـمس الـدائـمـي في
مــــجــــلس األمـن الـــدولـي عــــلى صــــغـــر
مـساحـتهـا  وقلـة عدد سـكانـها  نـسبة
ـثالً في الـصـ إلـى الـبـر الـصـيــني  
الــشـعـبــيـة  غــيـر أن هـذا الــوضع غـيـر
ــنـطــقي لم يــسـتــمــر طـويالً  بــعـد أن ا
ـتـحـدة قـراراً تـاريـخـيـاً أصــدرت األ ا
بـرقم  2758فـي اخلامـس والعـشـرين من
تــشـرين األول / اكـتـوبـر 1971 اعـتـرفت
ـثالً وحـيـداً فــيه بـالـصـ الــشـعـبـيــة 
ـوحـدة التي كـانت قـائمـة قبل لـلـص ا
نـشوب احلرب األهـلية  ومـا ترتب على
هــذه احلـرب من سـيــطـرة الـشــيـوعـيـ
عـلى جمهـورية الص  وحتـويلها إلى

جــمــهــوريــة شــعـبــيــة  فــيــمــا ســيــطـر
القوميون على جزيرة تايوان  واعلنوا
فــيــهــا اســتــمــرار جــمــهــوريــة الــصــ
الــوطـــنــيــة . وبــعـــد هــذا الــقــرار الــذي
ــتـحـدة وعـدداً من عــارضـته الـواليـات ا
الـدول على رأسـها استـراليا والـيابان 
تــوالت االعــتـرافــات الـدولــيــة بـالــصـ
الــشـــعــبــيـــة  وبــقــيت واشـــنــطن عــلى
ـعارض إلى أن بـدأت الـص مـوقـفهـا ا

ية  تـلعب دوراً فاعالً في القضـايا العا
ــا جــعل األمــيــركـان يــفــكــرون بــفـتح
صـــفــحــة جـــديــدة مع بــكـــ  ابــتــدأت
بــزيـارة ســريـة لـهــنـري كــيـســنـجـر  ثم
تـكــلـلت بـالـزيـارة الـتــاريـخـيـة لـلـرئـيس
األمـيـركي ريتـشارد نـيكـسون في شـباط
/ فـبراير 1972. ويـعود الـفضل في هذه
الـزيـارة لـهـنـري كـيـسـنـجـر  الـذي يُـعـد
ـبادرة في فـتح تـلك الـصفـحة صـاحب ا
اجلـديدة مع بكـ  لذلك فإن الصـيني
يـحـمـلون مـشـاعـر طـيبـة جتـاهه بـسبب
مــبـادرته الـتــاريـخـيـة تــلك  حـتى انـهم
احـــتــفــلـــوا في الــعــام 2011 بـــالــذكــرى
األربـعـ لـتـلك الزيـارة  ونـظـمـوا ندوة
دعـوا لـها عـدد كبـير من الـدبلـوماسـي
هـمة التي والـباحـث لالحـتفـال بتـلك ا
مــهــدت الــطـريق إلعــادة الــعالقــات بـ
ـتـحـدة وبـحـضـور الـصـ والـواليـات ا
هـنـري كـيـسـنـجـر نـفسـه الذي اعـلن عن
ـناسبـة وكان يـومهـا يبلغ تـأثره بـهذه ا
ا قاله الـثامنة والثمان من عمره  و
ــســؤولـ الــصــيــنــيـ فـي تـلك احــد ا
الــنـدوة : " مـنــذ اربـعـ عــامـاً  تـعـاون
الـزعـيـمـان الـصـيـنـيـان مـاو تـسي تـونغ
وشـو ان الي مـع نـيـكـسـون وكـيـسـنـجـر
لــفـــتح الــبــاب لـــلــعالقــات الـــصــيــنــيــة

االميركية . 
وفي مـذكـراته يـشيـر كـيـسنـجـر إلى تلك
الــرحــلـة الــسـريــة األولى إلى بــكـ في
تموز 1971 مـنوهاً إلى أنه لم تكن هناك
ثـقـة متـبادلـة ب الـطرفـ  كمـا حتدث
مـع شـــو ان الي فـي زيـــارتـه الـــســــريـــة
الــثــانــيــة خالل شــهــر تــشــرين االول /
اكــتــوبــر مـن الــعــام نــفــسه الــتي تــمت
بـحـجة تـهيـئـة زيارة نـيـكسـون أحاديث
خـاصة حول السياسة الدولية  وآنذاك
كـــانت واشـــنـــطن تـــعــتـــرف وبـــصــورة
شـرعـية بـحكـومة جـمهـورية الـص في
تــايـوان " فـورمــوزا " وكـأنـهــا تـمـثل كل
ـــتــحــدة الـــصــ  وكــانـت الــواليــات ا
ــعـــاهـــدة دفــاع تـــرتـــبط مع تـــايـــوان 
مـــشــتـــرك  وهــنـــاك قــوات عـــســكـــريــة
أمـيركية ترابط في اجلزيرة  ثم تعددت
زيـارات كيـسنجـر بعـد أن توطدت الـثقة
ت نــوعـاً مـا بـ واشـنـطن وبـكـ  و
صـــداقــــة ومـــودة بـــيـــنـه وبـــ رئـــيس
الـــوزراء الـــصـــيــنـي شــو ان الي  ومن
طـريـف مـا يـذكـره عن زيـارته اخلـامـسـة
لـبـكـ في شـباط / فـبـراير 1973 لـقـاءه

وحديثه مع شو ان الي : 
- أعــتــقــد أن الــســيــد رئـيـس الـوزراء 
الحـظ مـاكــنتُ عــلـيـه من ارتـبــاك الــيـوم

بحضوره . 
اذا ? تساءل شو : و

فقلت له : ألني قرأتُ  ما قد صرّحتم به
لـلـصحـافة  أني الـرجل الـوحيـد  الذي
يـسـتطـيع أن يـتكـلم طـوال نصف سـاعة

دون أن يقول شيئاً .
فـقال شو مازحاً : أظن أني قلت : ساعة

ونصف . ! .
هـنـري كيـسنـجر  مـذّكرات ج 2 تـرجـمة
عــاطف أحـمـد عــمـران  األهـلـيــة لـنـشـر
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لــقــد أولى أغــلـب الــرؤســاء األمــيــركـان
الـذين تعاقـبوا على البـيت األبيض بعد
نـيكـسون  أهـميـة خاصـة للـعالقات مع
الص  وتنافسوا في توطيد العالقات
مــعــهـا وبــاألخص في مــجــال الـتــعـاون
االقـتصادي والتبادل التجاري  وقاموا
ـتبادلـة  ابتداءً بـالعديـد من الزيارات ا
بـجيـرالد فـورد وانتهـاء بدونـالد ترامب
مــروراً بـجـيـمي كـارتــر ورونـالـد ريـغـان
وجـــورج بــوش األب وبــيل كـــلــيــنــتــون
وجــورج دبـلـيـو بـوش وبـاراك اوبـامـا 
وكــان من الالفت أن الـرئــيس األمـيـركي

األسـبـق كـارتـر الـذي اقـيـمت الـعالقـات
الـدبـلومـاسيـة ب واشـنطن وبـك في
مــــدة واليـــتـه  قـــد أرسل رســــالـــة إلى
الـــرئــيس تــرامب اطـــلــعه فــيـــهــا عــلى
جتـــربـــته في الـــتـــعــامـل مع الـــصــ 
وأخـبره بصراحة شديدة أن الصيني
ـتحدة كـانوا يـتقـدمون على الـواليات ا
في نـــواح كــثـــيــرة  كـــمــا أبــلـــغه بــأن
ـتـحـدة أنـفـقت تـريـلـيـونـات الـواليـات ا
الـدوالرات عـلى احلـروب في الـسـنوات
األخـيرة  بـينـما اسـتثـمرت الـص في
مـشـاريع مـثل الـسـكك احلديـديـة فـائـقة
الـسرعة التي تعود بالنفع على شعبها
. وفـي مـــذكــــراته الــــتي صــــدرت حتت
عـــنـــوان " حـــيـــاتي " يـــذكـــر الـــرئـــيس
االمــيــركي األسـبـق كـلــيـنــتــون انه قـام
بـــرحــلـــة ســـريــعـــة إلى تـــايـــــــوان في
ــؤتــمـر الــــــعــام 1986 لــيــتــحــدث في ا
الـسـنـوي الـعاشـر لـلـقـادة التـايـوانـي
واألمـيركي عن مستقبل العالقات ب
الـبـلـدين  ومن الالفت أن كـلنـتـون كان
مـهتمـاً بأن التـايوانيـون زبائن جيدون
يـشــتـرون فـول الـصـويـا من آركـنـسـو 
ـنتجات األمـيركية وأنـواعاً أخرى من ا
ــصــنَّــعــة من مــحــركــات كــهــربــائــيـة ا
وعـدَّادات مـواقف الـسـيارات وغـيـرها 
وهــــو يـــــشــــيــــر بــــذلـك إلى أثــــر هــــذه
ـشتريـات في معاجلة جـزء من العجز ا
تصاعد  الـتجاري االميركي الكـبير وا
ومـن جانـب آخـر يـشيـر إلـى أن الـص
قـد عكَّـرت مياه مـضيق تـايوان بإطالق
جتــريــبي لــثالثـة صــواريخ قــريــبـاً من
تــايــوان في مــحــاولــة واضــحــة لـثــني
ـة السـياسـي الـتايـوانيـ الذين عـز
يـنـدفـعـون نحـو االسـتـقالل  مـؤكداً أن
ـــتـــحـــدة ومـــنـــذ أن طـــبّع الـــواليـــات ا
الـــرئــيـس كــارتـــر الــعـالقــات مع الـــبــر
الـصيـني  صارت تـتبـع سيـاسة ثـابتة
فـي االعـــتــراف بـ " صـــ واحـــدة " مع
مـــواصــلــة اقــامـــة عالقــات طـــيــبــة مع
تــــايــــوان  ومــــنــــاداة الـــطــــرفــــ حلّ
خالفـاتـهـمـا حالً سـلمـيـاً   ثم يـتـساءل
كن أن كـلينتون سـؤاالً محيراً ال أحد 
يـجـيب عـلـيه حـتى يـومـنـا هـذا : " غـير
أنّــا لم نُــبّــ أبــداً مـا إذا كــنــا ســنـهب
لـلــدفـاع عن تـايـوان في حـالـة الـهـجـوم
عـــلـــيـــهـــا أم ال ? . وفي صـــفــحـــات من
مـذكــراته يـذكـر أوبـامـا زيـارته لـلـصـ
ن ولـــــقـــــاءه الــــــرئـــــيس جـــــيـــــانـغ ز
وانـطــبـاعـاته عـنه الـتي سـجـلـهـا خالل
قـر الرسـمي الواقع حـفل الـعشـاء في ا
عـلى حافـة بحـيرة هـادئة : " وكـلما زاد
الـــوقـت الـــذي أمـــضـــيـــتـه مع جـــيـــانغ
أحـبـبـته أكـثـر  كـان مثـيـراً لـلـفـضول 
ولــديـه حسّ دعــابــة  واعــتــزاز شــديـد
بــنـفـسه  ولـكــنه كـان دائـمــاً مـسـتـعـداً
لالسـتمـاع إلى وجـــــهات نـظر مخـالفة

له " . 
ن وعــنـدمــا حث كـلــنـتـون الــرئـيس ز
عــلى االلــتــقــاء بــالــداالي المــا الــقــائــد
الديني للبوذي في التبت  أجابه بأن
بــابه مـفـتـوح إذا قـال الـداالي المـا أوالً
إن الـتبت وتايوان هما جزء من الص
! . " حــيــاتـي  بِل كــلِــنــتــون  تــعــريب
محمد توفيق البجيرمي ووليد شحادة
شركة احلوار الثقافي  بيروت 2004.
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أن بـــارومــتـــر الــعالقـــة االمــيـــركــيــة –
الـصينيـة لم يستقـر طويالً في ارتفاعه
 فـسـرعان مـا تتـوالى األحداث دائـماً 
لـتـعـكـر صـفـو هـذه الـعالقـات  فـيـهـبط
إلـى أدنى درجـاته  مـثـلـمـا صـار عـلـيه
الــوضـع بــيـــــنــهــمـــا بــعــد جــائــــــحــة
كـــــــورنـا  COVID – 19 الــتي أدت إلى
انـتـكاسـة خطـيرة فـي عالقاتـهمـا  وقد
تـؤدي بـهمـا إلى ما هـو أسوأ من ذلك 
وال شـك أن االميركي يـعضون أصابع
الـندم واحلسرة على اعترافهم بالص
ـثلة وحـيدة للصـيني  كـلما ساءت
عـالقــاتــهـــمــا وتـــدهــورت  مـــثل الــذي
حـصـل بـعـد جـائـحـة كـورونـا  أو بـعـد
تـطـبـيق الـص لـقـانـون األمن الـوطني
الــذي وقـعه الــرئـيس شي جــ بـيـنغ 
ُستعمرة البريطانية على هونغ كونغ ا
الــسـابــقـة الــتي عـادت إلى الــصـ في

العام 1997.
الحظ أن الصـ  عـلى الـعكس ومـن ا
مـن االحتاد السـوفياتي الـذي تفكك مع
بــدايــة الـتــســعــيـنــيــات  بــدأت جتـمع
ـقـتـطـعـة  بـطـرق سـلـمـيـة  أطـرافـهـا ا
حـدث ذلك على وجه التـحديد في هونغ
ُـــســــتـــعــــمـــرة كــــونغ  وفي مــــاكــــاو ا
الــبـرتــغـالــيـة  الــتي عـادت أيــضـاً إلى
الــصــ في الــعـام 1999 لـــذلك فــأنــهــا
تــعــمل بــســيــاســة الــصــبــر الـصــيــني
ــعــروفــة مع مــا تــبــقى مـن أطــرافــهـا ا
األخــرى  وأكــثــرهــا أهـمــيــة اجلــزيـرة

ــة  أو اجلــمــيــلــة " فــورمــوزا " الــقــد
ــعـاصـرة  وهـي تـواجه هـذه تــايـوان ا
الـقضـية بفـكرة أطـلقت عـليهـا تسـمية "
دولـة واحدة ونظامـان " : " وهي الفكرة
الـعـلـمـيـة لـلـحـزب الـشـيـوعي الـصـيـني
وحـكـومـة الـص حـول حتـقـيق قـضـية
اعـــادة تــوحــيــد الــوطـن وحل قــضــايــا
تـــــايـــــوان وهــــونـغ كـــــونغ ومـــــاكــــاو 
ومـضـمـونـهـا الـرئـيـسي : حتـت مـقـدمة
وحدة الوطن  يتمسك القوام الرئيسي
لــلـــدولــة بــالــنــظـــام االشــتــراكي . وفي
الـــوقـت نـــفـــسه ال يـــتـــغـــيـــر الـــنـــظـــام
الـرأسمالي واسلوب احلياة في تايوان
وهــونغ كـونغ ومـاكـاو لــفـتـرة طـويـلـة 
ـناطق بـدرجة عـالية من وتـتمـتع هذه ا
احلــكم الــذاتي " . وفــقـاً لــهــذه الـفــكـرة
عـادت هـونغ كـونغ إلـى أحـضان الـوطن
ومــاكــاو كل عــلـى حــدة " . " شــ جـ
بـــــيــــنـغ  حــــول احلـــــكم واالدارة  دار
الـنشــــر باللــــغات األجـــــنبية  بـكــ

 .2014 
وفي كــتــابه " الــصـ مــعــجـزة نــهــايـة
صري الـقرن العشرين " يشير الكاتب ا
ابــراهـيم نــافع إلى تـلك الــلـحــظـة الـتي
وقـفت فـيـهـا الصـ عـلى حـافـة احلرب
مع تــايــوان الـتي تــسـانــدهـا الــواليـات
ـتحـدة  ح أجـرى اجليش الـصيني ا
مــنـاورات واسـعــة الـنــطـاق بـالــذخـيـرة
احلـية في خليج تايـوان  بقصد اثبات
قـدرة اجلــيش الـصـيـني عـلى عـزل هـذه
اجلـــزيــرة عـن الــعـــالم  واســتـــردادهــا
ـسـلــحـة إذا صـدر الـقـرار من بــالـقـوة ا
بـــكــ  ويـــقــارن نــافـع بــ قــضـــيــتي
تـايوان والـكويت  مـشيـراً إلى احـتمال
أن تــــسيء الــــصـــ احلــــســـاب  وهي
حتـاول استرجـاع تايوان " مثـلما أساء
صـدام حـسـ رئـيس الـعـراق احلـساب
وهـو يغـزو الكـويت عام   1990قائالً إن
أرض الـــعــرب لـــلــعــرب  وإن الـــكــويت
كــانت يــومــاً مـا جــزءاً من الــعـراق!! " .
لــكــنه ســرعــان مــا يــقــوم بــالــتـوضــيح
والـتـأكـيـد عـلى : " حـقـيـقـة أن الـتـفـكـير
الـصيني إزاء تايوان مختلف تماماً عن
الــتـــفــكــيــر الــعـــراقي جتــاه الــكــويت 
فــالــصـــ تــرى أن الــوقت كــفــيل بــحل
ـشكلة  خـصوصاً إذا سارت الـنهضة ا
االقــتـصــاديـة الــصــيـنــيـة في طــريـقــهـا
ــــانع ــــرســـــوم  فــــحــــيـــــنــــئــــذٍ لـن  ا
الــتـايــوانــيـون كــثـيــراً في الــعـودة إلى
الــوطـن األم بــشــروطــهم  وأهــمــهــا ان
ـقـراطي  وان يــسـود الـصـ نــظـام د
ا ال يؤثر في تـتقدم الص اقتصادياً 
مـســتـوى مـعـيـشـة شـعب تـايـوان الـذي
كـان قد سبق الـصينـي في الوطن األم
نـحو االزدهار االقتصادي والرخاء " . "
الـــصــ مـــعـــجــزة نـــهـــايــة الـــــــقــرن 
ابـــراهــــيم نــافـع  مــؤســســة األهــرام 

القاهرة  1999. 
وبـالطبع فأن هـذه القراءة التـي يقدمها
نـافـع  تـأتي مـتـمـاشـيـة مع فـكـرة وطن
واحـد ونـظـامـان مـخـتـلـفـان التـي تؤمن
بـها الـص  غـير أنـنا نـرى بأن قـضية
تــايـوان ال تــشـبـه أبـداً قــضـيــتي هـونغ
كـونغ ومـاكـاو  وال تـشـبه حـتى قـضـية
الـتـبت  وال أي مـشـكـلـة اخـرى لـلـصـ
مع جـــيـــرانــهـــا حــول مـــلـــكــيـــة بــعض
ــائــيــة  ــســالك ا األراضـي واجلــزر وا
ذلك أن تـايوان حتظى بحمـاية أميركية
واســعــة  وهـي خــنــجــر واشــنــطن في
خـاصـرة الـص  كـمـا توصف بـأنـها "
حـامــلـة طـائـرات غـيـر قـابـلـة لـلـغـرق " 
وهـناك صـفقات تـسليح امـيركيـة كبرى
لـتايـوان  على الرغم مـن معارضـة بك
الـشـديـدة آخرهـا الـصفـقـة الـتي وقعت
فـي تـمــوز / يـولــيـو 2019 وتــعـد أكــبـر
صــفــقـة فـي تـاريخ تــايــوان مـنــذ عــشـر
ســنــوات  وتـضــمــنت دبـابــات أبــرامـز
دى  وصـواريخ أرض - جـو قصـيرة ا

F15 مع قــــــطع غـيـار محـدثـة لطـائرات
و F5 وغــيـر ذلك من مــعـدات عـســكـريـة
وخـبرات تكـنولوجيـة  وحتظى تايوان
أيـضـاً بعالقـات متـطـورة ومتـنامـية مع
دول قــريـبــة في احملــيط الـهــادي  مـثل
الــيــابــان  الــتي كــانت تــســيــطـر عــلى
ـية الثانية  اجلـزيرة حتى احلرب العا
ثم تــــنـــازلـت عـــنــــهـــا لــــلـــصــــ بـــعـــد
ـشـروط  فضالً عن اسـتـسالمهـا غـير ا
ذلك فـإن تايوان حققت تقدماً اقتصادياً
وصناعياً كبيراً في السنوات األخيرة 
ـــســــتـــوى ــــكن أن تــــضـــحي بــــا وال 
ـــرفه قــيـــاســاً ــواطـــنــهـــا ا ـــعــاشـي  ا
لـلمواطن في البر الصيني " الوطن األم
" إذ يـتـسـاوى الدخـل الفـردي لـلـمواطن
الــصــيــني في تــايــوان مع نــظــرائه في
ـانـيـا دول أوروبـيــة مـثل بـريـطـانـيـا وأ
ـارك  وهــو يـبـلـغ ست أضـعـاف والــد
ـا أكثر  عن الـدخل الفردي لـقرينه ور
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بغداد

ـواطن الصيني في الص الشعبية ! ا
 واألهـم من ذلك كــله  ان هــونغ كــونغ
ومــاكـاو يـقــعـان ضـمـن الـبـر الــصـيـني
اجلـنـوبي  بـيـنـمـا يـفـصل بـ الـص

الـشعـبيـة وتايـوان مضـيق فورموزا ...
اجلميلة ! . 

غـيـر أن الـص  –كـمـا وصـفـهـا مـحـمـد
حــســنـ هــيــــــكل في كــتـابـه أحـاديث
آســـيـــا  –بـــلـــد صـــبــور جـــداً  وان كل
صــيـنـي يـعــتـقــد أن الــصـ هي مــركـز
الــــعــــالم  وان احلـق مـــعـه  وأن هـــذا
احلـق ســوف يــصل الـــيه مــهـــمــا طــال
الـزمن  وهناك مثل صيني شائع يقول
: ال تـنـتـقم .. اجـلـس علـى حـافـة الـنـهر
وانتظر .. وذات يوم سوف يجئ التيار

حامالً معه جثة عدوك ! . 
وها هي الص تنظر بصبر على حافة

مضيق فورموزا ! .
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ال جنـد كثيراً من الـكتابات الـعربية عن
تـايوان  فـيمـا يسـمى بأدب الرِحالت 
وحـتى في مـجـال الـبـحوث والـكـتـابات
الــســـيــاســيــة  ومن الـــكــتــاب الــعــرب
الـنـادرين الـذيـن زاروا تـايـوان وكـتـبوا
عـنها  محـمد بن ناصر الـعّبودي الذي
مـلكة يـعد من رواد أدب الـرِحالت في ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة  وله عــشــرات
الــكــتب عن رحالته الــكــثــيـرة كــداعــيـة
وأمــ عــام مــســاعــد لــرابــطــة الــعــالم
اإلسـالمي  تتضمن مشاهداته في دول
أفــريــقـيــا وآســيــا وأمـيــركــا الــوسـطى
واجلـنـوب االمـيركي وغـيـرهـا الكـثـير 
ومـــنـــهـــا رحالته إلـى عـــدد من بـــلــدان
الديف جـنوب شرقي آسـيا مثل جـزر ا
وسـيالن وسـلـطنـة بـرونـاي والنـيـبال 
وكــذلك إلى الــصـ وتــايـوان وأواسط
آســيـا وقـازاقــسـتـان وكــشـمـيـر والوس
وكـمبوديـا  إذ أصدر عن الصـ كتابه
" داخـل أسوار الصـ .. رحلـة وحديث
ـســلـمــ " ثم زار تـايـوان فـي شـؤون ا
ـوسـوم " زيـارة وأصـدر عــنـهـا كـتـابه ا
رسـميـة لتـايوان "  وعـلى الرغم من أن
ــهــام رسـمــيـة الــعّــبـودي كــان يــقـوم 
ودعـــويــة هـــدفــهـــا األســاس االلـــتــقــاء
ـسـلمـ في هـذه الـبلـدان  ومـعـرفة بـا
مـــشــاكـــلــهم وصـــعــوبـــات حــيـــاتــهم 
ــكــنــهم من ـــا  ومــحـــاولــة دعــمــهم 
احلـــفـــاظ عــلـى هــويـــتـــهم االسالمـــيــة
والـثقافـية  وال سيـما في البـلدان التي
ــثـلــون فـيــهـا أقــلـيــة صـغــيـرة  فـإن
الــــرجل ســـجـل أيـــضــــاً انـــطــــبـــاعـــات
ومــشــاهــدات مـهــمــة وبــأســلـوب أدبي
ــؤلـفــاته نــكـهـة أدب مــشـوق  يــعـطي 

الِرِحالت بال أدنى شك . 
ومـنــذ وصـوله إلى فـورمـوزا اجلـمـيـلـة
ـؤلف وصـفه لـهـذه اجلـزيرة من يـبـدأ ا
تـايـبـيه " وتـعني الـهـضـبـة الشـمـالـية "
الــتي اصـبـحـت الـعـاصــمـة االقـلــيـمـيـة
جلـمهـورية الـص الوطـنيـة " تايوان "
مـنـذ نـهايـات الـعام 1949 ثـم تنقـله ب
مـدنها ومنها كـاوتشونغ التي هي أكبر
مـــيـــنــاء في اجلـــزيـــرة  ولــ بـــيــان "
وتـعني حـديقة الـغابات " وشـياو كان "
ـينـاء الصـغيـر " ومدن تـاي يان وتاو ا
لـيو وتاي شونغ وغيرها  ولعل أطرف
مـا جـاء في الكـتـاب حديـثه عن عدد من
األطـعمة الصينية الـغريبة التي تذكرنا
ـــوضــــوع اخلـــفـــاش الـــذي تـــســـبب
بــانـتـشــار فـيـروس كــورونـا  فـقـد رأى
مـــطــعـــمـــاً قــد عـــلق صـــاحــبـه حــوالي
خــمــسـ أفــعى " حــيـة " وهي مــاتـزال
تــتـحـرك وهي عـلـى قـيـد احلـيـاة  وكل
حــيـة مــعـلــقـة بــكِالب حـديــدي صـغــيـر
أطـبق عـلى مـا حتت رأسـهـا مـبـاشرة 
ــطــعـم بــســلـــخــهــا ويـــقــوم صــاحـب ا
بــاسـتـخــدام سـكـيــنـاً حـادة من دون أن
يـقـتـلـهـا أو يـذبـحـهـا  ثم يـجـر جـلـدها
بــيـده بـقـوة فـيـنــسـلخ جـزء مـنـهـا دون
حـاجة إلى اسـتعمـال السكـ  واحلية
التـــزال تــتــلــوى وتـــتــعــذب  حــتى إذا
انــتـهى مـن سـلخ احلــيـة وهي تــتـلـوى
رمى بـجلدها في وعـاء مع جلود حيات
أخـرى  وشق بطنها فـأخرج أمعاءها 
شهد فيقول : " ويـصف العّبودي هذا ا
وقـــد رأيـــنـــاه وهـــو يــســـلـخ أكــثـــر من
عــشــريـن حــيــة واحــدة بــعــد األخـرى 
يــــعـــاونـه زمـــيـل له في احملـل  ونـــحن
ـنـظر  ... واقـفـون مـأخـوذون بـغـرابـة ا
إن الصيني يربون احليات في مزارع
وأمـكنة للتـربية خاصة بـها  كما نربي
نــحن الــدجـاج والــسـمك " كــمـا أن حلم
احلــيـات يـعــدُ من أغـلى الــلـحـوم  ألنه
بـاعـتقـادهم يـقـوي اجلسم  جـريـاً على
عـادتــهم في زعـمـهم بـأن أكـثـر األشـيـاء
الــتي يـأكـلـونــهـا دون غـيـرهم من األ

تقوي اجلسم ! 
أال أن األغــرب مـن ذلك هــو مــا شــاهـده
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مقـاتل الشـارع - كانت سـنغـافورا تـعـاني ترسـبات اخلالفـات والنـزاعات احلـادة التي
الوي والـصيني والهندي وتـنوع الثقافات زرعها االستعـمار البريطاني بـ مكوناتها ا
والـلغـات واالديـان وكانـت عبـارة عن مـستـنقـعـات آسنـة تـعاني ازمـات حـادة في االيواء
والبطالة والـفقر وتفشي الفساد عندما اصبح (لي كوان يو) رئيسا للوزراء عام 1959
وبعد ست سـنوات من حكمه استقلت سـنغافورا من ماليزيا في 1965/8/9 وسماها
بلـحـظة الـكرب حـيث ورث تركـة ثقـيلـة بعـد حقـبة االسـتعـمار من حتـويلـها الى مـشروع
يـة بانهـا أقل فسادا بـنظام تـقييمـي وعقابي قوي وطني تكـتسب الدولـة منهـا سمعـة عا
أكدتـهـا رسالـة وزيـر التـنـميـة الـوطنـية 1968 تركـهـا بعـد انـتحـاره ورد فـيهـا) تـملـكني
شــعـور شــديــدة بـاالسى واالكــتــئـاب من رئــيس الــوزراء واحـســست بــاني ال اســتـحق

احلياة) .
وكـان كـوان يـحـلـم ان يـجـعل بالده الـعـالم االول داخل مـنـطــقـة الـعـالم الـثـالث ولم يـكن
هـدا لـقلـة مـصادر الـدخل وعـدم جتانس الـسـكـاني وبعـقـليـته الـعمـلـية الـطـريق امامـه 
وشخـصيـته الـقويـة الـواقعـيـة وخشـونـة عواطـفه ومـشاعـره من جتـربة الـفقـر في الـعالم
الـذي اليـرحم وبـدأ بـاالقـتـصـاد والـنظـافـة ومـنع اسـتـيـراد الـعـلكـة ومـضـغـهـا بـعـقـوبات
صارمـة اال بـتقـريـر طبي الن اسـتـيرادهـا تـكلف الـدولـة مبـالغ وبـصقـهـا على الـشوارع
توسـخ البالد وتنظـيفها تـكلف مبالغ ايـضا ويقـول تعلمت مـاذا تعني القـوة عندما رايت
الـفـقـراء يـذلون ويـخـضـعـون بـآالم اجلـوع وبـدأ بنـظـام حـكم تـسـلـطي نـاعم وكـان يؤمن
ركـزية وانخفاض مسـتوى حرية التعبـير الشعبي والصـحافي وكان يفتخر باحلكومة ا
شـروبات الـغـازية من الـسكـر وعدم رمـي القـمامـة من الشـرفات بـان بالده خـاليـة من ا
الى الـشوارع فـرضـها بـعقـوبـات رادعة وحـارب الفـسـاد والبـيروقـراطـية وفـسح اجملال

لالستثمار الدولى  ومهد الطريق له باالمن واالستقرار .
في بدايـة مشواره قـرر فريـقه لبس قمـصان خفـيفـة وسراويل بيـضاء كـناية عـلى نزاهة
الضمـير ونـظافـة اليـد والعزم عـلى تنـقيـة البالد من كل انـواع الفـساد وسـمى نفسه ب
(مقـاتل الشـارع ) النه اعلن احلـرب على الـفسـاد النـاخر في جـسد بالده وبـذلك تمكن
من حتـويل سنغافـورة من مستـنقعات آسـنة مليـئة بالـبعوض الى ناطـحات سحاب ومن
قفر الى العالم االول الصناعي ومن بعده اليوم سنغافورا تبحث العالم الثالث الفقير ا
عن نقل طرقاتهـا ومنشاتها الـصناعية الى حتت االرض لـقلة مساحتـها  هذا ما حققه

ثابرة  .  مقاتل الشارع باالنضباط وا
ـعيب ان نقارن دولة العـراق التي انعم الله عليهـا كنوزا جتعلها  الشهيد احلي - من ا
ـلكي ـنـطقـة كانت مـيزانـياتـها الى 1961 تـعتـمـد وفقـا للـعـهد ا ارقى واثـرى دولة في ا
على الصادرات الزراعـية واخرها الـنفط الى جميع انحـاء العالم ولكن فرط بـها قادتها
واطن الـعسـكـريون وكـلمـا زادت صادرات الـنفط كـانت علـى حسـاب الزراعـة بتـكبـيل ا
بالبارود بدل حراثـة االرض وجعلوا العراق ثكنة عسكريـة وخلق ميليشيات خاصة بها
ـسـمـيـات وامـتـيـازات وصالحـيـات خـاصـة خلـدمـة الى ان وصل الى جتـزئـة اجلـيش 
تعالي على الشعب واالساءة في اسـتخدام السلطة الهداف غير القادة للثـراء واجلاه ا
ـنـسـوبيـة والـرشـوة  واسـتـثـمروا احلـروب االقـلـيـمـية مشـروعـة اكـثـرهـا احملسـوبـيـة وا
والـتـعـصب الـفكـري خلـلق اخلالفـات والـنـزاعات الـداخـلـيـة وبـعد الـعـسـكـر جـاء احلكم
دني 2003 كـرروا نفـس التـجربـة مضـافا الـيهـا الـسرقـة والفـساد خـاصة في الـنفط ا
وكانت وارداتـها تـذهب الى التسـليح والـيوم الى جـيوب حيـتان الـفساد وجـعلـوا الدولة
كن مثقلة بالـديون وشبه عاجزة عن تام ميزانيتها التـشغيلية والفقر يجتاح البالد و
قـابل موالت وعـمارات ـرتزقـة من مواقع الـطمـر الـصحي  وبـا مالحظـته من احلشـود ا
ـركز 178 في الـسـجل الدولي تـتـعـالى بـسـرقة امـوال الـشـعب وادخـلـوا الـعـراق الى ا
ـستـنقـفات ـكن مقـارنـة العـراق مع  سنـغافـورا بدأت من ا للـفـساد لـعام 2018 لذا ال
اآلسـنة بـتـوديع الـعالم الـثـالث الى قـمة الـعـالم االول الصـنـاعي والـعراق من الـقـمة الى
حافـة الهـاوية  واليـوم ظهـر هاجس امل في مـصطـفي الكاظـمي بتـوليه رئـاسة الوزراء
في شهر مايس 2020 ان ينتشل الـعراق من قبضة حيتان الـفساد ويعيده الى مكانته
الدولـيـة في السـيـادة واالقتـصـاد بـإصرار حـسب تـصريـحـاته وسـمى نفـسه بـالشـهـيد
احلي لالنفالت االمني ولصـعوبة مهامه النه ورث تـركة ثقيلـة منذ نشأة الـدولة العراقية

الى اليوم   .
فـهل يسـتطـيع الشـهيـد احلي دولـة السـيد الـكاظـمي رئيس الـوزراء تنـفيـذ عهـوده على
ـواطـنة مـجاراة مـا حـقـقه مـقاتـل الشـارع الـسـنـغافـوري من احالمه  من صـنع دولـة ا
واعـادة الـعراق الـى هـيبـته الـدولـيـة الـسـابـقـة في خـلـوهـا من الـفـسـاد وازالـة الـتعـصب
الفـكري الـقـومي والطـائفي والـطـبقي اخلالق من سـرقة امـوال الـشعب وفـارق الرواتب
ب موظفي الدولـة بإخراجها من بطـون حيتان الفساد وتـوزيع ثروات البالد بالتساوي
بـ افراد الـشـعب  وبدال من بـنـاء ناطـحـاب سحـاب قـد فاتـها الـقـطار ان يـرفع الـعيب
نطـقة بنقل تلك احلشود مـن مواقع الطمر الى حياة اخملزي عن اثرى دولة نـفطية في ا
ـة وسكن يـليق بـاالنسـان الن لم يشـعر بـهم احد حـتى من صعـد على مـنبـر الثراء كر
ـواطن بهويتـه العراقية وبـنظافة بالده بـاصواتهم مع تأمـ االمن واالستقرار ويـفتخر ا

من الفاسدين وبدال من الشهيد احلي يسمونه تيمنا بـ (ابو العراق)  . 
وفي اخلـتـام اترك سـؤاال لـلـقراء االعـزاء قـادة بالدنـا ضحـوا بـقـوت الشـعب والـسـيادة
ليدخلوا الـتاريخ والثراء والرئيس السنغافوري وضع كل طموحاته لنهضة بالده  فمن

منهم دخل التاريخ بوجهه الناصع البياض ? 
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ـطـاعم الـذي ربط عـلى باب عـنـد أحـد ا
مــطـعــمه قـرداً أحــمـر الــلـون  كــدعـايـة

للمطعم ! . 
ويـبدو أنه يـقدم وجـبة " دمـاغ القرد " !
 وهـــذه الــوجــبـــة كــانت مـن الــعــادات
الـصيـنـية الـتي منـعهـا ماو تـسي تونغ
بـسـبب الطـريـقة الـوحـشيـة الـتي كانت
ترافقها : " ذلك أن بعض الصيني في
الــبــر الــصـيــني يــعــتــقــدون أن أحـسن
ـآكل لـلعـقل وأكثـرها نـفـعاً لـلتـفكـير  ا
هــو أن يـأكل اإلنـســان دمـاغ قـرد نيء 
ولـكي تـكون فـائدته مـضـمونـة بزعـمهم
فـــإنــهـم كــانـــوا قــد أعـــدوا مـــوائــد في
ـرتـاديـهـا دمـاغ مــطـاعم خـاصـة تـقــدم 
الــقـرد  وقـد ربـطــوا الـقـرد من الـداخل
وأحـكـمـوا عـلى رأسه اخلـنـاق من فوق
ـطـعم  وقـد ـائــدة  فـيـأتي صـاحب ا ا
مـد اآلكـلون الـذين يـكونـون قـد جلـسوا
ـائدة مالعـقهم فـيفـلق رأس القرد إلى ا
وهـو حي  أي قـبل أن يذبـحه  فيـبادر
العق  والقرد هـؤالء بتـناول دماغه بـا
ــوت " !  يـــصــرخ ويـــولــول قـــبل أن 
ـــضي الـــعّــبـــودي في وصف أكالت و
صـيـنيـة أخـرى  منـوهاً أن الـصـينـي
مـشهورون بـأنهم يأكـلون أشيـاء كثيرة
مـن احلـيـوان والـزواحف والـسالحف 
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في كــتــابـه " الــنــجم الــصــاعــد " يــؤكـد
بـايـتس غـيل احملـلـل ذو الـباع الـطـويل
والذائع الصيت في شؤون الص  إن
الـصـراع عـلى تـايـوان غـالـبـاً مـا يـشـار
إلــيه عـلى أنه نـقــطـة الـومـيض  حـيث
ـتـحـدة والـص سـتـتـواجه الـواليـات ا

سـتـقـبل الـقريب  بـشـكل مـبـاشر فـي ا
واجهة األكبر واألبعد مدى كـجزء من ا
بــ هـاتــ الـقــوتـ  مـنــوهـاً إلى أن
الــعالقــة بـ الــبـلــدين تــأرجـحت مــنـذ
أواسط التسعينيات  وتدهورت بشكل
جــدي عـــقب زيــارة رئــيس تــايــوان لي
ـتحـدة  وعرض تـانغ هـوي للـواليات ا
الـقوة الالحق ب تـموز / يوليو 1995
وآذار / مـــارس 1996 عـــنـــدمـــا أجـــرت
ــيـاه الــصــ جتــارب لــصـواريـخ في ا
ـتاخمـة لتـايوان  احلقـتها اإلقـليـمية ا
بــتــدريـبــات عـســكــريـة واســعــة قـبــالـة
ـا أدى إلى إرسال حـامـلتي تـايـوان  
ـنـطـقة . " طـائـرات أمـيـركـيـتـ نـحـو ا
الـنجم الصاعد  الص :  ديبلوماسية
أمـنـيـة جـديـدة  بـايـتس غـيل  تـرجـمة
دالل أبـو حـيـدر  دار الكـتـاب الـعربي 

بيروت  2009.
 } } } }

كـان هذا رأي بـايتس ح أصـدر كتابه
فـي الــــعــــام 2008 ويـــــبــــدو أن هــــذا –
ـسـتقـبل الـقريب  –الـذي حتـدث عنه  ا
قـد حـان أوانه مـع بـدايـة انـتـشـار وباء
ـــســـتـــجـــد  وتــــــــصـــاعــد كـــورونـــا ا
سؤولية الص االتـهامات األميركية 
عن هــذه الـكـارثـة الـكـبـرى الـتي غـيـرت
ـــــاطــهــا في أغــلب شــكـل احلــيــاة وأ
ــواجـهـة أرجــاء الـعــالم  وقـد بــلـغت ا
األمـيركـية  –الـصـينـية أوْجَـها مع قـيام
واشـنـطن بإغالق الـقنـصـليـة الصـينـية
في هـيـوسـ بـعـد أن وصـفـتـهـا بـأنـها
وكـر جواسيس صـيني  ومركـز لسرقة
عـلومـات األميـركية ـلكـية الـفكـرية وا ا
اخلـــاصــة  فــيـــمــا وجــهت اتـــهــامــات
واطنـ صيني  مع خطاب مـختلفة 
حـاد لــوزيـر اخلـارجـيـة مـايك بـومـبـيـو
دعـا فيه " العالم احلر " أن ينتصر على
الطغيان اجلديد  واصفاً الص بأنها
دولـــة تــزداد اســـتــبـــداداً في الــداخل 
وعـدوانـيـة في عـدائـهـا لـلـحـريـة في كل
مــكــان آخــر .. وكـان من الــطــبــيـعي أن
يـكون الرد الـصيني ازاء هـذا التصرف
ثل  حـيث قامت األمـيـركي التـعامل بـا
بـك بـإغالق الـقنـصلـية األمـيركـية في
مـدينـة شيـنغـدو جنـوب الص  –وهي
الــقـنــصـلــيـة نــفــسـهــا الـتي هــاجـمــهـا
مـتـظاهـرون صيـنـيون بـاحلجـارة ربيع
1999 بـعـد أن قصـفت مـقاتـلـة أميـركـية
مـقـر الـسـفـارة الـصـيـنـيـة في بـلـغراد -
واصـــفــة الـــوضع احلـــالي لــلـــعالقــات
الـصــيـنـيـة األمـيـركـيـة بـأنه مـاال تـرغب
الـصـ في رؤيـته  ومـحمـلـة الـواليات

تحدة مسؤولية هذا كله . ا
وهـذا كـله يحـتـاج إلى كـيسـنـجر جـديد
لـيـقوم بـزيـارة سـرية جـديـدة أو علـنـية
ـــرة إلى بــكــ  قــبل أن تــغــرق هــذه ا
حـاملة الطائـرات  ويح موعد دخول
الــــعـــالـم في " الــــســـاعــــة اخلـــامــــســـة
والـعشرون " .. لـكن من أين ألميركا في
الـــوقت احلــاضــر مــثـل هــذا اخلــتــيــار
ـكن االعــتـمــاد عـلـيه الــداهـيــة  وهل 
ثــانـيـة  وهـو يـسـتــقـبل الـسـنـة 98 من

عمره الطويل ?

. والالفت فـي مجتـمعنـا اليوم أن حتول
قـيمي بل انـقالب مفاهـيمي طـرأ على ما
غُـذينـا وُعلـمـنا ونـشئـنا وتـربيـنا عـليه 
فـقد ساد اليوم مفهوم أن الديّن رجعي 
ـــتـــقي مـــنـــافق  والـــرحـــوم مــرأي  وا
ــتــزن مــعــقــد  واحملـافـظ مــتـخــلف  وا
والــنــزيه مـغــفل  والــشــريف ضــعـيف 
والـفــاسـد قـوي  والـنــاجح مـجـهـوض 
والــفـاشـل قـيــمــة  والـقــنــوع مـغــلـوب 
ـتـلـون ـتـطـلع بـغـيـر حق طـمـوح  وا وا
ــهــذب ــبــدئي مـــثــالي  وا واقــعـي  وا
ضـعـيف  والـلـص شـجـاع  وكـر الـيد
ـدبـر بـخيل  ـسـرف كر  وا مـغـفل  ا
ـتهور شجـاع  والعاقل جبان  األرعن ا

تأني متردد .  مقدام  وا
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ـتـنـاقـضـات تـطـول  لـهـا خط وقـائـمــة ا
شــروع ولـيس لــهـا نـهــايـة . والالفت أن
ـتــنـاقــضـات مـرتــفع وآخـذت مــنـحــنى ا
وتـيرته بالتـصاعد في مجتـمعنا  ومثل
ـتـنـاقـضـات ال حـديث يـدور عـنـها هـذه ا
في اجملــتـمـعــات الـتي نـشــأت وتـطـورت
ــاديـــات  حـــتى أن هــذه وحـــاكــمـــهـــا ا
ـتنـاقضـات راحت تأرق من شـب ونشأ ا
وشـاب على مـباد األخالق واإلنسـانية
 في مــجـتــمـعــنـا الـيــوم لـيس اكــثـر من
الــنـزيه ضــعف  ومن الــشـريف اتــهـام 
ـتـمـيـز اسـتـهـداف  ومن احملـتاط ومن ا
ـعطـاء كراهيـة  ويقـيناً تـعرض  ومن ا
أن إشـــــــــكـــــــــال واجـه ويـــــــــواجه مـــــــــا

وجـــود لــهــا فـي الــواقع  لـــكــنـــهــا من
ابـداعـات الـعـقل  الـتي حتث عـلى فعل
ـباد الـدين   بل اخلـيـر  وااللـتـزام 
أن رعاية اليتيم واجلــــــود على الفقير
ــولـود . مــبـاد تــتـصــدر مــا يـزق به ا
وظـلت النزعة اإلنسانـية هذه قائمة في
مـجتمعاتنـا احملافظة حتى اليوم  وإن
تـراجعت عمـا كانت علـيه  وخف مدها
 بـفعـل التـغيـر الذي طـرأ على الـعالم 
ـــاديــات وحـــلــولــهـــا مــحل وتــســـيــد ا
الـروحـانــيـات  وتـغـيـر وتـيـرة احلـيـاة
الـقـائم الـيوم عـلى الـتـسابق والـتـصدر
وإن عـــلى حـــســـاب حــيـــاة الـــشـــعــوب
وإنـسانيتـها . وبالقـطع أن نزعة اخلير
والــشـر بــذرة تــولـد مع والدة اإلنــسـان
لـكن ما يـنـميـها أو يـخفف من وطـئتـها
الـتـنــشـئـة االجـتـمـاعـيـة واحملـيط الـذي
يـنشأ ويترعرع ويشد فيه عود اإلنسان

في الـبيئـات االجتمـاعية احملـافظة وتلك
ـــا يــزل لــلــدين فــيــهــا أثــر الــتي كــان و
وتــأثــيــر  يــولــد اإلنــسـان وهـم األسـرة
األول تـــنــشــئـــته عـــلى مــبـــاد الــدين 
ـشــبـعــة بـاإلنـســانـيـة  الــقـائــمـة عـلى ا
الــتـــراحم والــتالحم والـــتــآزر والــعــفــو
والـتـسـامح والـتـغـاضي  بل أن تـسابق
األسـرة احملـمـوم يـدور حـول زق الـولـيـد
ـبـاد اخلـير ونـبـذ الـشر  ويـنـحـصر
تـفكير القـائم على تربية وتنـشئة الوليد
وإن عـال أو نـــــزل عـــــلـى روايـــــة ونـــــقل
االخالقــــــيــــــات الــــــواردة في الــــــكــــــتب
الـسمـاوية وسـيرة األنبـياء والـصاحل
الــتي حتث عــلى فــعل اخلــيـر ومــغـادرة
ن قـدم  والـتـغـاضي الـشــر  اإلحـسـان 
عـــمن اســاء  بـل أن فــكـــر الــقـــائم عــلى
تـربــيـة الـولــيـد والسـيــمـا األم يُـبـدع في
ــرويــات الــتي ال ابــتــكــار الـــقــصص وا

وال ضــمــيــر  لــيس لـه حــدود  ال بـاس
عــنـده في تــشـويه الـســمـعــة  واالتـهـام
بــــالــــشــــرف  والــــتــــعــــرض لألســــرة 
ـسـاس بتـاريخ . التـشـويه وسيـلته  وا
والـــتـــلــفـــيـق أداته  وإلـــصـــاق الــتـــهم
مـستلزمـاته  ال باس عنده في الـتشهير
 وال يـتـوانى عن الـتكـفـيـر  والتـفـسيق

عنده جائز مباح . 
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ويـــحـــدثــــونك عن الـــغــــضب الـــذي حل
ـجتمـعاتنا  والـبُأس الذي حلق فيه 
ــتالحـقــة الــتي نـزلت به  والــنـكــبـات ا

والقادم اسوء ال محال . 
في كـل يـوم تــكــشف وســائـل الـتــواصل
ــاديـات عن االجــتــمـاعي فـي مـجــتــمع ا
ا فـضـيـحـة مدويـة ارتـكـبـهـا فـاشل ور
فـاسـد او مـقامـر  سـيـاسي أو نـصاب 
ولـيس اجـمل من تـلك الـشـفـافـيـة  التي
راحت تــهــدد كل مــحــتــال بــالــتــشــهــيـر
والــفـضـيـحـة  وفـي الـوقت ذاته تـخـرج
عــلـيــنـا وســائل الــقـتل االجــتــمـاعي في
اجملــتــمـعــات األقل ورع وتــدين وتــقـرب
الى الـله  بفضيحة ال أساس لها اال في
ريـضة  ال لشيء اال مـخيـلة مبـتدعـها ا
بــقـصــد الــنـيل او االبــتــزاز  او طـمــعـاً
وقع أو رغبة فـي االبتزاز واحلصول بـا
عـلى الـسـحت احلـرام  والالفـت أن هذا
ـبتـذل جائـز مقـبول ال أشـكال االبـتزاز ا
فـيه عند الغالب  ينضوي ضمن مفهوم
حـريـة الرأي  والـرأي اآلخر  ال تـشريع

باد نـشأناوغـذينا به  فأمـا عيب في ا
وهي مـــثــالـــيـــة ســامـــيــة  أو عـــيب في

كان .  الزمان وا
ـاديات حـيث التـسابق في في مـجـتمع ا
كـل شيء من أجـل الــــبـــــقـــــاء لألقــــوى 
ـتــمـيـز  واألقــوى عـنـدهـم الـنـصــوح  ا
ـلـتـزم  القـادر  الـكـفؤ  نـظـيف الـيد  ا
فال مـكـان عـنـدهم لـلـمـتالعـب  الـكذاب 
ـــدلـس  الـــفـــاشل  األفـــاق  الــــلص  ا
ـــتــراجـع  وقــد يـــرى الــبـــعض أن في ا
هـكــذا الـوصف مـغـاالة في اإلطـراء عـلى
ــاديـات  ــا يـزل عــلى ا مــجـتــمع قــام و
وبـالـقـطع أن فـهم غـيـر دقـيـق قـد يـشوب
ــة والـعـنف الــقـول والـوصـف  فـاجلـر
والـــظــــواهـــر الـــشــــاذة واالنـــحـــرافـــات
ـــاديــات  لـــكن مـــصــدرهـــا مـــجـــتـــمع ا
ـقصود أن العملة النادرة تطرد العملة ا
الـرديـئة ولـيس الـعكس كـمـا السـائد في
مـجتمعـاتنا  فالـفاشل  الكذاب  األفاق
الـلص  الفـساد  مـطرود ال مـكان له في
بـناء الـدولة  وإن وجد له بـيئة حـاضنة
ــا فـي مــيـدان في مــوطــأ قــدم اخــر  ر
الــقـطـاع اخلـاص  او فـي مـحـال جتـارة

احملظور . 
في مــجــتــمـعــنــا الــيــوم حتـولـت مـواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي الــتي اخــتــزلت
ـا غرفـة ليس اصـغر الـعالـم بصـالة ور
مــنــهـا حــجم  الى وســائل الســتــهـداف
األجنـح  األشرف  األنـزه  والالفت في
االســتـهــداف األحـدث أنه ال يــراعي ذمـة
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بغداد

يــجــرمه  وال أمن يـالحــقه  وال قــضـاء
يـــعــــاقب عـــلــــيه لـــغــــيـــاب الـــنص  او
مـجهولـية فـاعله ظاهــــــــراً ومعلـوميته
ــبـتـز هـو واقــعـاً فـالــكـذاب األفـــــــاق ا
األقــوى الــيـــوم في واقـــــــــعــنــا  الــكل
يـعـرفه ويـتجـنـبه ويـتحـاشـــــــاه لـيأمن
شـره  بل راح البـعض يغـازله ويـتقرب
مــنه ويــتــودد الـيـه كي يــأمن ســهـامه 
واذكـر جيـداً وأنا في مقـتبل الـعمر  أن
ـديــنـتــنـا حــدث اجـتــمـاعـي جـلل حـل 
تـصدى له رجـال الدين األعالم وتـناخى
له الـــوجـــهـــاء وتالقـــفــــــــه الـــشـــرفــاء
وشــنـف له الــقــضــاء آذانه  أن مــسيء
أراد الـزوج بفتاة فرفضه أهلها فمــــــــا
كـان له اال أن مـسهـا بسـمعـتهـا وتاريخ
اســرتــهــا  فــأودع غــيــاهب الــســجــون
وأجـلـيت أسـرته التي لـم تغـذيه مـباد
ـــــرؤة  وراحـت فـــــعـــــــــــلـــــتـه مـــــثالً ا
ـرويات  فـقد تـتــــــــنـاقـله األحاديث وا
انـتـفضـت النـجف األشـرف لســـــــــمـعة
ـرجع ـهــا  أمـا الـيـوم فـأضـحى ا حـر
في مـــرمى نـــيــران وعــاظ الـــسالطــ 
وشـيخ العشـيرة حتت رحـــــمـة صبيان
مـطرودين  العالم يستهدفه جاهل أمي
 واخملـمرة تالحـقها الـسن االفاق  لم
يـنج من نـيـران وسـهـام زمـن الـفـتـنة اال
سـتهـدفون فحق ـتلـونون الـكذابـون ا ا
عــلى مـجــتـمــعـنــا عـبــرة وعـــــظــة بـيت
ـــروي " إن لم تــــكن ذئـــبـــا الـــشــــعـــر  ا

أكـــــلتك الذئاب " . 

dLŠ_« 5M ² «Ë WKOL'√
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دير الفني الهولندي يان فان ستا. كشفت الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة القدم اخر تطورات مفاوضات ا
ـدير الفني يـان فان ستا وقال رئيس الـهيئـة اياد بينـان في تصريح صـحفي   إن الهيـئة التـطبيعـية رشحت اسم ا

نتخبات العراقية والفئات العمرية. لإلشراف على تدريبات ا
سألة دير الـهولندي وبعدها سيتم النظر  فاوضات والتشاور ب االحتاد االسيوي وا وأضاف ان الهيئة تنـتظر ا
ـدير الفني سيباشـر عمله قريباً وان االحتاد ديـر الفني. جتدر اإلشارة الى ان التطـبيعية اكدت ان ا التعاقد مع ا

الية. االسيوي سيتكفل بدفع مستحقاته ا
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زار وزيـر الــشـبـاب والــريـاضــة عـدنـان
ــنـتـخب ــعـســكـر الـتــدريـبي  درجـال ا
رحوم الشباب بكرة  القدم في ملعب ا
دينة الشبابية علي حس شهاب في ا
قــرب مـلــعب الــشــعب الــدولي يــرافـقه
مديـر عام دائـرة التربـية الـبدنيـة احمد
عـــودة ومــديـــر عـــام دائــرة الـــعالقــات

والتعاون الدولي محمود خلف.
وبـــ "درجــــال" ان الـــهـــدف من زيـــارة
مـــنـــتــخـب الــشـــبــاب الـــذي يـــســتـــعــد
لنهائيـات  بطولة آسيا حتت 19 عاما
والتي ستقام في أوزبكستان للمدة من
14 ولـــغــايــة 31 تـــشــرين األول 2020
ـطـلـوب السـيـما في هـو تـقـد الـدعم ا

اجلـانب الـلوجـسـتي فـضال عـن تـذليل
الــصـعــوبـات امــام لــيـوث الــرافـــــــدين
لــرفع اسم الــعــراق عــالـيــا في احملــافل

الدولية.
واسـتـمع السـيـد الوزيـر لشـرح مـفصل
ــنــتــخب الــشــبــاب ــديــر الــفــنـي  من ا
قحـطان جثـير عن الظـروف التي حتيط
ــعــســكــر الــتــدريــبي والــتــدريــبــات بــا
وجتـــمـــيع الالعـــبــ الســـيــمـــا في ظل
جـائحـة كورونـا ووعـد "درجال" بـبحث
هـــذه الـــتـــفـــاصــــيل مع اجلـــهـــات ذات
الــعالقــة كــمــا ســيــتــواصل مع خــلــيـة
االزمة الصحية حتى نتمكن من جتميع
نتخب في مكان واحد وتهيئة وسائل ا
النقل من الفندق الى مالعب التدريبات

بـالــتـنـســيق مع الـهــيـئــة الـتـطــبـيــعـيـة
لالحتاد العراقي لكرة القدم.

وخــاض مـنــتــخب الــشــبـاب اول امس
االثنـ وحدة تـدريبـية في ظل جـائحة
ـرحـوم فــيـروس كـورونـا عـلى مـلـعب ا
عــلي حــسـ شــهــاب بـتــواجــد العـبي
الــعــاصــمـــة عــلى أن يــلـــتــحق العــبــو
ـــقــبــلــة في احملـــافــظــات خالل األيــام ا
ــعــسـكــر الــداخـلـي الـذي ســيــقـام في ا

بغداد.
واوقعت القرعة منتخبنا الشبابي لكرة
الـقدم في بـطـولة آسـيا حتت  19عـاما
بــــاجملـــمـــوعـــة الــــثـــانــــيـــة إلى جـــانب
منتخـبات اليابان وكـوريا اجلــــــنوبية

والبحرين.
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لـقـواعـد االمن والـسالمـة لـلـفرق

شاركة واجلماهير. ا
وأكد : تربـطنا عالقـات قوية مع
اشـقـائـنـا في االحتـاد الـعراقي 
ودائماً مـانقف مع بعض وندعم
بـعــضـنـا الــبـعض فـيــمـا يـخص
ـمكن مصـلحـة البـلدين  و من ا
ووارد جـــــداً وشــــرف لـــــلـــــكــــرة
الـيمـنيـة ان تتـواجد في الـعراق
خلوض مـباراة ودية او رسـمية

خالل الفترة القادمة.
VF  —UO²š«

ـــــنــــتـــــخـب الــــوطـــــني مـــــدرب ا
ســتــريــشــكــو كـــاتــانــيــتش قــرر
إضـــافــة الـالعب مــهـــنــد جـــعــاز
احملــــتـــرف في نـــادي مــــيـــالـــبي
الــســويـــدي لــلــقــائـــمــة االولــيــة
الســود الـرافــدين الــتي ســتــبـدأ
التحـضير للـتصفيـات اآلسيوية
ــزدوجــة والــتـي ســتــســتــأنف ا
خـالل شـــــــــــهــــــــــر تـــــــــــشــــــــــريـن

قبل. األول/أكتوبر ا
ولـم تــــســــمح خـــــلــــيــــة األزمــــة
باستكـمال التدريبـات اجلماعية
ــنـــتـــخب الـــعــراق حتـــضـــيــرًا
ـؤهـلـة ـشـتـركـة ا لـلـتـصـفـيـات ا
ـــونــديــال 2022 وكـــأس آســيــا

.2023
ويــتـــصـــدر مــنـــتـــخب الـــعــراق
جدول تـرتيب اجملمـوعة الثـالثة
فـي الــتــصــفـــيــات بــرصــيــد 11
نـــقــطـــة بـــفــارق نـــقـــطـــتــ عن

البحرين الوصيف.
وال شك أن غــيــاب الــتــدريــبـات
يــضع سـريــتــشـكــو كــاتـانــيـتش
مدرب أسود الرافدين في مأزق

. في عملية اختيار الالعب
…bOł WKŠ—

يـــــــعـــــــد الـالعب بـــــــشـــــــار رسن
احملـــتـــرف في بـــيـــرســـبــولـــيس
اإليــراني مـن أفــضل الـالعــبــ
احملترف وأكثرهم استقرارًا.

بـعـد أن إجـتـاحت جـائـحـة كورونـا الـوسط الـريـاضي وغـيـبت عن أنـظـارنـا ثـلة
ـة من رموز الـرياضـة العـراقيـة وأبـرزهم الالعب الدولي أحـمد راضي و كـر
درب علي هـادي وغيرهما. وجد الشارع الرياضي أن الوقت قد حان لتخليد ا
إجنـازات األبطـال العراقـي في معـلم حضـاري يبرز مـواقفهم الـوطنيـة ويعزز
قـدرة الـريـاضـي الـعـراقي في قـابل األيـام من أن هـنـاك مـؤسـسـات حـكـومـيـة
وشـخـصـيـات وطـنــيـة وجـمـهـور وفـي يـدعـمه ويـخـلــد إجنـازاته ويـؤشـر عـلى
مـستـويات التـقدم والتـطور في الريـاضة العـراقية  والسـيما أهم الـرموز التي
أسـهــمت في صـنع هـذا الـتـقـدم ســواء أكـانت ريـاضـيـة أو إداريـة قـد وضـعت
ـنهـجيـة العـلمـية في الـسـير عـلى طريق الـنجـاح والتـفوق. فالشك أن األسس ا

عمل الواحد منهما كان مكمال لآلخر.
ا يـحـمل مـعاني ـلـعب حسـب وا ـرء يصـبح (أسـطـورة) ليـس في ساحـة ا وا
يادين التي تضع بلده وأمته في مصاف الدول شرف في كل ا هذا الوسـام ا
ــتـقــدمــة والـقــادرة عـلـى مـجــاراة األ االخـرى فـي تـطــورهـا  وعــلى كــافـة ا

الصعد.
إذن إحــيـاء هـذه الـرمـوز يـدفع عـمل األمــة الى األمـام الن األمـة الـتي التـخـلـد
رجـالـهـا هي أمـة غـيـر حـيـة كـمـا يـقـولـون.. ويـحـضـرني بـاألمس غـيـر الـقـريب
رحوم علي كاظم) هذا األسطورة مشاهدة لقاء متلفز ألحد العبينا الدولي (ا
بـية ـرارة الى إحتاد الـكرة والـلـجنـة  األو الكـبـير الـذي وجه العـتب الـشديـد 
الـتي يرأسـها زمـيله في الـلـعبـة السـيد رعـد حمـودي الذين لم يـبادروا قط الى
ـرض. زيــارته لإلطــمـئـنــان عـلـى صـحـتـه عـلى أقل تــقـديــر وهـو عـلـى فـراش ا
ــاديـة الـتي ـعــونـة ا واحلـقــيـقــة إن كـلـمــاته لم تـكـن مـوجـهــة من أجل تــقـد ا
سـتـســهم حـتــمـا في شـفــائه وهـو واجب انـســاني وأخالقي يـفــرضه الـعـرف
ا هو شـعور مـعنوي يـضيف الى االنـسان قـوة يتغـلب فيـها على والـقانـون وإ
ـرض.  وهـكـذا رحل الالعب عـلي كـاظم سـطـوة مـا يعـانـيه من الـوهن بـسـبب ا
رحوم وكأن شيـئا لم يكن... وأعتقـد أن قصصا كثـيرة تشاكل قصـة الكاب ا
ـيــادين كـافـة قـد حــصـلت ومـرت مـرور عـلي كــاظم في الـعـراق وفي جــمـيع ا

الكرام!!.
طالـبة بحقـوق األبطال في واليوم وبـعد أن تعـالت أصوات اجلمـهور العـراقي ا
الرياضـة.  وبعد أن تشرفت الرياضـة العراقية بتسـلم رمز من رموزها الكبار
وهو الكـاب الغيور عدنـان درجال وزارة الشباب والريـاضة. فقد أضيفت الى
عـوامل االحـسـاس بـاألمـل كـثـيـرا من نـسب الـنـجـاح والـتـحـقق اإليـجـابي الـتي
اضية بسبب اإلهمال وعدم كانت تشكو منها الرياضة العراقية في الفترات ا
ــنــاسب هـذا طــبــعــا مـاخال الــســيـد ـكــان ا ــنـاسـب في ا وجـود الــشــخص ا
لـحوظة عـبداحلـس عـبطـان الذي قـدم للريـاضة الـعراقـية بـعض االجنـازات ا
العـب الـعــراقـيــة.  ومن أجل أن تـؤتـي عـمــلـيـة ومن أبــرزهـا رفع احلــظـر عن ا
تخـليـد األساطـيـر أكلـها يـنبـغي أن يكـون ذلك عبـر تسـميـة ملـعب دولي خاص
ـنهـجـيـة ودقـة عالـيـة اليـغ فـيـهـا أحد ـبـادرة  بـهم. شـريطـة أن تـنـفـذ هذه ا

واليتساوى في األستحقاق من قدم للعراق ومن لم يقدم. 
سـتـوى من األجناز إذ يـجب أن يـحدد أوال مـفـهوم شـخـصيـة (األسـطـورة) 
ـية وتـقيـيمات ـكن اإلفادة من جتـارب اإلحتادات الـعا وفـي نقاط واضـحة.  و
الفيـفا وذلك من خالل تشـكيل جلنة خـاصة برئـاسة وزارة الشبـاب والرياضة
وعـضـويـة كل مـن إحتـادات األلـعـاب الــريـاضـيـة كــافـة وبـعض الـشــخـصـيـات
ـشرق وقاض عـروفة بـتأريـخهـا العـلمي واألنـساني ا يـة اخملتـصة وا األكـاد

 . من احملكمة الرياضية و عضوية رئيس رابطة الرواد الرياضي
إذ يقدمـون توصياتهم إلى السيد وزير الشـباب والرياضة من أجل مصادقتها

وجبها.  والعمل 
وبعـد حتـديد الـشخـصـيات الـرياضـيـة (األساطـير)  الـذين فـارقوا احلـياة ألي
لعب الدولي الـذي يطلق عليه سبب كان يـباشر بوضع صـورهم على منصـة ا
( مـلـعب األسـاطـيـر). لـتظـل العـمـلـيـة تـسـري دوالـيك مع األحـيـاء الـذين تـنـطبق
عـلـيهم شـروط األسـطـورة تـبـاعا بـتـعـلـيق صـورهم على
ــلـعب بــعــد أن يـحــ أجـلــهم الســمح الـله واجــهـة ا
تعـالى لنكون بذلك قـد قدمنا جـزءاً من الوفاء لهذه
ـا رفعت عـلم العراق في القـامات الوطـنيـة التي طا
يـادين الريـاضيـة الدولـية والشك أنه أقل امـتياز ا

نقدمه إليهم.

ستريشكو
كاتانيتش
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ــنــتــخب الــعــراقي هــيــمن العــبــو ا
ـراكـز لـلـتــايـكـوانـدو   عــلى اغـلب ا
االولى في بــطـولـة الــبـومـسي  اون
الين 2020 الــتي نــظـمــهــا االحتـاد
ــشــاركـة ــصــري لـلــعــبـة.  ورغم ا ا
الواسعة البطال العرب في البطولة
الـتي اقـيـمت بـطـريـقـة اون الين  اال
ان لـيـوث الـرافـدين اسـتـطـاعـوا من
تسجيل اسماءهم في قائمة االوائل
التي افـتـتحت بـالبـطلـة  طيـبة عـمر
ـــركــز االول حــمـــيــد  بـــفــوزهـــا بــا
بالـكاديت  لـفئة 14عامـاً نساء  ثم
ســجـلـت زمـيــلـتــهـا  شــهـد حــمـادي
ســلــوم اســمـهــا اوالً  بــاجلــونــيـور
حتت 18عــامـــاً  وجــاءت الــبــطــلــة
ـركز الـثاني بـنفس مر مـحمـد  با
الـفــعـالــيـة.  واالجنـازات اســتـمـرت
وجـــاء الــدور عـــلى الــرجـــال الــذين
ــراكــز االولى بــالـكــاديت حــقــقــوا ا
ـــراكــز حـــيث نـــال ثالثــة العـــبــ ا
االولى مـــكــرر فـي  الــكـــاديت  حتت

14عـاماً بـواسـطـة ريان احـمـد عـمر
وحميـد عبدالرحـمن حميـد ومهيمن
لـــيث فـــائــز . وهـــذا الــتـــفــوق جــاء
بـفــضل االسـتـمـراريـة بــالـتـدريـبـات
لالعــبـ رغـم ضـيق اخلــنــاق الـذي
فــرضـه وبــاء كــورنــا عــلى احلــركــة
الـريــاضـيـة بـشــكل عـام في الـعـراق
ة العـراقي في لكنه لم يـكسر عـز

ـركـزي الـنـجــاح .  رئـيس االحتـاد ا
للتايكونـدو  ابراهيم البهادلي بارك
ــــدربــــ الــــذين كــــانـــو جلـــمــــيع ا
حـريـصـ عـلى اثـبـات انـفـسـهم مع
العـبـيــهم في احملـافل والــتـجـمـعـات
الـــريـــاضـــيــة ووضـع اسم الـــعــراق
راكـز االولى للمـسابقات دائما في ا
ــيــة واالسـيــويـة والــعـربــيـة . الــعـا
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وتــمــكن رسن من الــتــتــويج مع
فــريـقه بـلــقب الـدوري اإليـراني
ـيــز في رحــلـة وظــهـر بــشــكل 

فريقه نحو التتويج.
أسامة رشـيد قائد فريـقه سانتا
كالرا الـبــرتـغــالي ظـهــر بـشـكل
ــيــز ويـعــد الــعــمـود الــفــقـري

باريات. للفريق في أغلب ا
ورغم تـــفـــوق رشـــيــد لـــكـــنه لم
يـأخــذ الـفــرصـة احلــقـيـقــيـة مع
نتخب الـعراقي وهذ السؤال ا
احملــيــر دائــمًــا مــا يـطــرح عــلى
اذا لم تتم االسـتفادة دربـ " ا
من خــدمــات أســامـة رشــيــد مع
نـتخب?" لـكن تبـقى اإلجابات ا

غير مقنعة.
bOł —Ëœ

يقدم عـلي عدنان العب فـانكوفر
وايـتكـابس مسـتـويات مـقبـولة
في الـدوري األمريـكي ويـساهم
بــشـكـل مـؤثــر في إنــقــاذ فــريـقه
بــشـكل مــســتــمـر.ورغـم أن عـلي
عـــــــدنــــــان خــــــرج مـن الــــــدوري
اإليـــــطــــــالي بــــــتـــــجــــــربـــــة مع
أوديـــنـــيـــزي وأتـــاالنـــتـــا إال أن
جتــربــته في الــدوري األمــريـكي
تعد مـقبولـة نوعًا ما.مـهند علي
(مــــيــــمي) خــــاض جتــــربــــة مع
بـروتيمـونيـنسي الـبرتـغالي لم
يــكــتب لــهــا الــنــجــاح حــيث لم
يلـعب بشكل أسـاسي ولم يقدم
دورًا حـقــيـقـيًــا مع فـريــقه الـذي
هـبط إلى الـدرجـة األدنى.صـفاء
هادي احملترف في نادي كريليا
ســوفـــيــتــوف الـــروسي خــاص
جتـربـة مـتـواضـعـة ولم يـشارك

سوى في 4 مباريات.
ولـم يــلــعب صــفــاء هـادي دورًا
مـــؤثــرًا مـع فــريـــقه الـــذي هــبط

أيضًا للدرجة األدنى.
ÊuOK;« Êu³Žö «

الـعــنـاصــر احملـلــيـة تــعـاني من

ـنــافــسـة االبــتـعــاد عن أجــواء ا
سـتـوى الـبدني والـتـراجع في ا
ـــوسم والـــفـــني بــــعـــد إلـــغـــاء ا
بـــســبب أزمـــة تــفــشـي فــيــروس

ستجد. كورونا ا
وال شك أن الــــتــــراجع الــــبـــدني
سـيـكـون حـاضـرًا عـلى مـسـتوى
جـــمـــيع الـالعـــبـــ احملـــلـــيـــ

ــنـــتــخـب إلى قــرار ويـــحــتـــاج ا
ســــــريـع من خــــــلــــــيــــــة األزمـــــة
بــالـســمـاح بــإقـامــة الـتــدريـبـات

اجلماعية.
تـلك الـتـفـاصـيل سـتعـقـد كـثـيرًا
مـــهــمـــة كــاتـــانــيـــتش حــيث أن
مــنــتــخب الــعــراق يــحــتــاج إلى
إعادة ترتيب أوراقه بعد تذبذب

. مستوى معظم الالعب
ـــنــــتـــخب وأســـتــــدعى مــــدرب ا
الوطني سـريتشكـو كاتانيتش
7 العب مـحترف جـدد لقائمة

أسود الرافدين األولية.
وقـال مـصـدر مـقـرب من الـهـيـئـة
التـطبيعـية في تصـريح صحفي
"بـــعـــد اتـــصـــاالت مـــكـــثـــفـــة مع
كـــاتــانــيـــتش  االتــفـــاق عــلى
إضـافـة 7 العـب من احملـتـرف
ـقـيمـ في أوروبا الـعراقـي ا
نتخب ضمن القائمة لصفوف ا

األولية.
وأوضح أن الالعـــبــ الـــســابع
الــذين وجــهت لــهم الــدعـوة هم
جـاسـ مـيـرام وأحـــمـد يـاسـ
وريــوان أمـــ وأســامـــة رشــيــد
ومـهنـد جـعـــاز وأمـيـر العـماري
وجـــيـــلـــوان حـــمـــد وســـبـــقـــهم

للتشكيلة الالعب لؤي العاني.
يـــشــار إلـى أن جــاســـ مـــيــرام
وأحـــمـــد يـــاســــ كـــانـــا ضـــمن
درب التـشكيـلة الـرسميـة لكن ا

أبعدهم بعقوبة إدارية.
ومـن جــــانب اخـــــر قــــرر مــــدرب
مـنـتخب الـشـباب قـحطـن جثـير

اسـتـدعـاء حملـتـرف العـراقي في
صـفـوف نـادي سـوانـزي سـيـتي

االجنليزي علي احلمادي.
وقــال والـد الالعب في تــصـريح
صـــحـــفي  إن مـــدرب مـــنـــتـــخب
الـشبـاب قحـطـان جثـير ابـلغـنا
بــــان جنــــلـي عــــلـي احلــــمــــادي
سـيتـواجد ضـمن قائـمة الـفريق

استعداداً لنهائيات آسيا.
وأوضح أن عــلي ســعــيــد جــداً
بـــهـــذا االســـتـــدعـــاء فـــتـــمـــثـــيل
ـنتـخبـات الـوطنـية شـرف لكل ا
العـب عـــــــراقـي وكـــــــد لـي بـــــــنه
سيـبذل ل م لديه من اجل تـأكيد

موهبته.
يــذكـر ان حــمــادي ســيـلــعب في
صفوف الفريق اإلنكليزي األول
بـعــدمـا  تـصــعـيــده من فـريق

الشباب.
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بـدأ مــنـتـخـبــنـا الـشــبـابي لـكـرة
الــقــدم حتــضــيــراتـه الــفــعــلــيــة
لــبــطـولــة آســيـا حتت 19 عــامـا
والــتي سـتـقـام في أوزبـكـسـتـان
لـــلــفـــتــرة من 14 ولـــغــايــة 31  

تشرين األول/أكتوبر 2020.
وخاض مـنتخب الـشباب أمس
االحــد أول وحــدة تـدريــبــيـة له
بــعـد جـائـحـة فـيـروس كـورونـا
ـــرحــــــــوم عــلي عـــلى مـــلــعب ا
حـسـ شـهـاب بـتـواجـد العبي
الـــعــاصــــــــــمـــة فـــقـط عــلى أن
يلـتحق العـبو احملـافظات خالل
ــعـــســكــر ــقـــبــلـــة في ا األيــام ا
الـــداخــــلي الــــذي ســــيـــقــــام في

بغداد.
يشار إلى أن منتـخبنا الشبابي
لــكـرة الـقـــدم قـد أوقـعـته قـرعـة
بــطــولـــة آســيــا حتت 19 عــامــا
بـاجملـمـوعـة الـثـانـية إلـى جانب
مــنــتــخــبــات الــيــابــان وكــوريــا

اجلنوبية والبحرين.

و قــال حــمــيــد الـشــيــبــاني في
تــصـريـح صـحــفي  إن االحتـاد
الـــعــراقـي مــطـــالب وبـــدعم من
احلـكـومــة الـعـراقـيــة ان يـثـبت
جـاهزيـته الستـضـافة الـبطـولة
و ذلك ويـقوم بـتوفـير الـشروط
تطلبات اخلاصة كما فعلت وا
الـــيـــمن عـــنــدمـــا اســـتـــضـــافــة

خليجي 20 عام 2010.
وأضــــاف : ان الــــعــــراق بــــلــــد
ريـــــاضي كـــــبــــيـــــر وغـــــني عن

الك التدريبي لكتيبة اسود الرافدين يسعى الى حسم اختيارته لالعب WKOJAð∫ ا

التـعريف والـبطـوالت التـي تقام
عــلـى ارضــة بــطـــوالت نــاجــحــة
بـــشـــهـــادة اجلـــمـــيع  وهـــو مــا
اكــدته من خالل اســتــضـافــتــهـا
االخــيــرة لــبــطــولــة غــرب آســيـا
التـاسعـة للرجـال في محـافظتي

اربيل وكربالء.
وأشــــار : يــــجب عــــلـى االحتـــاد
الــعـراقي ان يــقــدم الـضــمــانـات
ــطـــلــوبـــة لالحتـــادين الــدولي ا
ـا يـؤكـد اتـبـاعـهـا واالســيـوي 
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اكـــد االمـــ الـــعــام
لالحتـــاد الــــيـــمـــني
لكـرة الـقدم و عـضو
ــكــتب الــتــنــفــيـذي ا
الحتـاد كـاس اخلـلـيج
الــــــعـــــربي  حــــــمـــــيـــــد
الـشيـبانـي دعمه الـكامل
الســـتــــضـــافــــة الـــعـــراق
لـبـطـولـة خـلـيـجي 25 في

البصرة. 
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اكــد وزيـــر الــشـــبـــاب والــريـــاضــة
األســبق عـبـد احلـسـ عـبـطـان ان
احلـمـلــة الـتـسـقـيـطــيـة ضـد مـلـعب
الــنـجف مـقـصـودة وجـاءت بـسـبب

نفذة. خالفات مع الشركة ا
ـــكــتــبه وذكــر عــبــطـــان في بــيــان 
االعالمي ان اثـارة مـوضـوع مـلـعب
نـعــرف اسـبــابه جـيــداً والنـريـد ان
ـؤسف الذي ـسـتوى ا نـنزل لـهذا ا
وصل له الـــــبــــعض في إفــــتــــعــــال
األزمات والنيل من جهود إخوانهم
الشـباب الـذين تمـيزوا بـأدائهم في
أوقات عصـيبة وانـفردوا في اكمال
ـنـشــأت الـتي تــوقف الـعــمل بـهـا ا

ألسباب عديدة.
وأوضح لـو عـدنـا الى ايـام افـتـتاح
ملعب النجف واالحداث التي كانت

تــدور انـذاك وتـسـابــقـنـا مع الـزمن
الجل اقناع االحتادالدولي باضافة
مــحـافــظــات اخـرى لــتــشـمـل بـرفع
احلـظـر بـعـد ان وفـقـنـا اللـه ويدعم
ؤسـسات الريـاضية جمـاهيرنـا وا
واالعالمــيــة واحلـكــومــيــة في رفع
احلـظـر الـكـلي عن مالعب الـبـصرة
وكربالء واربـيل وكنـا ننـوي تقد
مــلـفـات مالعب الــشـعب في بـغـداد
ـــبي فـي مــيـــســان ومـــيـــســان االو
والــــنــــجف الــــدولـي في الــــنــــجف
االشرف وزاخو في دهـوك والكوت

بي في واسط. االو
وأشــــار الى ان الـــوزارة كـــانت في
ســــبــــاق مع الــــزمـن الجل اكــــمـــال
العـب لـــنـــكــون وتـــهـــيـــئـــة تـــلك ا
بــالـوضع الـالئق السـتـقــبـال جلـان
االحتــاد الـدولي وبــالـفـعـل افـتـتح

لـعب مع وجـود بعض الـنواقص ا
بـاريات الـتي ال تؤثـر علـى اقامـة ا
فـــيه واعــلــنـــا في وقــتـــهــا عن ذلك
وصــــرحـــنـــا من خالل اعالم وزارة

الشباب عنها وبكل صراحة.
ولـفت الى انه اسـتـمـر الـعـمل عـلى
اكمالها ابـتداءا من اليوم الذي تال
حـفل افــتـتـاحـه ولـغـايــة مـغـادرتي
سـؤوليـة وحسب االتـفاق مـوقع ا
كــان يـفــتـرض ان يــسـتــمـر الــعـمل
حلــ اكـــمــال تـــلك الـــنــواقص في
ــلــعب ولــكـن لالسف وجــدنــا من ا
يـــحـــاول ان يـــثــيـــر الـــنـــاس بـــهــا
ويسـتخدمـها لالساءة ومع كل ذلك
ــهــاتــرات ومــنــاكــفـات لـم نــنــجــر 
حــرصـا عـلى عـدم تـعـكـيـر االجـواء
خصـوصا ان البلـد في حيـنها كان
ــر بــظــروف اســتــثــنــائــيــة عــلى
ــســتــوى الــســيــاسي مع خــروج ا
شــبـابــنــا لــلـمــطــالــبـة بــحــقــوقـهم
ـشـروعـة في سـاحـات الـتـظـاهـر" ا
مـــؤكــداً انــنــا عــمـــلــنــا في ظــروف
استـثـنـائيـة ونـعـتقـد بـيـننـا مـاب
الـله انـنـا عـمـلـنـا مـا بـوســـــــــعـنـا
ألكــمــال صــروح ريــاضـيــة خــدمت
وستخدم جـماهيرنـا التي تستحق
كل خـــيـــر ونـــأمل من اجلـــمـــيع ان
يـــدعـم ادامـــتــــهـــا ووجـــــــــــودهـــا
واحلفاظ على رونقها واكــــــــــمال
اي نـقص ان وجد فـيـها النـهـا ملك
الـــعــراق وابـــنــاءه ولــيـــست ألحــد
ولــيس لـنـا فــضل في ذلك النه كـان
من صـمـيم واجبـنـا ومسـؤولـياتـنا

انذاك.

جانب من منافسات التايكواندو

ملعب النجف
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ــبــيـة الــوطـنــيـة اكــدت الــلـجــنـة األو
الي بصدد العراقية سالمة موقفها ا
ما تـسـلّمـته من ميـزانـية خالل الـعام
ـاضي 2019. وقــال مــديــر الـقــسم ا
ـبــيـة أحــمـد ــالي في الـلــجـنــة األو ا
صـــبـــري في بـــيـــان صـــحــفـي ان مــا
تــســـلّــمـــته الـــلــجـــنــة كـــانت مـــبــالغ
مـخــصـصـة لألشـهــر الـثالثـة األولى
اضي فـيمـا صُرفت فقط من الـعـام ا
مـيزانـيـات األشهـر الـتـسعـة الالحـقة

الى جلنـة القرار 140 بعد تـشكيـلها
هدي. خالل عمل حكـومة عادل عـبدا
وبـيّـن صـبـري ان مــيـزانـيــات أشـهـر
كـانـون الـثــاني شـبـاط وآذار كـانت
أنـفـقت في قـنـواتهـا اخملـصـصـة لـها
أصولياً" مسـتطرداً قوله "ان االمانة
ـبـيـة أرسلت ـاليـة في الـلـجـنة األو ا
ذلـك بـــــكـــــتـــــاب رســـــمـي الى وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة وجلـنـة الـقـرار
140 بعد إنبـثاقها معـزّزة بكشوفات
ـبـالغ مـالــيـة تـفـصــيـلـيـة تـضــمّـنت ا

كـامــلـة وقــنـوات صـرفــهـا. وتـابع ان
ــبــيـــة طــالــبت وزارة الـــلــجــنـــة االو
الــشــبــاب وبـكــتــاب رســمي أيــضـاً
بــتــبــيــان مــا تــســلّــمــته الــوزارة من
ــبــيـة مـيــزانــيــة مــقــر الـلــجــنــة األو
لألشـهـر التـسـعـة الالحـقـة من الـعام
2019 وقــنــوات صـرفــهــا لـيــتــسـنى
الي توثيق ذلك في مدوّناته للقسم ا
ــالــيــة وإدراجــهــا في احلــســابـات ا
صـروفـة للـعام  2019لكن الوزارة ا

لم جتب بصدد ذلك.

“U¹—…∫ وزير

الشباب
والرياضة يزور

عسكر ا
نتخب التدريبي 
الشباب في

بغداد
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نـا احـسن تـربـيـة وتـوصلـنـا بـدراسـتـنا
الــطب انـا واخــوتي األثـنـ  لــكن قـبل
حــوالي سـنـة شـعــرنـا بـخالف بـ ابي
ـال ..ولم يـخطـر بـذهني وامي بـسبب ا
أن يـصل احلال الى أن يـقـوم أبي بـقتل
ـال الـقذر بـعد أمي من أجل حـفنـة من ا
حــيــاة زوجــيـــة أســتــمــرت   26عــامــاً
والوالـد في اآلونة األخـيره تغـير كـثيراً
واصــبح حــقــوداً حــتى عــلــيــنــا وعــلى

رحومة الوالدة) . ا
×امــا الـتــقــريــر األخـيــر لــلــبـرنــامج من
مـديـنـة الـكوت فـكـان عن مـتـهم مـطـلوب
للقـضاء العـراقي منذ عـدة سنوات دون
القـاء الـقبض عـليه  وهـو حكم عـليه 7
مـرات بـاألعـدام غـيـابـيـاً  وهـو مـختـفي
بـأحد األحـيـاء السـكـنيـة بـالكـوت .وأكد
مـحـقق قـضـيـة الـرجل الـهـارب عن وجه
تهم أرتكب عدة جرائم العدالة قائالً :(ا
جـــنــائـــيــة وصـــدرت بـــحــقه  7أحـــكــام
باألعدام غيـابياً وكذلك عـدة أوامر القاء
الــقــبض  لـــكــنه كــان يــتــنــقل بــأمــاكن
مــخــتــلــفــة حـــتى الــقي الــقــبض عــلــيه
وبـصـحـبـتـنـا كـان فـريق عـمل بـرنامج (
داهمة كالم الناس ) الذي وثق عملية ا

تهم). والقبض على ا
×فـريق عـمل الـبرنـامج في هـذه احلـلـقة
مــؤلـف من :األعـــداد والــتـــقـــد : عــلي
اخلـالــدي مــديـر الــتــصـويــر : عــمـر
الـــتـــصـــويـــر : اجلـــابـــري  
ـتابعة : سرمد بـليبل ا
ســـعــدون اجلـــابــري
ــــــونــــــتــــــاج : وا
حـــســـام الــدين

محمود .

ـلـقب (عـبـوسي) أحـبـبـنـاه صـغـارا عـنـدمـا كـنـا نـنـتـظر الـفـنـان  حمـودي احلـارثي  ا
مــــســـــلــــسـل حتت مــــوس
احلالق مع أستـاذه حجي
راضي الــفـــنــان الــكـــبــيــر
سلـيم الـبـصري .واسـتـمر
هـــذا احلب ونــــحن كـــبـــار
وأصبح لـديـنا احـفـاد لكن
نشعـر اننـا مازلنـا صغارا
كــلـمــا الــتــقــيــنــا عـبــوسي
وذكـــــريـــــاتـــــنـــــا مـــــعـه في
الــــتـــــلــــفــــزيـــــون األبــــيض
واألســـــود حـــــيث جتـــــلس

العوائل العراقية ايامً زمان لتستمتع بفن حجي راضي وعبوسي .
رغم مـشاغـله وصـحـته الـتي مـا بـ وبـ لـكنـه اصر عـلى حـضـور احلـفل الـتـأبـيني
ـاضي علـى روح الكـابـ احـمد الذي إقـامـته اجلـالـية الـعـراقـيـة في هولـنـدا االحـد ا

راضي والكابـ علي هـادي رحمـهمـا الله .وحتـدث عن ذكرياته
مع الكاب احمد راضي .

شـكــرا لـعــبـوسي حــيث عــرفـنــاه بـهــذا االسم ونـحن صــغـاراً
وشكـرا حلـمـودي احلـارثي عـندمـا نـنـاديه بـهـذا اآلسم ونحن

كبار.
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ــركــز الــقــاص الــعــراقي فــاز بــا
الـثاني في مسابقة ادب الرسائل
يـة التي اقـامهـا بيت الـفنون العـا
فـي واشـنــطن بــامـريــكـا وتــهـدف
ــســابــقــة الى اعــادة احــيـاء فن ا

كتابة الرسائل.
wHK(« sðU

رأة العـراقية عضـو مفوضـية حقـوق االنسان/ مـلف ا
ـرأة شـاركـت في مـؤتـمـر افــتـراضي اقـامـته مــنـظـمـة ا
سـتقبل الـعراقية ومـركز االستمـاع واالرشاد للدعم وا
شردون وااليتام القـانوني والنفسي واالجتماعي عن(ا

في ظل القانون العراقي).
Íd UF « bL×
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التـشكـيـليـة االردنـية اشـرفت عـلى ورشة الـرسم لـلفـئة
الـعمرية 12- 17 سنـة والتي نفـذها من مديريـة ثقافة

الكرك وبالتعاون مع نادي اإلبداع بالكرك.

W³−F  eO uſ

XH¹uÝ Âu³ QÐ
ـطرب أمير دندن عبر عمان - وكاالت - نشر ا
صــــفـــحــــاته عــــلـى مـــواقـع الـــتــــواصل عــــلى
اإلجــتــمــاعي بــوسـتــر حــفل االوناليـن والـذي
ســيــحــيــيه في فــلــســطــ في عــيـد األضــحى
ـبـارك بـتـاريـخ ٣١ تـمـوز حتت (الـعـيـد عـنـا) ا
والــذي سـيــبث عــلى صــفـحــته الــرسـمــيـة في
(فـيـسبـوك) وعـدة قـنوات فـلـسـطيـنـيـة محـلـية
ويــــأتي هــــذا احلــــفل لــــتـــرفــــيه اجلــــمــــهـــور
وتــعــويــضــهـم عن احلــفالت في ظل انــتــشــار
ستجد.حيث سيختبر أمير فايروس كورونا ا
اول جتربة حفل االونـالين وسيقدم عـدد كبير

من األغاني منها أغانيه اخلاصة.
) و وكــان دنــدن قـد اطــلق اغــنـيــته (عــالـيــمـ
تـأجـلـت جـمـيع حـفالته بــسـبب كـورونـا الـتي
كـانت مـقـرر إعالنـهـا في فـلـسـطـ والـواليـات
تحدة. تحدة األمريكية واإلمارات العربية ا ا
الـى ذلك تــعـــرض فـــرقــة احلـــضــرة لإلنـــشــاد
ـصـريـة أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة (نـفـسي الـديـني ا
ــبـارك. أزورك يــا نــبي) في عــيــد األضــحـى ا

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - عـبـرت الـنـجـمة
يـة سيلـينا غـوميز عن اعـجابهـا الشديد الـعا
ية تايلور بـألبوم (فولك لوري) للنجـمة العا
سـويفت وعـلـقت عبـر حسـابهـا اخلاص
عـلى احد مـواقع التـواصل االجتـماعي
بـالقول ( لقد فعلـتها من جديد تايلور

سويفت). 
وتـعـاونت سـويـفت في هـذا األلـبوم
مع فـرقــة (بـون لـيـفـر) وكـذلك مع
أحــــــد مــــــؤســـــــسي فــــــرقــــــة (ذا
نــاشـونــال)  آرون ديـســنـر الـذي
أنـتج أو شـارك في تـأليف  11من
األغــنــيــات الـ 16الــتي تــضــمــنــهــا
األلـبوم.وحـملت كل األغـنيـات توقيع
سـويــفت نـفــسـهــا إذ كـتــبـتــهـا أو
شــاركت في تــألــيــفــهــا وهــو مــا
درجت عــلـيه فـي مـعــظم أغـنــيـات

ألبوماتها السابقة.

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.

qL(«

ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .

Ê«eO*«

تزول بـعض الصعـوبات التي واجـهتك مؤخرا ,وتتاح
إليك فرص مادية جيدة .

—u¦ «

ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
 ,وتخطئ حساباتك.

»dIF «

تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ 9.

”uI «

وتـنـجح بـانـتــظـارك عـمـل يـدر عـلــيك مـاال إضــافـيـا  ,
شروع جديد. محاوالتك للقيام 

ÊUÞd «

ابـتـعد عن طـرق احللـول الغـير  تـبقى األجـواء راكدة 
واضحة.رقم احلظ 8.

Íb'«

ادية .  نوع من التـغيير يدخل على حيـاتك العملية وا
رقم احلظ : 6.

bÝô«

ـهـنـية , ـكـاسـب ا  انـتـهـز فرصـة فـيـهـا الـعـديـد من ا
واتخذ موقفا جديا منها .

Ë«b «

تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .

¡«—cF «

اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
 u(«
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كـلـمــات ثالثـيـة تــبـدأ من عالمـة
ـشتـركـة مع الـنـقط الـسـوداء وا
بـعــضــهــا بــأخـر حــرف من كل

كلمة:
1- اقوام قدماء

2- مدينة خليجية

3- يقدم النصيحة الدينية

4- حيوان أليف

5- مادة غذائية مفيدة

6- سلم خشبي

7- عملية حسابية

الــكــاتب االردني فــاز بــاجلــائــزة االولى في مــســابــقـة
الـتــوثـيق اإلبــداعي في زمن كــورونـا  الـتـي أطـلـقــتـهـا
وزارة الـثــقـافــة االردنـيــة بـالــتـعــاون مع مـؤســسـة ولي
العـهد عـن نصه (يـوميـات رجل التـابوت) مـناصـفة مع

نص ألحمد الطراونة .

تابعـ عبر صفحـتها على طـربة اللبـنانية شـاركت ا ا
أحد مـواقع التواصـل اإلجتماعـي صوراً من إحتـفالها

ناولة األولى إلبنتها إيال. برفقة عائلتها با

ـأمون للـترجمـة والنشر متـرجم اللغـة الفرنـسية في دار ا
قـدم الـنـدوة إالفـتـراضـيـة الـتي اقـامـتـهـا الـدار في بـغـداد

شكالت). بعنوان ( ترجمة األفالم...البدايات وا

ـمـثل مـحمـد سـعـد لبـطـولة ـصري يـسـتـعد وا ـمـثل ا ا
فيـلم جديد بـعنوان (الـصحبـة احللوة) إخـراج ساندرا

نشأت وتأليف وحيد حامد.
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الصـحـفي العـراقي الـرائد غـادر لبـنـان حيث يـقيم الى
دولة االمـارات العـربيـة حيث االوالد واالحـفاد لـيقضي

ايام عيد االضحى معهم.

سيلينا غوميز

ــعــرض الــتي قــدم ــشــاركــة في ا ا
فيـها براعـة فنيـة متميـزة. واطلقت
الدائرة معرضهـا الثاني والثمان

 ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

اطلقت دائرة الفنون العامة االثن
ـــــاضي مـــــعــــرضـــــهـــــا احلــــادي ا

والثمان للفنان التشكيلي
الــســـعـــودي عــادل حـــمــود
احلـاســري عــبــر مـوقــعــهـا
ـديـر الـعـام لـلـدائرة وقـال ا
عــلي عــويـــد الــعــبــادي (لم
يـــقـــتـــصـــر طـــمـــوح دائـــرة
الــفـــنــون بــالـــوقــوف عــنــد
ــــشــــهــــد الــــتــــواصـل مع ا
الـثقـافي احمللـي بل تخـطاه
لـيـشمل مـحـيـطه الـعربي) 
مـبــيــنـاً (اهــمـيــة تـضــيـيف
ــــعـــــارض اخلـــــارجـــــيــــة ا
واالطالع عــلى الـــثــقــافــات
واالساليب الفنية االخرى).
وعـبــر عــويــد عن اعــجــابـة
بــأعــمــال احلــاسـري الـ 15

ــاط بــأســلــوبه اجلــمــيل  نــقل اال
الــصــوريــة لــلــحـــيــاة الــبــغــداديــة
ـهـا الــتـراثـيـة .امـا ـة ومــعـا الـقـد
معرض الدائرة الـ80 الذي اطلقته
ـــاضي فـــكـــان لـــلــفـــنـــانــة االحــد ا
الـتـشــكـيـلــيـة فـلـورا تــركي  وعـبـر
ــعــروضـات عـويــد عن اعــجــابه بـا
الفنية  مبيناً (ابداع الفنانة فلورا
تـــركي في نــقـل رؤيــتــهــا الـــفــنــيــة
عرض على 12 اجلميلة واشـتمل ا
عــمال فـنــيـا عــكــست بـهــا حـســهـا
الـفـني)  .وفي الـيوم نـفـسه اطـلقت
الـدائرة مـعرض ( لـلـمرأة عـنوان  )
لـلتـشـكيـليـة اسـماء الـدوري  وعنه
قال عويد( اجادت الدوري في رسم
 افكارها بحس فني بارع وجميل).
وكـــان مـــعـــرض الـــدائـــرة الــثـــامن
والـسبـعون لـلـفنـان النـحات يـحيى

عبد القهار .

لــلــفــنـــان عــلي عــبــد الــكــر حتت
عـنـوان (جتـلـيـات بـغـداديـة ) وضم
15 عــمالً فـنــيــاً اسـتــطــاع الـفــنـان
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ـمــثل سـعـدون الـتـمــيـمي بــعالج ا
اجلبوري  والذي عرضت مناشدته
عـــبــر احـــد الــقـــنــوات
الــفــضــائــيــة نــتــيــجـة
الصــابـتـه في الـعــمـود
ـا اقــعـده  الــفـقــري 
ووفـقا لـصـفـحة وزارة
الصحة في (فيسبوك)
وجه التميمي بتشكيل
فــريق طـبي ســيـبـاشـر
ـــتــــابــــعـــة احلــــالـــة
الــصـــحــيـــة لـــلــفـــنــان
قـبل لبـيان االسبـوع ا
حالته الصـحية ومدى
امـــــكــــــانـــــيـــــة عـالجه
ؤسـسات الـصحـية بـا
داخــل او خــــــــــــــــــــارج

العراق.
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تكـفل وزير الـصحة والـبيـئة حسن
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سعدون اجلبوري

الــطـــبــيب زيــاد خـــلف (ان ابــراهــيم
اصـــيب مع زوجــــــــته وهــو خــلــيل 
يتلقى العالج في ح زوجته تتلقى
ـسـتـشـفى كـركـوك الـعام ). الـعالج 
وخــــلـــــيل الــــذي
امـضى اكــثـر من
50 عاما بـالعمل
الـــصـــحــفـي هــو
والـــــد الـــــزمـــــيل
مــروان ابـراهــيم

العاني.
وتـلـقـى خـلـيل
وزوجــــــــــــــــتـه
امـــــــنــــــيــــــات
االوســــــــــــــاط
الــصــحــفــيـة
بــــالـــشــــفـــاء
الـــــعــــــاجل .

األغـنـيـة من أحلـان نـور نـاجح وكـلـمـات عـبـد
الـتـواب مــسـلم ومـصـطــفى مـحـسب وتـوزيع
أحـمد الـعـسـال وإخـراج أحمـد عـزت.وانـتهى
تصويـر األغنيـة في ساحة األنـوار احلسيـنية
ـديـنـة بــالـعـيـاشـيــة (سـاحـة الـشـيخ قــشـر ) 
قــوص في األقــصـر تــصــويـر شــادي الــفـولي

وإنتاج فرقة احلضرة.

أمير دندن
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اصابة اعلن مدير عام صحة كركوك 
الـصـحـفي اخملـضـرم ابـراهيـم خلـيل
وزوجـته بــفـايـروس كــورونـا . وقـال

ة الـقتل  الـشكوك عـلومـات عن جر ا
كـانت حتـوم عـلى أم األطـفـال وبـالـفعل
الـقـي الـقـبض عـلـيـهـا وعـلى اثـنـ من
ـــتــــهـــمـــة  واعـــتـــرفت اخـــوات زوج ا
بـحــضـور قـاضي الـتـحـقـيق الـذي دون
اقــوالـهـا و كــشف الـداللــة الـذي جـاء
ــتـهــمــة خالل مــطــابــقــاً).مــوضــحــاً (ا
اسـتـدراجـهـا بـالـتـحـقـيق عـن دوافـعـها
ـة  قـالت انـا لم اكن ألرتـكـابـهـا اجلـر
مـتخـلـفـة عقـلـيا لـكـني اعاني من وضع
نـفسي مـأزوم  لـكن احملقق سـألـها عن
عـيـالـها كـيف يـتـعـاملـون مـعـهـا  قالت
اجلــمـيع يـحــبـونـني واحـبــهم وعـمـتي
تشـتغل عامـلة في مـستشـفى واجورها
6 آالف ديـنـار يـومـيـاً مـصـرفـاً لـلبـيت 
أمـا والدة الـزوج فاكـدت لـلمـحقق انـها
حتب زوجـة ولــدهـا وهي طـيـبـة مـعـهم
وال تـــخـــرج مـن الــبـــيـت  وحـــيـــاتـــهــا
الزوجية جيدة مع زوجها ومعنا  وأن
ابــني الـكـبـيـر مــتـوف وهـو بـعـمـر  21
سـنـة مـات مـريـضـاً  وتـرك خـلـفه ولـداً
انــا قـــمت بــتــربــيـــته .فــيــمــا أكــد زوج
ـتـهـمـة قائـالً : انا كـنت احـب زوجتي ا
وهي حتـبني وحتـتـرم اهلي وال تـوجد
أي مــشــاكل بــيــنـنــا  لــكــني تــفــاجـأت
ة قـتل التوأم البالـغ من العمر بجر

ة وقعت اقل من ثالثة أشهـر  واجلر
في يوم  10تموز اجلاري) .
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امـا اجلــولـة الــثـانــيــة لـبــرنـامج (كالم
الـناس) فـكـانت مع حادث جـنـائي اخر
حدثنا عـنه  اخلالدي قائـال( انها قصة
جـنـائــيـة لـهـا صــدى كـبـيــر في مـديـنـة
الــكـوت  وهـي قـيــام زوج وهـو مــحـام
بـقــتل زوجــتـة طــبـيــبـة أســنـان خــنـقـاً
ألسباب مادية! وب لنا العقيد معاون
مـديـر مـكافـحـة األجـرام في الـكوت ان(
ــــــة وقـــــعت يـــــوم 9/7/2020 اجلـــــر
ـركــزيـة أسـتــخــبـرنــا من الـســيـطــرة ا
ـة قتل دكتـورة داخل غرفة وجود جر
وعلى الـفـور  تـشـكـيل فريق نـومـهـا 
دير وعـدد مع احملقق عمل برئـاسة ا
ـة ــوقع اجلـر ـكــتـبـنــا  تـوجـهــنـا 
والـــقي الــــقـــبض عــــلى احملـــامي زوج
الـدكـتورة  وخـالل سيـر الـتـحـقيق مع
ـتـهم أعـترف صـراحـة انه قـام بـخنق ا
زوجتـة وهي أرادت الدفـاع عن نفـسها
من زوجـهـا الغـاضب عـلـيهـا  تـدافعت
مع زوجها تركت أثـرا على وجه ورقبة
الـزوج بــواسـطــة أظـافــرهـا .و ســألـنـا
ة  اجلـاني عن سـبب ارتـكـابـه لـلـجـر
قـال مـنـذ فـتـرة طــويـلـة أزدادت بـيـنـنـا
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اســـتــطـــاعت كـــامــيـــرا بــرنـــامج (كالم
الـنــاس) الــذي يــقــدمــة األعالمي عــلي
اخلـالـدي عــبـر شــاشـة (الـشــرقـيـة) أن
تنفـرد بصور حـصرية وعـدة مداهمات
بــصــحــبــة رجـال األمـن في مــحــافــظـة

واسط .
عـن هــذه اجلـــولـــة األمـــنــيـــة حـــدثـــنــا
اخلالدي قائالً(بعد الـتنسيق مع قيادة
شرطة محافظة واسط ورئاسة محكمة
أسـتـئـنــاف واسط ومـديـريـة مــكـافـحـة
األجـــرام وســـريــــة ســـوات األبـــطـــال 
تـمـكـنت كـامـيـرا الـشـرقـيـة حصـراً  من
مــرافـقـة األبـطـال في تــشـكـيالت قـيـادة
شـرطة واسط  لـثالث قـضايـا جـنائـية
ـة لسيدة مهمـة  األولى حقاً قـصة مؤ
شـابــة قـامت بـقــتل طـفــلـيـهــا الـتـوأم 
السيدة من مواليد 1997 متزوجة منذ
اكـثـر من سـنـة  وهي أم لـطـفـلـ (ولد
) التي أصرت في البداية وبنت توأم
روعة ـتها ا على نكران أرتـكابها جر
 لـــكـن ســـرعـــان مـــا قـــالت: انـــا قـــمت
ــاء فـوق سـطح بـوضـعــهـمـا بــخـزان ا
ـنـزل  اذ اسـتـغـلـلت خـلـو الـبـيت من ا
زوجي وعــمــتي .. كـــان مــوجــود فــقط
عــمي والــد زوجي وارســلــته الــســاعـة

التاسعـة والنصف ليالً لـلدكان القريب
عـلى الـبـيت بـحـجة جـلب عـلـبـة حـليب
األطـفـال  وعنـد خـروجه قـمت بـتنـفـيذ
ــاء اخلـزان خـطــة اغــراق الــطـفــلــ 
نـزل  وعند عودة الكبيـر فوق سطح ا
عــمي من احملل جـالــبـاً عـلــبـة احلـلـيب
قلت له أطـفالي ( مـاكو ) قد خـطفوا..!!
وقـــام عـــمي بـــالـــبـــحث داخل الـــبـــيت
وخــارجه مـسـتـعـيــنـاً بـاجلـيـران  لـكن
احــد ابــنــاء اجلــيــران اســتــطــاع فــتح
ـاء ووجـد جـثـتي الـطـفـل في خـزان ا
داخـله) ويــضـيف اخلـالـدي( بـعـد ذلك
قـام اجليـران بأخـبار سـيطـرة الشـرطة
وعــلى الــفــور حــظــر مــديــر مــكــافــحـة
األجــرام ومـعــاونــة ومــفــرزة كــبــيـرة 
وقــــامـــوا بــــأســـتــــخــــراج اجلـــثــــتـــ
ـتـهــمـة والـدة الـطـفـلـ واصـطـحـاب ا
كـتب مكـافحـة األجرام  بـعد أن دارت
الشـكوك والـشبـهات عـلى أم الطـفل 
ــعـلـومـات عــنـهـا أنـهـارت بـعـد جـمع ا

تها التي التغتفر ) . وأعترفت بجر
مـن جـانـبه أكــد مـديـر مـكــافـحـة أجـرام
ـتهـمة احملـافظـة لـ( الزمـان ) (قضـية ا
أم الـطـفلـ الـتـوأم هـي من اجلرائم
هـمة والـتي اصبـحت حديـث الشارع ا
الـــواســـطي  بــعـــد الـــتــعـــمق بـــجــمع

ـشـاكل ألسـبـاب مـالـيـة  حـيث هـنـاك ا
ــشــتــمــلــ عــقــار فـي بــغــداد مــقــسم 
مــؤجـران ومـثـله عــقـار في الـكـوت هـو
اآلخـر مــكـون من مـشـتـمـلـ ومـؤجـر 
والبيـت الذي يسـكنون فـيه مسجل في
العقـاري مناصفـة ب الزوج والـفقيده
زوجته وكـذلك السـيارة بـأسمـها  لكن
اجلـاني أراد األســتـحـواذ عـلى األمالك
جمـيعـها لـكي تسـجل بأسـمه .و للـعلم
اسـرة اجملني عـليـها مـؤلفـة منـها ومن
زوجـهـا وابـنـهـمـا الـكـبـيـر وهـو طبـيب
وولـد وبــنت هــمــا طـالــبـان فـي  كـلــيـة

طب). من جـــانـــبـــة قـــال الـــولــد
نـكوبة الكـبير لألسـرة ا
لـ(الــــزمــــان) (كــــنــــا
نـــعــيش بــيــســر
وأمـــــــــــــــــــــان
وحــيـاتــنـا
حــــلـــوة
وتربي

فجوع األب ا
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بــواســطــة اإلنــتــرنت عـن مــحـال
تصليح الدراجات الهوائية وقد
تضـاعف عدد هذه الـعمـليات في
الشـهر نـفـسه. في فرنـسا بـلغت
مبيعات الدراجات في أيار/مايو
وحزيران/يونيو ضعف ما كانت
عـلــيه في الـشــهـرين إيــاهـمـا من
العام الـفائت على مـا أفاد احتاد
الـريـاضـات والـدراجـات. وسـجّل
ـدن على إقبـال كبـير من سـكان ا
شراء الـدراجـات الهـوائـية نـظراً
إلى كــونـهــا جتـنّــبــهم احلـافالت
ـكـتـظـة وعـربـات قـطـار األنـفاق ا
ألى بـالـركـاب فـضالً عن أنـهـا ا
تتيح لهـم بعض احلركة الـبدنية
ـنـزلي. بـعـد أشـهــر من احلـجـر ا
ــســـتــوى األوروبي أمـــا عــلـى ا
فـأكد نـاطق بـاسم شـبكـة مـتـاجر
(ديــــكــــاتــــلـــون)  ن مــــبــــيــــعـــات
الدراجات الهوائية (زادت مرت
بل ثالثـاً) واشــار إلى أن الـطـلب
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فاقـــــــــعة وزخارف ابتــــــكارية.
وقد اشتهـر بفضل عروض أزياء
ـية اعـتـبـارا من الـسبـعـيـنات عـا
وحـــقق شــعــبـــيــة بــتـــعــاونه مع
ديفـيد بـووي من خالل تصـميمه
مـــجــمـــوعــة مـن األزيــاء لـــزيــغي
ستارداست الشخصية التي كان
يــجـســدهـا الــفـنـان الــبـريــطـاني

الراحل.
 وكان يـامامـوتو غـالبـا ما يضن
تـصـامـيـمه عـنـاصـر من الـثـقـافـة
ـطرزة ـشـالح ا الـيـابانـيـة مـثل ا
بــأحـــرف صـــيــنـــيـــة-يــابـــانـــيــة
(كـاجني) الـتي صـممـهـا لـديـفـيد

بووي.
ــيــزة في وهــو حـــقق مــكــانـــة 
وضة الـيابانـية بفضل أوساط ا
اسـلــوبه الـغــرافـيــكي الالفت مع

ألوان متنوعة وزخرفات حية.
عـــلـى صـــعــيـــد آخـــر عـــلـى أحــد
سطـوح ناوكـالبـان في ضواحي
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جنت الـفنـانة الـسـورية أصـالة
ـصرية بـسمـة وهبة ذيـعة ا وا
وت غـرقا بعـدما تـعرضا من ا
حلـــــادث مــــروع إذ اصـــــطــــدم
ــائـي اخلـاص ــوتـوســيــكل ا ا

بهما بالصخور في البحر.
 ونــشـرت وهـبـة مـقـطع فـيـديـو
للحادث على حسابها اخلاص
على موقع (انـستغـرام) وعلقت
قــائـلـة: (أنـا وأصـاله تـعـرضـنـا
حلـــادث كــبـــيــر وبـــفــضـل الــله

وت بأعجوبة). جنونا من ا
 وأضافت (أصاله كـانت سايقة
((الـــچـــيـت ســـكي)) بــــســـرعـــة
واصـطــدمـنـا بــالـصــخـور وانـا
اتـــرمــيت بـــرأسي ع الـــصــخــر
وفــــقـــدت الــــوعي ووقــــعت فى
الـقــاع وأصــاله رغم وقــوعــهـا
ـوج وتـخبط صـمـمت تضـرب ا

وتنادي حد ينقذني). 
وتــــابـــعت (أنـــا فــــوقت لـــقـــيت
نـفـسي في مـركـب نـاس طـيـب
ووشـــوش حــوالـــيـــا كل واحــد
ـيه اللي بيـحـاول ينـقذني من ا
دخـــلت جـــســـمي وانـــا فـــاقــده
الـــوعي ومن الـــنـــبـض ودقــات
القلب والـدم اللي كان طالع من
اجلــــــروح الـــــلـي في رجــــــلي).
وحـمـدت الــله عـلى جنــاتـهـمـا
بقولها (شكراً يا حبيبي يا رب
يـا رحـمن رحـيم بعـبـادك شـكراً
أصـاله انك صـمـمـتي تـنـقـذيني
وبـالـفعـل انقـذتـينـي بشـهـامتك
ـاً بـتــثـبـتـيــلي انك جـدعه ودا

وأصيله). 
وأضـافت (وشـكـراً لـلـوالد الـلي
ـركب وكــانـوا في أنــقـذوني بــا
قمة األخالق واجلدعـنة وشكراً

لـ (علي البحار).. 
وجـدعــنــتك دي مش غــريــبـة ع
أهل اسكندريـة احلمد لله 100
مـــرة ومـن فـــضـــلـــكم مـــحـــدش

{ ســــيــــول- (أ ف ب)  –اضــــطــــر
الـــســـفــيـــر األمـــيـــركي في كـــوريــا
اجلــنـوبـيـة هــاري هـاريس حلالقـة
ـثـيـر لـلـجـدل بـعـد شـهـور شـاربه ا
مـن حتـوله إلـى مـحــور انــتــقـادات

غير مألوفة.
وتـعـد واشنـطن وسـيول حـلـيفـتان
ـتحدة أمـنيـتان وتـنشر الـواليات ا
28 ألــفـا و500 جــنـدي فـي كـوريـا
اجلـنوبيـة. لكن العـالقات تدهورت
بـ البلـدين في السـنوات األخيرة
جـرّاء اخلالفـات بـشـأن نـهـجـيـهـما
حـيــال كـوريـا الـشـمـالـيـة ومـسـألـة

مشاركة تكاليف نشر اجلنود.
وكـــان هــاريس مــوضع جــدل عــدة
مـرّات في الشـطر اجلـنوبي واتهم
بـالـغطـرسـة حتى أن شـاربه حتول
إلـى مسألة خالفـية. وكانت والدته
يـابـانـيـة وفي ظل تـواصل مـشـاعر
االمــتـــعــاض من حــقــبــة االحــتالل
الـــيــابــانـي لــشــبـه اجلــزيــرة رأى
كــثـيـرون أن في شـاربه إشـارة إلى
احلــــكـــام الـــعــــامـــ الـــتــــابـــعـــ
لإلمـبـراطـوريـة الـيـابـانـيـة في تـلك
الــفـــتــرة. ورد هــاريس في كــانــون
الـثـاني/ينـايـر بأن مـظـهره مـسـألة

شـخـصـيـة وأن مـنتـقـديه (يـنـتـقون
أجــزاء من الــتــاريـخ). لـكــنـه نــشـر
تـسجـيال مصورا لـنفسه في عـطلة
نـــهـــايـــة األســـبـــوع عـــلى وســـائل
الـتـواصل االجـتمـاعي وهـو يـحلق
شــاربه في صــالــون حالقــة كـوري
تـقـليـدي مـشيـرا إلى أنه قـام بذلك
بــســبب احلــر بــيــنــمــا كــان يــضع

كمامة للوقاية من كوفيد-19.
ا قمت وقـال في تغـريدة (سـعيـد 
بـه. كــان عــلـي إبــقـــاء الــشــارب أو
الــكــمـامــة. الـصــيف حــار جـدا في
ســيـول ورطـب لـتــحـمـل كـلــيـهــمـا.
إرشـــادات كـــوفـــيـــد مـــهـــمـــة وأنــا
شــــــخـص أضع الــــــكــــــمــــــامــــــة). 
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مـــكــســيــكــو تـــصــدح مــكــبّــرات
الـــصـــوت بــلـــحن أعـــاد مـــنــسّق
االسـطــوانـات روبــرتـو غــارسـيـا
ــكـيس تــولـيــفه عـلـى طـريــقـة ر
بوتـيرة حـماسـية جتعـل جيرانه
يــرقــصــون فــيــســاعــدهم بــهــذه
الــطــريـــقــة عــلى حتــمّل احلــجــر

ــنــزلي الــهــادف إلى مــواجــهـة ا
جائحة كوفيد-19.

ويـــحـــظى روبـــرتــو (38 عـــامــاً)
بـــشــعـــبــيـــة كــبـــيــرة إذ أن هــذا
الــــســــونـــيــــديـــرو أي مــــنـــسّق
األســــــطـــــوانــــــات مـن الـــــنــــــمط
ــكـــســيــكي يــتــفــ في لــعــبــة ا
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ـؤثـرات الـصـوتـية ـوسـيقى وا ا
والــضــوئـيــة لــيـشــعل الــشـوارع
رقــــصــــاً حــــتـى بــــات الــــفــــاحت
الـالتــيـــنـي وهـــو الــلـــقـب الــذي
أطـلـقـه عـلى نـفـسـه.ومن عـلـيـائه
ــبــنى الــذي وضع عــلى ســطح ا
ــسك روبــرتـو عــلــيه مــعــداته 
ــذيــاع لــيــوجه إلـى اجلــمــهـور ا
حتية وديّة ولكن...مدوّية.ما دفع
روبـرتـو إلى اســتـخـدام الـسـطح
ـوسـيـقي لـتـقـد اسـتـعـراضه ا
هـو اسـتـحـالـة إقامـة حـفالت في

ظل جائحة كوفيد-19. 
ولم يطل األمـر حتى بـدأ روبرتو
يـتــلـقى دعــوات إلحـيــاء وصـلـته
وسيقيـة على سطوح وشرفات ا
أخرى. وقال منسّق األسطوانات
لــوكــالــة فــرانس بــرس (بــســبب
اجلائـحة لـم يعـد أحيـاء حفالت
ـــكن مــــســـمـــوحـــاً وال أمــــاكن 
اخلروج إليـها أو احلـصول على

عـلى هـذه الـدراجـات في الـصـ
زاد خـمـسـة أضـعـاف مـنـذ إلـغـاء
تدابـير احلـجر. وبـلغت مـبيـعات
الــدراجـات الــهـوائــيـة بــواسـطـة
ـتـحـدة اإلنـتـرنت فـي الـواليـات ا
ذروة تــاريــخـيــة في أيــار/مــايـو
الـفــائت إذ كــان عـدد الــدراجـات
الـتي بيـعت عـبـر اإلنـترنت خالل
هــذا الــشــهـر خــمــســة آالف مـرة
ـا كـان في الـشـهـر نفـسه أكـبـر 
ــنــصــرم. وارتـفــعت من الــعــام ا
ـــبــيــعــات اإلجـــمــالــيــة قــيــمــة ا
لـلـدراجـات الـهـوائـيـة (بـواسـطـة
اإلنــتـرنت وفـي احملـال) بــنـســبـة
ــئــة خالل أيــار/مــايـو 81 في ا
ـقـارنـة مع الـفـتـرة عـيـنهـا من بـا
الـــــعـــــام 2019 إذ وصـــــلت إلى
 1,11مليار دوالر بـحسب هيئة
(بيـبول فـور بايكس) التي تضم

نتج والتجار. ا
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ــسـؤول األول الـيــوم  حـكـومـات بــاخملـتـصــر قـالـهـا ا
الــفــسـاد والــنــهب تــتـحــمل مــســؤولــيـة خــراب قــطـاع
الــكـهـربـاء الــذي يـعـاني الــعـراقـيــون مـنه ويالت احلـر
الالهب ولم يسـترسل في تعـداد النكـبات التي حلقت
ــضـوا في حـال بـالـعــراق من جـرّاء أولــئك الـذين لم 
سبــــــــيلهم حتى بـعد ما حـملوا في سنـوات الفرهود
مــا خـــــفّ وزنـه وعــظم ثــمــنه وال يــزالــون يــحــركـون
خــيـــوط الــلــعـــــــبــة عــبــر أطـــراف وأذرع أقل ظــهــورًا

. وشهرةً
الـــعــــراقي  بـــكـل صـــراحـــة اليــــريـــد أن يــــســـمع ان
احلــكـــومــات الــســابـــقــة فــاســدة  ألنـه كــتب  وصــفه
وتشـخيصه لهـا بالدماء الـزكية الـتي اريقت في جميع
ـدن الـعـراقيـة في الـسـنوات الـسـبع االخـيرة في اقل ا
تقدير . الـشعب يعرف اين اخللل ويـنتظر من يعاجله
ال من يـذكّــره به بل يــزيـد يـأسه مـن امـكـانــيـة حـدوث

اصالح قريب .
سـبب كاف لـتـشـكيل احلـر الـعـراقي من دون كهـربـاء 
محـكمة احلـساب االخـير تكـون صالحياتـها اعلى من
تـلك الـتي تـوافـرت عــلـيـهـا احملـكـمـة اجلــنـائـيـة الـعـلـيـا
اخلـاصــة الـتي اسـســهـا االمـريـكــان حملـاسـبـة اركـان

النظام السابق .
سؤول األول هي انّ االفالت إنّ قناعة النـاس أيّها ا
من الـعــقـاب أصــبح  بـامــتـيـاز نــهـجــاً وسـلــطـة وشـبه
دسـتـور لـذلك يــخـرج الـشـبـاب والـشـيّـاب لـلـمـوت في

. الشوارع حَرّاً أو قتالً الفرقَ
إن لم تكن هـذه قنـاعـة االغـلبـيـة الـسـاحقـة  وسـتـبقـى 
قـــادراً عـــلى أن تـــريــــهم كـــيف جتــــري الـــعـــدالـــة في
مـساراتـهـا التي تـبرد صـدور امـهات الـشهـداء والتي
اليــ الـذين ال ــسـروقــة الى افـواه ا تــعـيــد الـلــقـمـة ا
يأكـلون وال يشـربون مثل مـا يأكل البـشر في أية بـقعة

تعيسة على االرض .
ـقايـيس التي تـنتـجهـا احلكـومات في وصف  لـيست ا
ـعـيــشي ذات بـال إن لم تـكن الـوضع االقـتــصـادي وا
ائدة االسـرة العراقـية بكل الدولـة قد أعادت الـكرامـة 
نـجـز احلـكومي أو تـفاصـيـلـها ولـيـكن بـعدهـا تـقـو ا

ائدة. حتى السياسي مرتبطاً بتلك ا
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ـتـنـبي شـاعـر عـراقيٌّ عـظيم . تـنـبي . ا عـيـد كـمـا حـال ا
عظيم مات بساحة التحرير . 

الـتـحـريـر تـمشط شـعـرهـا عـلى عـتـبة دجـلـة . دجـلـة أخو
الفرات . الفرات مريض مثل العراق . 

الـعـراق قــتـلهُ أهـلُهُ والــغـزاة . الـغــزاةُ يـعـبــدهم الـذيـول .
الذيول من اجلهات األربع . 

األربع من رابعـة النهـار . النهـار يصـلّي صالة الغائب .
الغائب كذبته في القلب . 

الـقلبُ مـدوزن عـلى سلّم بـغـداد . بغـداد أكلـتْـها الـقطط .
القطط مثل النساء . 

النساء نعمة الـله على األرض . األرض أحرقها اجملان
. اجملان في اجلنة . 

اجلـنة بـيت األمهـات . األمـهات يـنجـ اجلـنود . اجلـنود
يخلقون تمثال احلرب . 

احلــربُ كـــرٌّ وفــرٌّ وخـــداع . خــداع الـــزوجــة أســـهل من
حـسوة مـاء . مـاء الـعرب في خـطـر شـديد . شـديـد هرب

قبرة قصة بائرة . بائرة خالة ثائرة .  قبرة . ا من ا
ـرآب النهضـة . النهـضة تضحك ثائرة تـبيع السـكائرة 

على ابن اجلوزي . 
اجلوزي لون أبي . أبي اجلميل ورّطني باحلياة . احلياة

حلوة . 
حلوة زوجة حمادي . 

حـمـادي أبـو عـربـانـة الـفشـافـيش . الـفـشـافـيش مـفـردها
فشّة . فشّة الشاطر باهرة . 

بـاهـرة شـقّـت زيـقـهـا في الـشـارع . الـشـارع يـغـنّي عـلى
ليلى . ليلى عمّة سلمى . 

سلـمى تـغسل الـصحـون . الـصحـونُ زفر األيـام . األيام
لزجة مثل شجرة الصمغ . 

الـصمغ يـسـند فـراش القـنـدرة . القـنـدرة حتتـاج حدوة .
حدوة احلصان مشنوقة بباب الدار .

الدار أصيح الدار يا علي . عليّ مرتبك مثل طيرٍ غريب.
غريب أنا من بعد عينيك يا أمّي .

أمي شقيقة تنّور .
تنّور الط حكاية لذيذة .

لذيذة كبّةُ السراي .
السراي صار بعيداً .
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ـائي ــوتـوســيــكل ا يــجـري بــا
وانــــتـــــــــبــــهــــوا لــــنــــفــــســــكم

وألوالدكم). 
وفي أول تــعـلـيق ألصــالـة عـلى
احلــــادث عـــبـــرت عن حـــبـــهـــا
ـائي الـشـديـد لـلـمـوتـوسـيـكل ا

منذ صغرها مؤكدة أنها حتب
ركوبه كثيرًا. 

وطــمـــأنـت جـــمــهـــورهـــا عـــلى
صـــحــتـــهـــا في فـــيـــديـــوهــات
نشرتها عبر خاصية (ستوري)
وقع (انستـغرام) حيث أكدت

تـــعــرضـت لــلـــحــادث بـــصــورة
أصـــعب مـــنــهـــا مــشـــيــرة إلى
أنهما االثنـتان بخير حال اآلن
وقــــد ذهـــــبـت بــــعـــــد احلــــادث
وتــــــنــــــاولـت الــــــطـــــــعــــــام مع

أصدقائها.

بــحــيـاتــهــــــــا وحــيـاة بــســمـة
وهـــبــة. وأضـــافت أنـــهــا حتب
االسـتـمـتاع بـالـبـحر كـاألطـفال
ــــا أدى إلـى وقــــوعــــهــــا هي
وبــسـمــة وهـبــة هــذه الـوقــعـة
خــــاصــــة أن بـــســــمــــة وهــــبـــة

أنـها بـحالـة صحـية جـيدة بـعد
احلــادث الــذي تـعــرضت له مع
اإلعالمــيــة بــســمــة وهــبــة في
مــيـاه الــعــلــمــ حـيـث ارتـطم
ـائي في حـاجز ـوتـوسـيـكل ا ا
صــــــخـــــــــــــــري كــــــاد يــــــودي

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

(هي وكــــورونــــا) لـــلــــكـــاتــــبـــة
ـان الـفــلـسـطـيــنـيـة الــشـابـة إ
عـبـدالـكـر الــنـاطـور كـإصـدار
خــــامـس لــــهــــا بــــعــــد أربــــعـــة
والــروايــة إصــدارات ســابــقــة 
سـارت عـبـر خطـ مـتـوازي :
الـــــــذاتـي/الـــــــكـــــــيـــــــنـــــــوني 
واجلــمــعي/الــشــمــولي  وهــو
ـارسة عن بـهـذا الـفن صـورة 
درك والالمدرك قيمته تولدت ا

من وظيفته الداللية كونه
ـركـبـة الــوسـيط بـ اإلشــارة ا
تلـقي مايبـرز مطالب الروح وا
اإلنـــســـانـــيـــة خـــاصـــة رغـــبـــة
الــــتــــوازن في عــــالـم يـــســــحق
ـرأة مـتحـالـفا ضـدها مـشـاعر ا
رض كما جاء في الرواية مع ا
. إذ ال شك أن الــــتـــعـــبـــيـــر عن
خـلـجــات الـنـفس وارتــعـاشـات
الــقـلب بــالـنــسـبــة لـلــمـرأة أمـر
تــعــوزه اإلرادة . هــذه الــروايـة
أكـدت حــضـورهـا الالفت  وقـد
جاءت أقـطارهـا منسـابة بـيسر
وانـسـجـام دون عـائق مـا تـؤكد
ــرحـلــة بــحـسب أنــهـا روايــة ا

الناقد خليل حسونة.
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{  نـيس (فـرنـسـا)-(أ ف ب) –
بــيـع رسم تــمـــهـــيــدي لـــلـــعــلم
ــبي مـن تــوقــيـع بــيــار دو األو
كـــوبـــرتـــان مـــؤسـس األلـــعــاب
ـبيـة احلديـثـة بسـعر 185 االو
ألف يـورو خـالل مـزاد نـظم في
جـنوب فـرنـسا. وقـال الـكسـندر
ـديــر فـي دار (كـان ديــبــوسـي ا
أنشـير) للـمزادات (بـيع الرسم

إلى جامع برازيـلي بسعر 185
ألف يـورو تـضاف إلـيه عـمـولة
ـئـة لـيـصل إلى بـنـسـبـة 27 بـا

234950 يورو).
ووضـع الـرسم الــتـمـهــيـدي في
الـعام 1913 الـبـارون بـيـار دو
كـــوبـــرتــــان وأعـــطي إلى أحـــد
داعميه السويسري وبقي في
الـعـائـلـة نـفــسـهـا حـتى شـرائه

قبل فترة قصيرة من جامع قرر
طــرحه لـــلــبــيع مــجــددا. وكــان
الرسم مقدرا بـسعر يراوح ب
ثـمــانـ ومــئـة ألف يــورو وقـد
أجنز بقلم الرصاص والغواش
على ورقة طـولها 21 سنتـمترا
وعــرضــهــا 27,5 ســنــتــمــتــرا.
وعرض للبيع انطالقا من سعر

50 ألف يورو.
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وكتب الزوج عـبر تويـتر (حلسن
احلظ تبــــ أن نتـيجـة الفحص
الـــــذي أجـــــري أليـــــشـــــــــواريـــــا
وأرادهيا سلـبية وقد سـمح لهما
ستشفى) شاكراً باخلروج من ا
(جلـــمــــيع مــــحــــبّي الــــنـــجــــمـــة
صـلـواتـهم وتــمـنـيـاتـهم الـطـيـبـة

بالشفاء). 
وأضاف (والدي وأنا سنبقى في

ستشفى). ا

{ بـــومــبـــاي (أ ف ب) -خــرجت
جنــمــة بــولــيـوود مــلــكــة جــمـال
الـعـالم السـابـقـة أيـشـوارايا راي
باتـشان وابـنتـها الـبالـغة ثـماني
ــســتــشــفى الــذي ســنــوات مـن ا
مـكـثـتا فـيه مـنـذ مـنـتـصف تـموز
الـــفـــائت في بـــومـــبـــاي بــســـبب
إصـابــتـهـمــا بـفـايــروس كـورونـا
ـسـتـجـد وفق مـا أعـلن اإلثـن ا
مثلة. أبيشيك باتشان زوج ا
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{ طـوكـيــو- لـوس اجنـلـيس -(أ
ـصـمم كانـساي ف ب)  –توفي ا
ياماموتـو الذي يعـتبر أحد رواد
ـعـروف ـوضــة في الــيـابــان وا ا
بتعاونه مع ديفيد بووي عن 76
عــامـا جــراء إصــابـتـه بـســرطـان
الـــدم عـــلى مـــا أعـــلــــنت ابـــنـــته

. االثن
ـمثـلة مـيراي يـامامـوتو وقالت ا
عـــبــر (إنــســتـــغــرام) إن والــدهــا
(رحـل عن هـــذا الــــعـــالـم بـــسالم

محاطا بالذين يحب).
وكــتـبت تــقـول (بــنـظــري لم يـكن
والـــــدي فــــقط هـــــذا الــــشــــخص
ـشــحـون طـاقـة وحــيـويـة الـذي ا
كان يـعرفه الـعالم بل كـان لطـيفا

ومحبا أيضا).
وكـــان يــــامـــامــــوتـــو مــــعـــروفـــا
بــتـــصــامـــيــمه اجلـــريــئـــة الــتي
ــعــايــيـر يــتــحـــــــــــــدى فــيـهــا ا
ــتـبــعـة مع اســتـخــدامه أللـوان ا

بــعض الــتـــســلــيــة فـــيــهــا. وقــد
سـتـمرة مـنذ مكّـنـتني شـهـرتي ا
20 عـامـاً من أن أتــكـيّف مع هـذا
الـوضع). وفـيمـا يـنـصـرف فريق
عــــمل روبــــرتـــو إلـى حتـــضــــيـــر
الــسـهــرة خـلــفه يـخــاطب الــدي
جــاي جــمـهــوره قــائالً (هــا أنـذا
عــلى الــســطح من أجــلــكـم! أقـدّم
اعـــتــذاري وأوجّـه حتــيـــاتي إلى
تـشــارلي وإلى عـائـلــة أريـغـوين
وإلى جـــــــمـــــــيـع ســـــــكـــــــان حي
مــيـرامـار).وفــيـمــا هـو يــتـحـدث
يـرتفـع في اخللـفـيـة حلن نـسـخة
جديـدة من أغنـية مي كـاشاريـتو
الــشــهـيــرة لــلـبــرازيــلي روبــرتـو

كارلوس.
وتــفــيـــد األحــيــاء اجملــاورة هي
األخــرى مـن مــوســيــقـى حــفــلــة
الـفاحت الالتـيـني نـظـراً إلى قوة

الصوت. 
ـوسيقى وشيـئاً فشـيئاً تُـحرّك ا

اإللكترونية الناس الواقف على
ـــــبــــــاني اجملـــــاور شـــــرفـــــات ا
فيبـدأون بالتمـايل والرقص على
ـتـقـطـعـة فـيـمـا تُـبثّ أنـغـامـهــا ا
احلــفــلــة مـبــاشــرة عــبـر شــبــكـة
فيسبوك.ويصرخ روبرتو مجدداً
إلى جـمـيـع سـكـان لـوس ريـيس
إلى جمـيع الـذين يرقـصـون على
شــــرفــــاتـــهـم. وفي وقت تــــغـــرق
واجهات مباني األحياء احمليطة
في بحر من أنوار روبرتو يلوّح
الناس الواقفـون على نوافذ هذه
ـــصــابـــيح مـــضــاءة ـــبـــاني  ا
ـا نصّـت علـيه الـدعوة الـتزامـأً 
إلى احلفلة.وال يـتقاضى روبرتو
أي رســوم مـن اجلــمـــهــور الــذي

يحضر استعراضه.
 لــكنّ حــافـزه الــوحـيــد عــلى مـا
يقـول هو تـوفيـر بعض األجواء
ــفــرحــة لــلــنــاس ــوســيــقــيــة ا ا

احملجورين.

{  بـــــــــــــاريـس-(أ ف ب)  –أدّت
جــائـحــة كـوفــيـد- 19إلى زيـادة
كـــبــــيــــرة جـــداً فـي مـــبــــيــــعـــات
الـدراجـات الـهـوائـية فـي العـالم
وصـــــــلـت في بـــــــعض األمـــــــاكن
ــــئـــة. إلـى…خـــمــــســـة آالف في ا
ــصــنــعــة ووجــدت الـــشــركــات ا
نفـسهـا عاجـزة عن تلـبيـة الطلب
ــتــزايــد بـســبب اإلقــبــال غــيـر ا
ـسـبـوق عـلى شـراء الـدراجات ا
إضافة إلى توقف الـعمل أشهراً.
ولـيس أدلّ عـلى هـذا اإلقـبـال من
ـســتـوى الـقــيـاسي الــتـاريـخي ا
الذي بـلغـته عـملـيات الـبحث عن
مــسـارات لــلـدراجــات الـهــوائـيـة
عــلى الـطــرق بـواســطـة بــرنـامج
(غـــــوغـل مـــــابس) إذ ارتـــــفـــــعت
ــــئـــة مـــنـــذ بـــنــــســـبـــة 69 في ا
شـبـاط/فـبـراير فـي العـالم. كـذلك
سـجّــلت (غـوغل) رقــمـا قـيــاسـيـاً
تــاريـخــيـاً في عــمـلــيـات الــبـحث
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