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جــدد رئـيـس اجلـمــهــوريــة بـرهم
صـــــالـح دعــــوتـه الى اجملـــــتـــــمع
الـدولي لـدعم تــوجـهـات الـعـراق
بـتــشـكـيل حتــالف دولي حملـاربـة
الـــفـــســاد واســـتـــرجـــاع االمــوالِ
ـنــهـوبــة عـلى غِــرارِ الـتــحـالفِ ا
الـدولي ضـد اإلرهاب  مـؤكدا ان
الـدولــة تــواجه صـراعــا مع قـوى
الـــفـــوضى والـــتـــطـــرف لـــضـــبط
ـنـفـلت مـشيـرا الى ان الـسالح ا
(الـعـراقـيـ يـتـطـلـعـون الى عـقـد
جديـد يعـالج اخللل الـبنـيوي في
مـنظـومـة احلـكم مـا بـعد 2003).
وقـــال صـــالح في كـــلـــمـــته الـــتي
اطلعت (الزمان) عـليها امس قبل
ســــاعـــات مـن الـــقـــاهــــا بـــذكـــرى
ـتحـدة اخلامـسةِ تأسـيس اال ا
والـــســـبـــعـــ (اُحـــيـــيـــكم بـــاسمِ
ــؤســســة في الــعــراق الـــدولــة ا
تـحدةِ وأتمـنى للـجمـعيةِ ِ ا األ
الـعـمـومــيـة في دورتِـهـا احلـالـيـة

الــتــوفــيق والــنــجـاح  ونـحن اذ
رة األولى في نلتقي خاللَها في ا
تـحـدة وهـو حدث تاريـخِ اال ا
يــخــتــصـــر بــعــمق مــا نــحن فــيه
ــواجـــهــة كــوفــيــد 19 اخلــطــرِ
الــعـابــرِ لـلــحـدود والــذي ال يـزال
يــهــدد حَـيــاتَــنــا وطـرق عــيــشــنـا
واقتـصادنـا ومجـتَمـعاتـنا بـشكل
عـام) واضـاف ان (بــقــاء تـهــديـد
الــوبــاء في أيــة مـديــنــة أو قــريـة
علـى كوكـبـنا هـو تـهديـد مـستـمر
وهـــو مـــا يـــؤكــدُ لـــلـــعـــالم كـــكل 
ضـرورة تـرسـيخ مـبـدأ الـتضـامنِ
شترك من أجل القضاءِ والعملِ ا
عـــــــلــــــيه أو فـي األقـل احلــــــد من
مـــضـــارِه  فــــضال عن أهــــمــــيـــةِ
ـبكر لـضمانِ الـعدالة التخـطيط ا
في تـوزيعِ الــلـقـاح  حــ يـتـاح)
واوضح صالح ان (العراقُ واجه
قـبل وبـعـدَ ظـهـور الـوبـاء وباءً ال
يقل فَـتكا وخـطَراً عـلى العالم أال
حـيث وهــو اإلرهـابُ والــفــسـاد  
جنـــحـــنـــا في دحـــرِه عـــســـكـــريــاً

وحتريرِ مدننا بقوة إرادة شعبِنا
وبتـضـحيـاتِ قواتِـنـا من اجليش
واحلـشـد الشـعـبي والـبـيـشـمـرگة
وبـــــدعـمِ الـــــتــــــحـــــالـف الـــــدولي
كن وجـيـرانـنا) مـؤكدا انـه (ال 
لــــنـــا ان نـــســـتــــخفّ بـــخـــطـــورة
االرهاب و عودته وإعادةِ تنظيمِه
لفلولِه  اذ نعتـقد أن أيّ تراخ أو
تـهـاون او االنـشــغـال بـصـراعـاتٍ
ــنـطــقـة سـيــكـون مــتـنــفـسـاً في ا
لـعــودةِ تـلك اجملــامـيعِ الــظالمـيـة
اضــــافــــة الى ان الــــتــــهــــاونَ في
ــســتــشـري مــكــافــحــة الـفــســادِ ا
والـتدخالت الـتي تـمسُّ الـسـيادةَ
الوطنية لبـلدانِنا من شأنِه أيضا
ان يعرقلَ جهودَ مكافحةِ اإلرهابِ
والـــتــــطـــرف) داعـــيــــا الى (دعم
وإســــــنـــــادا من األصــــــدقـــــاءِ في
اجملـــتـــمعِ الـــدولي لـــلــكـــشف عن
هربة والفاسدين الذين األموال ا
يـقــومـون بــتـهــريب هـذه األمـوال
لـتــمـويلِ اجملـامــيعِ اخلـارجـة عن
ـتـطـرفة  كمـا خطف الـقانـون وا

الـفــسـادُ من الــعـراقــيـ الــتـمـتعَ
بـــــــنــــــعم بـالدهـم بل اســــــهـم في
تـــدمـــيــرِهـــا لــســـنـــواتٍ طــويـــلــة
وانـطالقـاً من هـذا اجـدد دعـوتي
اضي التي وجـهـتـها في الـعـام ا
ومن خالل اجلـمـعـيـةِ الـعـمـومـيـة
لـتـشــكـيل تَـحــالُف دولي حملـاربـةِ
الـــفـــســاد واســـتـــرجـــاع االمــوالِ
ــنـهــوبــة عـلـى غِـرارِ الــتــحـالفِ ا
الـدولي ضــد اإلرهـاب) مـطــالــبـا
ـتــحـدة بـ (الــوقـوف عــنـد اال ا
جـرائم اإلبـادة وسـلـسـلـةِ اجملازرِ
التي حَـصـلت بحق االيـزدي في
الــعــراق الــتي كــانت تــهــدف الى
انــــهــــاءِ وجــــودهِم االمــــرُ الـــذي
يــســتــدعـي من اجملــتــمع الــدولي
الـوقوفَ ومـسـاعـدةَ الـعـراقِ على
كـمـا مـنـعِ تـكــرارِ هــذه اجلـرائم  
يجب توفير الظروف ودعم إعادة
ُــدنِــهم ــهــجـــرين  الــنـــازحــ وا
وقُراهم وبـكل مـا يـتـطلب ذلك من
جـــهـــود) ولــــفت صــــالح الى ان
(العـراق محـمل بتـركات أكـثر من

أربـــــعـــــ عـــــامـــــاً مـن احلــــروب
ـعـاناةِ واحلـصـار واسـتـبـاحة وا
االرهــاب وقــد عــانى هــذا الــعـام
كما هو احلال مع بقية الدول من
انهيارِ أسعارِ النفط في األسواقِ
ــــيــــة وتــــبــــعــــاتِ األزمـــة الــــعـــا
ــيـة مِن جـراء االقـتــصـاديـة الــعـا
مـحــنـةِ كـورونــا  حـيث وضــعـنـا
فـجــأة أمـام حتــديـاتٍ جـســيـمـة)
ومضى الى الـقول (لـقد مـر قرابة
عام مُـنذ أن شـهِدت الـبالد حراكاً
شعبيـاً نابعاً من الـرغبة بإحداث
تـــغــــيــــيـــرٍ فـي الـــبـالد يـــنــــاسب
طُـمـوحــات الـعـراقـيــ جـمـيـعـا 
وهذا احلـراك يـشمل نـقـاشاً حـياً
بـــشــان أُسس الـــدولــة وكــيـــفــيــة
ادارتِــهـا وحــقــوق شـعــبــهـا  اذا
انطـلقَ مسـار االصالحِ في البالد
ولـــكــنـه يــحـــتـــاج الى وقت والى
جـهـود حـثـيـثـة لـيِـجـلب الـنـتـائج
ــرجــوة كـــون اخلــطــوات الــتي ا
سـار تُـشـير اتـخذنـاهـا في هـذا ا
الى امــكــانـيــة احـداثِ الــتــغـيــيـر
السـلمي و الـدستـوري بعـيداً عن
الـــــعــــــنف وهــــــذا مـــــا يُــــــريـــــده
الـعـراقـيون) مـضـيـفـا (في غـمرة
هذه الظـروف تشـكلت خالل هذا
الـعــام حـكـومــة جـديـدة بــرئـاسـة
مــــصــــطـــــفى الـــــكــــاظـــــمي وذلك
ا استجـابة لـلحِراك الـشعبي  
وضعـها امـام مسـؤوليـات كبـيرة
تـــتــمـــثل في جـــانــبِـــهــا األســاس
بـإجــراء اإلصالحــاتِ الـهــيـكــلـيـة
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
واإلداريــــة وهـــذا مــــا يـــتــــطـــلب
فسدين الذين مكافحة الفسادِ وا
يُشـكلـون الوجهَ االخـرَ لإلرهاب)
ورأى صـــالـح ان (هُـــنـــاك اقـــراراً
مـتــنـامـيـاً بــاسـتـحـالــة اسـتـمـرارِ
الـــوضعِ الـــقــائم والـــعــراقـــيــون
يتطلعون الى عقد سياسي جديد
يعالج اخللل البـنيوي الكامنَ في
مـنــظـومــةِ احلـكم مــا بـعـد 2003
( ويــضــمـن لــهم حــكــمــاً رشــيــداً
وشدد على القـول ان (هناك مهام
اسـاســيـة لـلــحـكـومــة هي الـعـملُ
عــلـى إجــراء انــتــخــابــات تــكــون
نزيهةٍ وشـفافة وفق قـانونٍ جديد
وبتمـثيل أعدل واشـمل كما جتد

احلــكـومــة أنـهــا مـطــالـبــة أيـضـاً
ـوجب هــذا بـعـمـلٍ آخـرَ ال يـقل
أهـمـيـةً وهـو حـصـرُ السـالحِ بـيد
الـــــدولــــــة ومـــــنـعِ حـــــيــــــازتِه أو
اسـتـخـدامِه خـارج إطـارِ الـقـانون
وكــــذلك ومــــؤســــســــاتِ الــــدولـــة
الــــتــــحـــــقــــيق فـي جــــرائـم قــــتلِ
ـــتـــظـــاهـــريـن وأفـــرادِ الـــقــوات ا
األمـنـيـة  فـمـواجـهـة اجلـمـاعـاتِ
اخلــارجــة عن الــقــانـون و ضــبط
ـــنـــفـــلت هـــو صـــراعُ الـــسـالح ا
الــــدولــــة مع قــــوى الـــفــــوضى و
ـهّـمةِ الـتـطـرف ويـقـيـنـاً لـيس بـا
اليـسيـرة لـكنه واجبُ الـتحـقيق
اذا اردنــــا الـــســــلمَ اجملــــتــــمـــعي
لبـلدِنا) وتابع صالح ان (الـبيانُ
األخـيـر لــلـمـرجع الــديـني األعـلى
عـلي الـسـيـسـتـاني الـصـادر بـعـد
ـثــلــة األمـ الــعـام اســتـقــبــال 
ـتــحـدة في الـعــراق عـبّـر لأل ا
همات الالزمة بوضوحٍ عن هذه ا
ألصالح مسارِ العمليةِ السياسية
ا اجلارية في الـبلد وتـنظيـفِها 
شـابـهـا من فـسادٍ وضـعف  ومن
هـنـا فـإنـنـا نَـتـطـلع الى مـسـاعـدةِ
ــتــحـــدة لــلـــتــنـــســيق مع االمُـم ا
مـفـوضــيـة االنـتـخــابـات وتـوفـيـرِ
الدعم الـفـني و الـرقابي لـضـمانِ
نــــزاهــــةِ االنـــتــــخـــابــــات و مَـــنعِ
الــتالعب و الــتــزويــر و االبــتـزازِ
والـــتـــأثــيـــرِ عـــلى حـــريــةِ الـــفــرد
وتـطرق واخـتـيـارِه االنـتـخـابي) 
صالح الى القـضيـة الفلـسطيـنية
قــــائـال (مــــوقف الــــعــــراق ثــــابت
بــضـرورة ايــجــاد حلٍ لــلـقــضــيـة
الــفـلــسـطـيــنـيــة وتـلــبـيــةِ حـقـوق
الـشـعـبِ الـفـلـسـطــيـني في دولـتِه
ُـسـتــقـلـة وهـذا مــا يـسـاعـد في ا
َـــنــطَــقـــةِ والــعــالم) اســـتــقــرارِ ا
واخـتـتم كـلـمـته بـالـقول (ال بـديلَ
نـظمـة التي جتـمعـنا رغم لهـذهِ ا
فـروقـاتِـنـا وخاصـة نـحن نـواجه
حتدياتٍ عابـرة للحدودِ الـرسمية
لــلـــدول مــثل مــكـــافــحــةِ األوبــئــة
ــنــاخي وضــرورة والــتــغـــيــيــرِ ا
ضـمـانِ األمن الـغـذائي والـتعـامل
مع مــلـفِ الــهــجــرة والالجــئــ 
فكلُ ذلك يُمكن معاجلتُه من خالل

تحدة وميثاقها). األ ا
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لدى قـسمت الـقدرة عـلى التـحرك
وبسبب وزنها الزائـد فإن حملها
ونقلها يتـطلب تعاون امرأت أو
ثالث. وقـالت عـزيـزة وهي إحـدى
الـــســـيــدات الـــلـــواتي يـــعــتـــنــ
بــقـــســمت وهي ربـــة مــنــزل في
تصريح (إن هذا عمل شاق علينا
جداً لـديـنـا أطفـال أيـضـاً ونحن
ـساعـدتـها أهالـي القـريـة نقـوم 

.( تطوعاً
وأضــافت (نـأمـل أن يـتــكــفل أحـد
ـد يــد الـعــون لـهــا ألن حـمــلـهـا
ونـــقــلـــهــا صـــعب جــداً بـــالــكــاد
نستطيع إزاحتها قليالً من خالل
سحب ذراعيها فنحن ال نستطيع
ديـرية العامة حملها.( وتـفقدت ا
للرعاية والتنـمية االجتماعية في

محافظـة دهوك في وقت سابق
الـــســـيــدة قـــســـمت ولـــكــنـــهــا
تتـحـدث عن مـوانع حتول دون
إيـــوائـــهـــا. وقـــال مـــديـــر عـــام
الـرعـايـة شـيـرزاد هـروري (بأن
عمـرهـا ال يسـمح لنـا بـإيوائـها
بحـسب القـانون ومن الـناحـية
ــتــلك اإلنــســانـــيــة فــإنــنــا ال 
اإلمــكــانـــيــات والــكــوادر الــتي
ـا يتناسب تؤهلـنا لرعايـتها 
مع وضـعهـا اخلـاص).وبـسبب
كل ذلك  تدور حـيـاة احمـد ب
أربعة جدران وحتى لو أرادت
اخلــــــروج إذا مـــــا قــــــرر أحـــــد
فرطة مساعدتها فإن السمنة ا
تـمـنـع جـسـدهـا مـن عـبـور هـذا

الباب.
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ـبـاشــر والـفـعـال بـ الـقـواطع ا
اسكة لالرض) البلدية والقوة ا
مـضـيـفا (ومن ثـم البـدء بـعـمـلـية
ازالـــة الــتــجــاوزات اجلـــســيــمــة
والســيـمــا تـلـك الـتي تــسـتــهـدف
تـــقــــطـــيـع االراضي الـــزراعــــيـــة
وجتـــريف الــبــســاتــ والــبــنــاء
ــسك عـــلــيــهــا مع االســتــمــرار 

لالرض). 
ونـفـذت قـوة من جـهـاز مـكـافـحـة
اإلرهـاب عمـلـيـات تـفـتيش وسط
بــــغـــداد بــــحـــثــــاً عن مــــطــــلـــقي
الــــصـــواريخ.وقــــال مـــصـــدر في
تصريح امس إن (جهـاز مكافحة
اإلرهـاب شن حـمــلـة تـفـتـيش في
مــنــطـــقــة اجلــادريــة بـــحــثــاً عن
مــطــلــقي صــواريخ كــاتــيــوشـا)
وأضاف أن (اجلـهاز قطـع جميع
ـداخل الـفـرعـيـة مـنـذ فـجـر يوم ا
امس). وأعـــلــنت خـــلــيــة اإلعالم
األمني سـقوط عـدة قذائف هاون
ــــنـــــطــــقـــــة اخلــــضــــراء عـــــلى ا
امس.وقـــالت اخلــلــيــة في بــيــان
مـــقــتـــضب (ثالث قــنـــابــر هــاون
ـنطـقة اخلـضراء سقـطت داخل ا
ولَم تـسجل خـسـائـر أو أضرار)
وبـــحــسب الــبـــيــان انه ( تــأشــر
مكان األنطالق مِن منطقة الزوية
فـي الـــكــرادة مـــجـــاور إعـــداديــة

العرفان). 

جـديـدة بهـدف ازالـة الـتـجاوزات
واخملــالــفــات في بــغــداد تــأخــذ
بــنـــظــر االعــتـــبــار الــتـــداعــيــات
االقـتـصـاديـة جلـائـحـة كـورونـا)
الفــتـا الـى ان (اخلـطــة اخلــاصـة
بــازالـــة الــتــجـــاوزات تــتـــضــمن
عملية تنظيم وحصر للتجاوزات
الــســـابــقـــة ومـــنع الــتـــجــاوزات
اجلــــديـــدة بـــاالضــــافـــة الى رفع
مـســتـوى الـتـنــسـيق مع الـقـوات
االمــــنـــيــــة من خالل الــــتـــواصل

واحلـــبـــوبي بـــحــثـــا االجــراءات
الـقضـائـيـة في ازالة الـتـجاوزات
عــلـى االمــوال الــعــامــة وجــهــود
امـــانـــة بــغـــداد في اعــادة بـــنــاء
الــعـاصــمـة واظـهــارهـا بــالـشـكل
الـذي يـعـكـس الـعـمق الـتـأريـخي
لـلـمـديـنـة).  واعـلـنت االمـانـة عن
خـطـة جـديـدة الزالـة الـتـجاوزات
في العـاصمـة بدأ تـنفـيذها امس
االربعاء.وقال بيان لالمانة تلقته
(الـزمان) امس انـهـا (تعـد خلـطة

الــثالث والـقــضــاء وقـادة الــكـتل
السـياسيـة خالل االجتـماع الذي
دعــــا الـــيـه رئــــيس احلــــكــــومـــة
مـصــطـفى الــكـاظـمي اول امس 
ــــنــــشــــآت االعــــتــــداءات عــــلى ا
الـــعــراقـــيـــة واألجــنـــبـــيـــة الــتي
ا فيها شهدتها البالد مـؤخرا 
إطالق صــــواريـخ اســــتـــــهــــدفت
مــرافق دبــلـــومــاســيـــة رســمــيــة
ومنـازل مـواطنـ أبريـاء. عادين
تـــلك االعـــتــــداءات مـــهـــمـــا كـــان
مــصـدرهــا آثــمـة عــلى الـســيـادة
الــوطـــنــيـــة ومــصـــالح الـــشــعب

العراقي. 
كـــمــا اســتــقــبـل رئــيس مــجــلس
الــقـضــاء رئـيس مــجـلس قــضـاء
اقــلــيم كــردســتـان بــنــكــ قـاسم
ووزيـــر الـــعـــدل فــــرست احـــمـــد
ثـلـيـة حكـومـة االقـليم ورئـيس 
في بـغداد فـارس عـيـسى .  بـيان
اجملـــلس اكــد ان (الــلـــقــاء بــحث
تعديل قـانون احملكـمة االحتادية
ومشـاركـة مجـلس قـضاء االقـليم
فـي تـــرشـــيـح رئـــيس واعـــضـــاء
احملكـمة بتـشكـيلهـا اجلديد وفق
التعديل). والتقى رئيس القضاء
امـــ بـــغــــداد اجلـــديـــد مــــنـــهل
احلــبــوبي  ونــاقــشــا اجــراءات
ازالـــة الـــتــجـــاوزات عـــلى امالك
الـدولـة. وذكـر الـبـيـان ان (زيـدان
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بــحث رئــيـس مــجـلـس الــقــضـاء
االعـلى فـائق زيـدان مع الـسـفـيـر
االمريكي لدى بغداد ماثيو تولر
االجـراءات الـقـضـائـيـة حملـاسـبة
اجلـــهــات الـــتـي تـــعــتـــدي عـــلى
البعثات الدبلوماسية.وقال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (زيـدان
ـتحدة استقـبل سفيـر الواليات ا
االمــريــكــيــة فـي بــغــداد وبــحــثـا
اجـراءات الـقـضـاء في مـحـاسـبـة
اجلــهــات الــتي تــعــتــدي وتــهـدد
الـــــســـــفــــــارات والـــــبــــــعـــــثـــــات
ــوجــودة في الــدبــلـــومــاســيـــة ا
الــعــراق وأثـر ذلـك عـلـى عالقـات
مع دول الـعـالـم). والـتـقى زيـدان
تحدة في ـملكة ا ايضا بسفير ا
وجرى الـعـراق سـتـيـفن هـيـكي  
خالل الــــلـــــقــــاء بــــحث جــــهــــود
احلـكـومـة والـقـضـاء في تـوفـيـر
احلمـاية لـلبـعثـات الدبـلومـاسية
ـتـخذة واالجـراءات الـقانـونـيـة ا
بـــحـق من يــــعـــتــــدي عـــلـى تـــلك
الــبـعــثـات كــمـا بــحث الـتــعـاون
الـــقـــضــــائي والـــقــــانـــوني بـــ
الــــقـــــضــــاء الـــــعــــراقـي وفــــريق
التحقيق الدولي اخملتص بجمع
االدلـــــــــــــــــــــــة عــن جــــــــــــــــــــــرائــم
داعش.واســتــنــكـرت الــرئــاسـات
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تـعـاني الـســيـدة قـسـمت أحـمـد
ً عـاما الـبـالـغـة من الـعـمـر  48 
مــنــذ طــفــولــتــهــا مـن مــشــكــلـة
فـرطة يوماً بعد يوم السمنة ا
ويبـلغ وزنهـا حالـيا نـحو 300
كيلوغرام وهي غير قادرة على
الــنـهــوض واحلـركــة. وبــسـبب
ذلك لم ترَ قـسـمت النـور خارج
غــرفــتــهــا مــنــذ سـنــة ونــصف
حـــيث تـــعــيش وحـــيــدة بـــعــد
انـفـقدت جـمـيع أفـراد عـائـلـتـها
ســــوى اخـــتــــ واحـــداهــــمـــا
تــزوجت قـبـل ست ســنـوات في
ـوصل وانــقـطـعت أخــبـارهـا. ا
ومــنـــذ بــدايــة زواجـــهــا لــيس
لـديــهـمــا أوالد وتـوفـي زوجـهـا
بـدايـة الـشــهـر اجلـاري. وقـالت
أحـــمــد في تـــصــريـح لــشـــبــكــة
رووداو االعالمـيـة (إنــهـا كـانت
تــــــســــــكن فـي شـــــارع  19حي
الكـرامـة وهي مـنطـقـة شعـبـية
ــــنــــزل واقــــعــــاً عــــلى وكـــــان ا
الشارع) مضيفة: (قلت سأذهب
إلى منـزل أخـتي حيـنـما تـفتح
الــطــرق أمـــا اآلن فــلــيس لــدي
أحد هنا أنا أعيش وحيدة في
هـذه الـغـرفـة. ( وتـقـوم الـنـساء
في قرية كوفكي بنـاحية باتيفة
التي تقيم فيها احمد برعايتها
وتنـظـيفـهـا وإطعـامـها  فـليس
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تـخـطى الـعــراق حـاجـز اخلـمـسـة
االف اصابة بفايروس كورونا في
ســابـــقــة خـــطــرة تــؤشـــر تــراجع
ـــنـــاشــدات وزارة االســـتـــجــابـــة 
الـصــحـة والــبـيــئـة فـيــمــا سـجل
االقــلـــيم اعــلـى مــوقف لـــلــحــاالت
بـــنـــحـــو  955 حـــالـــة جـــديـــدة .
واطلعت (الـزمان) على احـصائية
ــــوقف الــــوبـــــائي لــــيــــوم امس ا
االربعاء الـتي جاء فـيها (تـسجيل
نـــحـــو  5055 اصـــابــــة مـــؤكـــدة
بـكـورونــا وشـفـاء  3231وبـواقع
وفـيات  72 حالـة). وسـجل اقـليم
كردسـتـان ارتـفـاعاً كـبـيـراً بـاعداد
االصــابـات الــيــومــيـة بــفــايـروس
ــسـتـجـد.وقــالت صـحـة كـورونـا ا
االقــلـــيم في مـــوقــفـــهــا الـــوبــائي
الـــيـــومـي إنـــهـــا (ســـجـــلت 955
اصـابــة جــديـدة خـالل الـســاعـات
كـما سـجلت  374 حالة اضـية  ا
شفاء و 19 حالة وفـاة). وتناقلت
تـقـاريــر صـحـفــيـة مـعــلـومـات عن
ـهجرين إصابة وزيـرة الهجرة وا
إيـفــان فـائق بــفـايــروس كـورونـا.
واكـــدت الــــوزارة اصـــابــــة فـــائق
بالـفـايـروس. وقـال الـناطـق باسم
الــــــــوزارة عــــــــلـي عــــــــبــــــــاس ان
(الــفــحــوصـــات اظــهــرت اصــابــة
ـستـجد  وان الوزيـرة بكـورونا ا
حــالـــتــهــا مــســـتــقــرة حلــد االن).
وكــشف مــديــر الــصــحــة الــعــامـة
بـالـوزارة ريـاض عـبد األمـيـر عن
ــســتــفـــيــدة من لــقــاح الــفــئـــات ا

ـزمع وصــوله لـلـعـراق. كـورونـا ا
وقــال عــبـــد األمــيــر فـي تــصــريح
تابعته (الـزمان) امس إن (العراق
ــنــضـمــة إلى أصــبح من الــدول ا
التحالف الدولي للقاحات وسوف
يــأخـذ الــلــقـاحــات من الــشــركـات
صـنـعة الـتي سـتصـدرهـا لنـحو ا
 156 دولـــــــــة) ولــــــــــفـت الى ان
(الــكــمــيــة الــتي ســيــوفــرهــا هـذا
ئـة مـن عدد التـحـالف هي  20بـا
السـكـان وبواقع  8مالي جرعة
) مؤكـدا ان (جـرع الـلـقاح تقـريـباً
سـتــكــفي لـتــغــطـيــة الـفــئـات ذات
اخلطورة العـالية مـثل كبار السن

الكات زمنة وا وذوي األمراض ا
الــطــبــيــة والــصــحــيــة والــقــوات
األمــنـــيــة) وكــشـف احلــلـــفي عن
(وجــود حتـــرك عــلـى الــلـــقــاحــ
الـــصــيـــني والـــروسي فـــضالً عن
ــســـتــمــر مع بـــقــيــة الــتـــواصل ا
ـصنـعة لـتأمـ حاجة الشـركات ا
ـتـبـقــيـة من الـسـكـان). الـنـسـبــة ا
ـرجع الديني األعلى فيما اصدر ا
علي الـسيـسـتاني حـكمـا اختـبار
   ـصـابـ لـقـاح كــورونـا عـلـى ا
فيمـا رد على مجـموعة االسـتفتاء
بـــخــصـــوص األدويـــة الــطـــبـــيــة
وأحكام بـيعهـا وشراءها. واجاب

رجع السيستاني على عددا من ا
التـسـاؤالت بـشأن جتـارب الـغرب
عـــلى األدويـــة قـــبل طـــرحــهـــا في
قــائال (ال بــد من إعالم األسـواق  
ريض بـاحلال وكـسب موافـقته ا
عـلى جتـربــة الـدواء عـلـيه إالّ إذا
ـؤكــد عــدم تــسـبــبه في كــان من ا
ـا يشك مـضاعـفـات جـانـبـيـة وإ
في فـــائــدته) وعن ظـــاهــرة بـــيع
وشراء األدوية بصـورة معلنة في
بـــــــعض األســـــــواق احملــــــلــــــيــــــة
والـتـجـاريـة الـتي تـدخل بـعـضـها
إلى الــــعــــراق عن طــــريق بــــعض
الوكالء وغـيـر خضـوعهـا لـلرقـابة
الدوائية  اكد السيستاني انه (ال
يجوز ذلك).  واعلنت محافظة ذي
قـار عن تـسجـيل 3 وفـيات و357
إصــابــة جــديــدة بــكــورونــا.وقـال
مصـدر طـبي في دائـرة صـحة ذي
ـؤسـسـات الـصـحـيـة في قـارإن (ا
احملــافــظــة ســجــلت ثالث حــاالت
صاب بـفايروس كورونا) وفاة 
مــبـيــنــاً أنه (بــهــذا الــعــدد ارتـفع
اجملـمـوع الـتـراكمـي لـلوفـيـات في
احملافظة الى  661حالة وفاة منذ
ظـــهــــور الـــوبـــاء) ولـــفت الى ان
(نتائج الـتحلـيل اخملتبـري أثبتت
تـسجـيل  357إصـابة جـديـدة في
احملـــــافــــظـــــة خالل الـــــســــاعــــات
ــاضـــيــة) مــوضـــحـــاً أن (هــذه ا
اإلصــابـات تــوزعت بــ اقــضــيـة
ونواحي احملـافظـة  وبهـذا العدد
ارتـــــفع اجملــــمـــــوع الــــتـــــراكــــمي
لالصــابـات  17809اصـابــة مــنـذ

ظهور الوباء). 
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ـتفـوقـات احلـاصلـ عـلى مـعدل90 ـتفـوقـ وا مـدارس ا
ــئــة صــعــودا في اإلمــتــحــانــات الــوزاريــة لــلــمــرحــلــة بــا
رحـلة الصف األول ـدارس  األبتـدائيـة حيث تفـتح هذه ا
راحل الدراسية تـوسط فقط وال يقبل فيها الـطلبة من ا ا
ـالكــات األخـــرى بـــغـــيـــة أعـــطـــاء مـــرونـــة في تـــوفـــيـــر ا
الـتــدريـســيـة وأيــضـا يــكـون مــعـدل الــقـبــول في مـدارس
ـئة تـشكل جلـنة مـدرسية تـفوقات بـ  75 با ـتفوقـ وا ا
ـعاون واثنان من درسـة وعضوية أحد ا برئـاسة مدير ا
أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة ويـكـون تـدريـس مـادة الـلـغة
وافقات األصولية الفرنـسية أختياريا  بعد أسـتحصال ا
ـادة يكون الـقبول فـيها للمـدارس الراغـبة بتـدريس تلك ا

وفقا للطاقة األستيعابية للثانوية).

 —bOŠ rÝUł ≠ œ«bGÐ
ـديريـة العـامـة للـتعـليم أعـلن مديـر التـعـليم الـثانـوني في ا
ـتميزين ـشرف على مدارس ا العـام االهلي واألجنبي  وا

فـي وزارة الــتـــربـــيــة مـــحـــسن حـــافظ الـــزهـــيــري أنه (
أسـتحـصـال موافـقة وزيـر التـربيـة مـؤخرا عـلى تخـفيض
ـتـمـيـزين وثــانـويـات كـلـيـة مـعــدالت الـقـبـول في مــدارس ا
بــــغـــــداد). وأوضـح الــــزهـــــيـــــري لـ(الـــــزمـــــان) امس أنه
ــتــمـيــزين (تــقـررخــفض مــعــدالت الــقــبــول في مــدارس ا
وثانويات كلية بغداد من مجموع  582 إلى مجموع 570
سـلم و  475 درجـة بالـنسـبة درجة بـالنـسبة لـلطـلبـة ا
. وحول ضوابط القـبول في ثانويتي للطـلبة الغـير مسلمـ
ــتــفـوقــات) واشـار إلى أنـه (يـتم قــبـول في ــتـفــوقـ وا ا
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تحدة UDš«∫ رئيس اجلمهورية يلقي خطابه من على منبر عراقي في ذكرى تأسيس اال ا

bOŠË…∫ السيدة قسمت احمد في منزلها تعاني الوحدة

gO²Hð∫ جهاز مكافحة االرهاب يطوق حي اجلادرية ببغداد
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كــــورونــــا".وأوضـــــحت الــــوزارة في
بـيـانـهــا أنّ قـرار اسـتـئـنـاف الـعـمـرة
والـزيــارة اتّـخـذ "اســتـجـابـة لــتـطـلّع
ــســـلـــمــ فـي الــداخل كـــثـــيــر مـن ا
واخلــــارج ألداء مـــنــــاسك الــــعـــمـــرة
ــمــلــكــة عــلّــقت والــزيـــارة".وكــانت ا
"مـؤقـتـاً" في مـطلـع آذار أداء منـاسك
العـمرة في إطـار إجراءات احـترازية
غـيــر مـسـبـوقــة اتّـخـذتـهــا لـلـحـدّ من
تـــفـــشّـي اجلـــائـــحـــة.كـــمــــا شـــمـــلت
سبوقة اإلجراءات االحترازية غـير ا
فـريـضـة احلج الـتي اقـتـصـر أداؤهـا
هـــذا الـــعـــام عـــلى حـــوالى 10 آالف
ملكة في حاج جميعـهم من داخل ا
اضي أداء حوالى ح شهد العام ا

2,5 مليون حاج لهذه الفريضة.
لك سلمان وكان العاهل السـعودي ا
بن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أكــد فـي كـــلـــمــة
ــنـاســبـة عــيــد األضـحى أنّ إقــامـة
احلـج هـــذا الـــعـــام أوجب "جـــهـــودا
مضاعـفة" عـلى السلـطات السـعودية
ستجد رغم بسبب فيروس كورونا ا
قلّة أعـداد احلجاج.وخـضع احلجاج
هـذا الـعـام لــفـحص لـدرجـة احلـرارة
لدى وصولهم إلى مـكة ووضعوا في

دينة. احلجر الصحي في فنادق ا

ـجموعة من األدوات و تزويدهم 
ـسـتلـزمـات بـيـنـها مـالبس إحرام وا
معـقّمـة وحـصى اجلمـرات وكمّـامات
وســجّــادة ومــظــلّــة بــحـسـب كـتــيّب
"رحــــلــــة احلـــــجــــاج" الـــــصــــادر عن
الــســلــطــات الــتي طــالــبــتــهـم بــعـدم
س ـــصـــافـــحـــة ومـــنـــعـــتــــهم من  ا
ـمـلكـة إلى احـتواء الـكعـبـة.وسعت ا
ــسـتـجـد. تـفــشي فـيــروس كـورونـا ا
وســجــلـت حــتى اآلن أكــثــر من 330
ألـف إصـــــــابــــــة- وهـي األعــــــلـى في
اخلــلــيج مع أكــثــر من  4500حــالـة
ـمـلـكـة نـسـبـة وفـاة. ولـكن سـجــلت ا
تعاف عالية وجتاوزت الثالثاء 312

ألف حالة شفاء.
 öŠ— oOKFð

ورفـعت السـعـوديـة جزئـيـا األسـبوع
اضي تعـليق الرحالت الـدولية من ا
ملكـة وإليها وذلك بعـد ستة أشهر ا
من فـــرضه عـــلى خـــلـــفـــيـــة تـــفـــشي
الــفــيـروس.وجتــني الــســعــوديـة في
الـعـادة مـلــيـارات الـدوالرات سـنـويـا
ثّل من السياحة الدينية.وغالبا ما 
هذا احلدث حتديًا لوجـستيًا ضخمًا
حـيث تـكـتظ احلـشـود الـضـخـمـة في
ـقـدسـة الـصـغـيـرة نـسـبـيًا األمـاكن ا

سجد مناسك العُمرة وكذلك زيارة ا
ـنوّرة والصالة ديـنة ا النـبوي في ا
في احلرم الشريـف وذلك بنسبة
ئـة من "الـطـاقة االسـتـيعـابـية  75بـا
الـتي تـراعـي اإلجـراءات االحـتـرازيـة

. الصحيّة" في احلرم الشريف
وفــي األول مــن تــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــريـن
ــرحـلـة الــثـاني/نـوفــمـبـر  تــنـطـلق ا
الـثـالـثـة ح سـيُـسـمح لـلـمـعـتـمرين
ـــمــــلـــكـــة ومن والــــزوار من داخل ا
خــارجـــهـــا أيــضـــاً بـــأداء الــعـــمــرة
والـزيـارة والـصــلـوات وذلك بـنـسـبـة
ـئة من الـطاقـة االستـيعـابية  100با
الـتي تـراعـي اإلجـراءات االحـتـرازيـة
.أما الصحـيّة في احلرمـ الشريـف
ــرحــلـة الــرابــعـة فــلن تــبــدأ سـوى ا
"عـندمـا تـقـرّر اجلهـة اخملـتـصّة زوال
اخملاطـر اجلـائحـة" وحيـنـئذ سـترفع
ـئـة من "الطـاقة النـسـبة إلى 100 با
االسـتـيـعابـيـة الـطـبـيعـيـة" لـلـحـرم

. الشريف
عتمرين ولفت البيان إلى أنّ "قدوم ا
ــمــلــكــة سـيــتمّ والــزوّار من خــارج ا
بــشــكلٍ تــدريــجي ومن الــدول الــتي
تـــقــرّر وزارة الـــصـــحــة عـــدم وجــود
مخاطر صحـيّة فيها تتـعلّق بجائحة
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اعــلـنت مــنـظــمـة اوبك ان الــعـراق
ــرتــبــة االولى بــ الــدول جــاء بــا
االكـثر تـخـفـيـضا لالنـتـاج الـنـفطي
ـــــنـــــظـــــمـــــة لـــــشـــــهــــر اب داخل ا
ـنـظـمة في وثـيـقة ـاضي.وقالت ا ا
داخـلــيـة اطـلــعت عـلـيــهـا (الـزمـان)
امس ان (الـعـراق كــان اكـثـر الـدول

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ــــا يـــجـــعل احلـــاضـــرين عـــرضـــة
للعدوى.

والسيـاحة الـدينيـة حيويـة بالنـسبة
جلهود السـعودية في وقف االرتهان
للـنـفط وتطـوير مـصـادر دخل بديـلة
كـونــهـا تــسـاهم في ضخ 12 مـلــيـار
دوالر في االقــتــصــاد كل عــام وفــقــا

 WO ËR  `ýË ‰ËR  WLN

شح الشيء .. قلته وبالدي لديها شح في أمور كثيرة ...
بالدي غنـية بدجلة والفرات بآثار بابل وملوية سامراء حضارة سومر وأكد
تمـر البـصرة وبرتـقال ديـالى شالالت السلـيمـانية وجـبال دهـوك ثرية بـعقول

فذة وروح وطنية وثروات أخرى . 
ـتـحدث ـسؤولـ . ظـهـر ا كمـا أنـهـا أزدادت ثـراء بـجوقـة من الـسـيـاسـيـ وا
بإسم أمـانة بـغداد حـكيم عبـد الزهـرة على شـاشة تـلفاز عـراقيـة معـروفة وهو
طـروحة من يتـحدث بـأسلـوب غيـر الئق وال محـبب مطـلقـاً بعـيد عن الـقضـية ا

واطن .  قبل أحد ا
ـا طرح تـساؤالً عـاماً واطن لم يـطرح انـتقـاداً شـخصـياً وإ أريد الـقـول أن ا

غالبيتنا نستفهم عنه... وهو من يهتم بشوارع بغداد ? 
من يحـميها من التجاوزات ويـزيح عنها أكوام النفايـات? ومن يعيد اناقتها من
ـسؤول ان يـتوقع اسـئـلة كـهـذه فهي واردة ألنـها جديـد? هـنا يـجدر بـالـسيـد ا
تـحدث الذي لم يبدو مولـودة من الواقع اخلدمي لكـنني تفاجأت بـرَّد السيد ا

مرتاحاً للسؤال.. 
ــا أو عـدم اإلحــتـرام  لــذلك وجه غـضــبه وصب انــدفـاعه شــعـر بــالـنــقص ر
شـاهـد الذي قـد يكـون من مـختـلف الدول ـواطن واجلـمهـور ا وانفـعـاله على ا

خلف شاشة التلفاز!!
وهذه لـيـست جـديدة عـلى الـسيـد حـكيم فـقـد كانـت له لقـاءات إعالمـية سـابـقة
ـنـهــارة الـبـعـيـدة عن إجــادة الـظـهـور اإلعالمي تـعــكس صـورته اإلنـفـعــالـيـة ا
واإلنـفـصـالـيـة عن الـدبـلـومـاسيـة في الـرد والـتـكـلم مع اجلـمـهـور .أعـتـقـد على
الـسـيـد حـكـيم أن يـفـرح لـوجـود جمـهـور وطـني قـلـبه عـلى بـلـده مـهـتم لـنـظـافة
وحالوة مـدينته .. فهـذا ال يعد جتاوزاً أو انـتهاكـاً او خطأ... اخلطـأ يا سيدي

هو عندما تقول (احنا مو خدم)!! 
وظف الذي سؤول.. هو ا فمـاذا انتم? واحلقيقـة أنتم خدم ففي كل البلـدان ا
يقـدم خدمة يرعى بها بلده لذلك مؤكد أن لـدينا اختالفا في مفاهيم السياسة
سـؤول أنهم يتسـيدون على الناس ألنهم أيضـاً حيث يعتقـد بعض السادة ا
ال نـصب ليس لـتراكم ا نـصب واليدركـون ان ا ـتلكـون ا
ا وركـوب الـسـيـارات واجلـلـوس علـى الـكراسـي فقـط إ
ـنصب جاء للخدمة فأنتم ونحن خدام للبلد وكل يخدم ا
بــعـمــله.  لــيـسـت هـنــالك اهــانـة في خــدمــتـكم لــبــلـدكم

ياسيدي فبدون خدمة التوجد قيمة لألشياء .

راحل العمل في ميناء الفاو الكبير UMO¡∫  منظر علوي 
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كـشــفت الـنـائــبـة عـالـيــة نـصـيف عن
حتــرك لــتــفــعــيل تــوصـيــة الــلــجــنـة
كلفة بدراسة اتفاقية خور النيابية ا
عــبـد الــله مع الــكـويت بــالـغــاء هـذه
االتفاقية لـتصبح واجبة الـتنفيذ من
احلـــكــومــة مــوضــحــة ان الــلــجــنــة
الــنــيـــابــيــة تــواصــلت مع رئــاســتي
اجلـــمـــهــوريـــة والـــوزراء في اآلونــة
االخـيـرة كـمـا حتـركت من اجل جـمع
تــواقـيع بــعـد ان جـرى تــعـتــيم عـلى
تــوصــيــاتــهــا في الــدورة الــســابــقـة

ان .  للبر
واوضـحت في مــؤتـمـر صـحـفي  ان
(الـــلــجـــنــة تـــواصــلت مع رئـــاســتي
اجلمـهوريـة والوزراء وتـوصلت الى
نتائج عـدة  منهـا دفع احلكومة الى
الــغــاء اتــفــاقــيــة خــور عــبــد الــله )
مشيرة الى (وجود بـند في االتفاقية
يــســمح لــلــعــراق بــاشــعـار اجلــانب
الكويتي خالل سـتة اشهر بـأن البلد

متجه الى الغاء االتفاقية). 
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واضــافت ان (هـــذه الــتــوصــيــات لم
تــــقـــرأ فـي مـــجــــلس الــــنـــواب خالل
الــدورة الــســابــقــة وحــصل تــعــمــيم
سياسي عليها النـها توصيات مهمة
جتـعل الشـعب الـعـراقي يـعـرف ماذا
حــصل في مــلف قــضــيـة خــور عــبـد
الـله) مـضـيـفـة انه  (خالل الـدورة
الـتـشـريـعـيـة احلـالـيـة جـمع تـواقـيع
 100نائب لتفـعيل تلك الـتوصيات 
و التـوقـيع علـيـها من قـبل الـنائب
ـان واحالـتها الى االول لرئـيس البر
الـلجـنـة القـانـونيـة وجلـنة اخلـدمات
الجل اقرار الـتوصـيات ومـصادقـتها
فـي مـــجـــلس الـــنـــواب لـــتـــذهب الى

احلكومة وتصبح واجبة التنفيذ).
زيـد من الـنواب  واكدت ان (هـنـاك ا

يناء مبارك الكبـير وعطلوا ميناء
الفاو بالبصرة لسنوات طويلة). 

وأوضح أن (الــكـويت تــعـتــقـد وهي
محقـة أن إكمال مـيناء الـفاو الكـبير
في الــبــصــرة يــعـد نــهــايــة جلــمـيع
ــوانئ في جــبل عــلي –اإلمـارات - ا
والكـويت وإيران ألن الـعراق عـندما
ـد خــطًـا يــســتـكــمل مـيــنــاء الـفــاو 
عقل الـتي فيها سككيًـا إلى منطـقة ا
خط ســـــكـــــكـي يـــــصـل إلى أوروبـــــا
ـانيا) مـشيرا الى انه (ال وحتديدا أ
ـيـزة في تـوجــد دولـة عـنـدهــا هـذه ا
الـشـرق األوسط سـوى الـعـراق فـيـما
يزة األخرى التي يتـمتع بها ميناء ا
الفـاو هي أن العـمق الغـاطس يصل
إلى أكـثر من 20 متـرا وبـذلك تـبـحر
فـيه أضـخـم الـبـواخـر واألمـر اآلخـر
ان  امـتــداده بـاجتــاه الـبــحـر ولـيس
ــنــعــطــفــات الـــداخــلــيــة الــتي إلـى ا
تستغرق وقتا في مسيرة البواخر).
 وبشأن تداعـيات إلغاء االتـفاقيةقال
عبـد اللـطيف; إن (الـعراق لم يـستـفد
ــقـابل شــيــئـا من الــكــويت وهي بــا
تريـد االسـتفـادة مـنه بدلـيل أنـها لم
تـتنـازل عن دوالر واحـد من ديـونـها
رغم تـنـازل كل دول الـعـالم لـلـعراق)
ــئـة الــذين مــوضــحــا أن (الــنــواب ا
وقـــعـــوا عـــلى إلـــغـــاء االتـــفـــاقـــيـــة
أغـــلــبــيــتـــهم لم يــصـــوتــوا في وقت
ـان ســابق عـلـى تـمــريـرهــا في الـبــر
ـذلـة لــكن االتـفـاقـيـة ووصـفــوهـا بـا
فيهـا أمور قانونـية خاطـئة وثغرات
كن أن تنهيها من جانب العراق). 
وراى عبد الـلطيف أن (الـعراق حتى
إذا أعـــطــاهـم خــور عـــبــد الـــله كــله
بـارك فـإن الـكويت وإكـمال مـيـنـاء ا
لن تـصمـد أمـام مـينـاء الـفـاو الكـبـير
الذي يعدّ قـلعة اقتصـادية وسيكون
يـا).  وفي الشـأن نفسه السـادس عا

-1-
ـاديـة الـتي ـزيـد من األربـاح ا ـال ال يُـسـعــدهم االّ ا اذا كـان الالهـثـون وراء ا
تنـتفخ مـعهـا كروشـهم .. فانّ هنـاك مَنْ ال يُسـعدهم االّ مـا يقـدمونه لألمة من

يادين . منجزات وأعمال نافعة في شتى ا
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نـشآت الكبرى فحسب بل هي من شاريع وا واألعمـال النافعة ال تنـحصر با
السـعة والشمـول بحيث تـشمل االضاءات واألعمـال الفكريـة والعلمـية واألدبية

والثقافية التي يُثري بها الكتّاب والباحثون والشعراء حياة الناس.
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واحلـراك الفكـري والثـقافي واألدبـي بحـاجة الى الـتفـاعل اجلاد بـ أصحاب
الـعـطـاء مـن الـكتّـاب الـبـاحـثـ واألدبـاء والـشـعـراء وبـ الـقُـرّاء عـلى اخـتالف

طبقاتهم ومستوياتهم .
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ا ارتسم في ذهنك من مالحظات على ما وال يـكفي ان تقرأ وحتتفظ لنفسك 
قرأتْ  

الحظـات من حَيّز الـذهن الى حيّـز الواقع وذلك بأنْ طلـوب أنْ تنقل تـلك ا فـا
تُبدي -وبكل شفافية- رأيَكَ فيما قرأتَ ..!!
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ا ديح والـثناء  وا عـرفي بوابل من ا نـجز ا هم أن تُمطـر صاحب ا ولـيس ا
ـذكور من جـوانب ايجـابيـة او سلـبية هم هـو الكـشف عمـا تضـمنه الـنتاج ا ا
نجز نفسه على ما هي عليه من رآة الصافية التي يرى بها صاحب ا تكـون ا

قوة أو ضعف ..!!
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واذا كان الـبـعض يـغضب ويـحـنق عـلى أصحـاب الـنقـد االيـجـابي البـنّـاء فانه
بذلك يُـشير الى حالة نفسية مأزومة البد أنْ يعاجلها  لتبرءَ من دائها الوخيم

وسلوكها السقيم ..
ـضيء في الـطريق ثـابـة الـقنـديل ا انّ النـقـد األصـيل يـبني وال يـهـدم  وهـو 

ظلم . ا
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ــقـالــة الـوجــيـزة االطــنـاب وحــسـبي أنْ اقــتـصــر عـلى وال يـســعـنـي في هـذه ا
االشارات السريعة التي ذكرناها .
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وبصراحة :

ـا يُـبـديه االعالم من تــعـلـيـقـات عـلى مـا ـتَألُ  نـشـوة واغـتـبــاطـاً  ن  فـانـي 
يقرأونه من كتاباتي وقصائدي 

فعمة بالود أوسمةً اعتز بها أي اعتزاز . واعتبرُ كلماتِهم ا
-9-

ي االستاذ األديب وأسـمحُ لنفـسي هنـا ان انقل لـكم ما كـتبه الـباحث األكـاد
ـنـشـورة في جـريدة ـوسـوي تعـلـيـقـا عـلى مـقــــــــــــــالتـنـا ا الـسـيـد مـحـسن ا
ـوسـومـة بـ ( ايّاكَ أنْ تـسـتـهـزء بـأحـد ) حـيث انـها الـزمـان 9/23 /2020 وا
ستـوعبة لـروح النص وأبعاده طلـوب للقـراءة الواعيـة الدقيقـة ا تعـتبر الـنمط ا

وسوي . مع إزجاء الشكر والتقدير للسيد ا
كتب حفظه الله يقول :

األفكـار اإلنسانية التي تختزنها كتابـات وأفكار سماحة سيدنا العالمّة السيد
حـس الـصـدر حـفظه الـله من أبـرز مـا نالحـظه في مـنثـور كالمه ومـنـظومه
وتلك اخلـصيـصة في هـذه الكـتابات التـخفى عـلى متـابعي كـتابـاته رغم تنوع

أبوابها واغراضها وطرائقها.
وتـكــاد كـتــابـات الــعالمـة الــسـيــد حـســ الـصـدر حــفـظـه الـله تــتـفــرد بـهـذه

االنسيابية الهادئة من جانب والهادرة من جانب آخر .
فـهـو مع احلق واحلـقـيـقـة أيـنـمـا تـكـون هادئـاً  مـتـجـاوبـاً  مـتـنـاغـمـاً  تـكون
كلـماته بقوة بساطتها وببساطة قوتها  تشمُّ فيها روح العاطفة االنسانية بكل
ـتــنع يـرسم الــصـورة بــكل مـقـدرة حالوتــهـا ونــداوتـهـا فـي أسـلـوب ســهل 

هيمن على أدواته. ا
ومن جـانب آخر تالحظ كلماته الهادرة على الذين فقدوا اإلنسانية في طريقة
ـراكــز ذات الـقـرار حــيـنـمـا تــعـامـلـهـم مع اآلخـرين وخــصـوصـاً أصــحـاب ا
ستـقيم  هـنا تـكاد تسـمع أزيز رصـاص كلـماته على ينـحرفـون عن الطـريق ا
هذه الـفـئـة التي انـحـدرت بـهـا مصـاحلـهـا اخلاصـة  وانـانـيـتهـا إلى مـسـتوى

ة ... اجلر
هـذه زاويـة واحــدة  بـاخـتـصـار عن كـتـابـات الـعالمـة الـسـيـد حـسـ الـصـدر
حــفـظه الــله  ومن يـطــالع كـامل مــوسـوعـته( الــعـراق اجلـديــد) سـيالحظ ذلك
األسـلـوب الـذي تـفـرد فـيه من الـعـنـوانـات الـتي رسـمـهـا
لـتلك الكتـابات إلى دقائق األمـور و األحداث التي كتب

عنها ...
حـفظ الله سيـدنا الـعالمة السـيد حـس السـيد مـحمد

هادي الصدر  وبارك فيه وله وعليه ...
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عالية نصيف

{ الـــــريـــــاض (أ ف ب) - أعــــلـــــنت
الـسعـوديـة أنـها سـتـسـمح تدريـجـياً
بــأداء الـــعــمــرة بــدءا من  4تــشــرين
قيم في قبل للمواطن وا األول ا
ــمـلـكــة وبـعـد شــهـر من ذلك داخل ا
لـلـمــعـتـمـرين والــزوار من خـارجـهـا
ناسك وذلك بعدمـا علّقت أداء هـذه ا
فـي آذار/ مــــارس بـــســــبـب تـــفــــشّي

ستجدّ. فيروس كورونا ا
…dLŽ ¡«œ«

وقـالت وزارة الـداخــلـيـة الـسـعـوديـة
فـي بـــيــــان أوردته وكــــالـــة األنــــبـــاء
الـرسـمــيـة "واس" إنّ الـسـمـاح بـأداء
الــعـمــرة والـزيــارة سـيــتم عـلى أربع
مــراحل تــبــدأ أوالهــا في 4 تـشــرين
األول حــ ســيُــســمح لــلــمــواطــنـ
ـملـكـة بأداء الـعـمرة ـقيـمـ في ا وا
ــئى (6 آالف "وذلك بــنــســبــة 30 بــا
مــــعــــتـــمــــر/الــــيــــوم) من الــــطــــاقـــة
االستيـعابيـة التي تراعي اإلجراءات
االحــتــرازيــة الــصــحـيــة لــلــمــســجـد
احلرام. وأضاف البـيان أنّه بعد ذلك
بأسـبـوعـ أي بدءاً من  18تشـرين
األول/أكـتــوبـر سـيُـتــاح أمـام الـفـئـة
مـلـكة من نفـسـها أي مـن هم داخل ا
مـــواطــنــ ومــقـــيــمــ بــأن يــؤدّوا
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شعار منظمة اوبك

مـتـفـاعـلـون مع الـقـضـية ولـيس فـقط
ــوقــعـون عــلى الــطــلب ) مـطــالــبـة ا
رئـــاســة مـــجــلس الـــنــواب بـ(عــرض
الــتــصــويت عــلى الــتـوصــيــات بــعـد
قراءتها في مجلس النواب ووضعها
ان عـلى جدول اعـمـال جـلسـات الـبـر
لدفعـها الى احلكـومة ليـكون اقرارها
ــادة 59 مـــلــزمــا لــلــحـــكــومــة وفق ا

الفقرة ثنايا من الدستور). 
مـن جـــهـــته قـــال  الـــنـــائب األســـبق
الـــقـــاضي وائـل عـــبـــد الــلـــطـــيف إن
(اتــفـاقـيــة خـور عـبــد الـله لــيس لـهـا
أسـاس من ناحـيـة فـعـلـية ألنه أصال
خور عـراقي ومـنذ 80 عامـا الـعراق
يـــــجــــري لـه عــــمـــــلــــيـــــات الــــكــــري
والـكـويــتـيـون لـيـس لـديـهم شيء في
ــكـــان; ال رصــيف وال مــيــنــاء هــذا ا
الحـة مـعهم?) فـمـاذا يعـني تـنـظـيم ا
وتــابع (لـكن اخملــطـطــات الـكــويـتــيـة
التي كانـت تعمل بـذهنيـة بريطـانية
فـقـد قال لـهم الـبـريـطانـيـون أنـشـئوا
ميناء حتـى يصبح لكم مبـرر لتنظيم
الحــة في خــور عــبـد الــله فــبـدأوا ا

حــذر شـيــوخ ووجـهــاء عـشــائـر  في
الـــبــصـــرة من عــدم اجنـــاز مــشــروع
ـواصفات ميـناء الفـاو الكبـير وفق ا
ـتـفق عــلـيـهــا ووصـفـوا ـيــة ا الــعـا
واصـفـات بانـه خيـانة التـنـازل عن ا

للعراق وأهله. 
ŸËdA  “U$«

قالـوا في بيـان امس (ندعـو اجلهات
ـعــنـيـة الى اكـمــال مـشـروع إنـشـاء ا
ـواصفات ميـناء الفـاو الكبـير وفق ا
ـتـفق عـليـهـا دون تـنازل) يـة ا الـعـا
ــشـروع دون مـضــيـفــ ان (اجنـاز ا
تفق عليها أو يـة ا واصفات العا ا
تــقــلــيل أعــمــاقه أو الــســعي لــلــربط

ـثابـة خيـانة لـلعراق السـككي هي 
واهـله سـتـخـنق االقـتـصـاد العـراقي
الحــقــا وجتــعـلـه عـاجــزا وقــد يــكـون

تنازال على سيادة العراق) .
 وتابعـوا (من هنا نـدعو احلكـومت
االحتاديـة واحملليـة وأعضـاء مجلس
الــنـــواب عن الــبــصـــرة بل وجــمــيع
الــفـعـالـيــات الـوطـنــيـة االجـتــمـاعـيـة
والسـيـاسيـة والـناشـطـ والوجـهاء
لـلـسـعي اجلـاد والـتـام لـضـمـان قـيام
احلـكـومـة االحتــاديـة بـإجنـاز مـيـنـاء
الـــفـــاو الــــكـــبــــيـــر وفق الــــضـــوابط
ـيـة والــقـيـاســات والـتـصــامـيم الـعــا
وعـدم التالعب بـاالعـمـاق) مضـيـف

ــســـاهــمــة (نـــتــمـــنى من اجلــمـــيع ا
الـفـعـالـة في الـعمـل اجلاد واخملـلص
ــشــروع  الــذي ســيــكــون النــشـــاء ا
ــثـابــة إنــقـاذ لالقــتــصـاد الــوطـني
وضـــمـــانــة ســـيــاديـــة الى االجـــيــال
القـادمة) وخـلص البـيان الى الـقول
أن (اي خــلل أو اهــمــال ســتــنـعــكس
تــبـعـاتـه عـلى كل الــشـعب الــعـراقي
ـيـنــاء هـو حـلـقـة اإلنـقـاذ لـلـعـراق فـا
بأجـمـعه).من جـهة اخـرى أغـلق عدد
ــهـــنــدســـ اخلــريـــجــ امس مـن ا
مدخل الـقسم اإلداري في شـركة نفط
الـبـصــرة  مـطـالـبـ بـتــعـيـيـنـهم في

الشركة 

ألرقـــام حــكــومــيـــة. وتــســعى "رؤيــة
2030 الـــتي يــقـــودهــا ولي الـــعــهــد
األمـيـر مـحــمـد بن سـلـمـان إلى وقف
ملكـة أكبر مصدّر اعتماد اقتـصاد ا
للـخام في الـعالم عـلى النـفط.وتأمل
احلـكـومــة في اسـتـقـبـال  30مـلـيـون

حاج سنويا بحلول عام .2030

كي الشريف مستمرة استعداد للعمرة nOEMð∫  عمليات غسل احلرم ا
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ـنـتــجـة لـلـنـفـط في مـنـظـمـة اوبك ا
تـخـفــيـضـا لـشـهــر اب حـيث بـلـغت
مـتــوسط الـتــخـفــيـضـات 152 الف
بــرمـيل يــومــيـا تــلـيه الــسـعــوديـة
ـقــدار مـتـوسط 93 الف بـرمـيل و
يــومـيــا وجـاءت نـيــجـيــريـا ثــالـثـا
ـتــوسط تـخـفــيض بـلغ 32 الف و
برميل يوميا ومن ثم جاءت انغوال

تخفيض بلغ 37 الف برميل يوميا
توسط تلتـها كازخسـتان ثانـيا و
بلغ 22 الف برمـيل يـوميـا وتـلتـها
تـوسط بلغ 15 البـحـرين ثالـثـا و
الف بـرمــيل يـومــيـا ومن ثم جـاءت
ـتـوسط تـخـفـيض عـمـان رابـعـا و
بــلغ الــفي بــرمــيل يــومــيــا ومن ثم
ــتــوسط اذربـــيــجــان خــامـــســا و
تـخــفـيض بـلـغ الف بـرمـيـل يـومـيـا
ــتـــوسط والـــســـودان ســـادســـا و

تخفيض بلغ الف برميل يوميا).
 مـــؤكـــدة ان (الــــدول الـــتي رفـــعت
انتاجـها النـفطي من خارج مـنظمة
ــتــوسط اوبك شــمـــلت روســيــا و
ارتـفاع بـلغ 45 الف بـرمـيل يـومـيا
وتالهــا جــنــوب الــســودان ثــانــيــا
ـــتــوسـط ارتــفـــاع بــلغ  39الف و
برميل يوميـا ومن ثم جاءت بعدها
ـتـوسط ارتـفـاع بـرونـاي ثـالــثـا و

بلغ 8 االف برميل يوميا). 
ـنظمـة في وقت سابق ان وافادت ا
ان سعـر سلـة األوبك اليـومي اغلق
عـلى اكـثـر من 42 دوالرا لـلـبـرمـيل
نـظمة في بيان إن الواحد.وقالت ا
(ســعـر ســلـة أوبك مـن ثالثـة عــشـر
بـرمـيل لـلـخـام سـجل 42.07 دوالر

للبرميل الواحد) ,مبينا أن (السعر
ارتفع عن الـيـوم السـابق الـذي بلغ
41.29 دوالر وفـــقــــاً حلـــســـابـــات

أمانة أوبك). 
وكـــانت اســـعـــار مـــزيج بـــرنـت قــد
اغلقت على انخفاض بلغ  21سنتا
لــــيــــصل الى 43.09 دوالر في مـــا
اغــلق اخلــام االمــريــكـي مــســتــقـرا

ليصل الى 40.97 دوالر. 
الـى ذلك نـــــــــفت وزارة الـــــــــنــــــــفط
مــاتـنــاقـلــته بـعـض وسـائل االعالم
ومواقع التـواصل االجتماعي  عن
ناصب وجود اعفاءات في بعض ا
او االدارات الـــقــــيـــاديـــة  لـــبـــعض

الشركات النفطية. 
واكــدت الــوزارة فـي بــيــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) امس إن (الــــتـــغـــيـــرات
ــنـــاصب ـــنـــاقـــلــة فـي بــعـض ا وا
ــواقع الــوظــيـفــيــة هي مــســألـة وا
روتــيــنـيــة اداريــة طـبــيــعــيـة  وفق
مـاتـقـتـضـيه مـصـلـحـة العـمل واذا
مـــــاوجــــدت الــــوزارة بــــإن بــــعض
واقع القيادية او االدارية بحاجة ا
الى الـتـغـيـيـر  فـانـها لـن تتـردد في
ذلك خدمة لـلصالح الـعام  وسوف
تقوم باالعالن عنها كالعادة في كل

تـوسط تخفـيض بلغ 31 رابعـا و
الف برميل يوميا).

ـركز واضاف ان (الـكـويت حلـت با
تـوسط تـخـفـيض بلغ اخلـامس و
12 الـف بـــرمـــيل يـــومـــيـــا ومن ثم
ـتـوسط جـاءت اجلـزائــر سـادسـا 
تــــخـــفــــيض بــــلغ 8 االف بـــرمــــيل

يوميا).
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الفــتــا الـى ان (الــدول الــتي رفــعت
نظـمة خالل شهر انتاجهـا ضمن ا
ـــتـــوسط اب هي االمـــارات اوال و
ارتفـاع بلغ 182 الف برمـيل تالها
ـتـوسط ارتـفاع الـغـابون ثـانـيـا و
بلغ 29 الف برمـيل يـومـيا ومن ثم
ـتـوسط ارتـفاع الـكونـغـو ثـالـثا و
بلغ 15 الف بـرمـيل يـومـيـا وحـلت
بـــعـــدهـــا غــيـــنـــيـــا االســـتـــوائـــيــة
ـــتـــوسـط انـــتـــاج بـــلغ 12 الف و

برميل يوميا).
مبـيـنا ان (مـتـوسط التـخـفيض من
جـمــيع مـنــظـمــة اوبك بـلغ 90 الف

برميل يوميا).
واوضحت الوثيـقة ان (الدول التي
خفضت انتـاجها من خارج مـنظمة
ـتـوسط اوبك شــمـلت مـالــيـزيــا و

ـوقع مــرة عــبـر وســائل االعـالم وا
االلــكــتـــروني اخلــاص بــالــوزارة),
الفـــتــا الى انـه (وفي الـــوقت الــذي
تـــــرفـض فـــــيـه الـــــوزارة االســـــاءة
ــتـعــمـدة الــتي تـصــدر من بـعض ا
اجلهات  للـقطاع النـفطي عن قصد
او غــيــره فــانــهــا تــنــاشــد جـمــيع
وســائـل االعالم واالفــراد بـــتــوخي
ــوضــوعــيــة عــنــد نــشــر الــدقــة وا
تـعلقة بالشأن علومات ا وتداول ا

النفطي). 
وإحبـطت قـوة امنـية عـملـية سـرقة
لـلـنـفط عـبـر كـسـر االنـبـوب الـنـاقل
بـ مـيسـان والـبـصـرة.وذكـر بـيان
ـــهــامـــهــا امـس انه (اســـتــكـــمــاالً 
االستخبارات في مالحقة عصابات
ـنـظـمــة واحلـفـاظ عـلى ــة ا اجلـر
الثروات الوطـنية وبـعمليـة تميزت
ــعـلــومــة االســتـخــبــاريـة بــدقـــــة ا
ـــفـــارز في الـــفـــرقــة تــمـــكـــــــــنت ا
الـتـاسعـة قـيـادة عـملـيـات الـبـصرة
وقــــوة من الــــفـــوج الـــثــــاني لـــواء
مغـاوير الـقـيادة من احـباط عـملـية
سـرقــة لـلـنـفط عـبــر كـسـر االنـبـوت
الناقل من حقل بازركان في ميسان

الى الفاو). 
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نصيف اخلطابي

االخيـرة هي مـنـطقـة االمـام عون (ع)
الى ان وصـلت الى كـربالء). مـشـيـرا
ــــــواكب اخلــــــدمــــــيــــــة بـــــدأت ان (ا
باالنـتشـار عـلى طول الـطرق وهـيأت
اخلـدمــات لـنــا بـاالضــافـة الى الـدور
ـطـلـة عـلى الـشـارع الرئـيس). عـلى ا
ـــواكب صـــعــــيـــد مــــتــــصل بــــدأت ا
اخلدميـة القادمـة من احملافظات الى
كـــربالء اســـتـــعـــداداتـــهـــا لـــتـــقـــد
اخلــــدمـــــات لـــــلـــــزوار خـالل زيــــارة
االربــعــ حـــيث  نــصب الــركــائــز
ــواكب والـــســرادقــات اخلـــاصــة بـــا
واخلـيم والـتــكـيـات لـتـأمـ خـدمـات
ـتـوجهـ الى ـلـيـونـيـة ا احلـشـود ا
كـربالء. وقـال صـاحب مـوكب خـدمي
حسـ فيـحان لـ (الزمـان) من اهالي
الـديـوانـيـة 56 عـامـا (سـنـويـا نـقـوم
وكب عبر سيارة بحمل مستلزمات ا
نـقل ونـتـوجـه الى كـربالء قـبل شـهـر

صفـر من اجل القـيام بـالتـحضـيرات
ـوكب بـعـد ان تـتم تـأمـ الالزمـة بـا
واد الغذائية لغـرض تهيئة الطبخ ا
وتـقـد الـطـعـام لـلزوار خـالل زيارة

 .( االربع
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واضـاف صــاحب مــوكب عــلي كـاظم
من اهــالي الــبــصــرة (نـحـن من عـدة
مــحــافــظـات نــأتي ســنــويـا لــتــقـد
اخلـــدمـــات لـــلـــزوار الـــقـــادمـــ الى
كربالء سيرا على االقدام الداء زيارة

 .( االربع
مضيفا (نتـشرف بهذه اخلدمة حيث
عمل اجدادنا من قبل وسبقونا بهذه
اخلـدمة ونـحن الـيوم نـكـمل الـطريق
لــهــا).  واشــار صــاحب مــوكب اخــر
فــاضل نـاصــر من مـحــافـظــة بـابل -
ناحية النيل 60 عاما الى ان (خدمة
ـوكب وتـأمـ مـستـلـزمـاته يـعـتـمد ا
عـلـى جـهـودنـا الــذاتـيـة حــيث نـقـوم
بالـغ سنويـا بدون مـساعدة بجـمع ا

ــبـلغ الـذي  احـد). مــوضـحـا ان (ا
واد الـغذائية جمعه يتـم فيه شراء ا
ـها واالغـنـام لـغرض نـحـرهـا وتـقـد
كــطـعــام خالل الــزيـارة وبــاالعـتــمـاد

على انفسنا). 
مــبـــيـــنــا ان (هـــذه اخلـــدمــة الزلـــنــا
مـتـواصـل مـعـهـا مـنـذ اكـثر من 16
عـامـا ولم نـنــقـطع عـنـهـا في يـوم مـا
والزلـنــا مـتـواصــلـ مــعـهـا من اجل

خدمة الزوار خالل هذه الزيارة). 
من جــهــة اخــرى تــســتــعــد الــدوائــر
اخلدمية في كربالء بتقد خدماتها
لــلـزوار خـالل زيـارة االربــعــ وقـال
مـــســـؤول اعـالم مـــديـــريــــة بـــلـــديـــة
وسوي لـ (الزمان) احملافظة محمد ا
امس (سنقوم بحملة تنظيف واسعة
بــعـد الــعـاشــر من صـفــر اسـتــعـدادا
لـهذه الـزيـارة حيـث يشـمل الـشوارع

الفرعية والرئيسية للمدينة). 
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توجه االالف من الزوار الـقادم من
مختلف احملافظات الى كربالء سيرا
عـلـى االقـدام الداء اربـعــيـنــيـة االمـام

احلس (ع). 
وقـال الـزائـر احــمـد عـبـد الـكـاظم من
اهـــالي الــبـــصــرة لـ (الـــزمــان) امس
(جئـت سيـرا عـلى االقدام قـبل الـيوم
االول من صـــفــر من قــضــاء الــقــرنــة
بـاجتــاه مـديـنـة كــربالء حـيث مـررت
ـنـاطق بـاجتـاه مـحـافـظة بـعـدد من ا
ميـسان قـاطعـا مسـافة 30 كيـلومـتر

يوميا). 
ـنـتــشـرة عـلى ــواكب ا مـبــيـنـا ان (ا
الطرق اخلارجـية قدمت لنـا االطعمة
ـبـيت وعـلى مـدار ومـيـاه الـشــرب وا

24 ساعة). 
فيـما اضاف زائـر اخر حـميـد عاكول
بــالــقــول من مـنــطــقــة الـنــاصــريـة –

ـواكب الـفـهود 45 عـاما ان (اغـلب ا
اخلـــدمـــيـــة قــــدمت مـــا لــــديـــهـــا من
ـتـوجـهـ الى اخلـدمـات لـلـزائـرين ا
كـــربالء بـــاالضـــافـــة الـى مـــخـــتـــلف
ــا لــذ وطــاب واصــبح االطــعــمــة و
الـــــزائــــر ال يـــــحـــــتــــاج اال اشـــــيــــاء

البسيطة). 
في ح قـال الـزائر حـسـ محـمد لـ
(الــزمـان) من اهــالي الـكــاظـمــيـة 39
عـامــا ان (مـسـيــرتي الى كـربالء هي
كما معمول بها سنويا الداء مراسيم
ـــرقـــدي االمـــام احلـــســ الـــزيـــارة 

واخـيه الــعـبـاس (عـلـيــهـمـا الـسالم)
حـيث يـتم التـحـضـيـر لهـا قـبل شـهر
صــفـــر بــعــدة ايــام واحلــمــد لــله قــد

وصـــلت الى احملـــافــظـــة بــعــد ان 
مروري بعدة منـاطق بدءا من منطقة
اليـوسفـية والـلطـيفـية واالسـكنـدرية
واحلــصـوة و االنــتــهـاء بــاحملــطـة

مضـيفا (سـنقـوم بنـقل النـفايات الى
مناطق الطـمر الصـحي). مشيرا الى
ان (هذه الـزيـارة تتـطـلب منـا تـهيـئة
ما يـقارب 1700 عامل لـلـقيـام بـهذه
احلـــمـــلـــة خالل الـــزيــارة وبـــعـــدهــا
وســتـــكــون هــنــاك 3 وجــبـــات عــمل
صبـاحيـة ومـسائـية ولـيلـية من اجل

ظهر الالئق).   دينة با اظهار ا
الى ذلك قـال محـافظ كـربالء نـصيف
اخلـطـابي سنـوفـر كل اجلـهـود لـهذه
لـيـونيـة من حيث االدارات الزيـارة ا
االمـــنـــيـــة بـــاالضــــافـــة الى جـــهـــود
الـعـتـبــتـ احلـسـيـنـيـة والـعـبـاسـيـة
واكب فضال عن تـعـاون الهـيئـات وا
والدوائر اخلدمية والوزارات وكذلك

احملافظات اجملاورة). 
واوضـح اخلــــطــــابـي في تـــــصــــريح
صــحــفي ان (الــزيــارة االربــعــيــنــيــة
سنقدم لها جميع اخلدمات من حيث
النقل والصـحة باالضـافة الى جهود
الـدوائــر اخلـدمـيــة وسـنـعـمـل خـلـيـة
ــتـابــعــة والـعــمل اجلـدي واحــدة بـا
لــهـــا). عـــلى صـــعــيـــد مـــتـــصل قــال

مسؤول اعالم شـرطة كربالء الـعميد
ي ان (اخلــطــة عالء عـــبــاس الــغـــا
االمنية اخلاصة بالزيارة سيتم فيها
ــتـمــيـز الــعـنــصـر االســتـخــبـاراتي ا
وسـتــكـون ذات مـرونــة وانـسـيــابـيـة
ـنـافذ ـلـيـونيـة بـدءا من ا لـلـجمـوع ا
احلــدوديـة وكــمــا هـو مــعــمـول بــهـا

سنويا. 
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ي لـ (الــزمـان) امس واوضح الــغــا
ـيزة ان (اخلـطـة االمـنـيـة سـتـكـون 
مع طـــمــوحــمــنــا ان تــكــون االفــضل
خالل هذه الزيارة حيث سيتوفر لها
عـــنـــصــر االمن والـــنـــقل وســتـــكــون
مـــتـــرابـــطـــة من جـــمـــيع الـــنـــواحي
باالضافة الى انسيابيتها ومرونتها
الــعــالـيــة). مــشـيــرا الى ان (اخلــطـة
ســيــتـم تــقــســيــمــهــا الى 3 مــحـاور
وســتــشــتـرك فــيــهـا جــمــيع الــقـوات
االمنيـة من اجليش والشـرطة وكذلك
احلشد الـشعـبي). متوقـعا ان (يصل
عـدد الـزوار الى كـربالء اكـثر من 13

مليون زائر). “U¹—…∫ االف زوار يتجهون مشياً الى كربالء
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من بــــ ابــــرز الــــشـــخــــصــــيـــات
ــصـريــة الـتـي عـرفــتـهــا مـحــمـد ا
حــســنـ هــيــكل وكــنت ومــا زلت
اســـجل مــنـــاســبــات مـن اعــرفــهم
ومــنـهــا تـواريخ مـيـالدهم ومـنـهم
هـــيـــكل الـــذي ولـــد في مـــثـل هــذا
الـيـوم 23 ايـلـول 1923 في قـريـة
بــاســوس إحـدى قــرى مــحــافــظـة

القليوبية وتوفي في 
17 شباط 2016 عن 92 عاما. 
قـــابــلــتـه اول مــرة خالل مـــؤتــمــر
الـقمـة الـعربي في الـدار الـبيـضاء
ــغـرب) في مـثـل هـذه االيـام من (ا
عـــــام 1965 والـــــتــــــقـــــيت بـه في
بــــنــــغــــازي فـي االيــــام االولى من
الـثورة الـليـبيـة وكان مـبعـوثا من
الرئيس جمال عـبد الناصر وكنت
بـصـحـبة الـوفـد العـراقي بـرئـاسة
نــائب رئــيس مــجــلس قــيـادة
الــــثــــورة صـــــدام حــــســــ
لــتـــهــنـــئـــة قــادة الـــثــورة

الـــلــيـــبــيـــة  عــام
1969

والــتــقــيت به
خـــــــــــــــــــــــالل

مـرافــقــتي الــرئـيس عــبــد الـسالم
عــارف في زيــاراتـه الى الــقــاهــرة
وكان ياتي لزيارته في مقر اقامته
في قصر القبـة ويقضي معه وقتا

طويال.  
Â«d¼ô« w  s¹b « ¡UNÐ bLŠ« l

ثم في سـنوات عـمـلي في القـاهرة
(1976-1972) زرته فـي االهــــرام
بصحـبة احمد بـهاء الدين قبل ان
يـــقــرر الـــرئـــيس انــور الـــســادات
اعـفاءه من رئـاسـة حتريـر االهرام

ويعـ بـدال منه
بــهــاء الــدين
فـي شــــبـــاط
عام 1974.
كــــــــنـت في
تلك االيام

على عـالفة وثـيقة مـع احمـد بهاء
الدين ازوره في شقته في اجليزة
ويــزورني في مــكـتــبي او شــقـتي
في الــزمـالك واذكـر بـعـد ان عـيـنه
الـسادات رئـيسـا لتـحريـر االهرام
شــــكــــا لي إنـه يـــعــــاني مـن عـــدم
اسـتطـاعته إرضـاء العـاملـ معه
فـي األهـرام بـتـزويــدهم بـاإلخـبـار
همة كما كـان يفعل سلفه محمد ا

حسن هيكل.
وقـال إنه بـعـد أن يـعـود من لـقائه
األسـبـوعي لــرئـيس اجلــمـهـوريـة
أنـور الــســادات وهـو تــقـلــيـد
مــتـبع في مـصــر يـلـتف
حـوله رؤسـاء األقـسام
في الصحيفة لسماع
األخبـار الـتي حصل
عليـها لنـشرها في
عـــــــدد الـــــــيــــــوم
الــتــالي لــكــنه
كــان دائــمــا
يــــــخــــــيب

آمالهم.

وقــال إنـه كــان يـــقــضي وقـــته مع
رئــيس اجلــمـهــوريــة في حـوارات
سيـاسية ولم يـخطر بـباله أبدا أن
يـسأله عن خـبر مـا كمـا كان يـفعل
هيكل في عـهد الرئيس جـمال عبد
الناصر وفي أوائل عهد السادات.
كالم احـمــد بـهــاء الـدين يــؤكـد ان
هـيـكل كان صـحفـيـا متـمـيزا يـهتم
بــاخلــبــر اكــثــر من اي شيء اخــر

طوال اشتغاله في الصحافة.
Â«d¼ô«Ë qJO¼

عـام 1942 كــان بــدايــة اشــتــغـال
هيـكل في الـصحـافة وفي سـنوات
الحــقــة رأس هـيــكل مــجـلس إدارة
مـؤسـســة أخـبـار الــيـوم(اجلـريـدة
ؤسسة الصـحفية) ومجلة روز وا
الـــــيــــوسف كـــــذلك في مـــــرحــــلــــة

الستينات.
امــا قـصـته مع االهــرام فـقـد بـدات
عام 1956 ح  فاحته علي باشا
الـشـمـسي بـتــولي رئـاسـة حتـريـر
جــريـدة األهـرام لـكــنه اعـتـذر وفي
عام 1957 وافق ودخل صــحـيـفـة
األهــرام ألول مـرة في  31 تــمـوز
لــكي يـــتــولى إصــدار عــدد الــيــوم

التالي اخلميس أول أب 1957.

وظل رئــيـــســاً لــتـــحــريـــر جــريــدة
األهرام 17 سنـة وفي تـلك الفـترة
وصـــلـت األهـــرام إلى أن تــــصـــبح
واحــــدة من الـــصـــحـف الـــعـــشـــرة

األولى في العالم.
وكــانت له مــكــانــة مــتـمــيــزة عــنـد
الـرئيس جـمـال عبـد الـناصـر الذي
عــيــنه عـام 1970 وزيــراً لإلرشـاد
القـومى وألن عبـد النـاصر تـربطه
مـع هـيـكـل صـداقـة بــ رجل دولـة
ــهــنـة وبــ صــحــفى مــتــمــسـك 
رسوم الذي عينه الصحافة فإن ا
وزيــراً لـإلرشــاد الــقــومى نص في
نــفس الــوقت عـلـى اسـتــمـراره في
عـمـله الـصـحـفى كـرئـيس لـتـحـرير

األهرام.
كان آخـر مـقال له في االهـرام  يوم
1 شـباط 1974 بـعـنـوان الـظالل..

والبريق.
Â«d¼ô« bFÐ qJO¼

ـارس الــعـمل لـكــنه ظل يــكـتـب و
الـصحـفي  ويـؤلف كـتبـا اصـبحت
ـــصـــري مـن مـــصـــادر الـــتــــاريخ ا
ومنها مؤلفاته بـاللغة العربية 27
كـتابـا اضـافة الى  5 مـجـلدات من
الـــقـــطع الـــكـــبـــيــرتـــضـم مــقـــاالته

بصـراحة: أكـثر من 700 مقال وله
باللغة االنـكليزية كـتابان كما كتب
ـــؤلـــفــ مــــقـــدمـــات 31 كـــتـــابـــا 

. مصري
ـنـتظـمـة والـعمل اعـتـزل الـكـتابـة ا
الـصحـافي في مـثل هذا الـيوم 23
ايــلــول عــام 2003 م بــعــد أن ا

. عامه الثمان
 qJO¼ WKzUŽ

مـتــزوج بـالــسـيــدة هـدايت عــلـوي
تـيمـور مـنذ يـنـاير 1955 وهي من
أســـرة قــاهــريــة ثـــريــة اشــتــهــرت
ــاجنــو وهي بـــتــجــارة فــاكـــهــة ا
حـاصلـة على مـاجسـتيـر في اآلثار
اإلسالمـية ولـه منـهـا ثالثة أوالده
الـدكـتـور عـلي هــيـكل وهـو طـبـيب
أمـراض بــاطـنــيـة ورومـاتــيـزم في
جـامـعـة القـاهـرة والـدكتـور أحـمد
هــيــكل وهـو رئــيس مــجـلس إدارة
الية شركة الـقلعـة لالستثمـارات ا
وحـسن هيـكل وهـو رئيس مـجلس
ـــــــشـــــــارك والـــــــرئـــــــيس اإلدارة ا
ـالـيـة - الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمـوعـة ا
هـــيــرمــيـس له حــتى اآلن ســـبــعــة
أحفاد هم: هـدايت محمـد تيمور

نادية منصور رشيد علي.
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شدد رئيس هـيئـة النزاهـة االحتادية
عالء جواد حمـيد عـلى مضي الهـيئة
قـدمـاً بـاتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيَّة
ال الرادعة الكفـيلة باحملـافظة على ا
ـتــجـاوزين عــلـيه الـعــام وإخـضــاع ا
مشيرا الى توفير الضمانات للقانون

للمتهم خالل مراحل التحقيق. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(رئــيس الـهــيــئـة نــاقش خالل لــقـائه
ــفـوضـيـة الـعــلـيـا حلـقـوق بـرئـيس ا
ــوســوي والــوفــد اإلنــســان عـــقــيل ا
ــرافق له إالجــراءات الــتــحـقــيــقــيـة ا
ـــال الـــعــام وردع لـــلـــحــفـــاظ عـــلى ا
واضــاف حــمــيــد ان (عـمل الــسـراق)
الـهــيـئـة بــجـانـبه الــوقـائي يــتـجـسـد
بـالـتـعـاون مع مـؤسـسـات الـدولة وال
ُـفــوضــيَّـة الــعـلــيـا حلــقـوق ســيـمــا ا
اإلنـــســـان لـــلــتـــصـــويب ومـــعـــاجلــة
شاركة في وضع احللول األخطاء وا
ـســبـقـة قـبل الـوقـوع في والـوقـايـة ا
مـــبــــديـــاً ــــة) اجلــــنــــحـــة أو اجلــــر
اســــتــــعـــداده (إبــــرام الـــهــــيــــئـــة مع
ـذكرة تعاون تفضي إلى فوضية  مُ ا
تــوحــيــد جــهــودهــمــا في مــكــافــحــة
ـال الـعام الـفـسـاد واحملـافـظـة عـلى ا
ـــواطن وتـــلــبـــيــة وحتـــقــيـق رضــا ا

مــتـطـلــبـاته وااللــتـزام بــالـضــمـانـات
الــــدولـــيـــة حلـــقــــوق اإلنـــســـان). من
فوضية وسوي (سعي ا أكد ا جهته
لـتـوطــيـد عـرى الـتـعــاون مع الـهـيـئـة
ـرفــوعـة إلى وتــضـمــ تـقــاريـرهــا ا
ـمـات الــدولـيـة لـبـيـان إجنـازات ـنـظّ ا
مـنـوهاً الى (تـعاون الـهيـئة النـزاهة)

واطن فوضيَّة حلـماية حقوق ا مع ا
ووأد ـدنـيّـة وسـمــعـته الـشـخـصـيَّـة ا
مــخــاطــر الــفــســاد الــذي يُــعَــد أكــثـر
خـــطــورة من اإلرهـــاب عــلـى حــقــوق
اإلنسـان). كمـا ناقش رئـيس النـزاهة
في وقت ســابق مـع رئــيس الــلــجــنـة
كلـفة بالـتحـقيق في جرائم الـفساد ا

كـافـحة ـنـشود في الـسـعي  الهـدف ا
الـفــسـاد واســتـرداد األمــوال الـعــامـة
اكـد أبـو بـدوره  واحملـافـظــة عـلـيـهــا)
(أهـــمـــيـــة تـــوطـــيـــد أواصـــر رغـــيـف
الــتـــعــاون بــ الــلـــجــنــة واجلــهــات
الـرقــابـيـة وال سـيــمـا هـيـئــة الـنـزاهـة
االحتادية كون اللجنـة تستقي عملها
من مخـرجات عـمل األجـهزة الـرقابـية
ــــــــثــــــــلـي هـــــــذه وتــــــــتــــــــألف مـن 
ـثـلـ فــضال عن عـدد مـن  األجـهـزة
ـــؤســســات أخـــرى وجــهـــات إنــفــاذ
القـانون وأن مـهامـها تـتعـدى قضـايا
مـكـافـحـة الـفـسـاد إلى قـضـايـا أخـرى
وتابع ان (عمل اللجنة تكاملي كبرى)
وحتت إشراف الـقضـاء اخملتص كـما
انــهـا تــوفـر الــضـمــانــات كـافــة الـتي
مـنـحــهـا الـقـانــون لألشـخـاص الـذين
يـخضـعـون إلجراءاتـهـا التـحـقيـقـية).
افــــادت تـــقــــاريـــر فـي غـــضــــون ذلك 
صــحــفــيــة بــتـوجــيـه رئـيـس الـوزراء
ـلـفــات فـسـاد بـالــتـحـقــيق الـفــوري 
االحتـاد الـعــام لـنـقـابــات الـعـمـال في
على العراق التي تخص بيع أالمالك 
حــد وصف الــتــقــاريــر. ودعــا رئــيس
مـــجـــلس الـــقــضـــاء االعـــلى في وقت
ـكــافــحـة ــكـلــفــة  ســابق الــلـجــنــة ا
الــفـسـاد بــالـتــقـيــد بـالــقـضـايــا الـتي

حتــقـيق الـفــريق احــمـد أبــو رغـيف 
ـشـتـركـة. ـلـفـات ا الـتـعـاون بـشــأن ا
وجاء في بيـان للهـيئة أن (اجلـانب
ــشـــتــرك بـــحـــثــا ســـبل الـــتــعـــاون ا
ولــفت حـمــيـد الـنــظـر إلى بـيــنـهــمـا)
(استـعداد الهـيئـة للـتعـاون التام مع
الـلجـنـة بـغيـة الـوصـول إلى حتـقيق

يــحـيــلـهــا رئــيس الـوزراء مــصــطـفى
الكاظمي.

وقال فـي بيـان ان (فـائق زيـدان بحث
مع رئـيس الـلـجـنة الـتـحـقـيـقـيـة سبل
شـتـرك ب الـلجـنة والـهيـئة العـمل ا
القضائية اخملتصـة بنظر قضايا تلك
مــشــددا عــلى ان (تــتــقــيـد الــلــجــنــة)
اللجنة بالقضايا التي يحيلها رئيس
الوزراء اسـتـنادا الى االمـر الـديواني
مشيرا الى تضـمن تشكيل الـلجنـة) ا
(ضــــــرورة ان تـــــــعـــــــرض نــــــتـــــــائج
التـحقـيقـات االبتـدائيـة التي تـتوصل
اليهـا اللجـنة على الهـيئة الـتحقـيقية
الـقضـائـيـة اخملـتصـة بـنـظر اعـمـالـها
الصــدار مــذكـــرات قــبض او تــوقــيف
حــــــسـب االدلــــــة الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة
مـؤكـدا (اهـمـيـة الـتـركـيز ـعـروضـة) ا
على اعـادة امـوال الـدولة ووضع ذلك
ضــــمـن اولـــويــــات عـــمـل الــــلـــجــــنـــة
والــتـــعــاون مع هــيــئـــة الــنــزاهــة في
ـــالي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد االداري وا
وعرض نتائج عمل الـلجنة التـحقيقة
عـلى الـراي الـعـام لـتـجـنب مـا يـثـيـره
البـعض من معـلومـات غيـر صحـيحة
بخـصـوص صدور مـذكـرات قبض او
تــوقـيف بــحق االشــخـاص لـم تـتــخـذ

بحقهم مثل هذه االجراءات).

كافحة الفساد UI¡∫ رئيس مجلس القضاء خالل لقائه رئيس اللجنة العليا 

مـراالعالن الرسمي للتطبيع (االماراتي – االسـرائيلي)  ومن ثم البحريني مرورا
عابـرا  دون ضجة كبـيرة  أو (غضب عارم) إعـتادت االسماع علـى نبرته عقودا
طويـلة  أو إنفعاالت بـأشد العبـارات وأقوى كلمات الـتهديد والـوعيد   بل وجدنا

من يدافع عنه  ويدعو له  أو يبرره  أو يسكت عنه كاضعف أنواع القبول ...
ردود فعل (بـاردة)  لم  تزدهـا حرارة تـلك االصوات الـرافضـة  ببـيان أو تـصريح
ـراقب عنـدها طـويال أو يـتابع  تـأثيـرها  هنـا او مقـال هنـاك  ولـذلك لم يتـوقف ا
أوتذهب به الـتوقعـات بعيـدا  بل يراها شـيئا عـاديا جدا   فـينصـرف الى ما هو
أهم مـنـهــا من مـشـاكل وازمــات تـشـغل بــال الـعـرب الـيــوم  وكل بـلـد لـه نـصـيـبه

منها!..
ـستـوى من  (الالمـبـاالة) مع حدث كـان (يـحرق) من هـنـاك اسـباب كـثـيرة لـهـذا ا
يـتـقـرب مـنه  ويُــعـد من احملـرمـات تـنـاولـتــهـا في مـقـال سـابق (الـزمـان  20 –أب
ـاضي) في مـقـدمـتهـا ( االنـشـغـال بالـهـمـوم احملـلـية اخلـاصـة  وكـثـرة االزمات ا
رورالـزمن  و(فرخت العـربيـة)  فبـعد كـانت لنـا (فلـسطـ واحدة)  (تـناسـلت) 
فلـسطيـنات) كثـيرة  وال نعـلم كم سيـبلغ عددهـا في قادم الـسن وتـوالي احلكام

والسالط ..
هـذه الــكـثـرة جـعـلت الـعــربي من غـيـر الـفـلــسـطـيـنـيـ  يــنـسى االولى  ويـنـشـغل

(بفلسطينه) اخلاصة ..
تطبـيع االمارات ومن ثم الـبحـرين وما سـيتبـعهـما من أسـماء تتـردد حالـيا لـتلحق
ا بهـذا الركب في الوقت احملدد لها ضمن خطة مرسومة   لم يكن مفاجئا  ور
ـستترة)  ولذلك ـعلنة وا تأخر كـثيرا  قيـاسا على مسـتوى العالقات الـقائمة  (ا

لم يشكل صدمة   أو حالة غريبة  أو غير متوقعة ..
لكن ..

هـنـاك مـا هـو أخـطـر من الـتـطـبـيع الـسـيـاسي والـدبـلـومـاسي واالقـتـصـادي  كـنا
نـعـيـشه عــلى مـدى سـنــوات بـهـدوء  حتت مـســمى أخـر  سـاعـد بــقـدر مـعـ في
إالخـتراق لـلـعـقول مـنـذ وقت مـبكـر وفـرض  (الـتطـبـيع الـنفـسي) عـلـيهـا  فـرضا 

وجعلها (مطبعة) وإن لم  تكن راغبة ..
الـتطـبـيع االعالمي جـعل النـاس يـستـمعـون  ويـتابـعـون رغمـا عـنهم وجـهـة النـظر
رفوض) بيوتهم عنوة  وأقنعهم بوجهة نظره قسرا .. األخرى  ودخل (األخر ا
التـطبيع االعالمي .. مـهد (بطـريقة نـاعمـة)  للتـطبيع  وسـبق  كل انواعه االخرى
ــهـنــيــة  والــرأي  والــرأي االخــر والـســبق في الــدور والــتــوقــيت  حتت ذريــعــة ا

الصحفي ..
هنـاك وسائل إعالم هـيأت - بـقصد أو غـفلـة - على مـدى سنـوات طويـلة االرضة
بررت ـقدمات وا ناسـبة واالجواء النـفسية لـلجماهـير ومهدت الـطريق بعرض ا ا
واالغراءات لـقبول  مـا كان مـرفوضـا ومقـاطعا  وجـعلت الـرأي العـام يعـتاد على
الــتـعـامل مـع (اسـرائـيل)  حــالـهـا حـال الــدول االخـرى في الـتــغـطـيــة االخـبـاريـة
واالسـتـضافـة  واحلـوار والرد والـتـعلـيق والـتـوضيح  فـقـد ظهـر في الـفضـائـيات
والـصـحف من يتـحـدث ويعـرض وجـهة نـظـرها من الـنـاطقـ بـاسمـهـا أو محـلـل
وإستراتـيجيـ وإعالمي وصـحفيـ وسياسيـ  وناشطـ بحجـة سماع الرأي
االخر  يـعرضون مـا يشـاءون من حجج وبـراه تـؤيد وجـهة النـظر االسـرائيـلية

التي تتقاطع مع الرأي الفلسطيني والعربي .     
شاركة في وإمتـد التطبيع االعالمي الى مجـاالت أخرى منها الزيـارات والوفود ا
ــنـصــات االعالمــيـة ـؤتــمـرات والــنــدوات  والـظــهـور عــلى  ا االعـمــال الــفـنــيــة وا
ـا يـوحي أن ــنـطـقــة  ــسـمـيــاتـهـا الــكـثـيــرة ومـنـاقــشـة اوضـاع ا االسـرائـيــلـيـة 
نطقة وإظهار (مزايا) (اسرائيل) العب اساسي فيها  أو هي من تقرر مستقبل ا
ـا تمتـلكه (اسـرائيل) من قـوة وامكـانات ماديـة وعلـمية التطـبيع وعـائده االيـجابي 
وتـكنـلوجـية وعـسكـرية كبـيرة وسـتسـاعدهـا وتقف مـعهـا وستـفتح امـامهـا فرصا

كبيرة للعمل واالستثمار والطاقة ..
ط لـقـد لعب الـتـطـبيع االعالمي  –بـبـراءة أو بـقـصد  –دورا واضـحـا في تغـيـير 
الـعالقــة مع (اسـرائـيـل) من (عـدو  وكـيـان غــاصب الى صـديق مــسـالم  ومـؤثـر)
) وستشهد وستكـون حامية ومـساندة  للمـنطقة من اعـداء (مفترض أو حـقيقيـ
بعد الـتطبيع طفرة نـوعية على الصعـيد االمني واالقتصادي والـعلمي  والسياحي

وحالة من االستقرار والتطور والسالم خالف حالة القطيعة  !!..
 وعـلى هــذا االسـاس .. هـنــاك من يـرى أن االعالم  كــان (الـقــوة الـنـاعــمـة) الـتي
مهدت لـكل انواع التطبيـع االخرى وتسويقهـا وجعلها مقـبولة لدى الرأي العام أو

اظهارها وكأنها (متفوقة) على االخرين ..
ـقراطية والسالم ـقارنة في االعالم تبـدو واضحة ب طرف (يـنعم) بالد وكانت ا
نطـقة والعـالم  وطرف أخر وحقـوق االنسان ويـزداد  قوة وتأثـيرا وإمتـدادا في ا
يتـراجع ويعاني  من الـفساد واالضطـهاد والفـوضى واخلراب والفـشل في توفير
ـنــاسـبــة وتـمــسك الـقــائـمــ عـلى احلــكم بـالــسـلــطـة دون مــقـابـل يـقـدم احلـيــاة ا

.. للمواطن
تلقي  يقتنع باخـتصار.. االعالم  تمكن  على مدى سنوات طويلة من أن  يجعل ا
نـطـقـة  وبـيدهـا مـفـتاح بـان (اسـرائيل) أصـبـحت أمـرا واقـعا ورقـمـا مـهـما فـي ا
نطقة السالم واالستقرار وال بد من قبولها والتعامل معها لتسوية وحل مشاكل ا
وازماتـهـا ومن بـيـنـهـا الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة  وهـنـاك من ذهب أبـعـد  فـيرى أن

نطقة تقرره (اسرائيل) وحدها  وليس غيرها .. (!!!) .. مستقبل ا
ــحـو نــضـال عــقــود من الـدم هــذا هــو ((نـضــال)) احلــبـر والــورق  فــهل له أن 

والعرق ?..
- قضية فلسط  أكبر من التطبيع ..

- فلسـط قضية شـعب وحق ال يسقط بالتـقادم وال  ينال التطـبيع  من عدالتها 
أو يـؤثـر عـلى مـشـروعـيـتـهـا  فـقـد سـبق هـذا الـتـطـبـيع جتـارب عـربـيـة  تـطـبـيـعـية
معروفـة  سارت على هذا الطريق  ومع ذلك بقيت القضية  الفلسطينية حية ولن

شروعة الهلها حتل  إال بطـريق واحد هو االعتراف باحلقـوق ا
ــوجب الـقـرارات واقـامــة دولـتـهـم عـلى تـرابــهم الـوطـني 

واثيق الدولية..  وا
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قام صـديق لي بإقتـباس أجزاء من مـقال متـواضع لي قد نشـرته في عدد ال بأس
ـعـروفة الـرصـينـة الـتي تـنشـر لي مـنذ وقـت طويل  لـكن صـديقي واقع ا به مـن ا
ـوقع الذي نشر أقتـبس األجزاء دون الرجوع لي  وعـلى الفور قمت بـاالتصال با
فـيه لـكي أضع الـنـقاط عـلى احلـروف  فـهذا جـهـدي وتـعبي وأنـا حـر أفـعل به ما
ـوقع مشـكـورا رد على رسـالتي بـوقت قـياسي مـعتـذرين وبأن لي احلق أريد  وا
بـأن الـلـجـوء  لــلـقـضـاء  ومـرت عـدة أيــام وإذ أجـد صـديـقي يــتـصل بي مـعـتـذرا
ـكـنني أن ونـادما وقـد قـبـلت اعـتذاره فـصـداقـتي معـه ثمـيـنـة وتمـتـد لـسنـوات ال 

أنساها بسهولة . 
وصـديقي ـوقع الـذي نشـر به دعاني بـأن أجلأ لـلقـضاء  وضحت لـصديـقي بأن ا
هنة منذ ما ارس هذه ا رغم أنه كاتب مـحترف وذو أسم المع فهو أيضا محـام 
ـرفـوعة يـقـارب العـقـد فـأوضح لي بـأن احملاكـم تكـاد تـنـفجـر من عـدد الـقـضايـا ا
والقـضاة ومعهم احملامون في حالة تعب وإنهاك ووزارة العدل تتعامل مع أطنان

ستندات يوميا .  من ا
ـاضي حـيث كان الـلـجـوء لـلقـضـاء هـو اخلـيار األخـيـر بـعـد غلق كل أنـني أذكـر ا
"  وفي كل سـامح كر األبواب  والـسواد األعـظم من النـاس يرفـعون شـعار " ا
ـبـارك أو العـيـدين "الفـطـر واألضحى " أو بـداية مـنـاسبـة كـبدايـة شهـر رمـضان ا
ـظلوم ويقول أمام جـموع الناس "هذا الرجل العـام الهجري يأتي صاحب احلق ا
ظلـمني وفعل بي كذا وكذا لكن عفا الله عما سلف ولقد سامحته لوجه الله تعالى
ـنـاسـبـة هـذا الـيـوم الـفـضـيل". كـمـا كان يـذهـب صاحـب احلق لـ "كـبـار الـقوم "
شـكـلـة بوقت ـشتـكى عـلـيه وحتل ا كـرجل الـدين أو كـبيـر الـعـائلـة أو جـد أو أب ا

قياسي وبأقل األضرار  . 
وعدد من أما واقـعنـا احلـالي فهـو مؤلـم للـغايـة قـضايـا بسـبب أو من دون سـبب 
احملامـ وحتديد مواعيد للجلسات األولى والثـانية والثالثة وأرسل طلب إستدعاء
لـشـهـود الــطـرف األول والـطــرف الـثـاني مــلـزم بـجــلب شـهـوده  وفي كـل جـلـسـة

صراخ واتـهامات وفي بـعض األحيـان شتائم واشـتباكات
باأليـدي ب الـطرفـ "ويصبح اجلـميع أبـطال مـسلسل
درامي مـكتظ باألحداث الصاخبـة ". نعم أنا مع اللجوء
شـهورة "القانون يجب أن للـقضاء وكما نكـرر اجلملة ا
يأخـذ مجـراه "  لكن مع قـضايـا مطـلوب الـبت بشـأنها
ليس لـقضـايا سخـيفة نـاجتة عن حـماقـة وغباء الـطرف

وما أكثرها في وقتنا احلاضر . محمد حسن هيكل
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حـسنـاً فعل "مـنتـدى الفـكر الـعربي"
واطـنة حـ نظم نـدون بعـنـوان " ا
احلـاضـنة لـلـتنـوّع" لـكونـهـا مسـألة
راهــنــيــة وحــيــويــة أوالً وثــانــيـا-
ألنـهـا تـثـيـر اخـتالفـات بـحـاجة إلى
حـوار ونـقـاش حـولـهـا يـسـاهم فـيه
مـثـقـفـون وبـاحـثـون ونـاشطـون من
مـــخـــتــلـف الـــتــيـــارات الـــفـــكـــريــة:
الـيــسـاريـة والــقـومــيـة والـديــنـيـة 
ـــفـــهــوم خـــصـــوصـــاً عالقـــة ذلك 
الـدولـة : هل هي دولـة مـدنـيـة وأين
مـوقع الـدين فـيـهـا? خـصـوصـاً وأن
واطـنة العـابرة للـهويّات الـفرعية ا
تشتبك معهـا. ويعود سبب النقاش
 واحـتـدامه إلى أن الـدولة الـعـربـية
عـاصرة لم تسـتطع بعـد الوصول ا
إلى شـــاطئ الـــسالم بـــبـــنـــاء دولــة
ــواطـنــة عــلى أســاس الـتــعــدديـة ا
ـــواطـــنـــة والـــتــــنـــوّع واحـــتــــرام ا
احلـــاضــنـــة لــلـــتــنـــوّع واالخــتالف
والــهـــويّــات الــفــرعـــيــة. هــنــاك من
يـحـاول خلـط مـصـطـلح الـعـلـمـانـية
ـدنيـة  األمـر الـذي يـثـير بـالـدولـة ا

تـتـعلّق بـبـعض الـقضـايـا اخلالفـية
ذات اخلـصـوصـيـة في كل مـجـتمع
األمر الذي بحـاجة إلى إعادة قراءة
ـا يـنـسـجم مع وتـفــسـيـر وتـأويل 

روح العصر; 
ــــوقـف من اجملـــــامــــيع أولــــهـــــا- ا
الـــثــقـــافـــيــة الـــديــنـــيـــة واإلثــنـــيــة
والـساللـيـة والـلـغـويـة .وثـانـيـهـا -
ــــــــرأة ــــــــوقـف مـن حــــــــقــــــــوق ا ا
ومـسـاواتـها مع الـرجل  عـلـمـاً بأن
الـدول الـعـربـيـة كانـت وقعـت على "
اتفاقـية القـضاء على جـميع أشكال
ـرأة " أي اتـفـاقـيـة الـتـمـيـيـز ضــد ا
سيـداو لـعام 1979 لـكنـهـا مـا تزال

تتحفظ  على بعض موادها .
وثالثها-  نظام العقوبات واحلدود
والذي يـتعـارض في بعض قـواعده
مـع الــــلـــــوائح الـــــدولــــيـــــة بــــهــــذا
اخلـصوص. وتـلك جـميـعـها تـندرج
في إطـار منـظومـة حـقوق اإلنـسان
ا فـكـيف الـسبـيل لـلـتواؤم مـعـهـا 
يـجـعل اخلـصـوصـيـة رفـداً لـلـفـكـرة
الــشـــمــولــيــة  من خـالل الــتــفــاعل
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الـتـحـكم بـالـسـلـوكـيـات االجـتـمـاعـيـة
خلـلق مـجـتـمع يـسـيـر نـحـو الـتـطـور
أثارت ارتيـاح أصحـاب األيديولـوجيا
الــتـــقــدمـــيــة في ذلك الـــوقت  والــذي
حتــول بــعــد مــدة مـن الــزمن عــلى يــد
أصــحــاب الــتــحـــلــيل الــســلــوكي إلى
مـشاريع لـلـتـدخل اجملـتمـعي من أجل
حتقيق أكبر قدر من احلـلول للمشاكل

اإلجتماعية.
 نظـر "الـبيـان الـسلـوكي" لـعام 1913
لـواتــســون إلى عـلم الــنـفـس عـلى أنه
عـلم طبـيـعي بـهدف الـتـنـبؤ والـتـحكم
في الـسلـوك  وتـقديـر الـبيـئـة كمـحدد
للـسـلوك  وإمـكـانيـة كـبيـرة لـتحـس
اجملــتــمـع من خالل تــطـــبــيق مــبــاد
ـشتـقة جتـريبـياً كـما أكدت السـلوك ا
ــتــوازنــة لـــقــضــيــة رعــايــة نــظـــرته ا

الطبيعة على التعلم -
"تـكـوين الـعـادة" في بـنـاء واطـسون -
كآلية رئـيسية لفـهم تأثير الـبيئة على
الـســلـوك وبـالـتــالي حتـسـ الــتـنـبـؤ
والتحكم في السـلوك. ولكن بعيدًا عن
ـعتـمد في ـفهـوم الـتعـلم  ا التـرويج 
الـبــحث الـنـفــسي اإلجـتــمـاعي جـادل
ــــكن - ويــــجب - واتــــســــون بــــأنـه 
ـصـدق ــبـاد الـسـلـوكـيـة ا تـطـبـيق ا

عليها علميًا على مجموعة
ـشـكالت واسـعـة من االحـتــيـاجـات وا
لـحـة كمـا يـشيـر ربطه االجتـمـاعيـة ا
لـهـدف الــتـنـبـؤ والـتـحـكـم بـالـتـطـبـيق
الـعـمــلي لـلـشـؤون اإلنــسـانـيـة إلى أن
ســــبب "تــــعـــلم األســــالـــيب الــــعـــامـــة
ــكـنـني من خاللـهـا واخلـاصـة الـتي 
الـتــحــكم في الـســلــوك"  هـو من أجل
تعـزيز الـتغـييـر االجتمـاعي الذي أدى
إلى حتـسـ اجملـتــمع وجـعل احلـيـاة

واطنيها. أفضل 
ـدرسة السلوكية انقسمت اجتاهات ا

إلى ثالثة أقسام أو اجتاهات :
نهجية. 1- السلوكية ا
2- السلوكية النفسية.

3- السلوكية التحليلية.
لــكل من هـــذه األنــواع الــثالثــة أسس
تـاريـخـيـة فــالـسـلـوكـيـة الـتـحـلـيـلـيـة
تــرجع في جــذورهـا الــتـاريــخــيـة إلى
ـعـروفــة بـاسم احلــركـة الـفــلـســفـيــة ا
ـنطقية والـتي تقترح بأن الوضعية ا
ـستخدمـة في العلم معنى الـعبارات ا
يــجب دراســتــهــا وفــهــمــهــا من خالل
الحـظـات ظـروفـهـا الـتــجـريـبـيـة أو ا
كن التأكد من صـحتها. تُعرف التي 
هذه العقيدة الوضعية باسم "إمكانية
التـحـقق". في عـلم الـنفس الـسـلوكي 
ــعــنى: يــتـم تــأكــيـــد وعم مــثل هـــذا ا
إمكانيـة التحقق الـسلوكي التـحليلي
فاهيم العـقلية تشير أي االدعاء بأن ا
يـول السـلوكـية وبـالتـالي يجب إلى ا

ترجمتها إلى مصطلحات سلوكية.
تؤكد السلوكية التحليلية على جتنب
ـعـروف باسم ـيتـافـيـزيـقي ا ـوقف ا ا
ادة وهي الـثـنائـيـة القـائـلة ثـنائـيـة ا
بأن احلـاالت الـعقـلـية حتـدث في مادة
عقـليـة خاصـة غيـر ماديـة (العقـل غير
ــــادي). عــــلى الــــنــــقـــيـض من ذلك  ا
بالـنـسبـة لـلسـلوكـيـة التـحلـيـليـة فإن
االعـتـقـاد الـذي لدي عـنـد وصـولي في
ـوعـد طب األسـنان في الوقـت احملدد 
السـاعة 2 مسـاءً هـو يعـني بـأن لدي

ـــفــاهــيم ــصــطـــلــحــات أو ا نـــشــر ا
الـــعــقـــلـــيــة في وصـف الــســـلــوك أو
شـرحه  عــنـدئـذٍ إمــا (أ) يـجب إزالـة
ـــفـــاهــيم ـــصــطـــلـــحــات أو ا هـــذه ا
ـصطـلحـات سـلوكـية واستـبـدالهـا 
ــــــعـــــاد ــــــتــــــرجـم أو تُ أو (ب) أو أن تُ
صـيــاغـتـهــا إلى مـفــاهـيم سـلــوكـيـة
وهـذا األمـر يــعـد من أهم األسس في

درسة. هذه ا
 WO uK « —Ëcł

ظــهــرت الــسـلــوكــيــة كــرد فـعـل عـلى
النزعة العقـلية (النظريـة القائلة بأن
الــظـواهــر اجلـســديـة والــنـفــسـيـة ال
ـكن تـفـسـيـرهـا في الـنـهايـة إال من
ـصـطـلـحـات من خالل أدوات خالل ا
اإلبـداع والعـقل الـتـفـسـيري.)  وهي
مـقـاربـة ذاتـيـة لـلـبـحث اسـتـخـدمـها
علماء النـفس في النصف األخير من
الـــقــرن الـــتــاسـع عــشـــر. في مـــنــهج
ــعــتم في عــلم الــتــحــلــيل الــعـقــلي ا
النـفس التـقلـيدي تـتم دراسة الـعقل
عن طــريق الــقـيــاس وفــحص أفــكـار
الـفــرد ومـشـاعــره من خالل عـمــلـيـة

تسمى االستبطان.
الحـظـات اعـتــبـر الـســلـوكـيــون أن ا
الناجتـة عن األداتية الـعقلـية تتـميز
بـكـونـهـا ذاتـيـة لـلـغايـة  وقـادت إلى
حـصــول الــكـثــيـر من اإلخــتالف بـ

الباحث أدت
ـا إلى نـتــائج مـتـنـاقـضـة وغـيـر غـالـبً

قابلة للتكرار.
ـــــدرســــة مـع ان بـــــدايــــة ظـــــهـــــور ا
الــســـلــوكــيــة ومــنــهــجــهــا الــعــلــمي
تد لفترة هي الوضعي التجريبي 
أبــعـــد من الـــبــيــان األســـاسي الــذي
أسس لهـا كتسـميـة وكمـنهج والذي
ألـقــاه عـالم الــنـفس األمــريـكي جـون
واتـسـون عـام  1913 والـتي كـانت
بعنوان "علم النـفس باعتباره وجهة
نـظـر الـسـلـوكـيـة" والـذي سـمي عـلى
نـــــطـــــاق واسع بــــــاسم "الـــــبـــــيـــــان
الـسـلـوكي" إال أن الــبـدايـة الـفـعـلـيـة
الـتي بـدأت منـهـا الـسـلوكـيـة كـنـظام
ي للدراسة قد دراسي ومجال أكاد
  فبينما كان انطلقت من هذا البيان
الــــقـــصـــد من الــــورقـــة هـــو تـــقـــد
الــســلـوكــيــة كــمـســار لــعــلم الــنـفس
لـــيــصــبح عــلــًمـــا طــبــيــعــيًــا  أصــر
واتسـون أيـضًا عـلى وجـوب تطـبيق
نـتـائج الـبـيـانـات الـرقـمـيـة ونـتـائج
باد الـتجـريبيـة النـاجتة عن مثل ا
ـشكالت هذا الـعـلم الطـبيـعي حلل ا

اإلنسانية واالجتماعية.
في الــكــتــابــات الالحــقــة عــلـى مـدى
العقد التالي  وسع واتسون تركيزه
ـــشــــكـالت االجـــتــــمــــاعــــيـــة عـــلـى ا
وعالجــاتــهــا الـســلــوكــيــة  وبــلـغت

ذروتها في كتابه الصادر
BE- عام 1924 بعـنوان "الـسلـوكية

HAVIORISM) والــــــــــــــــــــــــذي 
ـكن اسـتـقـبـاله بـحـمـاسـة كمـنـهج 
إتبـاعه في مـشاريع حتـس الـنسل
والتـي انتـشـرت بكـثـرة في الـواليات
تـحدة خـالل الربع األول من الـقرن ا
الــعــشــرين مـن خالل تــبــني أقــصى
درجـات الـتـفـاعـل اجلـدلي الـبـيـئي; 
الدعوة التي أطلقها واتسون والتي
تـذهب إلى دور الـبـيـئـة في إمـكـانـيـة

∫ WO uK « WÝ—b*«
ـدرسـة الـسلـوكـيـة في أوقات نـشأت ا
متأخرة من نـهاية القـرن التاسع عشر
بـداية الـقـرن الـعشـرين عـنـدمـا حاول
ـنهج عدد من عـلـماء الـنـفس إدخال ا
الـــعـــلــمـي الــتـــجـــريــبـي عــلى أدوات
االشـتـغــال في عـلم الــنـفس جـاء هـذا
اجملــال من الــدراســـة كــرد فــعل لــعــلم
الــنـــفس في الـــقــرن الــتـــاسع عــشــر 
والـــذي اســـتــخـــدم الـــفــحـص الــذاتي
ألفـــكـــار الــفـــرد ومـــشــاعـــره لـــفــحص
اإلنــــســـان مـــعـــتـــمـــدا عـــلى قـــواعـــد
االســـتــبـــطــان الـــفــرويـــدي الــنـــفــسي
الداخلي دون األخذ باحلسبان منهج
التأثير الـبيئي على مـكامن ومحركات
الــســلــوك اإلنــســاني الــظــاهــري لــذا
كـنـظـرية ـنهـجـيـة الـسـلوكـيـة جـاءت ا
عـلـمـيـة تــعـمـد إلى دراسـة تـغـيـيـرات
ـــكن الـــســـلـــوك اإلنــســـاني والـــتي 
ا مالحظـتهـا وإخضاعـها لـلقـياس 
يـنـتج عـنـها إمـكـانـيـة الـسـيـطـرة على

ارتباطات التحفيز واالستجابة.
السلوكية هي موقف - طريقة لتصور
القيـود التجـريبيـة عند دراسـة احلالة
النـفسيـة التي يـتبـلور نتـاجهـا سلوك
ـعـنى الـدقـيـق لـلـكـلـمـة ظـاهـري. وبــا
تعتـبر السلـوكية كـعقيدة  –أو طريقة
ـمـارسـة الـعلـوم الـنـفـسـية أو عـلـميـة 

السلوكية نفسها.
ـــنــطــلق يــعــتــبــر الــدارس من هــذا ا
للعـلوم السلـوكية: هـو الشخص الذي
يــطــلب أدلــة ســلــوكــيــة ألي فــرضــيــة
ثل هـذا الشخص  نفسـية. بالـنسـبة 
ال يـــوجــد فــرق واضـح بــ حـــالــتــ

ـعـتـقـدات  الـرغـبات  ذهـنـيـتـ كـ (ا
إلخ) مـا لم يـكن هـناك فـرق واضح في
ـرتــبط بـكل حـالـة. فـمـثال : الـسـلـوك ا
عندما يـعتقد شـخص ما بأنهـا تمطر
فإن هـذا اإلعـتقـاد لن يـؤخذ به إذا لم
يــكن هـنــاك اخــتالف في ســلــوكه بـ
االعتقـاد بأنهـا تمطـر واالعتقـاد بأنها
ال تـمطـر  فـلـيس هـنـاك سـبب إلسـناد

عتقد على اآلخر. هذا ا
أصـبــحت الـسـلــوكـيـة كـاجتــاه عـلـمي
رئـــيــسي فـي عــلـم الــنـــفس من خالل
أهميتهـا كنظرية قائـلة بإمكان دراسة
عــلم الــنـفـس الـبــشــري أو احلــيـواني
بــشـــكل مـــوضــوعي من خـالل أفــعــال
ـكن مالحـظـتهـا وقـيـاسـهـا :(ظـاهرة

كسلوكيات).
هناك ثالثة قواعد إشتراطية أساسية
ـدرســة الــســلــوكــيـة قــامت عــلــيــهــا ا

(مفاهيميا وإجرائيا) :
1- عــلـم الــنــفس هــو عـــلم الــســلــوك
قصود هو أن علم النفس هو ليس وا
ــســتـبــطن عــلم الــعــقل الــداخــلي  –ا

كشيء آخر أو مختلف عن السلوك.
ـكن وصف الــسـلـوك وتــفـسـيـره  -2
دون الرجوع أو اإلشارة الـنهائية إلى
األحـــداث الــعــقــلـــيــة أو الــعـــمــلــيــات
درسة النـفسيـة الداخـلية فـبحـسب ا

السلوكية فإن
مــــصــــادر الــــســــلــــوك هـي مــــؤثـــرات
ومـــحــفـــزات ومــوانـع خــارجـــيــة (في
البـيئة) ولـيست داخـليـة (في العقل 

في الرأس).
3- في سيـاق تـطور الـنـظريـة في علم
النـفس  إذا   بطـريقـة أو بأخرى 

- تــأثــيــر الــفـــلــســفــة الــتـــجــريــبــيــة
ونظيـرتها الوضـعية الـسابقة عـليها
وخـــاصــة عـــنــد هـــيــوم ومـــيل ومــاخ

وأيضا بوانكاري.
ـنهج الـتجـريبي كـما طوره - تأثـير ا
العـلـماء مـنذ مـنتـصف الـقرن الـتاسع

عشر.
ـنـطق الـرمــزي والـتـحـلـيل - تـأثـيــر ا
نـطقي للـغة كـما تـطورت على وجه ا
اخلــــصــــوص عـــنــــد كل مـن فـــريــــجه

ووايتهد وراسل وفيتغنشتاين.
ـنـطـقي - االعـتــمـاد عـلى الــتـحـلـيـل ا
عاجلة اللغة الـعلمية على الرغم من
أنـهــا حتـاول بـنـاء لــغـة اصـطــنـاعـيـة
ـوذجا تـتوخى تـعـمـيمـهـا وجـعلـهـا 

للغة العلم.
كان الرفض التـام والقاطع لكل شيء
ـيـتـافــيـزيـقي هـو ـنــهج ا يـتــعـلق بـا
ـــيـــزة الـــتي اعـــتــمـــدهـــا أصـــحــاب ا
ـــنــطـــقـــيـــة من خالل الـــوضـــعـــيـــة ا

اعتمادهم على ما
ــعــنى" فــكل مـا ال يــســمى "مــعـيــار ا
كن التحقـق منه جتريبيـا ال يعتبر
ذا قــيــمــة وذا مــعــنى ويــجب إحلــاقه

يتافيزيقا. با
الــنـزعـة الــوضـعــيـة الـتــجـريــبـيـة في

درسة السلوكية : ا
مـثل الـعـلـوم التـي تطـورت قـبل ذلك 
ــا عــلم الــنــفس إلى حــد كــبــيــر من

الفلسفة  فكريا ومؤسساتيا.
االنفصـال التدريـجي لعـلم النفس عن
ــثل هـوة الـفــلـســفـة  الــذي أصـبح 
كـــبــيــرة ومــفــتــوحـــة بــ مــنــهــجــ
مـتــنـاقـضــ حـدث في مـطــلع الـقـرن

العشرين  فقد أعيدت
عمـلية الـبنـاء العلـمي لهـذا العلم من
خالل صـعـود الـسـلـوكـيـة في أمـريـكـا
خالل الـعقـدين الـثـاني والـثالث ومع
ذلك  بحـلـول أواخر الـثالثـينـيات من
الــقـرنــالـعــشـرين  كــان هـنــاك حـديث
واسع الــنــطــاق بــ عــلــمــاء الـنــفس
األمــريــكــيــ عن الــتــقــارب بــ عــلم
الـــنـــفس والـــفـــلـــســـفــة.لـم تــكـن هــذه
صاحلة بأي حال من األحوال عودة ا
عـامــة إلى حـالــة مـا قـبـل الـطالق (مـا
قــــبـل انــــفــــصــــال عـــلـم الــــنــــفس عن
الـــفـــلــــســـفـــة)  بـل كـــانت تــــقـــاربًـــا
. محددًاحلركات جديدة داخل اجملال
ـدارس الفـكـرية اجلـديدة كانت هـذه ا
هي الـفــلـسـفــة اجلـديـدة والــوضـعـيـة
نطقية في نطقية.نشأت الوضعية ا ا
ـــانـــيـــة خالل الـــعـــالم الـــنـــاطـق بــاأل
اضي كتأكيد على عشرينيات القرن ا
الـنـظـرة الـعـلـمـيـة الـطـبـيـعـيـة لـلـعـالم
وجـدل ضـد التـقـلـيـدالـقوي لـلـمـثـالـية
انية و تدريب معظم مؤيديها  األ
ا في ذلك منشـئيها في دائـرة فيينا
الـــشــهــيـــرة  كــعـــلــمــاء وريـــاضــيــ
ومـــــــــنــــــــطـــــــــقــــــــ ولـــــــــيــــــــســــــــوا
فــعـبـاراتـهم األسـاسـيـة إمـا كـفالسـفـة
ثـال  جـميع حتلـيـلـية (عـلى سـبـيل ا
العزاب رجـال غير مـتزوج ; 3 + 2
ــكن الــتـــحــقق مــنــهــا عن (5 =© أو 
ـثال  الحظـة (عـلى سـبـيل ا طـريق ا
ــقـيـاس  43فـولت) أو ال يـقــرأ هـذا ا
ـثـال عـالم مـعـنى لـهـا (عــلى سـبـيل ا
ـكن الــوصـول اخلـبــرة احلــسـيــة ال 

إليه).
كن في هذا الـنظـام ثالثي الـتفـرع  
لنـا أن نـزعم بأن الـفـلسـفـة التـقـليـدية
نطق (إذا كـان حتليـليًا) تنتـمي إلى ا
كن التحقق منه  أو للعلم (إذا كان 
ـــا)  أو أنه لـــيس تـــأكـــيــدًا جتـــريـــبــيً
ــا عــلى اإلطالق (إذا كــان بال حــقــيــقـيً

معنى). 
ــســاعـدة الــتــطــورات اجلــديـدة في
نطق ومبدأ التـحقق الشهير وضع ا
ـنــطـقــيـون الــفـلــسـفـة الــوضـعــيـون ا
ـيتـافـيـزيـقـيـا فـيـخـانة ـبـنـيـة عـلى ا ا
الـكالم الـفـارغ أو الـلـغـو الـغـير نـافع
فـــكل مــا تـــبــقى من الـــفــلـــســفــة  في
نطقي للعلم تقديرهم  هو التحـليل ا

ومفهومه.
وكـــمـــا كـــان احلـــال في الـــوضـــعـــيــة
ـدرسة الـسلـوكية نـطقيـة جند أن ا ا

موعدًا في الـساعة 2 مساءًا ال تعني
أن الـــعــقـل الــغـــيـــر مــادي هـــو الــذي
سـيــحـدد أطــر هـذا الـلــقـاء الـزمــانـيـة

كانية والفعلية. وا
ـدرسـة الـسـلـوكيـة إلى   لـذا تـذهب ا
أبـعـد من ذلك حـيث تـعـتـبـر أن حـالـة
ــيــول ــان هي نـــوع من أنــواع ا اإل
اجلـسـديــة الـتي لـهـا جـنــبـة ظـاهـريـة
كن قـيـاسـها; بـاإلضـافة إلى فعـلـيـة 
ذلـك  بــالـــنـــســبـــة لـــعــالـم الــســـلــوك
كننا اعـتبار االعتقاد التحليـلي  ال 
حــول وصــولي إلى عــيــادة الــطـبــيب
بـشـكل مـسـتـقل عن الـوصـول الـفعـلي
ــيــول هــو خــارج إطـــار مــجــمــوعــة ا
الـظــاهـريــة الـسـلــوكـيــة هـذه لـذا  ال
ــكن اعــتــبـار االعــتــقــاد بـإمــكــانــيـة
الـوصول كـسـبب لـلـوصـول فـالـسبب
والــنـتــيــجـة وجــودان مـتــمــيـزان من
ـفاهـيميـة إن االعتـقاد بأن النـاحية ا
لـدي مــوعـدًا في الــسـاعـة 2 مـسـاءً ال
يــخـتــلف عن وصــولي  وبــالــتـالي ال
كن أن يكون هذا االعتقاد هو

ا من األسس السببية للوصول.  جزءً
  النـوع الثـاني من أنـواع السـلوكـية
هي الــســلـوكــيـة الــنــفـســيــة تـتــكـون
اجلذور التاريخية للسلوكية النفسية
ـا  من الــرابـطـة الـكالسـيـكـيـة  جـزئـيً
لــلـتــجـريــبـيــ الــبـريــطـانــيـ  وفي
مـقــدمـتـهـم جـون لـوك (1632-1704)

وديفيد هيوم (1711-1776).
ــتـــبــنـــيــات هـــذه الــرابـــطــة ـــا  ووفـــقً
الكالسـيـكيـة فإن الـسـلوك الـذكي هو
نـتــاج الـتـعـلم الــبـيـئي فـهــو نـتـيـجـة
لالرتباطـات أو التزاوج بـ اخلبرات
اإلدراكــيـة أو احملــفـزات مـن نـاحــيـة 
واألفـكـار من نـاحـيـة أخـرى يـكـتـسب
ــعــرفــة األشــخـــاص واحلــيــوانـــات ا
بـبــيـئـتـهم وكــيـفـيـة الـتــصـرف فـيـهـا;
وتمـكّن اجلـنبـة التـجريـبـية لـلخـبرات
ـــتــراكــمــة مـن اكــتــشــاف الـــبــنــيــة ا
السـبـبيـة للـعالم; الـربط الـسبـبي ب
األحاث الظاهرة هو الذي يوجد مثل
هـذا الــنــوع من الـذكــاء في الـســلـوك

والذي
عرفة. هو عالمة على هذه ا

ــنـهــجــيـة في تــشـتــرك الــسـلــوكــيـة ا
أسـســهـا الـتـاريــخـيـة مع الـســلـوكـيـة
الــتـحـلــيـلـيــة في خـضـوعــهـا لـتــأثـيـر
نطقية. كان أحد األهداف الوضعية ا

الرئيسية للوضعية هو
تـــوحــيـــد عـــلم الـــنــفس مـع الــعـــلــوم
الـطــبـيـعــيـة. كـتب واطــسـون أن "عـلم
النـفس بصفـته سلـوكيًـا يرى أنه فرع
جتريـبي موضـوعي بـحت من العـلوم
الـطــبـيـعـيــة. هـدفـهـا الــنـظـري هـو ...

التنبؤ والتحكم ".
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ـنـطـقـيـة اسـتـمرارا تـعـد الـوضـعـيـة ا
حملــاولـــة الــنــزعــة الــعـــلــمــيــة فــرض
هيمنتها وفرض منطق علمي محض
بـــــأدواته ومـــــنــــاهـــــجه وطــــــــــــــرق
حتـــلـــيـــلـــيـــة لـــبـــيـــانـــاته وتـــأويالته

للمعـــــــــطيات. 
وتميـزت هذه الـهيمـنة بإقـصاء كل ما
ال يــــدخل فـي الـــعــــالم الــــتـــجــــريـــبي
ـــنــطق الـــريــاضي من اخملــتـــبــري وا
حـضــيـرة الــعـلم بل فــرضت عـلى كل
العلوم األخرى وبـاخلصوص العلوم
اإلنـسـانـيـة مـنـهـا  "تـأشـيـرة" دخـول
مـتـمـثـلـة بـلـبس مـعـطف الـريـاضـيـات
نطق كمـا انها عمـلت على إقصاء وا
ـيـتافـيزيـقيـا جـملـة وتفـصيال ونفي ا
واتــهــامــهــا بــعــدم اجلــدوى وغــيــاب
ـعنى فـيـهـا. وتتـعـمـد إظهـار أهـمـية ا
الــبـــحث الــعــلــمي الـــدقــيق لــلــعــلــوم

اإلنسانية والعلوم الطبيعية.
فالـوضعـية هي زواج بـ التـجريـبية
الحظة كـتسبـة من خالل ا عرفـة ا (ا
والـتجـربـة) مع نـسخـة من الـعـقالنـية
ــــــــنـــــــطق الـــــــتـي تـــــــأســـــــسـت في ا
كن إضـفاء الـطابع والريـاضيـات و
نطق الرسمي عليـها إلى حد ما في ا

الرمزي.
هـنـاك أربـعـة مـحـطـات تـأثـيـر ارتوت
نطقيـة لدائرة فيينا منها الوضعـية ا

وهي :
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عادي ألي نـهج ا كانت تـعتـمد عـلى ا
فكـر او نزعـة مـيتـافيـزيقـية ال تـخضع
بـدأ التـحقق إال أن هـذا التـوجه كان
درسـة السلـوكية حتى موجودا في ا
نهجان في بوتقة قبل أن يندمج كال ا
واحـدة فــفي إعالنه لـلــسـلـوكــيـة عـام
1913 أعــــــرب جـــــون ب. واتـــــســـــون
بــــوضـــوح عن الــــرغـــبـــة فـي جتـــنب
يـتافيـزيقي والتـركيز بدالً التخـم ا
من ذلك على الواقع احلدثي الواقعي.
ـا لـواتـســون فـإن مـعـظم عـلـمـاء ووفـقً
السـلـوك الذين سـيـأتون بـعـده سوف
لن يـكن هدف عـلم الـنـفس عـنـدهم هو
فـقـط الـتــحـقـيـق في مـجــال الـتــجـربـة
الـذاتـيـة أو الـظـواهـر الـعـقـلـيـة ولـكن
األهم كـان لـديـهم هــو كـيـفـيـة الـتـنـبـؤ
بـالــسـلـوك والـتــحـكم فـيـه فـقـد كـانت
ـعيـاريـة لـلـسـلوكـيـة تـبـتني احلـجج ا
عـــلى مــنــهــجـــيــة جتــريــبـــيــة بــشــكل
أسـاسي عــلى عـكـس الـظـواهــر الـتي
كــشف عــنــهــا اســتــبــطــان الــتـحــلــيل
الـنـفـسي الـفـرويـدي فـقـد  التـوافق
الحـظـة الـقـصـدية عـلى افـتراض أن ا
ـكن الوثـوق بها للسـلوك الـظاهري 
وإن كــــانت مــــتــــداخـــلــــة; لــــذا كـــانت
االدعـــاءات حــــول الـــســـلـــوك قـــابـــلـــة
لالختبار جتريبياً ففي كل من النزعة
ـنطقـية  كان السلـوكيـة والوضعـية ا
عادي للميتافيزيقية مرتبطًا وقف ا ا
بالتـجربـة حتى شـكـل مبدءاً صـريحا

أو ضمنيا إلمكانـــــــية التحقق.
تشابهات الكثيرة ب  في إطار تلك ا
ـنطـقيـة كان السـلوكـية والـوضعـية ا
هـنـاك مـورد تـشـابه وتـقـارب إضـافـية
وواضحة ب احلركت فمن ناحية 

كان
ـــطــا ـــثل  اجتـــاه كال احلـــركــتـــ 
ـــا أكــثــر مــنـه مــوضــوعــيًــا مـــنــهــجــيً
ـنـطــقـيــة لم تــقـدم أيـة فــالـوضــعـيــة ا
ادعــاءات حــول طـبــيــعـة الــعــالم كــمـا
فـعـلت الـفــلـسـفـة الـتـقـلـيـديـة  لـكـنـهـا
ـنـطقي أوصت بـالتـحـلـيل الـلغـوي وا
ـثل  فـإن كـأســلـوب لــلـتـفــلـسف; وبــا
الـســلـوكــيـة كـكل لـم تـقـدم أي نــظـريـة
نـفــسـيـة مـعــيـنـة  بل أوصـت بـاتـبـاع
مـنـهج الـتـحـلـيل الـتـجـريـبي لـلـسـلوك

كمنهج وأسلوب في علم النفس.
ــا مـــا يــصــور مــؤيــدو ثــانـــيًــا  غــالــبً
ــنــطـقــيـة الــســلـوكــيــة والـوضــعــيـة ا
حـركـاتـهم عـلى أنـهـا نـقـاط حتـول في

تاريخ تخصصاتهم.
ـثــال  جـادل الـوضـعي عـلى ســبـيل ا
ــــنـــــطــــقـي مــــوريـس شــــلـــــيك بــــأن ا
ــة بـــ أنــظــمــة الـــصــراعــات الـــقــد
الــفـلــسـفــة اخملـتــلـفــة سـوف تــتـبــخـر
نطقي أن جرد أن يكشف التحليل ا
تلك األنـظمة لم تـؤكد شـيئًـا ذا معنى
ــثل  يـعـتـقــد الـعـديــد من عـلـمـاء وبـا
الـسـلــوك أن الـسـلـوكـيــة سـتـقـود عـلم
كن النفس إلى مسار جـديد ومثمر 
شـكالت الـنفـسـية من خالله جتـاهل ا
ـثـال  الفـكر التـقـليـدية (عـلى سـبيل ا
غــــيــــر اخلــــيـــالـي  عـــدد الــــصــــفـــات
احلــســـيــة) يــضـــاف لــذلك أن كال من
الـــنــزعــة الـــســلــوكـــيــة والــوضـــعــيــة
شاكل نطقية رفضتا اخلوض في ا ا
ـتعـلقـة بتـخصـصاتـهما التـاريخـية ا

باعتبارها مشكالت زائفة.
ـشـترك بـيـنهـما    التـشـابه الثـالث ا
ـشتركـة ب السـلوكي هو القـناعة ا
ـنـاطـقـة والتـي تذهب والـوضعـيـ ا
ـشــاكل إلى ضــرورة الــقــضــاء عـلـى ا

التاريخية
وإخراجهـا خارج االعتـبارات العـلمية
درسـت وأن ذلك والتـحلـيلـية لـكال ا
ـهـد الـسـبـيل لـتـحقـيق من شـأنه أن 
تـقـدم تـدريـجي مـطـرد وفي كـثـيـر من
ـنـظـر إلى هـذا الـتـقدم احلـاالت  كان يُ
على أنـه كل شيء ولكـنه مـضـمون من
ــتــسـق ألســالــيب خالل الـــتــطــبـــيق ا

نطقي والبحث السلوكي. التحليل ا
ـتوازيات الـعامة باإلضافـة إلى هذه ا
في الـتوجه الـفـكري  تـشـترك الـنـزعة
ـنـطـقـية في الـسـلـوكيـة والـوضـعـيـة ا
أسـلـوب مـشـتــرك كـحـركـات مـنـهـجـيـة
ـي و علـميـة دقـيقـة كالهمـا كانـا عا

ــــعــــروف ــــعـــــنى ا " بــــا "صـــــارمــــ
للمصطلح لدى ويليام جيمس. 

في ضــــوء رفــــضـــــهم لــــلـــــمــــشــــاكل
التاريخيـة ألنظمتـهم  كان ينظر إلى
احلركـتـ من الـداخل واخلـارج على
أنهـما تـطوران راديـكالـيان ونـتيـجة
لـذلك   تـصـديـر كـلـيـهـمـا بـخـطاب
وتعـريف علـمي ينـحو نـحو الـتطرف
  نـظرًا ألن كالهما نشأ في بالغة وا
بـيئـات فـكريـة مـعاديـة لـلـمثـالـية إلى
حد ما  فقد  الدفاع عنهما بطريقة

تميل للعدائية واجلدالية.
كال احلركتـ كان يُـنظر إلـيهـما على
ثالن قـفـزة مهـمـة في تأريخ أنهـمـا 
تـطـر الــفـكـر الـبـشــري و الـتـعـامل
معهما على إنهمـا مفاتيح للتقدم في
مـجال تـخـصـصهـمـا وهـذا قاد  إلى
قـيــام عـلـمـاء الــسـلـوك والــوضـعـيـ
نـطـقيـ علـى حد سـواء بالـتـعبـير ا
عن ادعــاءات مـتــفــائـلــة بـشــدة حـول
ـستـقـبلـيـة لدراسـة احلـالة الـفوائـد ا
الـــوضــعــيــة لـــلــســلــوك بـــنــاءً عــلى

سبقة. افتراضاتهم ا
 اإلعالن عن السلـوكية رسـميًا قبل
حـــوالـي خـــمـــســـة عـــشـــر عـــامًـــا من
الـــتــأســيـس الــرســمـي لــلــوضـــعــيــة
ــــنــــطـــقــــيــــة  لـــكـن أوجه الــــشـــبه ا

التاريخية ب احلركت كانت
ــا تـــوحي به هــذه أقــرب بـــكــثـــيــر 
احلقـيقـة; فقـد نشـأت كلـتا احلـركت
من أفـكار بـدأت في االنـدمـاج في عام
1910 من سالالت مختـلفة من الـفكر
في أواخر الـقـرن التـاسع عـشر وفي
كـلتـا احلـالـتـ اتخـذت هـذه األفـكار
شـــكـالً أكـــثـــر حتـــديـــدًا في نـــهـــايـــة
عـــشــريـــنــات الـــقــرن الـــعــشـــرين ثم

ازدهرت في الثالثينيات.
بحلـول أواخر الـثالثينـيات  كان من
ــدرســـتــ كــانت الــواضـح أن كال ا
ـهـيـمـنـة كل في تـمـثل الـتـوجــهـات ا
مجال تـخصـصه (في العـالم الناطق
بـــالــلــغـــةاإلجنــلـــيــزيـــة عــلى األقل)
واسـتمـرت فـتـرات صـعـودهـما خالل
األربــــعــــيـــنــــيـــات. وفـي مـــنــــتـــصف
الـثالثيـنـيات  بـدأت كـلـتا احلـركـت
في إخضاع مـناهـجهمـا التي تـمثلت
في الـصي الـتــأسـيـسـيـة األولى إلى

صيغة أكثر صرامة.
ـشـتـركـة مع خـلــفـيـتـهــمـا الـفـكـريــة ا
وتوجـهاتـهـما الـوضعـية الـتجـريبـية
ـدرسـة الـسـلـوكـية ـبـاشرة كـانت ا ا
ـنـطقـيـة تمـيالن بـشكل والوضـعـية ا
طبـيـعي لـتشـكـيل نوع من الـتـحالف
ولكن هـذا التـحالف نـشأ بـعد فـترات
طــويـلــة من الــعـمـل الـدءوب من أجل
تــنــقـيــة مــنـاهــجــهـمــا عن أي ذاتــيـة
اسـتـبـطـانــيـة أو فـلـسـفـيـة تـقـلـيـديـة
ــشــتـرك وقــبل تــصــاعــد االهـتــمــام ا
بـــيــنـــهــمـــا في ثالثـــيــنـــيــات الـــقــرن
الـعـشـرين كـانت الـنـزعـة الـسـلـوكـية
محصـورة في الغالب في أمـريكا ولم
نـطـقيـة معـروفة إال تكن الـوضـعيـة ا
قـلــيالً خــارج أجـزاء مــعـيــــــــــنـة من

أوروبا الوسطى.
انتـهت هذه الـعزلـة اجلغـرافية خالل
الـثالثـيـنـيـات عـنـدمـا بـدأ نـوعـان من
األحـــداث بـــالــظـــهـــور. أوالً  ســـافــر
بعض علمـاء السلوكـية البارزين إلى
أوروبـا  حــيث واجـهــوا الـوضــعـيـة
ــنــطــقـيــة  وانــخــرطــوا الحـقًــا في ا
نطقية للعلم. ثانيًا حركة الوضعية ا
 وهـو األهم  شــهـدت الـثالثــيـنـيـات
وصول كـبار الـوضـعيـ إلى أمريـكا
ثقفـ األوروبي قبل أثناء هجـرة ا

احلرب.
بـعـد الهـجـرة الـفـكـريـة  كـانت هـناك
تفاعالت شـخصيـة  وأحيانًـا تعاون
مهني  بـ السلـوكي والـوضعي
نـاطقـة; أخيـرًا  سيـطرت عـلى علم ا
الـنــفس األمـريــكي كــكل وجـهــة نـظـر
علمية تزامنت في مخطط عريض مع
ـشـتـركة لـلـسلـوكـي وجـهة الـنـظر ا
ــعـتــقـدات اخلــاصـة بــالـوضــعـيـة وا
ـنـطـقـيـة فـفي مـجالت عـلم الـنـفس ا
األمــــريــــكــــيــــة فـي أربــــعــــيــــنــــيــــات
وخــمــســيــنــيــات الــقــرن الــعــشــرين

انعكس هذا التكتـيك في القدر الكبير
من النـقاش الـذي  التـصويت عـليه
سـائل مـثل بـناء الـنـظـرية والـنـزعة
سلمات الـنظرية  ولغة العمليـة  وا
اديـة. لقد أُطـلق على هذه البيـانات ا
الفترة من االهتـمام النشط من جانب
علـماء الـنفس األمـريكـي مع فـلسـفة
ومنهجية العلم اسم "عصر النظرية".
إن القرابـة ب السلـوكية والـوضعية
نـطقـية وتـأثـيرهـما الـعام عـلى علم ا
ـوضوعات النفس األمـريكي هو من ا
ذات األهــمــيــة الــكــبــيــرة بــالــنــســبـة

ؤرخي
وفالسـفـة عـلم الـنـفس. وبـالـنظـر إلى
ـوضوعية أوجه الشبه التـاريخية وا
ا ال يكون القوية ب احلركت  فر
ــفـتـرض عـمـومًـا أنـهـمـا مـفـاجـئًـا أن يُ
مـرتــبـطــان بـبــعـضـهــمـا الــبـعض في

حتالف فكري متماسك. 
ـبـالـغـة أن ولن يـكـون ذلك من قـبـيل ا
ــــفــــتـــرض نــــقــــول إن الــــتـــحــــالف ا
نطقية أصبح للسلوكية والوضعية ا
قــصــة مـــركــزيــة في كـل من الــتــاريخ
ـكـتـوب لـعــلم الـنـفس األمـريـكي في ا
الــقـــرن الــعـــشــرين وفي الـــتــاريخ أو
"الـتـاريخ الـشــعـبي" الـذي يـتم نـشـره
بـــــــــشــكل غــيـر رســمي بــ عــلــمـاء
ـــدى الــتي . ا الـــنـــفس األمـــريــكـــيـــ
يــتـــأصل فــيــهــا افـــتــراض مــثل هــذا
الــتـحــالف في الــعـادات الــتــاريـخــيـة
ــشــار إلـيــهــا من خالل حــقــيــقـة أن ا
إدوين ج. جـي  أبـــرز مــــؤرخي عــــلم
الـــنــــفس في أمـــريـــكــــا  تـــعـــامل مع
الـســلـوكــيـة  وعــلم الـســلـوك  وعـلم
الــــنـــفس الـــعـــمــــلي  والـــوضـــعـــيـــة
ـنطـقـــــيـة كـــــــــما لـو كـانـوا مـجرد ا

جوانب من حركة واحدة.
والـنـصــوص الـتـاريـخـيــة الـقـيـاسـيـة
ـتـنـوعـة حـول واألوراق واجملـلـدات ا
فـلـسـفة عـلم الـنـفس تـربط في الـوقت
نفـسه وبـشكل روتـيـني بالـسـلوكـية 
أو عـلى األقل الــسـلـوكــيـة اجلـديـدة 

نطقية. وبالوضعية ا
ومن ب الـشخصـيات األكـثر شـيوعًا
في هـــذا الــصـــدد عــلـــمــاء الـــســلــوك
ـان  وكالرك اجلـديـد إدوارد سـي تـو

إل هال  وبي إف سكينر.
 وقـــد عــلـق الــفالســـفـــة أيــضًـــا عــلى
ـــفــتـــرض لــلـــســلـــوكــيــة االرتـــبــاط ا
نطقية  غالبًا في سياق بالوضعية ا
احلجج حول اعتماد علم النفس على
ـاذج عـفـا عـلـيـهـا الـزمن من الـعـلم
ــســلم به عــلى نــطـاق ومن ثم فــمن ا
واسـع أنـه كــــــان هــــــنــــــاك نــــــوع من
الـتـحــالف بـ احلـركـات الــسـلـوكـيـة
ـنطقية وأنهـما سيطرتا والوضعية ا
بـــشــكل مـــشــتــرك عـــلى الــكـــثــيــر من
مـسـاحـات عـلـم الـنـفس األمـريـكي في
اجلــــزء االول والــــثــــاني مـن الــــقـــرن

العشرين.
قال : مراجع ا
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بــيــنــهــمــا? فـثــمــة من يــوقّــر فــكـرة
ـواطــنـة احلــاضــنـة  وهــنـاك من ا
يـحــقّـرهـا  واألخــيـر يــنـظـر إلــيـهـا
نظـرة أحاديـة وليـست واحدية في
حـ أن األول يعـتبـر الـتنـوّع عامل
إثراء وإخـصاب وليس عـامل إفقار
وإجـــداب وهـــو أســاس فـــلـــســـفــة
ـسـتـقـبل لــلـمـجـتـمـعـات اآلمـنـة - ا
الـسـلـمـيـة. فـاجملـتـمـعـات اآلحـاديـة
تـتــراجع فـي حـ أن اجملــتــمــعـات
تـعددة الـثقـافات تتالقح وحّـدة ا ا
وتـتـقـدّم ولـهـذا يـقـتـضي مـنّـا فـهم
ـتـنـوّع ـتــعـدد ا ــعـاصـر ا الـعـالم ا
ـــفـــتــوح ـــتـــشــارك ا ــتـــســـامح ا ا
ــتـواصـل الـذي يــتّــسع لــلــحـوار; ا
وسيكون مثل هذا اجملتمع حاضناً
لـلـتـنـوّع ومـشـجـعـاً عـلى الـتـفـاعل
شاركة في على أساس الشـراكة وا
الـــــوطـن الـــــواحـــــد فـي ظـلّ حـــــكم
الــقــانـون والــعــدالــة وخــصــوصـاً

العدالة االجتماعية.
 UOKC ô« ¡UŽœ«

ولـــــذلك فـــــهـي ضـــــد االســـــتـــــعالء
والــتــمـــيــيــز والـــهــيــمـــنــة وادعــاء
األفضـليـات واحتـكار احلـقيـقة. وال
بــدّ مـن مــصــاحلــة حــقــيــقــيــة بــ
ــواطن والــدولــة بــحــيث يــشــعــر ا
واطن أن الـدولة هي دولته  وأن ا
ـواطن عدوّها الدولـة ال تشـعر أن ا
وأن السلطة تأتي وتذهب خلدمته
عـلـمـاً بأن هـنـاك خـلطـاً بـ الـدولة
والسلطـة وأحياناً تـتغوّل األخيرة
عـــلى األولـى وحتـــاول ابـــتالعـــهـــا
ألغــراض ســيــاســيــة أو ديــنــيـة أو
قـومـية أو فـكـريـة أو اجتـمـاعـية أو
اقتصادية أو عسكرية أو شخصية
أو غـيرهـا وقد حـكمت اجملـتمـعات
مـنذ فـجر الـتـاريخ بواسـطة قـواعد
مدنية واجتماعية ودينية ذات بُعد
ــاني وأخـالقي وقــانــوني وذلك إ
جـزء من مـنـظـومة حـيـاتـيـة تـعكس

درجـة تـطــور اجملـتــمع عـلــمـاً بـأن
الــقــانــون هــو الــذي يــنــظم عالقــة
الـفــرد واجملـتــمع بـالــدولـة ويــقـوم
بــالــفـــصل في الــنــزاعــات بــيــنــهــا
بـواسـطة الـقـضـاء الذي سـيـترتب
ـتثل أو يـخـالف قـواعد ن  جـزاءً 
الـقـانـون بـواسـطـة جـهـاز تـنـفـيذي
(حـــكــومـــة(. إن غــيـــاب االعــتــراف
ـواطـنـة احلـاضـنـة لـلـتـنـوّع قاد بـا
إلى أعمال عـنف وحروب ونزاعات
ويـكفي أن نـتذكـر مـأساة الـبوسـنة
والــهــرسـك الــتي راح ضــحــيــتــهــا
ـسـلـمـ والـنـزاع ب اآلالف من ا
قـبــيـلــتي الـتــوتـو والـهــوتـسي في
روانــدا الـذي ذهب ضـحــيـته نـحـو
مـلـيون إنـسـان. وال يـكفـي تسـطـير
ـبـاد لـلـمـواطــنـة احلـاضـنـة في ا
الـدستـور بل ال بـدّ من نـشر ثـقـافة
الـتــسـامـح والـتـربــيـة عــلـيـه ونـبـذ
الـــتــــعـــصب وولــــيـــده الــــتـــطـــرف
ونـــتــاجـــهــمـــا الــعـــنف واإلرهــاب
ـــكـن لـــلـــدولـــة أن تـــلـــعب دوراً و
جامعاً في تأم احلق في التعليم
توازن والقـائم على أساس قبول ا
الــتـــنـــوّع والـــتــعـــدديـــة ومـــبــاد
تساويـة  وهو ما أكّده واطنـة ا ا
نـداء عـمـان الـذي صـدر عن الـندوة
ــواطــنــة الــركــيـزة الــذي اعــتــبـر ا
األســاسـيـة في الـدولــة الـعـصـريـة
السـيّـمـا بـتكـافـؤ الـفـرص وحتـقيق
ــســاواة الـــفــعـــلــيــة والـــشــراكــة ا
ـشاركة الفاعلة  وهو احلقيقية وا
مـا يـنسـجـم مع قـيـمـنـا اإلنـسـانـية
وتــــراثــــنـــــا الــــعــــربـي واإلسالمي
والـتـطور الـكـوني ودعـا إلى إبرام
عــقــد اجــتــمــاعي جــديــد لــتــعــزيـز
شــرعـــيـــة احلـــكم وبـــنـــاء قـــواعــد
مــشـتــركـة لــلــعـيش مــعــاً في إطـار
واطـنة احلـاضنـة للـتنوّع وحتت ا

حكم القانون.
{ باحث ومفكر عربي
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كـــتـــاب وزيــر اخلـــارجـــيـــة اإليــراني
مـحـمـد جـواد ظـريف عـراب االتـفـاق
الـنـووي اإليـراني نـال شـهـرةً وأعـيـد
طبـعه مرات وأصلهُ مـحاورة طـويلة
ـاجـسـتـيـر مـحـمـد مـهدي مع طـالب ا

راجي (2012 -2010). 
سنة 2001 طلب من وزير اخلارجية
اإليراني كمال خرازي 2005 -1997
أنْ يبعثه سفيـراً إلى ماليزيا لعالقته
الــطـيـبــة مع مـهــاتـيـر مــحـمـد. رفضَ
خـرازي: تـريـد اسـتـراحة? ردَّ ظـريف:
أال يـحـقُّ لي أنْ أسـتــريحَ قـلــيالً بـعـد
25 سنة خـدمة? محـمد جواد ظريف

سعادة السفير ص247.
ــنـدوب اإليــراني آب 2002 ظــريف ا
ــــتـــــحــــدة أرسل الـــــدائم فـي األ ا
تقـريراً إلـى طهـران بخـصوص رغـبة
ـباشـر مع واشـنـطن في الـتـفـاوض ا

إيران بخصوص غزو العراق.
 لِــمَــا المـســته واشــنــطن من ثــمـرات
ــبــاشـــر عــنــد غــزوهــا الـــتــفــاوض ا

أفغانستان. 
تشددون في طهران ال واحملافظون ا
يثقون بأمريـكا التي وضعتهم ضمن
ـرشـد األعلى فـاجأهم محـور الـشر. ا
باشر وافقة على التفاوض ا بقرار ا
كضرورة لـلوقايـة من مخاطـر أمريكا

ـنـطـقـة. كـان ظـريف مـقـيمـاً في في ا
نيـويـورك آنـذاك وعلـيه الـعودة إلى
ــفــاوضــات طـــهــران قــبل جــلـــســة ا
لالطالع عـلى الـشـروط ويـغـادر إلى
أوروبا لـيـعود بـتـقريـر إلى طـهران.
بـعـد جـلـســتـ في بـاريس وجـنـيف
احتـلـوا بغـداد. اجلـلسـة الـثالـثة في
جنـيف أيضـاً بعـد االحتالل الـفريق
ـاي خـلـيل زاد األمـريــكي بـقـيــادة ز
واإليـــرانـي بــقـــيـــادة ظـــريـف الــذي
ـعـلـومـات صـحَّح لــهم الـكـثـيــر من ا
اخلــاطــئــة حــول تــنــظــيــمــات حـزب
ـقـاومة الـعراقـية. البـعث وفـصائل ا
وســـــأل زاد عـن وجــــــود قــــــيـــــادات
الـــقـــاعـــدة اإلرهــابـــيـــة في ســـجــون
طهران فكانت اجللسة األخيرة ألنَّ
الـــســاســـة في واشـــنــطن وطـــهــران
تـــأكــــدوا من انـــعــــدام الـــثــــقـــة وأنَّ
أحـــــدهـــــمــــا يـــــخـــــدع اآلخـــــر ومن
ـفـاوضـات الـضــرورة إيـقـاف هــذه ا

كرقصة في الظالم.
يـعـتـرف ظـريف بـأنَّه ال يـتوقـع غزواً
أمريـكيـاً قـريبـاً إليران ألنَّ واشـنطن
فــقـد انــتـظــرت اثــنـتي عــشـرة ســنـة
عقوبات على بغداد قبل أنْ تبتلعها
لقـمـةً سائـغة! فـكم عـليـها أنْ تـنتـظرَ
إلضعاف طهران? يعترف ظريف بأنَّ

إيران أنفقت أمواالً طـائلة في سبيل
تــمـكــ إيــران. فــيـســأله راجي (هل
قـاومة أمريكا? كانت تمكـيناً إليران 
ال كـــنــا نـــصــنع تـــأثــيـــراً ولم تــكن
أمـريكـا تـرغب أبـداً في أنْ يكـون لـنا
تـأثـيـر ولهـذا كـانت تـلـقي الـعـقـبات

في وجهنا وكانت مخطئة دائما. 
وكـان هــذا مـا ذكــرته من أخـطــائـنـا
ولـــكـن كل الـــبالد قـــد أخـــطـــأت وال
يــوجـد بـلــد مـصــيب دائـمــا وتـبـقى
شـكلـة في أنَّنـا ال نتـراجع عن هذه ا
األخـطـاء. في احلـقـيـقـة صـرفنـا من
ــلك اآلن زيـادة في مـخــزونـنـا وال 
ـــال كـــمــا أن تـــواجـــدنــا في رأس ا
أفغـانسـتان والـعراق يـضعـفنا ولن
أدخل في جـزئـيات هـذا األمـر ألنـها

سرية. 
TÞUš qJý

هــــــــذه األحـــــــداث تــــــــدل عــــــــلى أن
السياسات تُنَفَّذ بشكل خاطئ. 

لقـد عانيـنا دائـما الـنقص في بعض
اجملـاالت وأضــيف إلـيـهــا اآلن أنـنـا

نعاني أخطاء تنفيذية/ ص449).
ألنَّ ظريف يفهم سـياسات واشنطن
يسمُّونه ساخـرين: السيد واشنطن!
اخـر جاهل واخلاسـر سـاخـر والسـَّ
وقال الـيـهود لـنبـيـهم موسى (قَـالُوا
خِـذُنَـا هُـزُوًا? قَـالَ أَعُـوذُ بِالـلَّهِ أَنْ أَتَـتـَّ

 .( أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِ
ظـــريف يـــفــهم جـــيــداً أنَّ واشـــنــطن
تـسـتـدرج طـهـران وتـسـتـنـزفـهـا في

سوريا والعراق ولبنان واليمن? 
وعــــايش الــــعــــشــــرة ســــنــــوات من
االحـــتالل- لـــنــــنـــتـــقل إلـى الـــلـــغـــة
الـدبــلـومـاســيـة ونـقـول- بــعـد عـشـر
ســـــــنــــــــوات مـن وجـــــــود االحتـــــــاد
الـسـوفيـتي في أفـغـانـسـتان -1979
1989 انــهــار االحتــاد الــســوفــيــتي
وتـفـكك. مـا هي الـتـفـاصـيل الـسـريَّة

للوجود اإليراني في العراق? 
مـا هي الــسـيـاسـات اخلــاطـئـة الـتي
ذتهـا طـهـران في بـغـداد ويرفض نَـفـَّ
ظـــريف اخلـــوض في جــزئـــيــاتـــهــا?
بـالـتــأكـيـد لن نـســأل: مـا هي نـتـائج
هــذه الـســيـاســات اخلــاطـئــة ونـحن

نعيش هذا اخلراب!
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دهوك

حسـاسيـة والتـباسـاً بسـبب جتارب
بعض البـلدان االشتـراكية الـسابقة
مـثـلـمــا هـنـاك من يــحـاول أن يـقـحم
الدين بالدولة لـدرجة اعتبار كل أمر
ــا هــو صـنــاعــة غــربــيـة خــارجه إ
واختراع مشبوه بزعم مخالفة فكرة
ــدنـيــة لـلــتـراث والــتـاريخ الـدولــة ا
ـــــــان فـي حــــــ أن والـــــــديـن واإل
ــواطن الـــفــرد هـــو األســاس وأي ا
ــكـن حــصـــره بــهـــويّــة مـــواطن ال 
واحــدة واخــتــزاله إلى حــقل واحـد.
مـثـلـمـا هـنـاك من يـريـد قـطع الـصـلة
بالتـراث بزعم أن األخير عـائقاً أمام
تــقــدّم الــدولــة وانــدمــاجــهــا بــعــالم
ــدنــيـة والــعــلـمــانــيـة  احلــداثـة وا
فهوم الـتغريبي وينسى هـؤالء أن ا
ــا يـــتــنـــكّــر الــذي يـــدعــون إلـــيه إ
ـسـاهـمة تـراثـنـا الـفكـري الـقـانوني
ي مـنـذ قـيام الـعـربي بـالـتـراث الـعـا
ديـنـة التي أسـسـها الـرسول دولـة ا
وهو دستور محمدي اعترف باآلخر
ـواطنة ووضع قواعـد أوليـة للبـنة ا
ـعـنـاهـا اجلـنـيـني. ثالث إشـكاالت



 ôU Ë ≠ ÊbM
لم تـــشــهـــد اجلـــولــة
الـــــــثــــــــانـــــــيــــــــة من
ـيـرلـيغ ظـهور الـبـر
عـــربي مــكــثف حــيث
اقـــتـــصـــر األمــر عـــلى
مشاركة  3العب فقط.
وغـــاب عن مـــبـــاريــات
تـــــــلـك اجلـــــــولـــــــة من
الـالعــبــ الـــعــرب كل
من: مـــحـــمـــد الــنـــني
(آرســـنــال) وحـــكـــيم
زيــاش (تــشـيــلـسي)
وريــــاض مـــــحــــرز
(مــــانــــشـــــســــتــــر
ســيــتـي) وأحــمـد
احملــــــــــــمــــــــــــدي
(أســـتــون فــيال)
وســــــفــــــيـــــان
بـــــــوفــــــال
(ساوثها
مبتون)
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اخـتـار مـوقـع االحتـاد االسـيـوي لـكـرة الـقــدم العـبـ من نـادي الـشـرطـة
ـثـالي لـلـجـولـة اخلـامـسـة من دور اجملـمـوعات لـيـكـونـا ضـمن الـتـشـكـيل ا
بـدوري أبـطـال آسـيـا.وتــواجـد كل من الالعـبـ مـازن فـيـاض وعـلي فـائـز
ـثالي فـاألول سـجل هـدفـاً ومرر 23 تـمـريرة نـاجـحة ضمـن التـشـكـيل ا

ليحصل على تقييم 8.1 من 10.
امـا علي فائز فـصنع هدفاً ومرر 16 تمـريرة ناجـحة ليحص عـلى تقييم

7.1 من 10.
ـثـله في وكـان الـشـرطـة قـد تـعـادل مع اسـتـقالل طـهـران اإليـراني بـهدف 

اضية من دوري االبطال. اجلولة ا
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UOſ«∫ جنم ليفربول
صري احمد صالح ا
يغيب عن التسجيل

مع رفاقه
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وفي سـياق مـتـصل أعربت رابـطة
ـيــرلـيج عن إحــبـاطــهـا من الـبــر
قرار احلكـومة البريطـانية بوقف
خــــطــــطـــهــــا اخلــــاصـــة بــــعـــودة
اجلــمــاهــيـــر لــلــمالعب في شــهــر
قبل وذلك أكتوبر/تشرين األول ا
خـوفًا من مـوجة ثـانـية من تـفشي

فيروس كورونا.
ــيــرلـيغ بــيـان أتى وأصـدر الــبـر
ـيـرلـيج اإلعالن نـصه: دوّن الــبـر
احلـــكـــومـي الـــيـــوم وفي الـــوقت
الــذي تـــبـــقـى فــيـه صـــحـــة األمــة
األولـويـة األولى لـلـجـمـيـع نـشـعر
بدورنـا باإلحـباط لـتأجـيل العودة

اآلمنة للجماهير للمالعب.
ـيــرلـيغ عـلى ثـقـة وأضـاف: الـبـر
بأنه مع اتبـاع اإلرشادات وقواعد
السلوك التي وضعت من اخلبراء
ـوافـقــة عـلـيـهـا مـن الـهـيـئـة و ا
العب احلـــكــــومــــيـــة لــــسالمــــة ا
الــــريــــاضـــيــــة ســــيـــكــــون وضع
العب آمـنًـا أكـثر اجلـمـاهـيـر في ا
مـن األنـــشــطـــة الـــعـــامـــة األخــرى
سموح بهـا حاليًا وهذا واضح ا
في بــعض الـــدوريــات األوروبــيــة

األخرى".

وتـابع: كـرة الـقـدم لـيـست كـما هي
بـــدون احلـــضـــور اجلــمـــاهـــيــري
واقــتــصــاد الــكـرة غــيــر مــســتـدام
ـــاضي ـــوسم ا بـــدونـــهم فـــفي ا
ــيـــرلــيج من عـــانت أنــديـــة الــبــر
خـســائـر وصـلت إلى 700 مـلـيـون
جــنـــيه إســتــرلــيـــني وفي الــوقت
الـراهن تـخـسـر الــلـعـبـة أكـثـر من
100 مـلـيــون إسـتـرلـيــني شـهـريًـا
وهـذا سيـكون له تـأثيـر مدمـر على

األندية واجملتمعات.
: نــحـن عــلى ثـــقــة مـن أنــديــة وأ
يرلـيج تتـبع آليات مـتطورة البـر
لـعــودة اجلـمـاهــيـر بـصــورة آمـنـة
لـــلــمالعـب األمــر الــذي ســـيــعــيــد
الـعـائدات لـكل مـستـويـات اللـعـبة
ـسـاهـمـات وســيـحـافظ ذلك عــلى ا
ــــالي الــــضــــربــــيـــــبــــة والــــدعـم ا

لالقتصادات احمللية والوطنية.
ومن جــهـة اخــرى تـلــقت الــلـجــنـة
ـبيـة الدولـية دفـعة قـوية من األو
ــنـــافـــســات خـالل ارتــفـــاع عـــدد ا
الـرياضـيـة التي جـرى استـئـنافـها
بعد فترة طويـلة من التوقف بفعل
ـستجـد بجانب فيـروس كورونا ا
الـعـودة اجلـزئـيـة لـلـجـمـاهـيـر مع
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مـن االنـــبــــعــــاثـــات مـن خالل شـــراء
أرصدة الكربون.

وأسهـمت مجـهودات الـلجنـة العـليا
خلـــفـض الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيــة
لـلــمـونــديـال في حــصـول اثــنـ من
FIFA استادات بـطولة كـأس العالم
ــنـظـومـة قـطـر 2022 عــلى شـهـادة ا
ــيـة لــتـقــيــيم االسـتــدامـة "جي الــعـا
سـاس" هذا الـعام حـيث نال اسـتاد
اضي دينـة التعلـيمية في يـناير ا ا
تصنيف االستـدامة من فئة اخلمس
جنـــوم لــــيــــصــــبح أول اســــتـــادات
ــونـديــال في احلــصــول عــلى هـذا ا
رمـوق متبوعاً باستاد التصنيف ا
البيـت بعد حصـوله على الـتصنيف

اضي. ذاته في يوليو ا

وفي ضـوء الـوعــود الـتي قـطــعـتـهـا
دولـــة قــطـــر في مـــلف اســـتـــضـــافــة
ــونــديــال ســتُـــســتــخــدم الــطــاقــة ا
الــشــمـســيــة في تــشـغــيل اســتـادات
ــؤســسـة الــبــطــولـة حــيث تــعــمل ا
ـاء الــعـامـة الــقـطـريــة لـلـكــهـربـاء وا
(كـــهــرمـــاء) عــلى تـــطــويـــر مــحـــطــة
ضـخـمـة لـلــطـاقـة الـشـمـسـيـة بـقـدرة
800 مـيـغـا وات تـمتـد عـلى مـسـاحة
10 كـيلـومـترات مـربـعة وسـيواصل
ـشـروع عـمـله بـعـد إسـدال الـسـتار ا
ـونـديــال لـتـولـيـد عـلى مـنــافـسـات ا
طـاقــة نـظــيــفـة ومــتـجــددة تــسـتــمـر
ـا يــتــرك إرثــاً مـلــمــوسـاً لــعــقــود 
ضمن مـشروعـات تقلـيل االنبـعاثات

الكربونية.
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الى وزارة التعليم العالي).
ـدينـة الريـاضية وب أن (إنـشاء ا

ســتـكـون بـإشــراف وزارة الـشـبـاب
بـالـتـنسـيق مع اجلـانب الـسـعودي

ÊU e « ≠œ«bGÐ
تحـدث باسم رئيس مجلس أعلن ا
الوزراء أحـمد مال طالل تـخصيص
دينة الرياضية التي أرض إلقامة ا
تـبـرع بـهـا الــعـاهل الـسـعـودي إلى

العراق فيما حدد موقع اقامتها.
وقال مال طالل في مؤتـمر صحفي
عــقـــده في الـــعــاصـــمــة بـــغــداد إن
(مـجــلس الــوزراء قـرر تــخــصـيص
ـــديــــنـــة قــــطــــعـــة أرض إلقــــامــــة ا
الـــريــاضــيــة الــتـي تــبــرع الــعــاهل
الـسعـودي إلنشـائـها في الـعاصـمة

بغداد).
وأضـــــاف أن (مـــــجـــــلس الـــــوزراء
خـــــصـص قــــطـــــعـــــة أرض تــــبـــــلغ
ـاً في مـنـطـقة مـسـاحـتـها 631 دو
اجلـعـارة قـرب مـدينـة بـسـمـاية إلى
وزارة الــشـبـاب والـريـاضـة إلنـشـاء
ـشـروع بـعـد أن كـانت مـخـصـصة ا

مـن خالل اجملـــلـس الـــتـــنـــســـيـــقي
العراقي السعودي).
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انـــضم العـب مـــنـــتــخـب الـــشـــبــاب
العراقي حس زياد لتشكيلة فريق
ــنــافــســات الــكــهــربــاء حتــضــيــرا 

قبل. وسم ا ا
ـــنــــسق اإلعـالمي لــــنـــادي وقــــال ا
الـــكـــهـــربــاء خـــيـــام اخلـــزرجي في
تـــصـــريح صــــحـــفي جنـــحت إدارة
الــنـــادي في الـــتــعـــاقـــد مع الالعب
الـشــاب حــســ زيـاد وســيــبــاشـر
الــتـــدريـــبــات اجلـــمــاعـــيـــة مــعـــنــا

قبل. استعدادا للموسم ا
ولـفت إلى أن الـفـريق أكـمل بـدرجـة
كـبـيـرة الـقائـمـة الـنـهائـيـة لـلـموسم
ـــدرب إلعــداد ـــقـــبل ويـــســـعـى ا ا

مثالي للفريق.
وأشـــار إلـى أن جـــمـــيـع الالعـــبـــ
مـلتـزمـون بالـتـدريبـات الـيومـية مع
الـتشـدد بشـروط الوقـاية الـصحـية
ـكـثـفـة حـيث تـسـتـمـر الـتـدريـبـات ا
لـنـهـايـة األسـبـوع احلـالي مـضـيـفا

ؤمل أن يـخوض الـفريق عددا من ا
ــبـــاريــات الــوديـــة األســبــوع من ا

قبل. ا
وأوضح أن اإلدارة تـــــمـــــكـــــنـت من
تأم حجز طيران للمحترف الـ 4
مـوجنـي وجـاكـوب الـكـامـيـرونـيـ

وأبــو بـكـر كـونـيـه الـعـاجي وحـسن
مـنـسـاه الـغـاني مـردفـا: سـيـلـتـحق

الـــربــــاعي بــــتــــدريـــبــــات الــــفـــريق
ـــبـــاريــات ويـــشـــاركـــون مــعـه في ا

التجريبية.
يـشـار إلى أن فـريق الـكـهـربـاء حقق
ـلغي ـوسم قبل ا ـيز في ا نتـائج 
ـدرب عـبـاس عـطـيـة حتت إشـراف ا
ـــركـــز الــــوصـــيف في الـــذي قــــاده 

بطولة كأس العراق.

ـــركـــز عـــلى الــــراحـــة لـــيـــحـــتل ا
السابع.
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ـصــري رفـقــة فـريـقه عـاد الــنـجم ا
ليفربـول بانتصـار ثم من ميدان
تــشــيــلــسي "سـتــامــفــورد بــريـدج"
بــهـدفــ دون رد لــيــرسل الــريـدز
نـافسيه بشأن رغبته رسالة قوية 
في الـدفــاع عن لـقــبه بـنــجـاح هـذا
ـــوسم بـــعـــد حــصـــده الـــعالمــة ا
الــكــامــلــة من أول جــولــتــ رفــقـة
ليـستر سيـتي وإيفـرتون وآرسنال

وكريستال باالس.
وبـعـد الـتـألق الــكـبـيـر لـصالح في
اجلولـة األولى بتسـجيل الـهاتريك
في شـبـاك لــيـدز يـونــايـتـد سـحب
زمـيـله ســاديـو مـاني الــبـسـاط من
حتـت قـدمـيه في مـواجــهـة الـبـلـوز
بتـسجـيل الثـنائـية لـيفشل صالح
في الـتـسـجـيـل واسـتـعـادة صدارة
قـائـمــة الـهـدافـ الــتي فـقـدهـا في
تــلك اجلــولــة بــعــدمــا رفع كل من
دومـينـيك كالـفيـرت لوين وهـيوجن
مـــ ســــون رصــــيــــدهـــمــــا إلى 4

أهداف.
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ـــصـــري في فـــوز فــريـــقه شـــارك ا
أستون فيال على شيفيلد يونايتد
بـهـدف دون رد بـعـدمـا تـواجد في

باراة بالكامل. ا
ولـعب شـيـفـيلـد يـونـايـتد بـ10

العب مـنذ الدقـيقة
12 بـــــــعــــــد طــــــرد
ــــــدافع جــــــون ا
إيـــجــان إال أن
فـــــــــــــــيــال لـم
يـــســــتــــغل
ذلـــــــــــــك

الـنـقص
الـــعــــددي ســـوى
بتسجيل هدف وحيد من توقيع

إزري كونسا.
وعــــلى الــــرغـم من الــــغــــيــــاب
الــــتــــهـــديــــفـي إال أن بــــدايـــة
تـريـزيـجـيه تــعـد جـيـدة رفـقـة
أســــتـــون فـــيـال خـــاصـــة أن
فــريــقه عـــانى لــلــهــروب من
ــــوسم شــــبح الــــهــــبــــوط ا

اضي. ا

تـــبــــقي أقل مـن عـــام واحـــد عـــلى
ـبــيــاد طـوكــيــو الـتي انــطالق أو
ـــقـــبل بـــفـــعل تـــأجـــلت لـــلـــعـــام ا

اجلائحة.
وقال تـوماس بـاخ رئيس الـلجـنة
ـبـيـة الـدولـيـة في رسـالة إلى األو
ــبـيـة نــشـرت الـيـوم احلـركـة األو
الـثـالثـاء: "لـيس فـقط الـريـاضـيـ
ــؤســســات الــريــاضـيــة ولــكن وا
أيضـا قطاعـا كبـيرا من اجلمـاهير
مـتـشوقـ لـعودة الـريـاضة كـجزء

متكامل من حياتنا".
وأضـاف الـريـاضـة يـتم اعـتـبـارهـا
عــلى نـطــاق واسع اآلن كــعــنــصـر
أســاسي في مــكــافـحــة اجلــائــحـة
الـتي الزالت مـسـتـمـرة في الـعـديد
من الـــــدول الــــريــــاضــــة أيــــضــــا
أصبـحت جزءا مـتكـامال من حلول
ستـمرة في بعض جتاوز األزمـة ا

الدول.
اضية وأوضح باخ أن األسابيع ا
ـــمــكن تـــنــظــيم أظـــهــرت أنه من ا
األحـداث الـريـاضـيـة الـكـبـرى دون
وجــود لــقــاح لـــكن عــلى اجلــانب
األخر فإن االخـتبارات والـلقاحات
لـــيـــسـت احلل الـــســــحـــري الـــذي

سيحل جميع مشاكلنا.
وتــابع نــحن ال نــعــرف بــعــد األثـر
الـكــامل ألي لـقــاح مـحـتــمل ولـكن
هــنـاك أســبـاب وجــيـهــة لـلــتـفـاؤل

احلذر.
واسـتكـمل علـينـا جمـيعـا أن نضع
في اعتـبارنا الـوقت الالزم لتـوفير
هــــذه األدوات اجلـــديـــدة عـــنـــدمـــا
يـتـعلـق األمر بـتـنسـيق الـفعـالـيات
اخلـــاصـــة بـــنـــا هـــذا يـــعـــني أنه
بـالنسـبة لـلسـيناريـوهات الـعديدة
اخملـتلـفة الـتي تخـطط لهـا اللـجنة
بية الدولية فـإننا أضفنا لها األو
واحـــــدا االســــــتـــــغالل الــــــكـــــامل
لالختبارات واللقاحات احملتملة.
بـية الدولية ووضعت اللـجنة األو
ســيــنــاريــوهــات مــتــعــددة إلقــامـة
ــــقـــبل ــــبـــيــــاد في الــــعـــام ا األو
وتـــــواصل الــــعـــــمل عن كـــــثب مع
الـســلـطـات احلــكـومـيــة واجلـهـات
األخـــرى مــثل مــنــظـــمــة الــصــحــة

ية. العا
وأوضح بــــــاخ أن الــــــتــــــطـــــورات
ـشجـعة في مـجـاالت االختـبارات ا
والـلـقـاحــات سـتـسـهـل من تـنـظـيم

الفعاليات الرياضية بشكل آمن.

إضـافــة إلى أحـمـد حـجـازي (وست
بروميتش).

f¹UÝ ÊU Ë—
ـغـربي في خـسـارة ـدافع ا شـارك ا
فـــريـــقه وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون أمــام
مـانــشـســتـر ســيـتي أمـس اإلثـنـ
بنـتيـجة 1-3 على مـلعب مـوليـنيو
ــبـــاراة بــالـــكــامل حـــيث خـــاض ا
ولــكـنه لم يــتـمـكن رفــقـة زمالئه من
إيقاف زحف رجال بيب جوارديوال

جتاه مرماهم.
ولم يــتــمـكن وولــفــرهـامــبــتـون من
ـــاضي ـــوسم ا تـــكـــرار نـــتــــائج ا
عندما تغلب عـلى مانشستر سيتي
ذهـابًا وإيـابًا في الـدوري ليـتجـمد
رصــيــد الــذئــاب عــنـد  3نــقــاط في
ـــــــركـــــــز 12 في ا
الـــــوقـت الــــذي
حـــصــد فــيه
الـــســـيــتي
3 أول 
نقاط له هذا
وسم بعد ا
غــــيـــابه عن
اجلـــــــولــــــة
األولــــــــــــــــى
لــلـــحـــصــول

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـواصل الـلجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـشاريع
واإلرث جهودها الرامية إلى تنظيم
نسـخة محـايدة الـكربون من بـطولة
كـــأس الــعــالم FIFA في قـــطــر عــام
ا يترك إرثاً مـستداماً على   2022
نـطقة ـناخ لـدولة قطـر وا صعـيد ا
حــيث تـأتـي االسـتـدامــة في صـدارة
اســــتـــعــــدادات الــــبـالد لـــتــــنــــظــــيم
ـونــديـال لـلـمـرة األولى في الـعـالم ا

العربي والشرق األوسط.
وفي ســـبــيل حتـــقــيق هـــذا الــهــدف
يــــجب الــــوصـــول بــــاالنـــبــــعـــاثـــات
الـكــربـونـيـة إلـى مـسـتــوى الـصـفـر
وذلك عبر خفضها إلى أقل مستوى
ـتـبـقي ـكن قـبل مـوازنــة الـقـدر ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كـــشـــفـت صـــحـــيـــفـــة لـــو بـــروجـــريس
الـفرنسـية أنّ القـضاء الفـرنسي أصدر
حــكــمًــا  ضـد رجـل األعـمــال الــقــطـري
ناصر اخلليفي رئيس مجموعة بي إن
ســبـــورتس اإلعالمــيــة ونــادي بــاريس
سـان جيـرمان الـفرنـسي في االتـهامات
ـوجهـة له برشـوة االحتاد الدولي من ا
أجل حـقـوق تـلـفزيـونـيـة لبـطـولـة كأس

العالم وكأس القارات.
وكـــان مــــكـــتب الــــســـكـــرتــــيـــر الـــعـــام
الــسـويــسـري قـد اتــهم جـيــروم فـالـكي
األمـ الـعـام الـسـابق لالحتـاد الـدولي
لـكــرة الـقـدم فـيـفـا بـقـبـول رشـوة من
نــاصـر اخلــلــيـفي بــاعـتــبـاره مــديـر
مــــجـــــمــــوعــــة بـي إن ســــبــــورتس
اإلعـالمـــيــــة حلــــصـــولــــهـــا عــــلى
الـبطوالت الكبرى مثل كأس العالم
وكــأس الــقــارات وذلك في فــبــرايـر

اضي. ا
وقـالت الـصحـيـفة إنّ الـنـيابـة طـالبت

ـدة 3 ســنـوات ضـد بــالـســجن 
جـيـروم فـالـكي

إلى جانب حبس اخلليفي 28 شهرًا.
ـدعي الـعام وأوضـحت الـصحـيـفة أنّ ا
فـي اتـهــامــاته ضــد اخلـلــيــفي ذكـر أن
األخــيـر لم يـتـوقف عن ازدراء الـقـواعـد
ــؤســسـات األخالقــيــة لــكــرة الــقــدم وا
الـــقــــضـــائـــيــــة الـــســـويــــســـريـــة; رغم

التحذيرات.
ــتــوقـع أنّ يــكــون هُـــنــاك رد من ومـن ا
اخلــلــيــفي خـالل الــســاعــات الــقــادمـة
ـدعي الـعام وأيـضًـا بـيـان من مـكـتب ا

لتأكيد احلُكم.
فـــالــكي مـــتــهم
بــاحلــصـول
عــلى رشـوة
مـــــــــــــــــــــــــــن
اخلــــلــــيـــفي
تــــتـــمـــثل في
فـــــــــــــــيـال فـي
ســــرديـــنــــيـــا
وأكــــــــثــــــــر من
مـــــــلــــــــيـــــــوني
ـلـيـون ونــصف ا

يورو.

ونديال جانب من احدى مالعب قطر الستضافة ا

 fO u³ÝdOÐ ÿuEŠ ∫sÝ—
t¹b¹ 5Ð

 ôU Ë ≠WŠËb «
اعتبر الدولي العراقي بشار رسن
مهاجم بـيرسبـوليس اإليراني أن
فــريــقه قـــدم مــبــاراة جــيــدة أمــام
الــدحـيـل الـقــطـري رغم اخلــسـارة
بــهـدف في اجلـولــة قـبل األخـيـرة
مـن مـبـاريـات اجملــمـوعـة الــثـالـثـة
لدوري أبطال آسيا.وقال رسن في
تــصــريـحــات صــحــفـيــة حــاولــنـا
اخلروج بـنتـيجة إيـجابـية ونحن
ـباراة من الـبـدايـة بـحـثا لـعـبـنـا ا
عن الــفـــوز وحــسم أمـــر الــتــأهل
للدور الثاني واجهنا فريقا صعبا
لــــعـب مــــبــــاراة قــــويــــة.وأضـــاف
حـظــوظـنـا فـي أيـديـنــا عـلــيـنـا أن
نــحـقق االنــتـصــار عـلى الــشـارقـة
اإلمــاراتي من أجل حــسم بــطــاقـة
الـــتـــأهل ويـــجب أن نـــلـــعب بـــكل

قــــــــوة.وأشــــــــار إلـى أن تـــــــــوالي
بـاريات يـؤثر سلـبا عـلى عمـلية ا
االســتــشــفـــاء مــؤكــدا أن الــقــادم
يـحتـاج الى جهـد كـبيـر من جانب

جــمــيع الالعــبـ حلــسم بـطــاقـة
الــتـأهل في ظل الـتـشــابك الـكـبـيـر
بـهـذه اجملـمـوعـة الـتي يـعـتـبـرهـا

األقوى في البطولة.

إحدى
لقاءات فريق
الكهرباء في
الدوري
متاز ا

بشار رسن
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ÍbF « dOM

رئـيس جـامـعــة بـغـداد يـتـحـدث مـسـاء الـيـوم اخلـمـيس
عرفي عن(عناصر التميز للجامعات) في مجلس زاد ا
اخلامس الـذي ينعقد بعـنوان(احلوكمة ومعـايير التميز

في التعليم اجلامعي ).
ÍbOM¼ —uBM

شـرف على فعالية شؤون مسـرحية التي أستضافها ا
ـركـز الـثـقـافي الـعـربي فـي مـديـنـة الـسـويداء مـسـرح ا
ـسـرحـية عـنـد الـشـعوب الـسـوريـة اعـلن ان الـظواهـر ا

عامة والعرب خاصة كانت محور الفعالية .
ÍœuLŠ q{U  bL×

 rO¼«dÐ« bL×

ــركـز الـبــاحث في الــتـراث الــشـعــبي الــسـوري ضــيـفه ا
الـثـقـافي الـعـربي فـي مـديـنـة جـبـلـة لـلـتـحـدث عن الـشـعـر
والغناء الشعبي في الساحل السوري وسماته وانواعه.

d c² ð U½ËœU
W³Žd   UE( لها من مراحل عمرية مختلفة وعلّق

بــالــقـول (هــذا الــصـبــاح فــقـدنــا أنـا
وإخـوتـي والـدتـنــا جـاكي ســتـالـون
كـــانـت أم ألربـــعــــة أطــــفـــال تــــومي
وســيـــلـــفــســـتـــر وفـــرانــكـي وأخــتي
الـراحـلــة تـوني آن). وأضـاف (كـانت
امـرأة رائــعـة تـعــمل كل يـوم مــلـيـئـة
بـالــشـجـاعــة مـاتت في نـومــهـا كـمـا
كــانت تـتــمـنـى كـان من الــصـعب أال
حتــبـــهـــا  كـــانت شـــخـــصًــا غـــريب
األطوار ولهـيبًا لـلغايـة). وتابع وفقا
ـوقع الــفن (ولـدت في 29 نـوفــمـبـر
1921 فـي واشـــنـــطن الـــعـــاصـــمـــة
ــنع واالكـتــئــاب واحلـرب وعــاشت ا
يـة الثـانيـة كنت أحتـدث معـها العـا
لــــســـاعــــات حـــول الــــعــــشـــريــــنـــات
والثالثينيات واألربعينيات لقد كان
درسًـا في التـاريخ كـان عـقلـهـا حادًا
مـــثـل شـــفــــرة احلالقــــة حـــتـى يـــوم
وفــاتــهــا لـم تــرتــدي قــنــاعًــا ثــوريًـا
حقيقـيًا أعتقد أنـني أغرق مشاعري

في البكاء).

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت -وفـيت
ي ســيــلـفــســتـر والــدة الــنـجـم الـعــا
ة الـفلك  جاكي سـتالون ستالـون عا
ـاضي عن عمر ناهز صباح االثن ا
مـثل الـ98 عـامـاً. ونـعـاهـا شـقيـقـه ا
فـــرانك ســـتـــالـــون عـــبــر صـــفـــحـــته
اخلـاصة عـلى أحـد مـواقع الـتواصل
اإلجتماعي إذ نشر عدداً من الصور
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ـصــريـة ســمـيـة ــمـثـلــة ا نــشـرت ا
اخلـشـاب عـبر صـفـحـتهـا اخلـاصة
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
اإلجــتـمــاعي صــورة عــفـويــة لــهـا
ظـهـرت فـيـهـا بـلـون شـعر أزرق مع
بعض الفراشات مـستخدمةً إحدى
التـطبـيقـات وعلّقت بـالقـول (شعر

ازرق ال تهتموا).
ـتــابـعـون مـع الـصـورة  وتـفــاعل ا
بشكل كـبير إذ أثـنوا على جـمالها

كيفما كانت.
ومن نـاحـيـة أخـرى كـانت شـاركت
تـابـعـ مـقطع اخلـشـاب مـؤحـراً ا
فيديو ظهرت فيه بشخصية أدتها
ية أجنلينا جولي في النجمة العـا
احد افالمهـا.وعلّقت اخلـشاب على
الـفيـديو مـوجهـة رسالـة إلى الذين
يــغــارون مـنــهــا بـالــقــول (الـغــيـرة
مـرض رهـيب نــتـمـنى لـك الـشـفـاء

العاجل9.

{ لندن  –وكـاالت - بعد الكشف عن عمل
ـيـة مادونـا عـلى فـيـلم وثـائقي الـنـجـمة الـعـا
تــتـحـدث فــيه عن ســيـرة حـيــاتـهــا اخلـاصـة
والـفـنـيـة وذلك من خالل الـكـتـابـة واإلخراج
أكــد مـــصــدر مــقــرب مـــنــهــا لــصـــحــيــفــة (ذا
مـرر)الـبريـطـانـية أن (الـسـيـرة الذاتـيـة لـلنـجـمة
رعبة الـتي تعمل عـليها حـاليا ستـروي اللحظـة ا
الــــــتي تــــــعــــــرضـت لـــــهــــــا فـي سن الـ 20وهـي
).وأضـاف االغــتــصـاب حتـت تـهــديــد الــسـكــاكــ
صدر( لقد فقدت والدتها بسبب السرطان عندما ا
كـانت في اخلامـسة من عمـرها  وهو أمـر لم يفلت
ـها إلـى قوة مـنه طـفل لـكـنـهـا حـوّلت خـسـارتـهـا وأ
إبـداعـية ال يـستـهـان بهـا). وكانـت قالت مـادونا في
بـيان حول الفيلم (أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة
في احلـيـاة كـفـنـانـة ومـوسـيـقـيـة وراقـصـة وإنـسـانة
حتـاول شق طريقـها في هذا الـعالم) وأضافت (أن

تركيز الفيلم سيكون دائما موسيقيا).

اذا تصـرفت حسب مشـاعرك فإنك ستـحقق أهدافك.
تفاءل باخلير جتده.

qL(«

 عــلــيك االســتــفــادة من فــرص تــتــوافـر لـك بــ حـ
وآخر. رقم احلظ 3.

Ê«eO*«

 ابق مــرحـاً مــهـمـا طــرأت ظـروف قـاســيـة عــلـيك.يـوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

ـمــكن أن تــضـطــر إلى الــتــأقـلـم مع فـريـق عـمل مـن ا
جديد ال تشاطره القناعات.

»dIF «

صلحتك تطورات متسارعة في العمل وهذا سيكون 
ونتائجه أكثر من مضمونة.

¡«“u'«

 تــنـــتــظــرك مــهــمــة كــبــيــرة تــواكــبــهــا بــأمل وتــفــاؤل
يوم السعد اخلميس. وشجاعة

”uI «

 ستـكتـشف حـقيـقة مـشـاعر الـشريـك قريـباً وهـو قد
يفاجئك كثيرا في هذا اجملال.

ÊUÞd «

 الـشـريك يـواكـبك فـي كل رغـبـاتك بـكل طـيـبـة خـاطر.
رقم احلظ .6

Íb'«

 حـاول ان تـنظم أوقـاتك بـشكـل يتـنـاسب مع قدراتك
. حتى ال تدفع الثمن الحقاً

bÝô«

تخف احلركـة وتتراجع احلـظوظ قليالً ال تـكن قاسياً
في بعض األمورالعاطفية.

Ë«b «

.يوم قـرب تـحاورين أو بـأحد ا قـد تصـطدم ببـعض ا
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

قــد يــطــرأ مــا يــجــعــلك مــضــطــراً إلى صــرف بــعض
األموال بصورة مفاجئة.

 u(«
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ثالث مــجــمــوعــات تـشــكـل كـلــمــات من
خمـسـة حـروف يكـمل بـعـضهـا الـبعض
بــواســطــة احلــرفـــ االخــيــرين من كل
كلمة.في خانات العمود الوسط حتصل
طلوبة:(مدينة فلسطينية): على الكلمة ا

( أ )
مخـترع اوربي شـهير  –حيوانـات برية
ضــخــمـة  –عــاصــمــة اوربــيـة  –سـفن
ضخمة  –مستودعات احلبوب  –وتيرة

 –احلجر الصغير  –جدود قدماء.
(ب)

استنكار  –دولة عربية  –لقب متحدث
رئـــاسـي عـــربي  –دلـــيل جــــغـــرافي –
اصحاب  –من ايام االسبوع  –منـيعة

 –اغصان
(ج)

بشـكل مـسـتـمر  –زال مع مـرور الزمن
 –يـقــوم بــاعـداده وجتــهــيـزه  –نـظــافـة
بـدنـيـة  –اصـحـابه  –مـطــلـقـا  –مـقـام

موسيقي شرقي  –كتاب سماوي.

استـاذ اصول الـفـقه في قسم الـشـريعـة بكـلـية الـتربـية
اضي للـبـنـات في اجلـامعـة الـعـراقيـة حتـدث االثـنـ ا
عن (الـــتـــوكل عـــلى الـــلـه وثـــمــرتـه في مـــيـــزان حـــيــاة

االنسان) في ورشة الكترونية اقامتها الكلية.

الـــنــاقـــد االردني تــلـــقى تـــهــاني
زمالئه لـفـوزه بـالتـزكـيـة بـرئـاسة
جـمـعـيــة الـنـقــاد األردنـيـ وذلك
خالل انـعقـاد مؤتـمرهـا السـنوي
ـاضي بعـمان النـتخاب الـسبت ا

الهيئة اإلدارية للدورة الثانية عشرة.

الـبـاحث والـصـحـفي الـعـراقي تـلـقـى تعـازي أصـدقـائه
سائل الله ومعـارفه لوفاة شقيقـته اثر عملية جـراحية

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

اسـتـاذ الــسـيـاسـات والـقــيـادة الـتـربــويـة في اجلـامـعـة
االردنيـة صـدر له كـتـاب بـعـنوان (اجتـاهـات مـعـاصرة
في القـيادة الـتربـوية) ويهم دارسـي القيـادة التـربوية

ويضم عشرة فصول. وباحثيها

 w½UMJ « wKŽ

عـمـيـد كـلـيـة السالم اجلـامـعـة في بـغـداد نـعـته االسرة
ـوت االحد التـدريـسيـة وطلـبـة اجلامـعـة بعـد ان غـيبه ا
اضي  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا

مادونا

تـورنـتـو أكـبر حـدث سـيـنـمائي في
أمريكا الشمالية بعد نحو أسبوع

من فـــــوزه في  12أيـــــلــــول
اجلـــاري بـــجـــائـــزة األســـد
الــــذهــــبي فـي مــــهــــرجــــان
الـبنـدقـية.وتـقـدّم نومـادالند
عــلى وان نــايت إن مــيـامي
ــمـــثـــلــة الـــذي أخـــرجــتـه ا
األمريكية األفريقية ريجينا
كــيــنـغ.وعـلـى مــدى األعـوام
ـنـصـرمـة شـكّل مـهـرجـان ا
نح جـائزة تـورنتـو الـذي 
وحـــــــيـــــــدة هـي جـــــــائــــــزة
نــقـطــة انــطالق اجلــمــهــور
نــحــو الــفــوز بــاألوســكــار
وهـو أشـبه بــغرفـة انـتـظار
ألهــم جـــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــزة
هــولــيــووديــة.ورشّــحَت كل
األفــالم الـــــــــــــتـي فـــــــــــــازت

لـــوس اجنـــلـــوس (أ ف ب) - بــات
فـيلم نـومادالنـد األوفر حـظاً لـلفوز
بـاألوسكـار بـعد نـيـله األحد جـائزة
مــهــرجــان تــورنـتــو الــســيــنــمـائي
ــــســـــافـــــة بــــ الـــــدولي مـع أن ا
احلــــدثـــ طـــويــــلـــة إذ لن تـــوزّع
جـوائــز األوسـكـار إال بــعـد ســبـعـة
أشـهـر نـظـراً إلى تـأجـيـلـهـا بـسبب
جــــائـــحــــة كــــوفــــيـــد-.19وتــــولّت
األمـريـكيـة من أصل صـيـني كـلويه
جاو الـبالـغة  38عامـا إخـراج هذا
الـفـيـلم الـذي تــؤدي دور الـبـطـولـة
مـثلـة فـرانسس مـاكدورمـاند فـيه ا
احلائزة جائزتي أوسكار مجسّدةً
شـخصـية امـرأة مـحطـمة تـترك كل
شيء لـعــيش حــيــاة تــرحـال داخل
مـــقــطــورة عـــلى هــامـش اجملــتــمع
األمريـكي.وحصل نومـادالند األحد
على جـائزة اجلمـهور في مـهرجان

تـوّج اثنـان منـها بـالفـعل أحدهـما
غرين بوك عام 2019.

ـهرجـان في الـسـنوات الـثـماني بـا
األخيـرة ألوسكـار أفضل فـيلم. وقد

ونـــومـــادالنـــد من إنـــتـــاج شـــركـــة
ســيـرتـشـاليت الـتي كــانت أنـتـجت
جــوجــو رابـــيت الــفــائــز
بـجـائــزة تـورنـتــو الـعـام
ــنــصــرم ثم بــأوســكــار ا
أفــــــــــــضــل فــــــــــــيـــــــــــــلـم
مـقتـبس.ويـقام االحـتـفال
ــقــبل لــتــوزيع جــوائــز ا
األوسكار في  25نيـسان
ــقـــبـل بـــعــد تـــأجـــيـــله ا
شـــــــهـــــــريـن بـــــــســــــــبب
اجلائـحة.وامـتدح الـنقّاد
نـومــادالنــد بــعــد عـرضه
ـي األول فـي الـــــــــــعـــــــــــا
مـهـرجان الـبـندقـيـة الذي
أعــــقـــبه بــــعـــد ســـاعـــات
عرضان في تـورنتو وفي
كالـيفورنـيا أمام جـمهور
فـي الـــــســــيـــــارات عـــــلى

طــــريـــقـــة الــــدرايف إن.ويـــغـــوص
قـطورات الـفيـلم في عـالم سكـان ا
ــضـون وهم األمـريــكـيــون الـذين 
أوقـاتـهم في مـركبـات مـسـتصـلـحة
تضم مـساحة لـلنوم ويعـيشون من
األعمال البسيطة حتى أنهم باتوا
يشكلون ما يشبه اجملتمع الصغير
ويـتــواصـلـون في مـا بـيـنـهم خالل
لـقــاءات الـصــدفــة عـلى الــطـرق أو
عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وكـان مـهـرجـان تـورنـتـو أقـيم هـذه
الــــســـنــــة بـــصــــيـــغــــة مـــصــــغّـــرة
وافتـراضية إلى حـد كبـير مطـعّمة
بـــبــعض الــعــروض عـــلى طــريــقــة

الـدرايف إن.
ـهـرجـان قـبل أيـام مـسـيـرة وكــرّم ا
اخملـرجــة كـلـويه جـاو إضـافـة إلى
ـمـثـلـ أنـتــوني هـوبـكـنـز وكـيت ا

وينسلت.
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كـان على الـباب مـنـتظـرا تـنفـيذ مـهـمة طـلبت  مـنه اسـعافـهـا لتـصويـر حـلقـة يوم
االحد قـلت (خذ الـبدله عـند الدراي كـل ..قل له  ان يـعتـني بهـا تمـاما)! .قال(
لـكـنهـا من غـير بـنطـلـون )! قلت (انـتـظر حلـظـة) ثم غبت وهـو يـنتـظـر حتى دخل

علي : (انت ف ياراجل  ? بقالي زمان وانا مستني ع الباب)..
 قـلت (كـأن الـبطـلـون مشى مـن تلـقـاء نفـسه ; خـرج من الـدوالب)! قال لي بـثـقة:
ـا تعـجـبهم حـاجة يـلـبسـوها (تـعـرف يادكـتور بـيـقول لك اخـواننـا اجلن االزرق  

شوا)!  لم اضحك فقد سمعتها من الشيباني ! و
 بنـطلـون ال هو مـاركة وال ثـمنه غـال .. لونه  يـشبه بـدلة  بايـدن ال..ال افتح قـليال
ـا بـدلـة الـكاظـمي الـتي زار بـهـا كـردستـان .. بل اقل بـدرجـة من بـدلـة ترامب ر

..وهو يبشر بالقبض على فايروس كورونا !
ه يـحـكي لك انا ابن  جاري يـتـندر و(يـتـخوث ) او يـسـخر  وهـو يـقول : (فش ز
ــا تـغــيب مــرتي او تـروح ابــوي  يــقـدر يــشــبك جـوز جــرابــات مع بـعض !! انــا 
حردانـه (زعالنه ) عنـد دار اهـلهـا  ادوخ الـسبـع دوخات مش عـارف كـيف البق
اجلـوكـيت مع الـبـنـطـلون ... بـدالتي سـكـني (رصـاصي ) او اسـود وكـحـلي لكن

بدرجات هي الوحيدة التي ما تخلي جنس حرمة من زميالتي تسخر مني) !
ـرأة بـكـثـير من  ×يـقـول اسـتشـاري الـطب الـنـفـسي ريـكـان ابراهـيم : تـخـتـلف ا
ـفـردات سـلـوكـهـا عن الـرجل فـهي تــعـمل عـلى مـعـاجلـة نـقـاط ضـعف الـرجل 
تـطلباته فهي تعمل الغذاء الذي يحبه دون سلوكـية و لفظية لكي حتقق اشباعا 
البس التي يحـبها دون ان تـسأله  و تهييء  أثـاث الغرفة ان تخـبره وتنتـقي له ا
او تـغـيره فالتـسـأله  لـكـنـها تـعـرف مـاذا يـريد! ولـلـمـرأة ذاكـرة كبـيـرة و شـديدة
ا يتـعلق احلـضور الشـياء قـالهـا الرجل ونـسيـها لـكنـها تـذكره بـها خـصوصـا 
ـرأة االخـرى وتـقف مجـمـوعـة من اآللـيـات الـدفاعـيـة وراء هـذا الـسـلـوك مثال بـا
ـرأة على  الداوم بـالضعف البـايولوجي فـتقوم بآلـية  التعـويض للذهاب شعور ا
بهذا الـسلوك حتاول ان تـهيمن على الـرجل بدقة فتنـفذ سلوكـا مغريا لـلسيطرة
ـرأة الـتــأريـخـيــة بـابـراز الــيـة الــنـقص في نـســاء اخـريـات ثم جتــاري مـسـيــرة ا
هيمـنة كما يـقول اريك بيرنه عظيـمات مشـهورات في التأريخ تـطبق رمزيـة االم ا
ـصعـد قالت لي من هـيمـنة او االم الـقاعـدة.. في ا مـثلـمـا عنـدنا,التي هـي االم ا
الاعرفـها وال الـطابق الذي طـلعت مـنه : (عطرك زاكي بـدي اشتـري جلوزي حبه
مـنه) ! . لـكـن صـاحب االنف الـشـمـام مـعي قــال : عـطـر قـوي نـفـاذ التـضع مـنه

شيئا ح تكون الى جواري !
طبـيبة اسنـان تعلمت فـي مدارس الغرب  ارقى الـعلوم ; كنت انـوي انا احاورها
مع بروفـيسور في جـراحة الفـك وميـناء االسنـان  لكننـي اضطررت الى ارجاء
التـصوير فقـد افقت صبـحا كأن زاحفـة قرصتني. هـي اعتذرت عن الظـهور بعد
ان صرحت لي إنها تتمنى ان تقرا النشرة االقنصادية مثل كارينا كامل  وامها
ـوافـقـة مـشـفـوعـة من والـدهـا تـتـابع (اطـراف احلـديث) لـكـنـهــا البـد ان حتـظى 
غـترب هو ايـضا ..تـوقعت ان تـقول : يـرضيك اكسـر كالم با بـا ?  كلـما نويت ا
ان اجمع كـفا بـفك من اطباء االسـنان  يـحصل في الطـواح من اسـناني عطب
وعصب مـلـتهب واروح اردد :  مـنذ عـرفـتك  الشـموس اسـتـدارت والسـموات ..
صـرن انـقي وارحب....  بـعد اخـذ مـقـطع بانـورامي لالسـنـان تبـ انـها بـحـاجة
الى تـدعـيم .. امـنـيتي ان ابـتـسم مـثل  محـمـد رمـضـان البـرنس ولـيس مـثل توم
كروز  ثم اقـصد هولـيوود لكـي اشكر من ابـتكر الـصرعة في لـوس اجنلوس ...
ـفـرده وحـ عـجـزت كـلمت كـنت افـتش في دوالبي عن الـبـنـطـلـون الـذي مشى 

صاحب مـتجـر االلبسـة  الذي حتـتنا الـبدلـة التي لم اكن قد
اتـفـقت عـلـى صالحـيـتـهـا لـلـعــرض في حـقـيـبـة خـاصـة :
جئت ال أعلم من أين ولكنّي أتيت ولقد أبصرت قدّامي
طــريــقــا فــمــشــيت وســأبــقى مــاشــيــا إن شــئـت هـذا أم

كيف جئت? كيف أبصرت طريقي? لست أدري! أبيت
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أعلـن مهـرجان الـقـاهرة الـسـينـمـائي الدولي
مــشــاركــة فــيـلـم (حــظـر جتــول) مـن تـألــيف
وإخــراج أمـيــر رمـسـيـس في دورته الـثــانـيـة
واألربعـ التي تقـام هذا العام لـيكون بذلك
ـســابــقـة ثــاني فــيـلم مــصــري يــنـافس فـي ا
الدولـية للمهرجان.الفيلم بطولة إلهام شاه
وأمـيــنـة خـلـيل وأحـمــد مـجـدي وعـارفـة عـبـد
ـشاركـة الـفـنان الرسـول ومـحـمود الـلـيـثي 
الفـلسطيني كامل الباشا. تدور األحداث في
خــريف عــام 2013 حــ تــخـرج فــاتن إلى
الـدنــيـا بــعـد 20 عـامــا في الــسـجـن لـتــجـد
اضي ابنـتهـا ليـلى غيـر قادرة عـلى جتاوز ا
والـعــفــو عــنــهـا ولــيس فـي ذهـنــهــا غــيـر أن
والـدتـهـا قتـلـت والدهـا في مـقـابل رفـض تام

ة. من األم لإلفصاح عن سبب اجلر
هـرجـان مـحـمـد حفـظي في وقـال رئيـس ا
(ان جـمـهـور الـقـاهـرة الـسـيـنـمـائي يـهـتم
ــصـري في ــشـاركــة الـفــيـلم ا دائــمـا 
ـسابـقـة الـدولـيـة وهـو حتـد يـخوضه ا
فـــريق الــبــرمــجــة كل عــام
لـلحصول على أفالم تليق
ـصرية بـتمثـيل السيـنما ا
نافسة دولـيا وقادرة على ا
وسط مـجـمـوعـة مـخـتـارة
بـعــنـايـة من أهم أفالم
الـــــــــعــــــــالـم).وكــــــــان
ــهــرجــان أعــلن في ا
وقت ســـابق من هــذا
الـــشـــهـــر مـــشـــاركـــة
الـفيلم الـوثائقي (عاش
) لـلـمـخـرجة مي يـا كـاب
ــســابــقــة زايــد في ا

الدولية.
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تـمــر في الـتـاسع والــعـشـرين من
ايـلـول اجلـاري الـذكـرى االولى لـرحـيل
ـــســرح الـــعـــراقي عـــمـــيـــد ا
ســامي عــبــد احلـمــيــد الـذي
اضي رحل عـنـا في الـعـام ا
ــســرح الــعــراقي لــيــعــلـن ا
والـــــعــــربـي خــــســـــارة اهم
ـسـرح  الـذي رحل اعـمـدة ا
بــبـغــداد في فـجــر الـتـاسع
والعشرين من ايـلول العام
2019 وكـانت شخـصـيات
ســيـاسـيـة وفــنـيـة وادبـيـة
نـعت الـراحل  اضـافة الى
بـــرقـــيـــات الــتـــعـــازي من
االحتـــادات  والــنــقــابــات
الــفـنـيـة ووزارة الــثـقـافـة
و تـــشـــيـــيع جـــثـــمـــان
الـراحل من كلـيـة الفـنون
اجلـــمــيـــلـــة الى مـــثــواه
االخــــيــــر.ووصف زمالء
الـــراحل من الـــفــنـــانــ
واالسـاتـذة  رحـيل عـبـد
احلـمــيـد بـأنه (خـسـارة

لــلـمـسـرح الـعــراقي وغـيـاب  الحـد اهم
همة سرح العراقي والعربي ا اعمدة ا
وان ارادة الــله ســبـحــانه وتــعـالى هي
االقوى ليلتحق الراحل بركب الراحل
حقي الشـبلي ويوسف الـعاني وفاضل
خـلــيل وبـدري حــسـون فــريـد وجــعـفـر
الـسعـدي وابـراهـيم جالل واسعـد عـبد

الرزاق). 
ـــثل و عـــبـــد احلـــمـــيــد هـــو كـــاتب و
ومــخـرج من مـوالـيـد مـديـنـة الـسـمـاوة
عام 1928 متـزوج من الـفنـانة الـرائدة
فوزيـة عارف.حـاصل على بـكالـوريوس
لـكية ـية ا احلقوق ودبـلوم من األكاد
لفنون الدراما في لـندن وماجستير في
سـرحـية من جـامعـة اورغون الـعلـوم ا
تحدة وشغل موقع رئيس بالواليات ا
سرحـي العرب وعـضو جلنة احتاد ا
ركز العراقي سرح العراقي وعضو ا ا
لــلــمــســرح ونــقــيب ســابق لــلــفــنــانـ
الـعـراقـيـ  وهـو أسـتـاذ مـتـمـرس في
ــسـرحــيــة بــكــلـيــة الــفــنـون الــعــلــوم ا
اجلــمـيــلــة في جــامــعـة بــغــداد. شـارك

أبـــــرزهـــــا
ــــالمــــح (ا
العـربـية في
مـــــــــــســـــــــــرح
شكسـبير) وله
مؤلـفـات عدة في
الـــــــــــــــــــــــفــن
ـــــســــرحي ا
ولـه عـــــــــــــدة
كــــتب تــــخص

ـسـرحي مـنـها: الـفن ا
فن اإللقـاء فن الـتمـثيل
فن اإلخــراج وتــرجم عـدة
ـسرحي كـتب تـخص الـفن ا

مــنــهــا : الـعــنــاصـر
األســــــاســـــــيــــــة
إلخـــــــــــــــــــــــــراج
ــــســـــرحــــيــــة ا
اللكـسندر دين
تـــــــصــــــمــــــــيم
احلـــــــــــركــــــــــة
الوكـسـنـفورد

الــــــراحل فـي تــــــمــــــثـــــيـل عــــــدة أفالم
ومـسـرحـيات مـنـهـا الـنخـلـة واجلـيران
سرحي الراحل قاسم محمد للمخرج ا
وبغداد االزل ب اجلد والهزل إضافة
إلى مــشــاركــتـه في عــدة مــهــرجــانــات
ــثال مـــســـرحــيـــة عــربـــيـــة ودولــيـــة 
ومخـرجا أو ضـيفـا وله مشـاركات في
اعــمـال تــلـفــزيــونـيــة اشــهـرهــا الـذئب
دينة ـدينة والنـسر وعيـون ا وعيون ا
 إضافـة إلى إخراجه اعمـاال مسـرحية
منها ثورة الزجن ملحمة كلكامش في
انـتــظــار كــودو وغــيــرهــا. ومن افالمه
نـبـوخذ ـسـؤول?  الـسـيـنـمـائيـة : من ا
ـسـألـة ـنـعـطف  األسـوار  ا نـصـر  ا
الـكبـرى  الفـارس واجلـبل و كرنـتيـنا.
كـمـا حــصل عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز
واألوسـمــة مـنـهـا جـائـزة الـتـتـويج من
مــهــرجــان قــرطــاج ووســام الــثــقــافــة
التونسي من رئيس جـمهورية تونس
إضــافــة إلى جــائــزة اإلبـداع من وزارة
الــثـقـافـة واإلعالم الـعــراقـيـة وغـيـرهـا.
وكـتب عـبـد احلـميـد عـشـرات الـبـحوث

صورة سمية اخلشاب التي نشرتها وحصل شعرها االزرق تعليقات كثيرة



كل إنسـان قـد يـرحل ولـكن يـرحل إلى أين? أو يـرحل وفق أي مـعنى?
وأية إرادة ورغبـة? وهل يرحل بعـد أن عزم على الـرحيل? أو هل يرحل
ـحض إرادته أو مـحض إرادة  خفـيـةٍ عـليـا? عـمـدنا إلى كل اإلنسـان 
هذه التساؤالت ألن الرحيل له معاني كثيرة في قواميس ومعاجم اللغة
العربية منها مثال الرحيل هو االرحتال أي الذهاب والسفر والرحيل
ـعـاني فمن هو من يـقـوى عـلى السـيـر وعلـى هذا األسـاس تـختـلف ا
رحل عن بــلــده أي تــركه فــيــقــولـون لـه صـحــبــتك الــسالمــة في حــلك
وترحـالك وفي إقـامـتك وسـفرك ومن يـرحل إلى بـيت جـديـد أو يرحل
ــعـنى يــصـبـر عـلـى أذى نـفـسه  أو من الى بالد أخـرى  ومن رحل 
رحل إلى األبــد أي مــات يـعــني تــوفيًّ وقــبل أن نــبــدأ رحــلـة مــقــالــنـا
الــشــجي هــذا البــد لـنــا لــنــضع مــرادفــات الــرحــيل ومــنــهــا اإلدبـار
واالعتزال واالنـفصـال والبـعد والـتجنب والـترك والـتفـاد والذهاب
فـارقة والنـزوح والهجـر والهرب غـادرة وا والفرار  والـقطيـعة وا
واالغتـراب والتـغـرب إذن كلٍ منـا رحل وسيـرحل ولـكن هذا الـرحيل
لـيس مـؤقـتـا وال نــحـو بالدٍ أخـرى بل هـو الـرحــيل األخـيـر نـحـو الـله
قـبرة حتضر ـجرد اخلروج من ا ا بعد أن يـهيلوا عـليه التراب و ور
ـصـالح اخلـربـة الـذاتـيـة والتـجـاريـة وبـعـدها الـدنيـا بـأحـاديـثـها ذات ا
بلـحظـات تنـتفخ الـعضالت وتـتـفتح االبـتسـامات وتـفرج الـتفـاهات عن
الضـروس وتعـلو الـضحـكات تبـا ًلهـا من عـادةٍ بائسـة جتعـل احلياة
أكثر من بائسة صديقة ناشطـة عزيزة علينا أَودعت أمها قبل أيام في
جوف قـبر ال يـتحمـل وحشتـهِ سوى عظـيم اسمـه الله هـو الذي يتـكفل
بهـا وانسـلت بـوشاحـهـا األسود دون أن تـصدق أنـهـا تركت أمـها في
ـتــرين بال رجــعــة وهي الـتـي كـانت قــبل ســاعـات حـفــرةٍ ال تــتـجــاوز ا
تطـعـمـهـا وتشـعـر بـهـا احليـاة مـكـتـملـة ومـازالت من هـول الـصـدمة لم
تدرك وجهة طريقها إلى أي ظالم بل أصبحت حتدث نفسها هل هي
خـارجـة من مـجـرد مـأ  أو من جـبـروت عـزاء? وكـيف سـيـكـون لـونَ
ـد أمـام روحي حـيــاتــهـا بــعـد رحــيل من حتت أقــدامــهـا اجلــنــة? جتـسـَّ
مـبـاشـرة وأنـا أصفُ حــال صـديـقـتـنـا الـنــاشـطـة كـيف أَعـدتُ الـتـراب
بأصابعٍ ترتعش على قبرِ أُمي ودموعي تـودعها بحشرجة صوتٍ وكأنَّ
دمعةَ سقـطت على غير سـجية  احـتفاالت الدمـوع فالتصـقت بالذاكرة
ال أستـطيع كـيف أصف روحي الـتي أُنتـزعت من جذورهـا حلظـة فراقِ
قبرها وكـأنها يوم الـقيامة. وعودة عـلى بدء الرحيـل هو قدر مفروض
علـى كل كائـن  من ساللـة آدم وحواء عـلى هـذه الـبـسـيطـة مـهـمـا كان
لـونه وشـكـلـه وديـنه وعـرقه وجـاهـه ومـنـصـبه وثــرائه وفـقـره  وقـوته
وضـعـفه  وطـوله وقـصـره يـوم رحـيـله مـحـتـوم دون تـأخـيـر واخـتـيار
فإذن هو رحيل دون إرادة الفـر د وبال وجهةٍ يحددهـا اإلنسان هناك
وجهتان إما اجلـنة وإما النار ال غـيرهما وكل راحل سـرعان ما يكون
طي الـنـسـيـان إالّ راحـلـة واحـدة تـبـقى خـالـدة في الـذاكـرة والـوجـدان
مـهـمـا تغـيـرت مالمـح الدهـر هـي األم التـي كـرمهـا الـله تـعـالى وجـعل
جناته العظيمة حتت أقدامها وكلفـها بإعمار األرض لتستمر ومنحها
ميزة القدسية ومنبت الوجـود. كل هذه البانوراما احلزينة وال نرى من
يتعظ مـا أغربكِ أيـتها الـدنيـا? وما أغرب نـاسك يا وطـني? كم كثُرَ في
ـتــسـلـطـ عـلى رقــاب الـشـعب الـذين رحـمك الـفـاســدين والـسـراق ا
يأكلـون قوت الـفقـراء في حكـوماتنـا اجلشـعة واخلـارج عـلى قوان
ـوت بــيـنـهم األرض والـسـمــاء بـاسم الــشـرائع والـفــتـاوى والــريـاء وا
ــشي كل دقــيــقـةٍ دون أن يــراه أحــد. كــمــا  خُـيـل لي كــيف تــنـازعت
الـصـراعـات في عـمقِ جـوارح  صـديـقـتـنـا الـتي اخـتـنـقت روحـهـا ح
أُسدل الـتـراب على قـبرِ أُمـهـا رغمَ إنهـا في الالّوعي  شـعـرت برائـحة
الئـكـة تـنـثـر الـورود عـلى قـبر زكـية تـخـتـلط بـأنـفـاسـهـا وكـأنهـا رأت ا
الـراحــلــة الـتي لم تــرحل ولــسـان حــالــهـا يــقـول ..
ارقـدي بــهــدوء يــا أمي ونـامـي قـريــرة الــعـ

فأنـت بـ يدي واحـد أحـد أرحم من كـل أحد.
عنـدئذ أدركـت بأن احلـياة هـي رمشـة ع ومن
يفارق عزيـزا بعينه تـصغر الدنـيا وتكون أقرب

.. منه إلى الب
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الــشــركـة ومــديــرهـا الــتــنـفــيـذي
لـــوكــالـــة فــرانس بـــرس. وتُــزرع
بذرة افـتـراضيـا وتنـمـو لتـصبح
ـســتـخـدم شـجــرة إذا مـا قــاوم ا
إغراءات استخدام الهاتف خالل

فترة محدّدة من الوقت. 
ويــــــصـــــــرّح شــــــاوكـــــــان بي أن
(فورست شهدت ارتفاعا في عدد
الـتحـمـيالت بـواقع ثالثـة مالي

مـــرة نـــتـــيـــجـــة أزمـــة كـــوفـــيــد)
موضحا (سجّلنا ارتفاعا بنسبة
ئة في النصف األول من 120 با
العـام مقـارنة بالـفتـرة عيـنها من
الــــعــــام الـــســــابق. وارتــــفع رقم

ئة). أعمالنا بواقع 60 با
وهي أيــــضـــا حـــال (غـــوغل) مع
أداة (الــــرفـــــاه الــــرقــــمي) الــــتي
شـهـدت ارتـفـاعـا شـديدا فـي عدد

مستخدميها النشط منذ بداية
األزمـة بـحــسب مـا تـؤكـد روز ال
ـــنــتــجــات في بـــريــري مــديــرة ا
غــوغل لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس.
واألمـــر ســيّـــان بــالـــنــســـبــة إلى
(فـوكـوس كـيـبـيـر) وهـو تـطـبـيق
كــــوري قـــــائم عـــــلى تـــــقــــنـــــيــــة
(بـــومـــودورو) إلدارة الـــوقت مع
دورات مـن أربع فـــــتــــرات عـــــمل
مــدّتــهـا 25 دقــيــقــة تــتــخــلّــلــهـا

استراحة خلمس دقائق.
فـقـد ارتـفـعت مـعـدالت الـتـحـمـيل
ئـة  وفق واالستـخدام بـ 60 بـا
ـدير الـتنـفيذي شانـغوون كيم ا
ـطوّرة لـشـركة “بـيـكـسـو إنك ”ا

للتطبيق.
وتقوم هذه التطبيقات عادة على
ـعـروف بـ الـنــهج االقــتـصــادي ا
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{ واشـــــــــــنـــــــــــطـن (أ ف ب) -
اضــطـــرت مـــحـــطــة الـــفـــضــاء
الـــدولــيـــة إلى أن تــتـــحــرك من
مــوقــعـــهــا الـــثالثــاء لـــتــفــادي
االصـطـدام بــقـطـعــة من حـطـام
ة مركبـة فضائـية يابانـية قد
رة الـثالـثة يـحصل مثل وهي ا
هــــــذا األمـــــر خالل الــــــســـــنـــــة
اجلـارية عـلى ما أعـلنت وكـالة
الفضاء األمريـكية (ناسا) التي
ـــزيــد من طــالـــبت بــتـــوفـــيــر ا
ـــراقـــبـــة الـــعــدد اإلمـــكـــانـــات 
ـنـنـاثرة ـتـزايـد من الـبـقـايـا ا ا

في مدار األرض. 
وأوضــحـت نــاســا أن (قـــطــعــة
احلـطام كـانت ستـمـرّ على بـعد
39, 1كــيــلـــومــتــر من احملــطــة
الــفــضــائــيـة ولــكـن تـقــرَر رفع

مدار احملطة حتوّطاً). 
وتـــولت كــبــســولـــة الــبــضــائع
ـلـتـحـمـة الـروسـيـة بـروغـرس ا
باحملطة دفعها نحو األعلى من
خـالل تـشـغـيل دافــعـاتـهـا مـدى
دقـيـقـت ونـصف دقـيـقة فـيـما
كـانت غرفـتـا التـحـكم الروسـية
واألمــيـــركــيـــة تــشـــرفـــان عــلى
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ألضرار كبيـرة وقد يؤدي مثالً
إلى حتطيم لوح شمسي أو أي
عـنــصــر آخـر.وقــد أصــبح هـذا
الـنـوع من الـعمـلـيـات ضـرورياً
بـاســتـمــرار ويـتـوقـع أن تـزيـد
وتـيـرة الــلـجـوء إلـيــهـا بـسـبب
ـتـزايـد حـول األرض الـتــلـوث ا
وتـناثـر قطع حـطام مـتأتـية من
صــواريخ فــضـائــيــة أو أقــمـار
ـة أطلـقت قبل اصـطنـاعيـة قد
سـتـة عـقـود. كــذلك تـنـتـشـر في
الــــفــــضــــاء آالف الــــشــــظــــايـــا
مــــصـــدرهـــا حـــوادث ارتـــطـــام
عـرضــيـة أو مـتــعـمـدة ومــنـهـا
مــثالً إطالق الـــهــنــد صــواريخ
مـضـادة لألقـمـار االصـطـنـاعـية
عـام 2019 كـمــا فـعـلت الـصـ
عام 2007. واضـطـرت احملـطة
إلى تـغـيـيـر مـوقـعـها 25 مرات
بـــ الــعــامــ  1999 و2018
بــحــسب نــاســا بــيــنــهــا ثالث

مرات عام 2020.
الى ذلك  أكـدت وكـالـة الـفـضـاء
األميركية (نـاسا) أنها ما زالت
تتوقع عودة الـرواد األميركي
إلى الـقـمـر سـنة 2024 كـاشـفة
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ــيـــوم) أي أن نــســخـــتــهــا (فـــر
األسـاسـيـة تُــحـمّل بـاجملـان لـكن
يــنــبـغي لــلــمـســتـخــدمــ الـدفع
لالســــــتـــــفــــــادة من مــــــزيـــــد من
اخلــاصــيــات. يــقــول أولــيــفـيــيه
إرتـزشـيـد األســتـاذ الـبـاحث في
ـعـلـومـاتــيـة في جـامـعـة عـلــوم ا
نـــانت في فــرنـــســا عــنـــدمــا بــدأ
ـشـغّـل الـناس يـعـون أن كـبار ا
الــرقـــمــيــ يــســتــحــوذون عــلى
انتـبـاهـهم ما يـؤدّي إلى أشـكال
من الـتـخـبّل بـالـشـاشـة… ظـهـرت
فــــكـــرة جــــني األربــــاح من هـــذه

القدرة على التركيز.
وفي أيــــار/مـــايـــو 2016 نـــشـــر
ــهــنــدس تــريــســتــان هــاريس ا
الـسـابق في (غــوغل) مـقـاال عـلى
مـنــصّـة (مــيـديــوم) حتت عـنـوان
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اذا صـحت ادعـــــاءات صـحفي في مـحـافـظة عـراقـية
في أن مـســــؤوالً سـيـاديـاً حـرّك دعـوى ضـده وتوقف
في مــركـز الـشــــــــــرطـة ثــمـانـيـة أيــام بـسـبب مـقـال
نــكــون أمــام صــــــــورة مــأســـاويــة من صــور حــريــة

التعبير . 
أي مـقـال اليسـقط سـياسـيـاً أو يقـيل وزارة أو يـبطش
بحـكومة أو يـحاصر جـيشاً أو يـقتحـم معسـكراً لقوى

األمن .
ـقــال غــالــبــاً يــكـتــبه صــحــفي شــبــعــان تــعـبــاً وآيل ا
للدحرجة أرضاً لضعف صحته وسوء تغذيته  وخواء
زمـن على اطفـاله وقلـة حيـلته في تـوفير جـيبه وقـلقه ا
ـنـزل الـبـائس وفوق كل ذلـك خوفه من مـبـلغ ايـجار ا
رصاصة طائشة في شارع أو مقذوفة سياسية تطيح

ستقبله. 
والصحـفي ال يعبر مهـما كانت كلـماته قاسية إال عن
حـيّـز ضيّـق من معـانـاة بالد تصـدّعت أركـان مركـبـها
وباتت في مهب عصف البحار لوال شراع اقليمي من

هنا وشراع دولي من هناك .
والصحـفي أضعف من أن يسـتطيع أن يوكل مـحامياً
ّة فلوس من أصدقائه للدفاع عـنه وربّما يحتاج الـى 
واقف صـعـبة تـعـبـ مثـله لـدفع كـفالـة إذا تـعـرض  ا

فيها شرطة ومحاكم.
هنـا ال أقـصـد ذلك الـصحـفي الـذي يـقـول أنّه تـعرض
لـدعـوى من قيـادي سـيادي وال أعـرفه شـخصـياً وال
ينـبغي أن نعـرف الشخص لـنتنـاول قضيـته ذلك أنّها
قـضيـة صحـافيـة جديـرة باالنـتبـاه فال ينـبغي تـوقيف
صـحفـي أو كاتب مـهـمـا كـان مـقالـه مؤذيـاً وهـجـومـياً

ضد أي مسؤول. 
الـصـحـفي ضـمـيـر الـشـعب وهـو يـقـدم أبـسط خـدمـة
لـلـنـــــــاس في وصف حـقـيـقـة مـايـجري ومـاذبـنه إذا
كــان حــال الــســـيــاســيـــ ســيــئــًا الـى هــذه الــدرجــة

تهالكة? ا
أعـــــــــرف انَّ الـواقــــــع الـصـحـفي الـعـراقي اخـتلط
فـيـه احلــــــــابل بــالــنـابـل  لــكن زمن الــغــربــلـة آت ال

محالة .
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{ الـفــاتـيـكــان (أ ف ب) - نـشـر
الفـاتيـكـان رسالـة الثالثـاء حتدد
موقفه من إنهـاء احلياة وحتمل
ـوت مـجـددا إدانـة لـكل أشـكـال ا
ــســاعـدة الــرحــيم واالنــتـحــار 
الغـير حتى عـندمـا يكون الـشفاء
مـسـتـحـيال أو مـسـتـبـعـدا تبـقى
ــرافــقــة الــطــبـيــة والــنــفــســيـة ا

والروحية واجبا ال مفر منه.
وحتـــمـل رســــالــــة "الــــســــامـــري
ـؤمـن وجـهـة إلى ا الـصالـح" ا
والــكـــهــنـــة ومــقـــدمي الــرعـــايــة
والـــعــائـالت مــواقـف مــعـــروفــة
للكـرسي الرسـولي بشأن مـرافقة

الناس في نهاية حياتهم.
رجع األكـثر لكـنهـا اآلن تشـكل "ا
اكتماال وتفـصيال للكنـيسة" كما
تـشـيـر إليـه صحـيـفـة "أفـيـنـيري"

الكاثوليكـية اإليطالية. وجاء في
الـرسـالة وفـقـا لـلـمـوقع الـرسمي
لــلـفـاتــيـكــان "تـؤكّـد الــرسـالـة أن
قــيــمـــة احلــيــاة ال تُــنــتــهك وهي
حــقـــيــقــة أســـاســيـــة لــلـــقــانــون
األخالقـي الـــطـــبــيـــعـي وأســاس

جوهري للنظام القانوني. 
ـــكــنــنـــا أن نــخــتـــار بــشــكل ال 
مــبـاشــر أن نـعــتــدي عـلى حــيـاة
كــائـن بــشــريّ حــتـى ولــو طــلب
ذلك". وأضـافت "وبـالـتـالي يـضـرّ
ــــوت الـــــرحــــيم اإلجـــــهــــاض وا
واالنـتـحـار الـطـوعي بـاحلـضارة
الـبـشـريّــة ويـسـيـئـان إلى كـرامـة

اخلالق بشكل كبير".
وتـابعـت "هنـاك عـائق أيـضـا هو
ـــــصــــطـــــلح الــــفـــــهم اخلـــــاطئ 
+الشفـقة+ ألن الـشفقـة احلقيـقية

في الواقع ال تتـمثل في الـتسبب
ـــــا فـي قـــــبـــــول ــــــوت وإ في ا
ـــــريـض ودعـــــمـه بـــــاحملــــــبـــــة ا
والـــوســــائل من أجـل تـــخـــفـــيف
مـــعـــانـــاته. عــــقـــبـــة أخـــرى هي
تزايدة التي تؤدي إلى الفردية ا
الــعــزلــة". وأردفت الــرسـالــة "من
كـان خالل الـعالج أال األهـمـيـة 
ــريض بـأنـه عبء عـلى يــشـعــر ا
أحـد بل يـجب أن يـحـظى بـقـرب
ـهمة وتقـدير أحبـائه. في هذه ا
ــسـاعـدة حتـتــاج الـعــائـلـة إلى ا
ـــنـــاســـبـــة. كـــذلك والــــوســـائل ا
حتـــتــاج الـــدول في هـــذا اجملــال
أيـضـا إلى االعـتـراف بـالـوظـيـفـة
االجتماعيـة األولويّة واألساسية
لـلـعـائـلـة ولـدورهـا الـذي ال بـديل
ــــوارد لـه من خـالل تــــوفـــــيــــر ا

والهيكليات الـضروريّة لدعمها".
وختـمت "تطـلب الرسـالة مواقف
واضــــحـــة من قــــبل الـــكــــنـــائس
ــؤســـســات احملـــلــيـــة وتــدعـــو ا
الصـحية الـكاثـوليكـية لـكي تقدّم
شــهــادتــهــا. إن الــقــوانــ الــتي
وت الـرحـيم تـثـير تـوافق علـى ا
في الــــواقـع واجــــبــــا قــــاطــــعــــا
ـــعــارضـــة مع االســـتــنـــكــاف بـــا

الضميري".
 وأصـبحت الـبـرتـغال هـذا الـعام
رابع دولة أوروبـية تـشرع الـقتل
الـــــرحــــيم بـــــعــــد بــــلـــــجــــيــــكــــا

ولوكسمبورغ وهولندا.
في إســبـــانــيــا اجملــاورة درست
احلـكــومـة االشـتـراكــيـة مـشـروع
وت قانـون يـعتـرف بـاحلق في ا

الرحيم في ظل شروط صارمة.
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شاركت الـفنـانة الـلبـنانـية نـيكـول سابا
جـمـهورهـا بـفـيديـو جـديـد عبـر خـاصـية
ـــوقـع تـــبـــادل الـــصـــور الـ"ســـتـــوري" 

والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ـر وظــهـرت نــيـكــول في الـفــيـديــو مع 
مسـتخـدمـة الفـلتـر وعلـقت علـيه قائـلة:"

كان نفسي يكون حقيقي ".
وكـانت قـد عـبـرت نيـكـول سـابـا الـفـترة
ـاضـيـة عن غـضـبـهـا الـشـديـد بـعـد ا
انــــدالع حـــــريـق آخــــر فـي مـــــرفــــأ

العاصمة اللبنانية بيروت.
وكـتبـت نيـكـول عـبر حـسـابـها
وقع التـدوينات الشخـصي 
القصيـرة "تويتر": "ولك تفه
عــــــــــلـى هـــــــــــيـك دولــــــــــة
ومــســؤولــ جــرصــتــو
بــــلـــدنـــا وشــــوهـــتـــوه

وبهدلتونا".
وأضـافت:"رجـعـتـونا
سن لوراه كل يوم
خــبـــريــة وكل يــوم
مــصـيــبــة وانــتـو
عــــلى قــــلـــبــــكن
مـــــراوح الــــــله
يـــــــــــــعــــــــــــذب

قلوبكن".

{ بــــاريـس (أ ف ب) - لم تــــكن
يوما الكوكاي متوفّرة إلى هذه
الـدرجـة في أوروبــا حـيث بـلـغت
ضـبوطـات مسـتويـات قيـاسية ا
في  2018وبـقـيت األسـعـار عـلى
حـالهـا بـالـرغم من ازديـاد نـقاوة
رصد األوروبي واد بحـسب ا ا
ـاط اإلدمـان (أو لـلـمــخـدرات وأ

إي دي تي).
وأفـادت هـذه الـوكـالـة األوروبـية
في أحــدث تـقـاريــرهـا الـســنـويـة
بــاالســتـنــاد إلى بــيــانـات 2018
ــــؤشــــرات تـــفــــيــــد بـــأن بـــأن "ا
الــكــوكــايــ بــاتت مــتــوفّــرة في

ستوى ال سابق له". أوروبا 
ــضـبــوطــات أعـلى وقــد بـلــغت ا
مستوياتـها مع ضبط نحو 181
طــــنّـــا مـن اخملـــدرات أي أكــــثـــر
ـا ضُـبط سـنة بـقـرابة 40 طنّـا 
ــســتـوى 2017 وقت تــســجـيل ا
الـــقـــيـــاسي الــــســـابق. كـــمـــا أن
ـنـفّـذة (110 عـمـلـيــات الـضـبط ا
آالف) كــانـت هي أيــضـــا األعــلى
ـــــوازاة ذلك عـــــلـى اإلطـالق. و
تزداد درجة نقاوة هذه اخملدرات
منذ عشر سنوات في ح يبقى
سـعـر بـيـعـهـا بـالـتـجـزئـة ثـابـتـا
بحسب التـقرير.وتعـدّ الكوكاي
صنوعة من أوراق نبتة الكوكا ا
في كولومـبيا وبولـيفيـا والبيرو
خصوصا والـتي استهـلكها 4,3
ماليـ شـخص في أوروبـا سـنة
 2018ثـــانـي اخملـــدرات األكـــثـــر
استهالكـا في أوروبا بعـد القنب
الـــهــنـــدي من جـــهــة وأكـــثــرهــا
ــــواد احملـــظـــورة رواجــــا بـــ ا

قانونا من جهة أخرى.
ـــشــــاكل ــــرصـــد مـن "ا وحــــذّر ا
ـتـزايـدة" الـنـاجـمـة عن االجتـار ا
بالـكوكايـ في أوروبا ال سـيما
أن هـذه الـسـوق "تـؤجج الـعـنف"
وأن اجملــــمـــوعـــات اإلجـــرامـــيـــة

"تنوّع تكتيكاتها".
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برايدنـستاين دوما بـأن الناسا
قادرة على التعامل مع اخملاطر
الــتــقــنــيــة غــيــر أن (اخملــاطــر
السيـاسية) هي غـالبا األصعب
بـالـنـسـبـة إلـى وكـالـة الـفـضاء
خـــصــوصــا بــعــد انــتــخــابــات

عـن تـقـديــرات لـلـتــمـويل الالزم
ـهـمـة بـواقع 28 إلجنـاز هــذه ا
ملـيار دوالر لـلسـنوات اخلمس
ـقـبـلـة من بـيـنـها 16 مـلـيارا ا

ركبة الهبوط على القمر.
ويــنــبــغي لــلــكــونــغــرس الــذي
ســتــجــدد ثــلث مــقــاعــده خالل
االنـــتـــخـــابـــات الـــعــامـــة في 3
نــوفـمـبـر (تــشـرين الـثـاني) أن
ـبالغ يوافق عـلى تمـويل هذه ا
الـتي تغـطي ميـزانيـات األعوام
2021 إلى 2025 لــــبـــــرنــــامج
يـعتـبره الـرئـيس دونالـد ترمب

في غاية األهمية.
وإذا صــوت الــكـونــغــرس عـلى
مـبلـغ أول بقـيـمة 3.2 ملـيارات
ـركــبـة الــهـبـوط بــحـلــول عـيـد
ـيالد  ســيـكــون في وسـعــنـا ا
هل احملـددة للهبوط االلتزام با
عـلى الـقـمـر في 2024 بـحسب
مــــا أكـــد مــــديـــر نــــاســــا جـــيم
بــرايـدنــســتــاين خالل مــؤتــمـر
أجــراه مع الـصــحــافـيــ عــبـر
الهـاتف بعد نـشر خطـة محدثة
لــبـرنــامج الــعــودة إلى الــقــمـر
(أرتـــــــيـــــــمــــــــيس). ويـــــــذكـــــــر

(كيف تقـرصن التكـنولوجـيا فكر
الـنـاس)  اسـتـعــرض فـيه آلـيـات
اقتـصاد االنـتباه الـتي شارك في
تـصــمـيـمـهـا.ويــصـرّح إرتـزشـيـد
صمّم (أدرك الناس أن مهمة ا
تـــقـــضي بـــزيـــادة اإلدمــان عـــلى
الـــــــشـــــــاشـــــــات بـــــــواســـــــطــــــة
إستراتيجيات إقناع مستقاة من
عـلم الـنـفس اإلدراكي). ويـتـطرّق
إيف ســيــتــون الــذي يـشــارك في
إدارة مجلّة “مولتيتود ”وهو قد
أشـــرف عـــلى كـــتـــاب “بــور أون
إيـكـولـوجي دو التـاسـيـون) ”من
أجل بـيـئـة انــتـبـاه سـلـيـمـة) إلى
مــفــهــوم “األمــر الــذي لــيس في
وسـعـنـا أن نـغضّ الـطـرف عـنه”
لــشــرح طــريــقــة عـمـل الـبـالغـات
وغيرها من اإلخطارات الرقمية.

{ بـــــــاريس-(أ ف ب)  –في ظلّ
انـتشـار أسـلوب الـعـمل من بـعد
ازدادت التواصالت اإللكترونية
من اتـصـاالت ورسائـل وبالغات
ما انعكس إيجابا على تطبيقات
(الفطام اإللكتروني) غير أن هذه
الـــظــاهــرة حتـــمل في طــيّـــاتــهــا

مفارقة كبيرة.
يــــتـــصـــدّر تـــطـــبـــيق (فـــورست)
الـتــايـواني قـائــمـة الـبــرمـجـيـات
دفـوعـة الـثمن في مـتـجر (آبل) ا
ّ حتــمـــيــله أكـــثــر من 40 وقـــد 

مليون مرّة حول العالم.
ـعروف ـبـدأ ا وهـو يـقـوم عـلى ا
ــيــفــيــكــايـشـن) الـقــاضي بـ(غــا
بــاســتــخــدام آلــيــة الــلــعب حلثّ
ـسـتـخدمـ رقـمـيـا بـحـسب ما ا
يــــقــــول شــــاوكــــان بي مــــؤسس

الـعمـلـية. وشـرح عـالم الفـضاء
جـونــاثـان مـاكـدويل أن مـصـدر
قـــطـــعـــة احلـــطـــام هـــو إحــدى
طـــبــــقـــات صــــاروخ فــــضـــائي
يـــــابـــــاني أطـــــلـق عــــام 2018
وخــــلّف حتــــطـــمه فـي شـــبـــاط
2019 بــقــايــا بــلغ عــددهــا 77

قطعة.
واضـطـر أعـضـاء طـاقم احملـطة
وهم روسـيــان وأمـيـركي واحـد
لالنــتــقــال مــوقــتـاً إلـى الـقــسم
الــروسي مــنـهــا لــكي يــتــسـنى
لهما إخالؤها بسرعة بواسطة
الــكــبـســولــة ســويــوز في حـال
وجـود خــطـر وهـذا مـا لم يـكن

طاف. ضرورياً في نهاية ا
ـــوقـع اإللـــكــــتـــروني وأشــــار ا
لـوكالـة الـفضـاء األوروبـية إلى
أن احملطة كانت على علوّ 421
كـيلـومـتراً فـوق احملـيطـات قبل
الــعـمــلـيـة وارتــفـعت إلى 435
كـيـلومـتراً بـعـدها وهـي تسـير
بـسـرعة  27500 كـيلـومـتر في
الـساعـة. وهـذه السـرعـة جتعل
ـركـبـة ولو أي شيء يـرتـطم با
كـــان صــغــيــر احلـــجم ســبــبــاً

رئـاسـيـة. فـبـاراك أوبـامـا ألـغى
ريخ مثال برنامج اسـتكشاف ا
(كــــــونـــــســــــتـاليــــــشـن) الـــــذي
اســـتـــثـــمــــرت فـــيه مـــلـــيـــارات

الدوالرات في عهد سلفه.
ويــقـضــــــي الـهــدف بـالـهـبـوط

عـلى الـقـطـب اجلـنوبـي لـلـقـمر
بحـــــــــسب مـدير النـاسا الذي
اســــتـــبـــــــــــــعـــد الـــعـــودة إلى
مــواقـع الــهــــــبــوط الــســابــقــة
ـــهــمـــات (أبـــولــو) عـــــنــد خط

االستواء ب 1969و1972.
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