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ـتثل للوقوف في الـسيطرة وسحب
بــنـدقـيــة نـوع كالشـنــكـوف عـلى آمـر
الـسـيـطـرة وبـعـد هـروب األشـخـاص
الــذين كـانـوا مـعه الى بــيت الـنـائـبـة
الـذي كان بالـقرب من مكان الـسيطرة
خــرجت الـغـراوي وأعـتـدت عـلى آمـر
فرزة ـفرزة بـالضـرب) مؤكـدا ان (ا ا
لـم تـدخل الى بـيت الـنـائـبـة ولم تـكن
ـقصـودة ولكـن شقـيقـها صادر هي ا
ادة فـي حقه قرار من الـقاضي وفق ا
ذكورة  وان الشرطة في الـقانونية ا
كـل واجبـاتـهـا تـراعي صـدور االوامر
ــتـهـمــ وكـذلك الــقـضــائـيــة بـحق ا
تــطـبق كل مـعـايــيـر حـقـوق اإلنـسـان
أجتــاه اي مــتــهم مــهــمــا كـانـت نـوع
ــادة الـقـانـونـيــة). وعـثـرت الـقـوات ا
االمـنـية عـلى اسـلحـة مـتنـوعـة ضمن
رخص عـمليـات ضبط السالح غـير ا
فـي مـيــســان . وقــالت خــلــيـة االعالم
االمـني في بيان تلـقته (الزمان) امس
إنه (اسـتمـرارا لعـملـيات فرض االمن
وإنـفـاذ القـانون تـواصل قوات فـرقة
الـرد السريع من خالل اللوائ األول
والـرابع عـمـلـيات الـتـفـتـيش وضبط
رخص والقـاء القبض الـسالح غيـر ا
طلوب في قضاء قلعة صالح عـلى ا
ـــحــافــظــة مـــيــســان) واضــاف ان
(الـقـوة تمـكـنت من العـثـور على ست
بــنــادق مــخــتـلــفــة وبــنــدقــيـة قــنص
واخـرى نوع بـرنو وبـندقـية جي سي
ومــسـدسـ وقـاذفـة بي ار جي سـفن
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ذهـبت الـتـطـمـيـنات الـرسـمـيـة بـشأن
امـــــكــــانـــــيــــة صـــــرف الـــــرواتب في
ـركزي مـواعـيدهـا وتـأكيـدات الـبنك ا
ــالـيـة تــوفـيــر رصـيـد كــاف لـوزارة ا
لـــتـــأمـــ الـــرواتـب ادراج الـــريــاح
وفـيـمـا تواصل الـوزارة االمـتـناع عن
إطـالق الرواتب بـرغم مضي اكـثر من
خــمـســة ايـام عــلى مـوعــدهـا  ابـدى
سـتمر ـوظفـون صدمـتهم للـتأخـر ا ا
في تـسـلـيـمـهم اسـتـحـقـاقـاتـهم وسط
صـــورة ضــبـــابــيــة بـــشــأن الـــســبب
احلــقـــيــقي لــتــأخــر الــصــرف. وأكــد
مـصدر مطـلع امس اجلمعة أن وزارة
ـــالـــيــة تـــمـــتــنـع عن إطالق رواتب ا
مــوظـفي الـوزارات كــافـة اضـافـة الى
إيـقـاف صـرف رواتب مـوظـفـي دوائر
ــصـدر في الــتـمــويل الــذاتي. وقـال ا
تـــصـــريح إن (الـــوزارة تـــمـــتـــنع عن
إطـالق رواتب موظفي الـوزارات كافة
لـشـهـر أيـلـول دون مـعـرفـة األسـبـاب
الـــتي تــقـف وراء ذلك) مــشـــيــرا الى
(إيـقـاف صرف رواتب مـوظـفي دوائر
ركزي ومن جميع الـتمويل الذاتي وا
صارف دون استثناء وهي بانتظار ا
وصـول الـتـمـويـل واإلشـعـار اخلاص
ــالــيــة لــلــبـدء بــعــمــلــيـة من وزارة ا
الـتـوزيع).وكان مـصـدر مطـلع قـد اكد
ـالــيـة لــدى الـبـنك ان رصــيـد وزارة ا
ـــركــزي يــكــفـي لــتــغـــطــيــة رواتب ا
مـوظفي الـدولة لـشهـر ايلـول اجلاري
ّحت واألشـهـر الالحـقـة. من جهـتـهـا 
الـية النـيابيـة الى ان تأخر الـلجـنة ا
صـرف الرواتب  يـرتبـط بتـأخر إقرار
ــوازنــة االحتـاديــة الــعــامـة لــلــعـام ا
اجلـاري التي ستـتأخر وقتًـا اضافيا
بـــعــد ان قــامت احلــكـــومــة بــســحب
ــان الجـراء بـعض ــوازنـة من الــبـر ا
الـتــعـديالت قـبل الـتـصـويت عـلـيـهـا.
وقـال مقرر الـلجنـة أحمد الـصفار في
تــصـريح أن (مــجـلس الــوزراء ضـمّن
مــــشــــروع  مــــوازنـــة  2020 فــــقـــرة
لالقـتـراض مـن أجل تـوفـيـر الـنـفـقات
الـضروريـة التي حتـتاجـها احلـكومة
ـــقــبل خـالل األشــهــر فـي عــمــلـــهــا ا
األخـيـرة من الـعـام احلالي) مـضـيـفا
ــركــزي تــوفــيـر أن (تــأكــيــد الــبـنك ا
ـالـيــة لـتـأمـ رصــيـد كـاف لــوزارة ا
الـــرواتـب شيء جـــيـــد لـــكن ال أحـــد
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اعــــلن رئــــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
ـقتـرح رئـيس الـكـاظـمي امس دعـمـه 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصـدر
ــانــيـة تــشــكــيل جلــنــة امــنــيــة وبــر
لـلتحقيق في اخلـروقات االمنية التي
تـتعـرض لهـا البـعثـات الدبـلومـاسية
ـقــرات الـرسـمـيـة لـلـدولـة. واعـرب وا
الـكاظـمي في تغريـدة على تـويتر عن
دعـمه للمقترحـات التي قدمها الصدر
بـ(تــشـكـيل جلـنــة امـنـيـة وعــسـكـريـة
ـانـيـة لـلـتـحـقـيق فـي اخلـروقات وبـر
الـتي تـستـهدف امن الـعـراق وهيـبته
وســمــعــته والــتــزامــاتـه الــدولــيـة) 
مــضــيــفــا ان (يـد الــقــانــون فــوق يـد
اخلـارجــ عـلـيه مـهـمـا ظن الـبـعض
عــــكس ذلـك وان حتــــالف الــــفــــســـاد
ـــنـــفــلـت ال مــكـــان له في والـــسالح ا
الـعـراق).ودعا الـصدر لـتشـكيل جلـنة
اني ذات طـابع أمـني وعـسكـري وبـر
لـلتحقيق في اخلـروقات االمنية التي
تـتعـرض لهـا البـعثـات الدبـلومـاسية
ـقـرات الرسـميـة لـلدولـة. وقال في وا
تـغـريـدة علـى تويـتـر امس انه (نـظرًا
خلـــطــورة االوضـــاع االمــنــيـــة الــتي
حتـدق بحاضر الـبلد ومسـتقبله وفي
خـضم اخلـروقات االمـنيـة التي تـهدد
هـيبة الـدولة العـراقية وتـشكل خطرًا
مـبـاشرًا عـلى حـياة ومـصيـر شـعبـنا
لحة صـلحة ا الـعزيز  لذا جند من ا
تـــشـــكـــيـل جلـــنـــة ذات طـــابع أمـــني
ـاني لــلـتـحــقـيق في وعــسـكـري وبــر

رســالــة شــديــدة الــلــهــجــة من وزيــر
اخلـارجـيـة األمـريـكي مـايـك بـومـبـيو
إلـى الــقـــادة الـــســـيـــاســـيــ حتـــمل
الكي ورئيس حتالف تـهديدا. وكان ا
الــفــتح هــادي الــعــامــري قــد رفــضــا
ـذكور الـذي أبلغ حـضـور االجتـماع ا
خـالله صـالح اجملـتـمـع بـأنـه تلـقى
اتـصـاال هاتـفـيا من بـومـبيـو أكـد فيه
ـــتـــحـــدة من اســـتـــيـــاء الـــواليـــات ا
اســتــمــرار الــهـجــمــات عــلى ســفـارة
ــــــتــــــحـــــدة وقــــــوافل الــــــواليـــــات ا
ـصــادر  فـإن الــتــحـالف.وبــحــسب ا
(بـومـبـيـو أبـلغ صـالح أن قرار إغالق
الـــســفــارة األمـــريــكــيـــة في الــعــراق
مــطــروح اآلن عــلى طــاولــة الـرئــيس
األمـريـكي)  مـضـيـفـا أنه (اذا غادرت
الــقــوات األمــريــكــيــة الــعــراق بــهـذه
الــطـريــقــة وأغـلــقت الـســفـارة بــهـذه
ـتــحـدة الــطــريـقــة  فـإن الــواليــات ا
ســتـــتــعــامل مــبـــاشــرة مع اجلــنــاة.
وسـتدخل هذه الهجمات حيز التنفيذ
تحدة لن ترحم أحدا وان الـواليات ا
ـا في ذلك حزب الـله وعصائب أهل
احلـق  وأن إغالق السـفـارة سـيـكون
له عـواقب سلبـية للغايـة على العراق
ومــسـتــقـبــله).وأضـاف بــومـبــيـو في
ـة الـهـاتـفـيـة أن (هـذا كـان آخـر ـكـا ا
حتـذيـر لـلـحـكـومـة الـعـراقـيـة التـخـاذ
إجـراءات جـادة ضـد هـذه اجلـمـاعات
اخلـــارجـــة عن الـــقـــانـــون) بــحـــسب
تـــعــبـــيــره. ومــســـاء اخلــمـــيس أكــد
الــكــاظـمي ورئــيس مــجـلس الــنـواب
مــحـمــد احلـلــبـوسي (ضــرورة بـسط

الـسـيولـة الـنقـديـة وراء عدم مـبـاشرة
وظـف ـالـية صـرف رواتب ا وزارة ا
ـــصــدر إن لـــشـــهــر ايـــلـــول . وقــال ا
ـوازنة التي الـوزارة (بانتـظار اقرار ا
تــتــضــمن فــقــرة اإلقــراض لــلــمــضي
ـــوظــفـــ ودوائــر بـــصـــرف رواتب ا
الـــتـــمــويل الـــذاتي لـــشـــهــر ايـــلــول)
اليـة بحاجة الى ثالثة مـوضحا أن (ا
ــبـالغ تــرلـيــونــات لـتــضـيــفـهــا الى ا
ـــدورة لـــديـــهـــا لـــتـــقـــوم بـــتـــوزيع ا
الـــرواتب) مــشـــيــرا الـى أن (إيــقــاف
الـرواتب يـأتـي بالـتـنـسـيق مع الـبـنك
ــركـــزي ). وانــتــقــد خــطــيب وإمــام ا
جـــمـــعـــة مـــســـجـــد الـــكـــوفـــة هــادي
الــدنــيـنــاوي الــفـوارق الــهــائـلــة بـ

ـسـؤولـ ورواتب الـرعـيـة . رواتـب ا
وقـال الـدنـينـاوي في خـطـبة اجلـمـعة
إن (رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء لم يف
بـوعـوده التي وعـد بتـحقـيقـها ألبـناء
الـشـعب الـعراقـي) متـسـائالً (أي وعد
مـن وعـود االــكــاظــمي حتــقق  فــأين
مـفردات البطاقة الـتموينية مثالً )!!??
كــمـا انــتـقــد (الـفــوارق الـهــائـلــة بـ
ـوظـف سـؤولـ ورواتب ا رواتـب ا
مـن الــرعـــيـــة) الفـــتـــاً إلى إن (رواتب
الي ـسؤول تـصل إلى عشرات ا ا
 بـينـما رواتب الرعـية ال تكـفيهم إلى
مـنتصف الشهر) .  ودعا إلى (حتويل
مــيـزانـيـة الــبـطـاقــة الـتـمـويــنـيـة إلى
أمـــوال يــتم تــوزيـــعــهــا عـــلى ابــنــاء
الـشـعب ) مـختـتـماً خـطـبته  بـالـقول

االســتـثــمــاريـة) مــوضـحــا أن (ورقـة
اإلصـالح احلكـومي لهـا أثـر كبـير في
مــوازنـة  2021 لــعـدم حتـقــيـقـهـا في
الية طلب موازنة  2020 وأن وزيـر ا
الية إلعدادها وهي وقـتاً من اللجنة ا
حتــتـاج إلى تــأنٍ ودراسـة وتــخـطـيط
وتـــشــــاور من أجل تــــســـلـــيم ورقـــة
حــقــيـقــيــة تـعــتــمـد عــلــيـهــا جــمـيع
ـالـية فـضالً عن مـؤسـسـات الـدولـة ا
ـــســتـــقــبل ورسم حتـــقــيـق أهــداف ا
خــريــطـــة مــالــيــة جــديــدة في الــعــام
ـالـية ـقـبل). وكـان عـضـو الـلـجـنـة ا ا
جــمـــال كــوجــر قــد اكــد قــبل ايــام ان
ــوظـفـ احلــكـومــة سـتــدفع رواتب ا
ـقـبـلـة من خـالل االقـتراض لـألشهـر ا
الــداخــلي وانـهــا ضـمــنت في قــانـون
مــوازنــة  2020 فــقــرة تــمــكّــنـهــا من
احلـصـول على قـرض داخـلي . وتابع
ــان عـلى أنـه (من دون مـوافــقـة الــبـر
هـذا الـفـقـرة لن تـسـتـطـيـع احلـكـومة
دفـع الــرواتـب) مـــؤكــدا أن (مـــجـــلس
ـوافقة الـنواب سـيكـون مجبـراً على ا
عــلى اقـتـراض احلــكـومـة الــعـراقـيـة
ــوظــفــ حــتـى يــتم تــأمــ رواتب ا
وصرفها في وقتها احملدد) مستدركا
ـوافـقـة سـتـكـون مـشـروطة ولن ان (ا
نـوافق لـلـحـكومـة بـاالقـتراض كـيـفـما
وافـقة فـقط على تـريد  بل سـتكـون ا
ــوظـــفــ االقـــتـــراض لــدفع رواتـب ا
ــبـالـغ مـحــددة ) كـمــا اكـد مــصـدر و
ـــاضي أن قـــلـــة مـــطــــلع الـــثالثــــاء ا

(أمـا كفاكم سرقات وامـتصاص لدماء
وظـفون صدمتهم األبـرياء ). وابدى ا
ــســتــمــر في صـرف جــراء الــتــأخـر ا
الـرواتب . وألقوا اللوم في منشورات
وتــعــلــيـقــات عــلى مــواقع الــتـواصل
ـــالـــيـــة االجـــتــــمـــاعي عـــلـى وزارة ا
ــصـارف احلـكـومـيــة في الـتـسـبب وا
ـــصـــارف بــــذلك . واوضـــحــــوا ان (ا
بـدورها تتـأخر في الصـرف حتى عند
تـــلـــقــيـــهـــا اشــعـــارات الـــصــرف من
الــوزارة) مــضــيــفــ ان (االجـراءات
والــتـصـريــحـات احلــكـومـيــة لم تـعـد
مـوضع ثـقة لـديـنا بـعـد ان تأكـدنا من
ان الــتـطــمـيـنــات الـرســمـيــة بـصـرف
الـــرواتب كــانت عــبـــارة عن تــخــديــر
لـالعــصـــاب).مـن جـــهــة اخـــرى نـــفى
مـــصــرف الــرشـــيــد مـــا تــردد تــوقف
الـــــســــلـف والــــقـــــروض في فـــــروعه
وتـــرويـــجـــهـــا عن طـــريـق اصـــحــاب
ـكاتب االهلـيهة فـقط. وقال في بيان ا
امـس انه يــنـفـي مــا تـنــاولــته بــعض
ـواقع والصفحات عن توقف ترويج ا
صرف الـسلف والـقروض في فـروع ا
ــكـــاتب واعـــطـــاء احلق الصـــحـــاب ا
وظف صرف ا االهلية فقط  وحذر ا
ــتـقــاعــدين من (الـتــعـامـل مع تـلك وا
ـكـاتب) مـخـلـيًـا مـسـؤوليـته من (اي ا
تــبــعـات مــالــيــة او قـانــونــيه ).وأكـد
صـرف مـفـتوحه الـبـيـان ان (ابـواب ا
الســتـقـبــال وتـرويج  جـمــيع الـسـلف

والقروض من غير اي وسيط).

ــقـر الــبــحث ضـمـن مـحــور  قــيـادة ا
ــتـقـدم بـكــركـوك  كـمــا عـثـرت عـلى ا
مــضــافـة أخــرى حتـتــوي عــلى مـواد
تـمـوينـية وأسـلحـة ومواد مـتفـجرة)
وتــابع  أن (الـقـوات عـثـرت عـلى 13
مـــضـــافــة ونـــفق في احملـــاور كـــافــة
احملــاورواألخــطــر بـيــنــهــا هــو حـقل
الـعـبـوات الـنـاسـفـة الـذي  تـدمـيره
فـي صالح الدين). وافاد مصدر امني
ـقـتل مزارع بـانفـجـار عبـوة ناسـفة
داخـل بـسـتـانـه في ديـالى. وأصـدرت
ـدني تــوضـيــحـا مــديـريــة الـدفــاع ا
لــــــســـــحـب الــــــدخـــــان األســــــود في
ـديرية في بيـان تلقته بـغداد.وقالت ا
دني (الـزمان) امس إن (فرق الدفاع ا
كــافـحـت حـريــقـا انــدلع داخل كـمــيـة
ـسـتـعـمـلـة في كـبـيـرة من االطـارات ا
ســاحـة مــتـروكــة في مـنــطـقــة شـارع
نـيـسـان خـلف الـبـيت الـيـابانـي بحي

العامل). 
وفـي مـــيـــســــان  اوضـــحـت قـــيـــادة
الــشـرطــة مالبـســات مـداهــمـة مــنـزل
الــنــائــبــة عن احملــافــظـة دالل حــسن
الــغـراوي. وذكــر بـيــان لـلـشــرطـة انه
(حــسب الـتـوجـيــهـات والـتـعــلـيـمـات
الــــصـــادرة من وزارة الــــداخـــلـــيـــة 
شــرعت مــفــرزة من شــرطــة مــيــسـان
ـتـهم بـتـنــفـيـذ الـقـاء الـقـبض بـحق ا
ادة 342 م,ح م شـقيق النـائبة وفق ا
من قـانون العـقوبات) مـشيرا الى ان
(الـقوة نصبت كمينا وسيطرة جوالة
في مـدخل العمارات احملاذيـة للمعهد

سـيطـرة الدولـة وسيـادة مؤسـساتـها
وأهــــمـــيــــة حـــفـظ أمن الــــبـــعــــثـــات
الــدبــلـومــاسـيــة ومالحــقــة مـنــفـذي
االعــتـداءات وفــرض الـقــانـون) خالل
لـــقــاء جـــمــعـــهــمـــا لـ(بــحث مـــجــمل
مــسـتــجــدات األوضـاع والــتـحــديـات
الـتي تواجـه البالد والـسبل الـكفـيلة
لــتـخـطي األزمــات). وفي تـطـور الفت
ابــدى حتـالف الـفــتح رفـضه وإدانـته
(ألي عـــمل يـــســـتـــهــدف الـــبـــعـــثــات
الــدبــلــومــاسـيــة) داعــيــا (الــقــضـاء
واألجـهزة االمنـية إلى الوقـوف بحزم
وقـــوة وإنـــهـــاء مـــســلـــسل اخلـــطف
واالغـــتــــيـــاالت وإثـــارة الـــرعب بـــ
الــنـاس).وبــالـتــزامن أصـدرت هــيـئـة
احلـشد الشـعبي بيانـا تبرأت فيه من

(أي عــمـــلــيــات مــشــبــوهــة ونــشــاط
عــســكـري غــيـر قــانــوني يــسـتــهـدف
مصالح أجنبية أو مدنية). وهذه هي
ـرة األولى الـتي تـصدر فـيـها هـيـئة ا
احلـشد وحتالف الـفتح بـيانات إدانة
الســتـهـداف الـبـعـثــات األجـنـبـيـة في
الـــعــراق.وشـــدد حتـــالف الــفـــتح في
ـهمة بـيانه عـلى ضـرورة (االلتـزام با
االســاســيــة االولى لــهــذه احلــكــومـة
وهي بسط االمن واعادة هيبة الدولة
ـنــاسـبــة الجـراء ــنـاخــات ا وخــلق ا
انــتــخــابــات مــبــكــرة حــرة ونــزيــهـة
وعـادلـة) مـؤكدا انه ( ال خـيـار سوى
خـيــار بـنـاء الـدولـة الـعـادلـة الـقـادرة
عـــلى بـــسط االمن وتـــأمــ احلـــيــاة
ة لكل مواطن عراقي). احلرة  الكر
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ـان الــيـوم الــسـبت جــلـسـة يــعـقــد الـر
ناقـشة قانون االنتـخابات بعد خـاصة 
اتـفــاق سـيـاسي عـلى اجنـاز الـتـشـريع
ـا يــحـقق تـطـلـعـات الـشـعب بـأجـراء
اقــتـراع نـزيه وشـفـاف يـلــبي الـتـمـثـيل
احلـقـيـقي للـمـكونـات. وصـوت اجمللس
ــاضي بــرئــاســة مــحــمــد اخلــمــيـس ا
احللبوسي على قانون نقابة التمريض
وانـهى اتفـاقيـة بشـأن انشـاء التـحالف
ي لالراضي اجلافـة. وأكدت جلنة الـعا
الـصحـة والـبيـئة الـنيـابيـة أن القـانون
يـضم الـعـديد من االمـتـيـازات لشـريـحة
ــمـرضــات.وقـال عــضـو ــمـرضــ وا ا
الــلــجــنـة الــنــائب غــايب الــعــمـري في
تـصــريح امس ان (هـذا الـقـانـون يـهـتم
هي شـريـحة بـشـريـحة كـبـيـرة ومـهمـة 
ـمرضات) مبـينا ان (هذا ـمرض وا ا
وفيه الـكثـير من الـتـشريع ذات أهـميـة 
مـنــهـا إعـطـاء شــخـصـيـة االمــتـيـازات 
مـعـنـويـة لـلـمـؤسـسـة غـيـر احلـكـومـيـة
الكــات الــتي الـــتي تــهــتم بـــشــؤون ا
تـــنـــضــوي حتـــتـــهـــا إضــافـــة إلى أن

الـقانـون يهـتم بقضـايا إداريـة ومهـنية
واجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــاديــة) ,وتـــابع ان
(الـقانون سيكون هو األساس للمطالبة
ـمرض ومـكاسبـهم وتنظيم بـحقوق ا
عــمـلـهـم) مـؤكـدا ان ( الــلـجـنــة عـمـلت
طــــوال أشـــهــــر من أجل إكــــمـــال هـــذا
والتـصويت عـليه في مـجلس الـقانـون 

النواب). 
وطــالـبت الــنـائـبــة اال الـطـالــبـاني بـان
ــئــة من قــيـادة تــكــون لــلــمـراة 50 بــا

ـمـرضـات تـقـديـرا لـدورهن االنـسـاني ا
والـبـطـولي. فـيـمـا تـرأس الـنـائب االول
لـرئـيس اجملـلس حـسـن كـر الكـعـبي
اجـتماعـا موسعـا للجـنة االمن والدفاع
الـنيـابيـة لبحث الـتعـديالت واللـمسات
االخـــــيـــــرة عــــلـى قـــــانــــون اجلـــــرائم
ـعـلــومـاتـيـة بـغـيـة اسـتـكـمـال اقـراره ا

قبلة.  خالل اجللسات ا
وقــال الـكــعـبـي بـحــسب بـيــان مـكــتـبه
االعـالمي انـه (والهـــــمــــيـــــة عـــــدد من
الـــقـــوانــ وخـــاصـــة قـــانــون جـــرائم
ـعـلومـات االلـكتـرونيـة وقـانون حـرية ا
الــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر وقــانــون حق
ـعلومـة  بادر اجمللس احلـصول على ا
وألول مـرة الى عـقد اجـتمـاعات وورش
ــنـــظــمــات ونـــدوات بــهــدف اشـــراك ا
واالحتـادات والنـقابات وجـهات علـمية
بــحـثــيـة وقــطـاعــيـة في صــيـاغــة هـذه
قترحات الـقوان واالستماع لآلراء وا
وتــضـمـيــنـهـا لــبـنـود الــقـانـون  وذلك
ـواطنـ وانـهاء الهـمـيتـهـا في حيـاة ا
ـظاهـر الـسـلبـيـة الـتي ما الـعـديـد من ا
كــانت لــتـحــدث لـو كــان هــنـاك قــانـون
ان يـعـاجلـها) مـؤكـدا ان (رئـاسة الـبـر
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ـشـتـركـة اجنـزت قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
هم) مـاوصـفـته بـالـعمل (الـكـبـيـر وا
مـعلنة عن نتـائج عملية أمـنية نوعية
انـطـلـقت بـهـا الـقوات لـتـدمـيـر بـقـايا
فـلول داعش في احلدود الفاصلة ب
ــتــحــدث ثـالث مــحــافــظـــات.وأفــاد ا
الــرســمي بــاسم قـيــادة الــعـمــلــيـات
الــــلــــواء حتـــســــ اخلــــفــــاجي في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امـس بأن
(الــقـــوات األمــنــيــة عــثــرت عــلى 13
مــضــافـة ونــفق وحــقل خــطـر يــعـود
لـــداعش  ضــمن الـــنــتـــائج األولــيــة
لـعـمــلـيـة الـتـفـتـيش الـتي تـسـتـهـدف
احلـدود الـفـاصـلـة مع قـيادتي صالح
الــدين وعــمـلــيــات ديـالى وكــركـوك),
واضـاف ان (القوات عـثرت على حقل
لـلـعبـوات الـناسـفـة يحـتـوي على 24
عـبوة على شكل جلـكانات أو صفائح
سعة الواحد  20 لتر  تدميرها من
قــبل الــهـنــدســة الـعــسـكــريــة ضـمن
مـحور عمـليات صالح الـدين) مؤكدا
أن (تــدمـيـر هــذا احلـقل يــعـد اجنـازا
كـبـيـرا جـدا ومـهـمـا) مـشـيـرا الى ان
(مــحــور عــمـلــيــات ديـالـى تـمــكن من
الــعــثــور عـلـى مـضــافــتــ في قــريـة
الـبوغنام حتتويان على مواد إدارية
وغذائية ومالبس) مبينا ان (القوات
ــشــتـركــة عــثــرت عـلـى مـضــافــتـ ا
ومــــواد طـــبــــيـــة ودراجــــات نـــاريـــة
يــسـتـخـدمـهـا الــعـدو خالل عـمـلـيـات

ــضــبــوطـة ــواد ا  الــتــعــامل مع ا
أصـوليـا). واعتـقلت مـفرزة أمـنية من
مـركـز شـرطـة الـعـرب الـتـابع لـقـضـاء
ـادة الــزبــيــر مـتــهم مــطــلــوب وفق ا
(456) مـن قانون الـعقـوبات الـعراقي
ـــــتــــــهن عـــــمــــــلـــــيـــــة الــــــنـــــصب
واالحـتيال.وذكرت شرطة البصرة في
تهم بـيان تلقته (الزمان) امس  ان (ا
ـواطـنـ مـقابل يـأخـذ  االمـوال من ا
تـرويـج مـعـامالت تـعـويـضـيـة عن كل
مـعـاملـة يتـقاضى الف ومـائة دوالر),
مـبيـنا ان (عـملـية الـقاء القـبض تمت
بــعـد ورود مـعــلـومـات دقــيـقـة تــفـيـد
ــتــهم وبــاالتــفــاق مع بــقــيـــام هــذا ا
مــوظـــفــ في احــدى دوائــر الــدولــة
بـترويج معامالت غيـر اصولية. تمت
إحــالـتـه الى الـقــضـاء لــيـنــال جـزاءه

العادل).

حتس اخلفاجي

وبـجـهـود حـثـيـثـة تـبـذلـهـا جلنـة االمن
والـدفـاع وجلـان اخـرى  حـرصت عـلى
اجــراء تــعـــديل شــامل عــلى الــقــانــون
ـئـة من اصل ـذكـور وبـنـسـبـة  80 بـا ا
مـــســـودة الــقـــانـــون احملـــالــة جملـــلس
الـنواب) الفتـا الى ان (العراق سـيكون
من الـبلدان القليلـة التي تمتاز بتشريع
قــانــون مــتــخــصص بــهــذا الـنــوع من
اجلــرائم الـتي لم تــعـاجلـهــا الـقـوانـ
ـة) ومـضى الى الـقـول ان (هـذا الــقـد
الـقــانـون هـو لـيس حلـمـايـة الـدولـة او
ــســؤول بل هــو مـخــصص حلــمــايـة ا
ـــواطن من اجلـــرائم االلـــكـــتــرونـــيــة ا
ومـظاهـر االبتـزاز التي يـتعـرضون لـها
جــراء الـتــوسع في اســتـخــدام وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي) واشـار الى ان
واطن (بـنود القانون صممت حلماية ا
سـؤول كمـا يعـتقـده البعض), ولـيس ا
ــــنــــظـــــمــــات واالحتــــادات داعــــيـــــا ا
ــراكـز واجلــمــعــيــات واجلــامــعــات وا
ــتــخــصــصـة فـي مــجـال الــبــحــثــيــة ا
ــعـلـومــات الى (تـقـد تــكـنـولــوجـيـا ا
ـعنية او الى مـقترحاتـهم الى اللجان ا

مجلس النواب).

اال الطالباني
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ســجــلت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة
 4593 اصـــابــة مــؤكـــدة بــكــورونــا
وشــفـاء  4505 وبــواقع وفــيـات 68
ـوقـف الـوبـائي لـيـوم حــالـة ضـمن ا
امـس اجلـمــعــة. واطـلــعت (الــزمـان)
وقف الـيومي الـصادر عـلى جـدول ا
مـن الوزارة امس وتـضمـن (تسـجيل
 4593 حـالة اصابة مؤكدة بكورونا
وبــواقع شـفـاء  4505 حــالـة ووفـاة
 68 حــــــالـــــة) واضــــــاف ان (عـــــدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة لـيوم امس
ــــجــــوع كــــلي بــــلــــغت  20662 و
 2162547 حــــالــــة مــــنــــذ ظــــهـــور
اجلــائـحـة) مــشـيــرا الى ان (صـحـة
ـــوقف بـــغـــداد الـــكـــرخ تـــصـــدرت ا
الـيومي بتسجيل  814 حالة اصابة
و 810 حــالـة شـفــاء من اجلـائـحـة).
وقــررت الـلــجـنــة الــعـلــيـا لــلـصــحـة
والــسالمــة الــوطــنـيــة الــغــاء حــظـر
الـــتـــجــوال اجلـــزئي في الـــبالد في
الــــوقت الــــذي اعــــلــــنت فــــيه وزارة
ـقبـلة الـصحـة عن اسـتراتـيجـيتـها ا
في مـواجهة كورونا بعد رفع احلظر
اجلـــزئي. وعــزت الــصـــحــة ارتــفــاع
اإلصــابـات بــكـورونــا في الـبالد الى
عـــدم تـــنـــفـــيـــذ الـــعــقـــوبـــات بـــحق
.وقال وكـيل الـوزارة حازم اخملـالـفـ
اجلـــــمـــــيــــــلي تـــــصـــــريـح امس إن
(اســـتـــمــرار تـــســـجـــيل اإلصـــابــات
بــكـورونـا مـؤشــر خـطـر) مـؤكـدا أن

(عـــدم تــنـــفـــيــذ الـــعــقـــوبـــات بــحق
اخملــالــفــ أدى إلـى الــزيــادة بــعـدد
اإلصـابـات),وتـابع ان (وضـع البالد
االقـتصـادي استـدعى اتـخاذ قرارات
بـفـتح احلـظـر) مبـيـنـا ان (إجراءات
الــصــحـــة تــنــصبُّ  بــشــأن تــوفــيــر
ــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات واالســــــرَّة ا
). وافـاد مـصـدر طـبي واألوكـسـجـ
امـس بتـسجـيل حالـتي وفاة و148
اصـابة جديدة بـفايروس كورونا في

ــــــصـــــــدر إنه  ذي قـــــــار.وقــــــال ا

(تـــســـجـــيل 148 اصـــابـــة جـــديـــدة
بـــكـــورونـــا وحـــالـــتي وفـــاة في ذي
قـار).وبلـغت حصـيلـة كورونا 32.5
مـليـون إصابة و 990 ألف وفاة في
 210 دول ومــنـاطق فــيـمـا تــتـزايـد
اآلمــال بــشــأن الــعــثــور عــلى لــقــاح
مــضـاد لــلــفـايــروس مع زيـادة زخم
ـوجـة الـثانـيـة في أوروبـا.وأعـلنت ا
شركة نوفافاكساألمريكية أنها بدأت
ـــرحـــلـــة  3 من فـي بـــريـــطـــانـــيـــا ا
الـتــجـارب الـسـريـريـة عـلى لـقـاحـهـا

ضاد لكورونا ليصبح بذلك اللقاح ا
الـتجريبى  11 فـي العالم الذي يبلغ
رحلة النهـائية.وقالت الشركة هـذه ا
إن (  10 آالف مــــتـــطــــوع تـــتـــراوح
أعــــمــــارهـم بـــ  18و 84 عــــــامـــــا
ســيــشــاركــون في هــذه الــتــجـارب).
وجتـــاوزت حــصـــيـــلــة كـــورونــا في
ـتحدة  7 مـالي إصابة الـواليات ا
ــئــة من ــثل أكــثــر من 20 بــا ــا 
ي وذلك بعد أيام من اإلجمالى العا
جتـــاوز الــوفــيــات  200 ألـف وهـو
ـوت أكـثـر من األكـبـر في الـعـالم. و
 700 أمـريكي يوميا بسبب كورونا
ووفـقا إلحصاء  فقد زاد عدد حاالت
اإلصـــــابـــــة في نـــــصف الـــــواليــــات
األمــريـكـيـة اخلـمــسـ هـذا الـشـهـر
وسـجلت  10 واليـات زيادة قـياسـية
في عدد اإلصابات اليومية.وارتفعت
اضى اإلصابات اجلديدة األسبوع ا
بـــعـــد انــخـــفـــاضــهـــا عـــلى مــدى 8
أسـابيع متـتاليـة. ويعتـقد خبراء في
الـصحـة أن الزيـادة ترجع إلى إعادة
دارس واجلـامعـات فضال عن فـتح ا
احلفالت خالل عطلة عيد العمال في
اآلونــة األخــيــرة . وعــدد اإلصــابـات
ــؤكــدة بـالــفـايــروس في الــواليـات ا
ـتحدة هو األعلى في الـعالم تليها ا
الـهـنـد بـعـدد يـبـلغ  5.82 مـلـيـون ثم
الــــبـــرازيل  4.6 مـــلــــيـــون ويـــبـــلغ
مـتوسط اإلصابات اليومية اجلديدة
ــتــحــدة حــالــيـا 40 فـي الــواليــات ا

ألفًا.
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سجلت مراصـد الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل 
حافظة السليمانية بقوة  3.1  درجة عـلى مقياس ريختر وهي ثالث هزة حدوث هـزة 
تـشهدهـا احملافظـة خالل ثالثة أيام مـتتالـية. وذكر تـقرير اطـلعت علـيه (الزمان) امس
ان (الهزة حدثت صـباح امس اجلمعة في جنـوب غرب ناحية سنكاو فـي السليمانية ,
بـلغت قوتها  3.1 وتـبعد  24 كيـلومترا جـنوب غرب الـناحية,لم يـثبت الشـعور بها من
ـقبلة في واطـن هناك).كـما توقعت األنـواء اجلوية  حالة طـقس األيام األربعة ا قبل ا
الـبالد.وذكر الـبيـان  ان (طقس الـيوم الـسبت سـيكـون في الوسط واجلـنوب مـشمـساً
) ,مـشـيـراً الى ان (درجـات احلرارة الـعـظـمى في بـغداد حاراً وفـي الشـمـال مشـمـساً
عدل  41 وفي البصرة 46) مبينا ان (طقس غد االحد سيكون في الوسط ستكون 
مـشمـساً ودرجـات احلرارة تـنخـفض قلـيالً عن اليـوم السـابق وفي الشـمال مـشمـساً
ترتفع خاللـه درجات احلرارة قليالً وفي اجلـنوب مشمسـاً وحاراً حيث تكون درجات

احلرارة مقاربة لليوم السابق).
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اخلروقات التي تتعرض لها البعثات
ا قـرات الرسمـية  الـدبلـوماسيـة وا
ـصـلـحـة الـعراق فـي احملافل يـضـر 
الـدولـيـة)  مـؤكـدا ضـرورة (ان تـعلن
نـتـائج الـتـحـقيق لـلـرأي الـعـام ضمن
ســقـف زمــني مــحــدد لــكي يــتم اخــذ
االجــراءات الـقــانـونــيـة الــتـنــفـيــذيـة
الـالزمة حـيـال ذلك). واخـتـتم الـصدر
تــغـريـدته بـالــقـول ( ومع عـدم حتـقق
ذلك فـسـتـكـون احلكـومـة مـقـصرة في
عــمـلــهـا السـتــعـادة الــهـيــبـة وفـرض
األمـن). وعـــقـــد الــــكـــاظـــمـي مـــســـاء
اخلــمـيس اجـتــمـاعـاً مــهـمًـا مع قـادة
الـقــوى الـسـيـاسـيـة الـشـيـعـيـة وسط
انـباء افادت بـنقل رئيس اجلـمهورية
بـرهم صـالح رسـالـة تهـديـد قـوية من
تحدة جراء تكرار تعرض الـواليات ا
ـصــالح االمـريـكـيـة في الـعـراق الى ا
هــجـمـات.  وحــضـر االجـتــمـاع الـذي
ـنـطـقـة عـقـد فـي مـكـتب الـكـاظـمي بـا
اخلــــضــــراء رؤســــاء ائـــتـالف دولـــة
ــالـــكي وائــتالف الـــقــانــون نـــوري ا
الـنصر حيدر العبادي واحلكمة عمار
احلـكيم ونـصار الـربيـعي عن حتالف
ســائــرون  وفــالح الــفــيــاض رئــيس
كــــتـــلــــة عـــطــــاء وآخــــرون .ونـــاقش
االجـتمـاع مسـتجـدات الوضع االمني
واسـتـهـداف البـعـثـات الـدبلـومـاسـية
بـــاالضــافــة الى مــلـف االنــتــخــابــات
وحـسم قـانـونـهـا وقـضـايـا سـيـاسـية
وأمـنية.  وافـادت تقاريـر بنقل صالح
خالل اجــتــمـاع الــقـوى الــســيـاســيـة
ـاضي والــرئـاسـات الـثالث االثـنـ ا

∫…—U¹“

رئيسة الهيئة
الوطنية

لالستثمار في
زيارة تفقدية
شروع
مستشفى
احلس في

كربالء
يــتـــوقع مــا ســيــحـــصل في األشــهــر
ا تكـون احلكومة ـقبلـة بالتـالي ر ا
فـي مـــــوقـف مــــــحـــــرج أمــــــام تــــــلك
االلـــتــزامـــات) واوضح الـــصــفــار أن
ــوظـــفـــ اذا كـــانت فـــعال (رواتـب ا
ـقـبـلـة بـكل تـأكـيد مـؤمـنـة لألشـهـر ا
ـتقـاعـدين مـؤمـنة فـسـتـكـون رواتب ا
أيـــضـــا)  مـــضـــيـــفـــا انه (بـــحـــسب
مـعلوماتنا فأن هـناك سيولة متوفرة
لــدفع الــرواتب لــهـذا الــشــهـر ايــضـا
بــاالعــتـمــاد عــلى مـبــلغ االقــتـراض)
مـوضـحا ان (رواتب االشـهـر القـادمة
ســـتــمــول من خالل تـــشــريع قــانــون
ـشــروع أرسل جملـلس ــوازنــة الن ا ا
الـنـواب ونـتوقع اقـراره خالل شـهر)
مــؤكـدا ان (اسـبــاب الـتـأخــيـر تـعـود
الية سـواء فنية او ادارية). لـوزارة ا
كـما اكد عـضو اللـجنة صـادق مدلول
فـي تصـريح إن (إقرار مـوازنة 2020
مكنـة سيحقق الكثير من بـالسرعة ا
ــوظــفـ ــطــالب مــنــهــا رواتـب ا ا

ـــعــيـــنـــ اجلــدد واحملـــاضــرين وا
ـشـمـولـ بـقـرار 315 اجملـانـيـ وا
ـــنـــقـــولــ مـن وزارة إلى أخــرى وا
ـشـاريع واألوائـل عـلى الـكــلـيــات وا





www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كـشف عضـو جلـنة مـراقبـة تـنفـيذ
البرنـامج احلكومـية محـمد شياع
السوداني عن سبب سحب قانون

وازنة لسنة 2020. ا
وقال السوداني في بيان مقتضب
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (سـحب
ــوازنـــة جــاء نـــتــيـــجــة قــانـــون ا
اجتماع الرئاسات الثالث والقوى

السياسية).
الية النيابية أنّ وأعلنت اللجنة ا
احلـكـومـة قـامت بـسـحـب مـشروع
ــان بـعـد مـوازنـة  2020من الــبـر

يوم واحد من تسليمها. 
وافــــــصـح رئــــــيـس اجلــــــبــــــهــــــة
الـتـركـمـانـيـة ارشـد الصـاحلي عن
ــلــفــات االربــعــة الــتي طــرحــهـا ا
رئـــــيـس الـــــوزراء بـــــاجـــــتـــــمــــاع
الـرئــاســات الـثالث وقــادة الــكـتل

السياسية.
وقـال الـصاحلي في بـيـان اطـلعت
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عليه (الزمـان) امس  إن (الكاظمي
طـرح خالل اجـتـمـاعه بـالـرئـاسات
الـثالث وقـادة الــكـتل الـســيـاسـيـة
ــوازنــة وتــفــاصــيــلــهـا مــلــفــات ا
ا يطلبه وقانون االنتخابات وفقا 
الــــشــــارع الــــعــــراقي واجــــراءاته
وأهمـية السـيطرة عـلى اخلارج
عـن الــقـــانــون الــذيـن يــقـــصــفــون
البعثات الدبلوماسية وتاثيراتها
فضال عن ملف مكافحة الفساد).
 واشار الى ان (القوى التركمانية
طـالــبـتـه خالل االجـتــمـاع بــاعـادة
النظـر بالتعـيينات االخـيرة كونها
لم حتـــقـــيق الــتـــوازن الـــوطــني),
وتـابع ان (االجـتـماعـات مـسـتـمرة
لتـمـريـر قـانـون االنـتـخـابـات وفـقا
ــتـــعـــددة واحملــكـــمــة لــلـــدوائـــر ا
وازنة االحتادية ومن ثم قـانون ا
بـعــد ارسـالــهــا من احلـكــومـة الى

ان).  البر
ـالـيـة الـنـيـابـية وافـادت اللـجـنـة ا

بـــإعـــادة قـــانــــون الـــتـــقـــاعـــد الى
احلـكــومـة بــسـبـب احـتــوائه عـلى
جنـبـة مـالـيـة.وقال عـضـو الـلـجـنة
جمـال كوجـر في تصريح امس ان
(عـــلـى مــجـــلـس الـــوزراء حتـــديــد
مـــوقـــفـه من الـــقـــانـــون) ,مـــؤكـــدا
(وجــــود شــــرائح حتــــتــــاج لــــهـــا
احلـكـومـة في الـتـعـيـينـات تـسـبب
جــنــبــة مــالـيــة فــضال عـن وجـود
مــوظــفـ غــيــر مـحــســوبــ عـلى
ــتـقــاعــدين وهم خــارج اخلــدمـة ا
لـذلك طـالـبـنــا احلـكـومـة بـتـحـديـد
مــوقــفـــهــا مــنــهم بــاعــادتــهم الى
اخلدمة أو إحالتهم على التقاعد).
ولم يـــحــــصل مـــوظــــفـــو الـــدولـــة
احملـــالـــون الى الـــتـــقـــاعـــد وفـــقــا
لـلقـانون اجلـديـد على أي مـبلغ أو

راتب.
ولفت كوجر إلى أن (اللجنة وبناءً
سـجلة ـالحظـات ا على عـشرات ا
رفـعت مـقـتـرحـات بشـأن اسـتـثـناء

بعض الـفئات من تـطبيق الـقانون
ـاسـة خلـبـراتهم نـظـرا لـلـحاجـة ا
ومــــنــــهم مــــهــــنـــدســــو الــــســـدود
واخلـــبـــراء فـي جـــمـــيع اجملـــاالت
واالطــــــــبــــــــاء والــــــــطــــــــيــــــــارون
واالخـــــتـــــصـــــاصـــــات الـــــنـــــادرة

عقدة).  وا
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وفي وقـت ســابق قــدم الـســوداني
مـــقــتـــرحـــات الى رئـــيس الــوزراء
الطالق الرخصة الوطنية الرابعة.
واطــلــعت (الــزمــان) عــلى وثــيــقـة
جـاء حتــمـل تـوقــيـع الـســوداني  ,
فيـها انه (لغـرض النـهوض بواقع
االتــصــاالت وحتــســ اخلــدمــات
وتأسيس شـركة للرخـصة الرابعة
نأمل قيام مجلس الوزراء بأصدار
قـــرار يـــتـــضـــمـن تـــكـــلـــيف وزيـــر
الــــتـــخــــطـــيـط بـــأعــــادة اجلـــدوى
االقتـصـاديـة ومـتـطـلـبـات الـشـركة
ــزمع تــأســيــســهــا) ,داعــيــا الى ا

تـكـون إيـقـاف تـنــفـيـذ وهي لـيـست
خــطـرة) واكـد (شـيء غـريب ..هـذا

االستثناء). 
بدوره دعا اخلبيـر القانوني طارق
ـــــان الـى االســــراع حـــــرب الـــــبــــر
بــتـشــريع هــذا الــقــانــون وقـال في
تــعـــلـــيق تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس
مـــخــاطــبــا الـــنــواب (اســرعــوا يــا
ـــانــيـــ فـي تـــشــريـع قـــانــون بـــر
اســتـبــدال احلــبس بــالــغــرامـة مع
توسيع شـموله بحـيث يشمل كذلك
من بــقي من مــدة عــقـوبــته خــمس
ـا ان مـسودة الـقـانون سـنـوات طا
حـــددت اخلـــمس ســـنـــوات حـــبس
ـدة كــحــد اعـلـى السـتــبــدال هــذه ا
بـالـغـرامـة) مـوضـحـا انه (يـحصل
دة عشر سنوات مثالً ان محكومًا 
اكـمـل خـمس سـنـوات وبـقـيت مـدة
خـمس سـنوات من حـكـمه فـهو في
اثل مـن  احلكم مـركـز قـانونـي 
دة علـيه بخـمس سـنوات لـوحده ا
الـبـاقـية من احلـكم وبـالـتـالي ال بد
ن من شمـوله باالسـتبـدال اسوة 

كان حكمه خمس سنوات فقط).
 وشـدد حـرب عـلى وجـوب (تـقـلـيل
ـستـثـناة من االسـتـبدال احلـاالت ا
لـكي يـكـون التـطـبـيق واسـعاً يـنـقذ
ـوازنــة من الـنـفــقـات الـتي كـاهل ا
تـصـرف عـلى احملـكـومـ  وتـوفـير
مـــورد مـــالي لــــلـــمـــوازنـــة وجـــعل
االسـتبـدال اثـناء احلـكم وال حـاجة
طـالعـة مدعي عـام دائرة االصالح
واالكــتـــفـــاء بـالئــحـــة مـــدعـي عــام
احملــكــمـة). واعــلـن الـنــاطق بــاسم
الـقــائـد الــعـام عن  نـتــائج عـمــلـيـة
اســـود اجلــــزيــــرة بــــعـــد يــــوم من
انطالقـها غـرب العـراق للـبحث عن

مـــطــلــوبــ والـــتــحــري عن اوكــار
داعش. وقـال الـلـواء يـحـيي رسـول
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(ابـطــال قـيــادة عـمــلـيــات اجلـزيـرة
وضـمن عمـلـية اسـود اجلـزيرة رقم
واحــد الــتي انـــطــلــقت لـــتــطــهــيــر
صــحـــراء اجلـــزيـــرة شــمـــال نـــهــر
الــفــرات غــرب الـعــراق وبــخــمــسـة
محـاور وإسناد من طـيران اجليش
تمكنوا من تفجير  16عبوة ناسفة
من مخـلفـات داعش وتدمـير وحرق
7 مضافات ونفق كانت تستخدمها
اجملامـيع اإلرهابـية).  وفي الـنجف
دني في  ,اعـلنت مـديـرية الـدفـاع ا
احملــافــظـة الــعــثـور عــلى قــذيــفـتي
واكب هـاون وقـذيفـة مـدفع خـلف ا

احلسينية بطريق جنف كربالء.
s¹dz«e « ŸuLł

ــديــريـة فـي بـيــان تــلــقـته وقــالت ا
(الــــــزمــــــان) امس (اســــــتــــــعـــــدادا
الســــتـــقــــبـــال جــــمـــوع الــــزائـــرين
ـتـوجـهـ الى كـربالء سـيـرا على ا
االقدام بـاشرت مـديريـة دفاع مدني
ـعـاجلة وبـاشراف الـنجف شـعـبة ا
مـديـر احملـافـظة الـعـقـيـد احلـقـوقي
ــسح طـريق رشـيــد ثـابت رشــيـد 

جنف كربالء).
ـــــــسح واضـــــــاف انـه (مـن خـالل ا
ــيــداني  الــعـثــور عــلى قــنــابـر ا
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بــحث رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح مع رئـيس مـجـلس الـقـضاء
األعلى فائق زيدان التحديات التي
تــواجه الـــقــضــاء فـي اداء مــهــامه
ــخـتــلف االخــتـصــاصــات. وقـال
بــيـان جملــلس الــقــضــاء ان صـالح
استقـبل زيدان وناقشـا (التحديات
الــــتي تــــواجه الــــقــــضـــاء في اداء

ختلف االختصاصات). مهامه 
وأكــدا (اهـمــيـة تــشــريع الـقــوانـ
الـتـي تـمــكّن الــقـضــاء من حتــقـيق
االهــداف الـــتي يــســـعــهـــا الــيـــهــا
اجلميع لتحـقيق االمن واالستقرار
ــخـــتــلف ـــة  ــكـــافــحـــة اجلــر

صورها). 
dE½  UNłË

مـن جـهــة اخـرى الــتــقى زيـدان في
مـــكــتـــبـــة  بـــعــدد مـن اإلعالمـــيــ
واســـتـــمع الى وجـــهـــات الـــنـــظـــر
ــواضـيع االعالمـيــة بــخـصــوص ا
الـتي تــشـغل الــرأي الـعـام ومــنـهـا
كـــيــفـــيــة الـــتــعـــاون بــ مـــجــلس
الـقـضـاء واإلعالم بـشـأن الـقـضـايـا
الــتي تـــخص الــرأي الـــعــام  وفق
بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس اضاف
بأن (رئـيس اجمللس شـرح اجلهود
ــبـذولــة من اجل تــشــريع قــانـون ا
ـعاجلة تعـديل احملكـمة االحتـادية 
الـــفــراغ الــدســتـــوري وآلــيــة عــمل
الــهـــيــئــة الــقــضــائـــيــة والــهــيــئــة
كـلـفة بـالـتحـقيق في الـتـحقـيـقيـة ا

همة) . اجلرائم ا
من جــهـة اخــرى ابــدى خــبـراء في
ـشـروع قـانون الـقـانـون تـأيـيـدهـم 
ــبــلغ مــالي. اســتــبــدال احلـــبس 
وقـــال اخلــبـــيـــر الـــقــانـــوني عـــلي

الـــتــمـــيـــمي في تـــعــلـــيق  انه (من
الـضـروري الـتـوسـعـة في الـشـمول
ومن يـــــتـم احلـــــكم عـــــلـــــيه وان ال
ـعـيـار هـو ما يـسـتـثـني احـدا الن ا
ــدة وهــو بــدل نــقــدي تــبــقـى من ا
ولــيـس عــفــوا مــجـــردا اي يــشــمل
اجلـنح واجلــنــايــات ولـكـن تـراعى
فـيه مـدة مـا قـضى من مـحـكـومـية)
ـشروع يشـمل ايضا واضاف ان (ا
احملـــــكــــــومـــــ فـي الـــــســــــجـــــون
ـوقـوف بـعد مـحـاكمـتـهم حيث وا
حـدد مـبـلغ االستـبـدال في الـقـانون
بـ 20 الـف ديــــــنــــــار عن الــــــيــــــوم
الـواحــد) ورأى ان األمــر (يــحــتـاج
إلى أن تــتـولى إدارة الــسـجن وفق
شمول هذا القانون رفع اسماء ا
إلى أقــرب مــحــكــمــة لــلــبت فــيــهــا
ـبــلغ كــشـرط إلطالق واســتـيــفــاء ا
الـسـراح ولـيس عن طـريـق الـلـجان
اي ان تـــكـــون هـــنـــاك ســرعـــة في
الـتطـبـيق) مسـتشـهـدا بقـول اإلمام
عــلي  –عـــلــيه الـــسالم- الـــعــدالــة

البطيئة ظلم ).
وعـد الـتمـيمـي االمر (فـرصـة طيـبة
لـتـقـليص اعـداد الـسـجنـاء وايـضا
احلـصـول عـلـى مـبالـغ مـالـيـة تـرفد
مـــوازنـــة الـــدولــــة) مـــشـــيـــرا الى
ـادية ضـرورة ان (تـراعى احلـالـة ا
لـلـمــشـمـولـ وان يــكـون دفع هـذه
ـبـالغ تــقـسـيـطــا فـمـبـلغ 20 الف ا
دينـار عن اليـوم الواحـد كبـير على
ــلــكــون قــوت الــفــقـــراء الــذين ال 

يومهم). 
وابدى التـميمي اسـتغرابه جلرائم
غـسل الـعـار  وتـسـاءل (لم افـهم ما
ـقـصـود بـاسـتـثـنـاء جـرائم غـسل ا
ـادة في األساس الـعار  الن هـذه ا

هـــاون عـــدد 2  عـــيـــار 82 و 120
واحــده وقــذيـــفــة مــدفع 123 مــلم
ـــواكب قــــرب عـــمـــود 49 خــــلف ا
ــقــذوفـات احلــســيـنــيــة و رفع ا
وتـامـينـهـا من قـبل الشـعـبة). وفي
مـيـسان  ,افـادت قـيـادة فـرقـة الـرد
الـسريع بـالـقـبض على 3 متـهم
بالدكة العشائرية في احملافظة. 
واطـاحت مـديــريـة االسـتــخـبـارات
ــســـؤول اخلاليــا الـــعــســـكــريـــة 
ـخــمـور فـي نـيــنـوى . الــنـائــمــة 
ـديــريـة فـي بـيــان تـلــقـته وقــالت ا
(الـــزمـــان) امـس انه (اســـتـــمـــرارا
لـنـهـجهـا في مالحـقـة مـا تـبقى من
فــلــول  داعش وخاليــاه الــنــائــمــة
والـقـبض على الـرؤوس االرهـابـية
ـهمـة وبعمـليـة استـباقـية نـوعية ا
ومـعــلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة
تمكنت مفارز شـعبة االستخبارات
العسـكرية في الـفرقة ١٤ وقوة من
فــوج االسـتـخــبـارات واالسـتـطالع
ــراقــبــة والــفــوج الـثــانـي لـواء وا
ـشــاة ٥١ من الـقـاء الـقـبض عـلى ا
احــد االرهـــابــيــ اخلـــطــرين  في
قـــضــاء مـــخـــمـــور نــاحـــيـــة قــراج
بـــنـــيـــنـــوى). كـــمـــا الـــقت وكـــالـــة
االسـتخـبارات في وزارة الـداخلـية
الـقــبض عـلـى مـتـهــمـ يــتـاجـران
ــزيـــفــة في الـــنــجف بــالـــعــمـــلــة ا

ونـيـنـوى. وفي ديـالى ,عـد الـنـائب
عـن احملـــافــــظـــة احــــمـــد مــــظـــهـــر
اجلـبوري اسـتـمرار اخلـروقات في
ناطق دليل ضعف اخلطط بعض ا
ــــواجـــــهــــة االرهــــاب االمــــنــــيـــــة 
واخلــارجـــ عن الــقـــانــون. وقــال
اجلـــــبــــــوري في بــــــيـــــان امس ان
(االرهـاب واخلـارجـ عن الـقـانون
الزالـوا يـعيـثـون في االرض فـسادا
وخــاصــة في مـــنــاطق شــيخ بــابــا
وجـلــوالء دون ان يــكــون هــنـاك رد
فـاعل من اجـهـزة الـداخـلـيـة تـوقف
هـذه اخلـروقـات) ,مـؤكـدا ان (قـرى
ام احلـنــطـة واالصالح في مـنـطـقـة
شيخ بابا تتعرض منذ سنت الى
نـــزيـف دم عـــبــر  4الى  5حــوادث
ادت الى سقوط مئةشهيد والعديد
مـن اجلـــرحى اضــــافـــة لــــعـــدد من
ــواطـنـ الـذين تـهـجـروا بـسـبب ا
ذلك) ,مــطــالـــبــا (بــضــرورة اعــادة
اخلـطط االمـنـيـة في مـناطـق ديالى
واجهة هذه اخلروقات بشكل عام 
الــتي بـاتت مــصــدر قـلق مــسـتــمـر
). واطــلق لــلـــمــواطــنــ االمــنــيــ
داعش ســــراح اثــــنــــ من أهــــالي
ديـالى بعـد شهـر من اختـطافـهما ,
مـن دون مــــــعــــــرفـــــة مــــــزيــــــدا من
الــتـــفــاصـــيل بــشـــأن االخــتـــطــاف
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(تكليف مسجل الشركات باالعالن
وفــــتح بــــاب االكـــتــــتـــاب بــــشـــأن
الــــرخـــصـــة عن طــــريق الـــشـــروع
تأسيس شركة مختلطة حتت اسم
الــشـــركــة الــوطــنــيــة لالتــصــاالت
الرقمية  ,فضال عن تكـليف رئيس
ــراقــبـة ــالــيــة  هــيــئــة االوراق ا
مـــرحـــلـــة الـــتـــأســـيس عـــلى وفق
الـقـوانـ واالنـظمـة الـقـائـمـة على
ان يكون رأسمال الـشركة مليارين

و 500مليون دينار).
واشــار الى انـه (يــجب ان تـــكــون
اســـهم الــدولـــة في تــلك الـــشــركــة
عـينـية وفـقـا الحكـام الشـركات 21
عدل كما ويتم منح لسنة  1997ا
رخصـة االنتـرنت والهـاتف الـنقال
ـراد تـأسيـسـهـا على ان لـلـشـركة ا
ـؤسسـ غير يـكون قـيمة اسـهم ا
الــنــقــديــة لـــهــاتــ الــرخــصــتــ
الـعـيـنـيـتـ تـريـلون و 250مـلـيار
ديــــنــــار  ,عــــلـى ان يــــفــــتح بــــاب
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نـصوص االكـتـتاب وفـقـا للـمـدد ا
علـيهـا بالـقانون) ,الفتـا الى (قيام
الـشركة وعـبر مـجلـسها بـالتـعاقد
ـــيـــة مـــخـــتـــصـــة مع شـــركـــة عـــا
بــاالتــصــاالت كــمــشــغل لــضــمــان

حسن االداء وجودة اخلدمة). 
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شاهـدنا الكثير من السياسي وبكل مسمياتهم ومن اغلب  االحزاب والكتل وهم
يتـحدثون عن عملـيات فساد ويـظهرون الوثـائق بل وصل بالعديـد منهم ذكر حتى
ـتــورطـ بـعـمـلـيـات الـفـسـاد  تـتـذكـرون الـوزيـر الـسـابق لـلـدفـاع خـالـد اسـمـاء ا
ــؤامــرة عـلـى الـعــراق وشــعـبـه ومـازالت الــعـبــيــدي يـوم كــشف لــلــشـعـب حـجم ا
ؤامرات مـتسمرة ولكـن لم يتم تناولهـا عبر محطـات التواصل االجتمـاعي مثلما ا
ـواطـن حلـكيم عـبد الـزهـرة مديـر عام الـعالقات  تنـاول موضـوع اتهـام احد ا
واالعالم في امانـة بغداد واالخيـر يرد علـيه وهو حق مكفـول للجـميع  فيس بوك
واطن او الـعكس وهو فضال ن يعمـل من اجل الوطن وا لم يكن مـعيارا حـقيقـيا 
عـن كونه فـضـاء مفـتـوح لـلجـمـيع بال رقـيب او حـسيب   فـانه بـالـوقت ذاته موقع
ـن يـريـد وبـدون وجه حـق الـصـاق الـتـهـم بـاآلخـرين   مـثــلـمـا حـصل خـطـر جـدا 
للمـواطن وهو يـتهم  عـبد الزهـرة بكـلمة عـد الضـميـر  وان كانت قنـاة فضـائية
ؤسسة التي تعمل بها ولن بثت احلـوار  ان تدافع عن شخصيتك وانسانيـتك وا
تسـمح  لالخرين بالتجاوز عليك وعلـيها فان هذا االمر ال عيب وال جدال فيه وفق
وجه النظر الشخصية   واالمر االكثر اهمية في هذه القضية   ولو انها لم تكن
ـنصف  فأن االعـتذار الذي صدر من مـدير عام العالقات كذلك عـند العقالء وا
واطن على حق دائـما وابدا وهو يطالب بتوفير واالعالم يعـد شجاعة وفضيلة  ا
ـطــالـبـات اخلــدمـات ونــحن مـعـه ولـكن نــحن لم نـكـن مـعه وهــو يـتــخـطى حــدود ا
والشـكاوى وضرورة تـلبيـتها الى الـتلفظ  بـكلمـات هو اصال يرفض بـشكل قاطع
سمـاعهـا من اي شخص مـهمـا كان مـركزه ومـنصبـه واهميـته في احلـكومة  من
خالل التـجربـة التي جتـاوزت علـى العـشرين عـاما نـرى ان عدم الـتعـاون من قبل
اء ـواطـنـ مع مالكات امـانـة بـغداد خـاصـة في مجـاالت الـنـظافـة واجملـاري وا ا
نـاطق نظيفة فأن امـانة بغداد غـير قادرة ان جتعل الـشوارع واالزقة واحملالت وا
شي بجانيه يوميا وعلى مدار   % 100الن كل مواطن يحتاج الى عامل نظافة 
ـواطن نائـما  في مجـال اجملاري كذلك  ال  24ساعـة  باستـثنـاء عندمـا يكون ا
ـا قام احد من ـنهوالت ومـا يهدر مـن ماء صاف  لو تـطلعـون على مـا يرمى في ا
واطنـ بقـول كلمـة واحدة ضـد امانة بـغداد  هـناك جهـود كبـيرة تقـوم بها كل ا
الـدوائـر البـلـديـة وهي تـبـدأ عمـلـهـا من الـسـاعات االولى لـكل صـبـاح وتـنـتهي في

ـر عـبـر شـارعي الـرشـيد اوقات مـتـأخـرة من الـلـيل ومن 
واجلمـهـوري ليال سـيرى حـجم هـذا اجلهـد الذي تـقوم
بـها مالكـات االمانـة  اخيـرا نقـول لو ان اي مـسؤول
حـكــومي مـتــورط بـقــضــايـا فــسـاد مــالي فـلن نــتـردد
باالشـارة الـيه خاصـة عنـدما يـكـون هنـاك اثبـات على

تورطه الن مصلحة شعبنا فوق اجلميع 
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اكــد مــصــدر في مـديــريــة كــهــربـاء
كــــربالء انـه  تــــشـــكــــيـل غــــرفـــة
ـــراقـــبـــة وادارة عــمل عــمـــلـــيــات 
الــدائـرة خالل الـزيـارة كــمـا سـيـتم
ــديـنــة الى عــدة مـحـاور تـقــسـيم ا
فـــيــــمـــا ســـتـــتم مـــفـــاحتـــة مـــركــز
السيـطرة الوطني لـغرض التعاون
ـــبــاشــرة بــاســتـــقــرار بــرنــامج وا

برمج). القطع ا
ـصــدر لـ (الـزمـان) امس واوضح ا
انـه (سيـتم اعـداد خـطـة تـشـغـيـلـية
والـتـنسـيق مع مـديريـة شـبكـة نقل
الطـاقة الـكهربـائيـة من اجل ايجاد

احللول السريعة لالختناقات).
 مـشــيـرا الى انـه (سـيـتـم مـتــابـعـة
االنـارة فـي عـمــوم احملــافــظـة وفي
عــدة مــحـــاور بــغــداد  –كــربالء –
هــنــديـة  –كـربالء  –جنف واعـداد
خـــطــة لــعـــمل االقــســـام والــشــعب
ـطـلـوبـة). ـسـتـلـزمـات ا لـتـهـيـئــة ا
مــؤكـدا انه (ســيـتم انــارة سـاحـات
جتـــمع مـــركـــبــات الـــزائــريـن عــلى

الطرق اخلارجية). 
الـى ذلك اوضح مــــديـــر ســــيـــاحـــة

كـــربالء عالوي جـــبـــار انه ســـيــتم
تـشـكـيل فـرق تــفـتـيـشـيـة وتـقـسـيم
احملافظة الى  3قطاعات كما سيتم
تشكيل جلان تكون مهمتها متابعة
الشركات السياحية والتواصل مع

الفنادق في احملافظة). 
وبــ جــبـــار لـ (الــزمــان) امس ان
(اكـثر من 87 شـركـة سـيـاحـيـة في
احملــافــظــة ســتـــقــوم بــاســتــقــبــال
اجملــامـــيع الــســـيــاحـــيــة لـــغــرض

اسكانها في الفنادق).
 مشيـرا الى ان (عدد الفـنادق التي
سـتسـتقبـل الزوار سـتكـون بحدود
500 فــــنــــدق). ومن جــــانـــبـه قـــال
مـحــافظ كـربالء نـصـيف اخلـطـابي
انه سيتم مـناقشة االلـيات والسبل
والـــبـــرامـج الـــتي تـــنــــظم حـــركـــة
ـلـيـونـيـة خالل الـزيـارة احلـشـود ا
ليونية التي ستشهدها احملافظة ا
بـــاالضـــافــــة الى تـــنــــظـــيم وادارة

ليونية. احلشود ا
 واكــــد اخلـــطــــابـي في تــــصــــريح
صـــحــفي (اهـــمــيــة وجـــود بــرامج
وغرف عمـليات الدارة وتـنظيم تلك
احلــــشـــــود وســـــتــــكـــــون هـــــنــــاك

اجـتــمــاعـات مـن اجل تـنــظــيم هـذا
الــعـــمل مع االمــانــتــ الــعــامــتــ
للعتبت احلسينية والعباسية من
اجل اخلروج بالـيات عمل مـشتركة
لـتـنــظـيم الـزيــارة خالل هـذا الـعـام
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عـلى صـعيـد مـتـصل اكد مـديـر نقل
ـوسوي انه (سيتم كربالء صادق ا
بحث الـتحـضيـرات واالستـعدادات
ـديـريـة لـلـمـسـاهـمـة في الالزمـة بـا
اجناح عملية النقل خالل الزيارة).

وسوي لـ (الزمان) واوضح ا
امس ان (مـن بـــــــ االولـــــــويـــــــات
والتحديات لدى احملافظة هو ملف
الـنـقل وسـيـتم الـتأكـيـد مع مـديـرية
شركة السكك احلديدية للعمل على
ــلف وزيـادة مـعــدل تـســيـيـر هـذا ا
الـقــطـارات من والى كــربالء بــغـيـة
ــســاهــمــة في عــمــلــيـة نــقل زوار ا
اربـــعــيـــنــيـــة االمــام احلـــســ (ع)

استعدادا لهذه الزيارة).
 وقــال مــسـؤول االعالم واالتــصـال
احلـكــومي في كـربـالء عـبــد االمـيـر
حــنــون انه (سـيــتم تــهــيـئــة مــركـز

اعـالمي خـالل زيـــــارة االربــــــعـــــ
ويــكــون مــقــره في بــلــديــة كــربالء
وســتـكــون مـهــمـته نــقل نـشــاطـات
االعالمــيــ والــصـحــفــيــ سـواء
كــانـت قــنـــــــــاة تــلـــفـــزيــونـــيــة ام

صحفا).
مــــوضــــحــــا لـ (الـــزمــــان) امس ان
ركـز هو لـغرض (الـهدف من هـذا ا
بــيــان اهــمــيــة الــزيــارة لــلـزائــرين
دى خـصـوصـيـة تلك وتـعـريـفـهم 
الــزيــارة االربــعــيــنـــيــة وتــســلــيط

الضوء عليها). 
ـواكـب اخلـدمــيـة الى ذلـك الزالت ا
القادمة من احملافظات تتوافد على
مـحـافـظـة كـربـالء لـغـرض الـتـهـيـؤ
والـقـيـام بـتـقـد اخلـدمـات لـلزوار
واد وهي حتمـل عبـر شاحـناتـها ا
الغـذائية واالغـنام واالبقـار لغرض
ـهـا كـطـعـام لـلزوار نحـرهـا وتـقـد
خالل الــزيــارة). وقــال مــصــدر في
ــواكـب في احملــافـــظــة لـ هـــيــئـــة ا
(الزمـان) امس لقـد (وصل اكثر من
 7االف مــوكـب خــدمي الى كــربالء
من اجل القيام بخدمة الزوار طيلة

.( زيارة االربع
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وانـا اشـاهد زيـارة الـكـاظـمي ألقـلـيم كردسـتـان تـذكـرت تـقـليـدا سـيـاسـيـا صـنعه
غـاندي وقـلـده فـيه نهـرو فـيـما بـعـد.يقـتـضي ذلك الـتقـلـيـد ان يقـوم رئـيس الوزراء
بزيـارة ابعد قرى الهند من جاتها االربع.استغرقت رحلة نهرو ستة اشهر حتدث
عنها في كتابه االخاذ "اكتشاف الهند" وذكر انه سار على قدميه في اكثر القرى

بؤسا كي يرى واقع الناس احلقيقي وما يعانون منه.
ـنفـذ ابراهيم رة.فـزيارته لألقـليم و يبدو ان الـكاظـمي صنع شـيئـا مخـتلـفا هـذه ا
اخلـلـيل كـان حدثـا جـديـدا لم يسـبق ان فـعـله رئـيس وزراء قبـله.وقـد تـركت زيارة
الـكـاظـمي ردود افـعـال كـثـيـرة ومـتـبـايـنـة.كـان من اهـمـهـا  مـا قـاله خـطـيب صالة
اجلـمـعة في الـسلـيمـانيـة من ان الـكاظـمي دائم التـنـقل ب مـحافـظات الـعراق من
سؤولـ احتـموا بالـقصـور خوفا ـسن ان ا البـصرة الى زاخو.ويـعلق اخلـطيب ا
من كورونـا عـلى عكس الـكـاظمي. مـا الذي قـيل عن تـلك الزيـارة? في الـواقع قيل
كل شيء ولم يبق هـناك مزيد الحد ان يـضيفه.قيل عنهـا انها استعراض اعالمي
شاكل العالقة وقيل ان الكاظمي تربطه بالكورد عالقة وقيل ايـضا انها لن حتل ا
قويـة.قيل الكثير لـكن ما نسي في خضم هذه االقـاويل التي يغلب علـيها االنفعال
واطن من االقليم.هذه الـلقطة ال تقل اهمية هو ذلك الـلقاء الذي جمع الكاظـمي 
بـاحـثات الـتي اجـراها مع قـادة االقـليم. كـان حـشد من الـنـاس ينـتـظره عن كـل ا
طـالب فالحي االقليـم الذين شرحـوا له معـاناتـهم.هذا اللـقاء هـو جوهر واستـمع 
الـسـيـاسـة ان يـذهب رئـيس الـوزراء الى الـنـاس ويـلـبي مـطـالـبـهم .وهـذا ما جـعل

عرفة معاناة الناس. سؤول بدوره وان يخرج  خطيب اجلمعة ان يذكر ا
انـا اصف االن مـا حـصل.وال اظن ان لــقـطـة لـقـاء الـكـاظـمي بـجـمـهـور له مـطـالب
مشـروعة كانت حـدثا عـاديا.ذلك ألن ما نـراه عاديا لـيس كذلك بـالنسـبة لفالح لم
الـيـة رغم انه سلم مـحـصولـه للـحكـومـة.  ومهـمـا تكن يـحصـل على مـسـتحـقـاته ا

نتيجة هذه الزيارة فان تواجد الكاظمي امام شريحة متعبة
من مـواطـني االقــلـيم يـعـد في نـظـري مـوقـفـا جـيـدا بـعـد
جدل سـياسي تارة يتهم االقليم بالتقصير وتارة اخرى
يـــتــهـم احلــكـــومـــة االحتـــاديـــة بــقـــطع رواتـب مــوظـــفي
االقـلـيـم.جـدل لن يـنــتـهي قــريـبــا بـسـبب تــعـقــيـد بـعض

القضايا اخلالفية.
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ـاضـية  ,إثـر الـتـغـيـيـر الـذي حـصل في الـبـلـد  ,تـعـدد خالل الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
االشـخاص الذي تصدوا للمسؤولية  ,بـدرجات مختلفة  ,مع حـجم الدولة الكبير ,
إذ ان بعض االشخاص ال يكاد يصبح مسؤوال في هذا الشهر  ,حتى يتم تغييره
بـعد مـدة وجـيـزة ال تـتـجـاوز االشـهر إن لم تـقل دون ذلك  ,وهـذا االمـر يـعود الى
الصـراعات احلزبية واجلوع الـى مائدة السلطـة ومغرياتها  ,واجلـاه الذي ينقصه
ال الذي يفتقده . وهذا التغيير لم يتم على اساس الكفاءة واخلبرة في  ,وا

اجملال الـذي يـشتـغل فـيه .  وألن منـاصب الـدولـة تتم عـلى (قـاعدة) احملـاصـصة
سـؤول في عمـله وادارته التي تـتطـلب التـخصـص والفـطنة فأن اخلـلل سيـرافق ا
ؤسسـة التي يقودها ,كما أن هام ا عـرفة بجزيئـيات العمل االداري لالرتقـاء  وا
واقع احلـال أضـحى قـاعـدة تسـيـر عـلـيهـا مـؤسـسـات الدولـة اخملـتـلـفة  ,ال سـيـما
سـتـشارين ـسؤول بـعـدد من ا ـدنـية مـنـها فـأن الـضرورة اقـتـضت أن يحـظى ا ا
التكـنوقـراط كي يقدمـوا للـمسؤول االسـتشـارة العـلميـة والعـمليـة التي من شـأنها
ؤسسة  ,والـعمل في خدمة الصالح العام  ,وكسب مـعاجلة اخللل الذي يـصيب ا
ــؤسـسـة اجلــمـهـور  ,واتـخـاذ اخلــطـوات الــتي من شـأنـهــا االرتـقــاء بـواقع تـلك ا
والـتنسـيق مع مؤسـسات الـدولة االخرى  ,ومـتابـعة احتـياجـات النـاس وفق خطط
عـضلة التي جندها في تنسـجم مع توجهات الدولة وبـرامجها التنـموية. غير أن ا
ـؤسسات - سواء كانت وزارات أو مـحافظات -  تلـتقي مع (القاعدة) التي تلك ا
ـؤسـسة والـقـائـمـة على الـتـوجـهات احلـزبـيـة والطـائـفـية ـسـؤول لتـلك ا جـاء بهـا ا
ـا أنتج قرارات ـا أفقدهـا الهدف الـذي وجدت من أجله  , والـقوميـة واالثنية  ,
ؤسـسـة الواجب تـنفـيذه ـا ال تلـتقي مـع عمل تـلك ا وسيـاقات عـمل ال ترتـقي ور
ستـشارين يتقـاضون رواتب كبيـرة ويشغلون .ففي كل مـؤسسة يوجـد عدد من ا
مـكاتب فخمة ,واحلقـيقة هم عـناوين براقة يـتواجدون في أمـاكنهم لـبضع ساعات
طـلوبة  ,جـراء الفـجوة الـقائـمة ب في االسـبوع  ,دون تـقد تلك االسـتشـارات ا
ــسـتـشـار  ,أو ألن الــطـرفـان يـعـلـمــان ان وجـودهم ديـكـوريـا  ,ولـيس ـسـؤول وا ا
ؤسـسات . في ح ـا أنعكس عـلى إداء تلك ا ألغـراض االستشـارة والفائدة  ,
سـتشـار بوصفـه العقل ـتقـدمة عـلى أهمـية وجـود ا ؤسسـات في الدول ا تؤكـد ا
وسوم ( خيارات ؤسسة  ,فـفي كتابها ا دبر واخلبير واخملطط لرئيس ا الثـاني ا
صـعبـة ) تـذكـر هيـالري كلـيـنـتون (ص (43أنهـا وظـفت شـيـريل مـيلـز مـسـتـشارة
ورئـيسة فريق عـملها  ,فقـد كانت تتحـدث في سرعة وتفـكر في سرعة أكـبر يشبه
ذهنـها الشـفرة احلـادة . إذ يشرح ويـقطع كل مـشكـلة تـعترضـها . وكـانت ايضاً
صـاحبة قـلب كبير ,ووالء ال حدود له  ,ونزاهـة صلبـة والتزام عـميق حيـال العدالة
االجتـماعية . وتقول ح دعـتني وزيرة اخلارجية كونـدليزا رايس الى شقتها في
نـاقشة الـتحديـات السيـاسية مـجمع ووترغـيت الى عشاء خاص  ,منـحنا فـرصة 
وظـف التي قد أواجهها . طـلبت أمراً واحد : هل تبق لي تعلقة با والقـرارات ا
عـلى سائـقك ? وافقت  ,وسـرعان ما صـرت أعتمـد عليه  ,عـلى ما فعـلت كوندي .
سؤول لدينا ,أول أجـراء يتخذه هو أزاحة كـل الذين يعملون وعـود على بدء فأن ا

ـسـؤول الـسابق  ,بـدءاً من الـسـائق وعـامل اخلـدمة مع ا
سـتشـارين والعامـل في احلـلقة الـضيـقة لذلك وكل ا
ـسـؤول . لـيـس ألنـهم غـيــر كـفـوئـ  ,ولــكـنه تــدويـر ا
(لـلقـاعـدة) التي بـدأ فـيهـا سـابقه  ,وفـقدان لـلـثقـة ب
االثـن الـسـابق والالحق. فهل نـحن نـتـقدم خـطوة أم

نتراجع خطوتان ??

UI¡∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل لقائه رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان

واســـتــمــرار احلـــركــة الــتـــجــاريــة
والثقـافية والسيـاحية والتـرفيهية
والتجارية واالقـتصادية على مدار
24 ســــاعـــة. واكـــد رئــــيس غـــرفـــة
جتـــــارة بـــــغـــــداد فـــــراس رســـــول
احلـمـداني ان (اجـتـمـاعـاً مـوسـعـا
ــقـــر الــغــرفـــة اســتــضــاف عــقــد 
ثل عن كافـة اجلهات اخملتصة
والرسمـية  تنـاول جوانب واسعة
وتــفـاصــيل دقــيــقـة إلعــادة تــاهـيل
شـارع الـرشــيـد بـنــايـات وخـدمـات
ـثل صـورة وبــنى حتـتـيـة كــونه 
العـاصمة بـغداد والـعراق). واشار
ان (اللقـاء انتهى بالـتوصل التفاق
تــشــكــيـل جلــنــة مــشــتـــركــة تــقــيم
األضـــرار وحتـــدد االحـــتـــيـــاجـــات
وتقدم تقرير عاجل وبعد مداوالت
واراء ومـنـاقـشات  تـبـاشـر وتـبذل
جهود جماعية والعمل فريق واحد
وتــــكـــــاتـف االيــــادي مـن جــــمـــــيع
االطراف  وعـبـور حلـقات الـروت
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ؤسسات احلكومية اتفق عدد من ا
نـظمـات علـى اللـمسـات االخيرة وا
لـتـطــويـر شــارع الـرشــيـد  واعـادة
احلــيــاة ألقــدم شـــارع في الــعــراق

فراس رسول احلمداني

والــبـيــرقــراطــيـة  وانــارة الــشـارع
بـالــتـنــسـيق مـع وزارة الـكــهـربـاء 
وسـنــرى خالل مـدة قــريــبـة نــتـائج
ايـــجــابـــيـــة  وصــورة مـــخـــتــلـــفــة
حــضــاريــة تــعــيــد شــارع الــرشــيـد
الــبـــغــدادي الـــعــراقـي) . وتــابع ان
(الــلـقــاء شــهـر حــضــور ومـشــاركـة
فعالة من رئـيس اجلمعيـة العراقية
لــــــنـــــظـم ادارة اجلـــــودة  ودائـــــرة
الــتــراث الــهـــيــئــة الــعـــامــة لالثــار
دير التـنفيذي لرابطة والتراث  وا
صـارف اخلاصة الـعراقيـة ومدير ا
ــركـزي الـقــسم الــهـنــدسي الــبـنك ا
الــعــراقي  ومــديــر قــسم االشــغــال
ـركــزي الــعـراقي  االداري الــبــنك ا
ومـديـر عـام دائــرة الـتـدقــيق الـبـنك
ــركـزي الـعـراقـي  ومـعـاون مـديـر ا
عــام بـــلـــديــة الـــرصـــافــة  ومـــديــر
الــعـالقــات واالعالم بـــلــديـــة مــركــز
الرصـافة  ومـدير الـقسم الـهندسي

صرف الزراعي التعاوني) . وا
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{ مامودزو (فرنسا)  (أ ف ب) - لقي
عــشــرة مـــهــاجــرين من جــزر الــقــمــر
بـينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات
حـتفـهم بعـد ظهـر اخلمـيس في حادث
غــرق بـالـقـرب من الــشـاطئ في شـمـال
شـرق جـزيرة مـايوت الـفـرنسـية وفق
ما أفادت الشرطة العسكرية اجلمعة.
 ووفـق أولى الشـهـادات الـتي جمـعـها
رجـال اإلنقاذ صعد  24شـخصًا على
ـحرك من مـ سـفـيـنة صـيـد تـعـمل 
جـزيـرة أجنـوان في جـزر الـقـمـر عـلى
بعد  70كـيلومترًا محاول الوصول
إلى جـزيرة مـايوت الـفرنـسيـة. وتمثل
جـــزيـــرة مــايـــوت جـــنـــة بــالـــنـــســـبــة
لـــلـــمـــهــاجـــريـن الــفـــارين مـن ظــروف
مـعيشية صعـبة في احتاد جزر القمر
وكـذلك من مـنطـقة الـبـحيـرات الكـبرى
في إفـــريــقــيــا. وجتــلس الــتــونــســيــة
مــبـروكــة وأطـفــالـهــا أرضـا في غــرفـة
حـيث يتـقاسمـون طعامـا بالكـاد يكفي
لـشخص وتقول "ليس لدينا حل إما
ــــوت جـــمـــيــــعـــا أو نـــنــــجح في ان 
الـوصول" الى أوروبا بـعد محـاولت

غادرة تونس بحرا. فاشلت 
تــقــول مـبــروكـة (38 عــامــا) مـرتــديـة
مالبـس باهتة في مـنزلهـا الذي تآكلت
اء وال جـدرانه والـذي ال تتـوافر فـيه ا
ــديــنــة الــكــهــربـــاء في حي شــعــبي 
صــفـاقس (شــرق) "إن تـوفــر لي قـارب
ســنــحــاول مــرة أخــرى من أجل عالج

ابني".
حــاول زوجــهــا رؤوف حــويـج مــرتـ
خـالل شـــــهـــــري تـــــمـــــوز/يـــــولـــــيـــــو
وآب/أغـسـطس عـبور الـبـحـر بطـريـقة
غـير قانونية مع كل أفـراد العائلة بعد
أن ضــاقت به احلــال ولم يـعــد يـجـني
مـن جـمع الــبالســتــيك وقــطع اخلـردة
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تــأزمـا أريـد ان أعـالج ابـني ال أطـلب
شيأ آخر".

في مــقــطع فــيــديـو صــورته الــعــائــلـة
بـالهاتف خالل محاولة عبورها البحر
في تـمـوز/يـولـيو الـفـائت يـظـهر األب
رؤوف يــصـرخ بــوجه قـوات مـن خـفـر
الـــســـواحل طـــوقــتـه وأجــبـــرته عـــلى
يـنـاء "ال تلـومـوني على الـعـودة الى ا
اصـطـحاب ابـنائي لم يـلتـفت لي أحد

ولم يساعدني أحد".
ــركـب جــلــست زوجــته عـــلى ظــهــر ا
مـبـروكة وكل أفـراد العـائـلة يـحيـطون
ـمـدد وجـهاز الـتـنفس ـقـعد ا بـاالبن ا

االصطناعي مشدود ألنفه.
تــقــول الــوالـدة وهي أمــيّــة "تــوجـهت
لـلـمـسـؤول لالعـانـة لم يـسـتجب لي
أحـــد ...أعــطـــوني فــقط  180ديـــنــارا
(55 يـــورو) ثــمن الــضــمــادات" وهي
تـشـعر بـخوف مـتواصل من أن يـفارق

أحمد احلياة في كل حلظة.
شـهدت حـركة الـهجرة غـير الـقانـونية
عــدة مـحـطـات مـنـذ 2017 وال سـيـمـا
مـع ظـهـور الـقـصّـر في هـذه الـرحالت
ـنظـمـة مـوضـحة أنه وهـو مـا بـررته ا
أصـــبح "هـــنـــاك وعي" بــأن الـــقـــاصــر
يـــتـــمــتع بـــاحلـــمـــايــة عـــنـــد وصــوله
الـسواحل األوروبـية وبـالتـالي لن يتم

ترحيله.
وأوضح بـن عمر إن العائلة التونسية
كــانت في الـسـابق "عــنـصـرا مـقـاومـا"
لــهـجــرة أبـنــائـهــا وحتـاول صــد هـذه
اخلـطط وإفشـالهـا ولكن "شيـئا فـشيا
أصـبــحت مـحـبـطـة ومـثـقـلـة بـاألعـبـاء
وبــالـوضع االقـتـصــادي واالجـتـمـاعي
الـصـعب وأصـبحـت ال ترى مـانـعا في
تــمــويل مــشـروع الــهــجــرة ألبـنــائــهـا

وبدأت تشارك في عملية الهجرة".

الــذي كـان يــقـتـات مــنه مـا يــكـفي من
ــال لــعالج ابــنه الــبـكــر أحــمـد (22 ا
قـعد مـنذ إصـابته قـبل خمس عـامـا) ا
ســنـوات بــنـزيـف حـاد في الــدمـاغ في

حادث.
وحـــاول 8020 شـــخـــصـــا الـــهـــجــرة
بـصـورة غيـر قـانونـية مـن تونس مـنذ
مــــطـــلـع الـــعــــام وحــــتى مــــنـــتــــصف
أيـلـول/سبـتمـبر بـينـهم حوالى 250
قــــاصـــرا وفق احــــصـــائـــيـــات وزارة

الداخلية التونسية.
ـنـتـدى الـتـونـسي لـلـحـقوق وأوضح ا
االقــتـــصــاديــة واالجــتـــمــاعــيــة وهي
مـنظـمة غـير حـكومـية مـتخـصصة في
مـلف الهـجرة غـير الـقانـونيـة ان عدد
الـوافدين الى السواحل االيطالية منذ
مـطـلع الـعـام احلالي سـجل رقـمـا غـير
مــســبـوق مــنـذ الــعـام 2011 مـع بـدء

هاجرين. تزايد أعداد القصر ب ا
ـنـظـمـة أنه فـي الـعام 2011 وتـقـدر ا

جتاوز عدد الواصل 22 ألفا.
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ـكــلف بــاالعالم رمــضـان بن ويــقــول ا
نـظمة تقـدر بحوالي ثـمانية عـمر ان ا
ـهـاجـر غــيـر الـقــانـونـيـ آالف عــدد ا
الـذين وصلوا إلى السواحل االيطالية
خالل الـثمانيـة أشهر األولى من العام
احلــالي وان "مــا بـ تــسـعــ ومـئـة
عــائــلـة تــونــسـيــة وصــلت الــسـواحل

االيطالية".
 تـوقيف رؤوف في محاولته الثانية
وبـقيت مبـروكة وحدهـا تواجه وضعا

صعبا مع أطفالها اخلمسة.
تـقــول وعـيـنـاهـا دامـعـتـان "لم أقـتـرف
ـة فقط ذنـبـا لم أسرق ولم أقم بـجر
ســرقت الــبــحــر وحــاولـت" مــضــيــفـة
"يـــئــسـت من احلــيـــاة وازداد وضــعي
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أمــام بـاب شــقــتي وأفـكــر أن الـشــرطـة
ـــكن أن تــأتي إلـى بــابي وتــقـــتــلــني
تـمـامـا كـمـا فعـلت لـبـريـونـا". وأضافت
ـكن أن يكـون ذلك الشـخص صديقي "
أو قـــريــبـي أو أمي".ومع إعالن حـــظــر
لـلـتـجول بـ الـساعـة الـتـاسعـة مـساء
وحــتى الـســادسـة والــنـصف صــبـاحـا
لـغاية عطلة األسـبوع حتدى نحو مئة
مــتـظـاهـر الـقـرار وجلــأوا إلى كـنـيـسـة

فيرست يونيتيريان مساء اخلميس.
ـدجـجـ وقـام عــنـاصـر من الـشـرطـة ا
بنى وسط حتليق بـالسالح بتطـويق ا
مــروحـيــات لـكن سُــمح لـلــمـتـظــاهـرين

غادرة قرابة الساعة 23,00. با
وأوقـفـت الـسـلـطات 24 شـخـصـا عـلى
األقل بــتـهم مـن بـيـنــهـا الــتـجــمع غـيـر
ـرخص وعدم التفرق والـقيام بأعمال ا
شـــغـب من الـــدرجـــة األولـى بـــحـــسب
ـدينة تـفادت على الـشرطـة علمـا بأن ا
مـا يبـدو أعمـال العنـف التي وقعت في
الـلــيـلـة الـسـابـقـة.وبــات مـقـتل تـايـلـور
شـعــارا حلـركـة "حـيـاة الـسـود مـهـمـة"
وأثــار قــرار هــيــئــة احملــلــفــ مــوجــة
مـطالبات جـديدة بالعـدالة ب األعراق
فـي أنـحــاء الــبالد.وأصــيب شــرطــيـان
بـالـرصـاص وجـرحـا األربعـاء في وقت
نـــــزل اآلالف إلى شـــــوارع لـــــويــــفـــــيل
. احـتـجـاجـا عـلى قـرار هـيـئـة احملـلـف
ويـــتـــوقـع أن يـــتـــمـــاثل الـــشـــرطـــيـــان
لــلــشـفــاء.وقــال قـائــد شــرطـة لــويــفـيل
ـشتـبه به الريـنزو روبـرت شـرودر إن ا
جـــونــســون  تـــوقــيــفـه ووجــهت له
تـــهـــمـــتـــان بـــاالعـــتــداء و 14تـــهـــمـــة
ـتــعـمـد لـلــخـطـر".وقـال بـ"الــتـعـريض ا
شـرودر إن مـا مجـموعه 127 شـخـصا
 تـوقـيفـهم لـيل األربـعاء في لـويـفيل
أكــبـر مــدن واليـة كـنــتـاكي ويــبـلغ عـدد
سكانها 600 ألف نسمة مؤكدا وقوع

16 عملية نهب على األقل.
وقـتـلت تايـلور الـتي كـانت تعـمل فنـية
غـــــرف طـــــوار في  13آذار/مـــــارس
عـندما اقتـحم شقتهـا ثالثة عناصر من

الـشـرطـة بلـبـاس مـدني كانـوا يـنـفذون
مذكرة تفتيش في منتصف الليل.

وحــــصل تــــبـــادل إلطـالق الـــنــــار بـــ
الـشـرطة وصـديقـهـا بعـد أن ظن أنهـما
ضـحية عمل إجرامي.وبـعد ستة أشهر
عـلـى الـواقـعـة وجـهت هـيـئـة مـحـلـفـ
لـلمـفتش بـريت هانكـينـسون ثالث تهم
ــتـعـمــد لـلـخــطـر" عـلى ب"الــتـعـريض ا
خـــلــــفـــيـــة إطـالق الـــنـــار عــــلى شـــقق

مجاورة.
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لـكن لم يوجه االتـهام لهـانكيـنسون وال
لـلشرطيـ اآلخرين اللذين أطـلقا النار
ــقــتل تــايـلــور بــالــتـورط وتــســبــبـا 
قتلها.وكتب الرئيس دونالد مباشرة 
تـرامب الـذي يـقـوم بـحـمـلـة انـتـخـابـية
لـلفوز بوالية ثانـية حتت شعار "قانون
ونـظام" وكـثيرا مـا أثار مخـاوف بشأن
أعـمال العـنف في تغريـدة أنه "يصلي"
من أجـل الـشــرطــيــ الـلــذين أصــيــبـا

بالرصاص.
وتــــشـــهــــد مـــدن أمــــيـــركــــيـــة حــــركـــة
احـــتــجـــاجـــات عــارمـــة مـــنــذ أشـــهــر
يـؤججها الغضب إزاء عدد من حوادث
الـقـتل التي طـالت مواطـن سـود على
أيــدي الـشـرطـة وتـفـاقــمـهـا سـيـاسـات
وطــنــيـة مــشــرذمـة وخــطــاب نـاري من
ـــدعي الـــعـــام لـــواليــة تـــرامب.وقـــال ا
كـنتاكي دانيـال كاميرون إن الـشرطي
الـلــذين أطـلـقـا الـنــار مـا تـسـبب مـقـتل
تــايــلــور فــعال ذلك دفــاعــا عن الــنــفس

وبالتالي لن توجه لهما االتهامات.
وتــوصـلـت مـديــنـة لــويـفــيل لــتـســويـة
دعـــوى الــوفــاة عن طـــريق اخلــطــأ مع
اضي حتصل أسـرة تايلور األسـبوع ا
ــوجـبـهــا الـعـائــلـة عـلى  12مــلـيـون
ـــتـــحــدة دوالر. وفـــرضـت الـــواليـــات ا
اخلـــمــيـس عــقـــوبــات عـــلى الـــقــاضي
اإليــراني الــذي أصــدر حــكـمــاً بــإعـدام
ـصـارع الـشـاب الذين نـويـد أفـكـاري ا
أعـــدمــته الــســـلــطــات اإليــرانـــيــة قــبل
أســبـوعــ بـعــد إدانـتـه بـقــتل مـوظف

ّ بـنـاء على اعـتـرافـات انـتزعت عـلـيه 
حتـت الــتــعــذيب وأنّ ال دلـــيل قــاطــعــاً
يـديـنه في اتّـهـامات نـفـتـها الـسـلـطات
الــقــضــائــيــة اإليــرانــيــة.وقــالت وزارة
اخلــارجـــيــة األمــيــركـــيــة في بــيــان إنّ
تّحدة فـرضت عقوبات على الـواليات ا
الــقــاضي ســيّــد مــحــمــود الــســاداتي
مــسـتـنـدة إلى الـتــقـاريـر بـشـأن إدانـته
عــلى أسـاس اعـتـرافـات انـتـزعت حتت

التعذيب.
ونـقل البيـان عن وزير اخلارجـية مايك
بـومـبـيـو قـوله إنّ إعـدام أفـكـاري "غـيـر
ـتحدة مـقبـول" مضـيفاً أنّ "الـواليات ا
تـدعو جـميع الدول إلى تـعزيز مـساءلة
هــذا الـنـظـام من خالل فـرض عـقـوبـات
ّ اإلعـالن عـنــهـا ــاثــلـة لــتـلـك الـتي 

اليوم".
كـما فرضت وزارة اخلارجية األميركية
عـقوبات على الـقاضي محمـد سلطاني

حـكومي على هامش "أعمال شغب" في
صيف 2018.

وفي  12أيــلـــول/ســبــتــمــبــر اجلــاري
أعـــدمت طــهـــران نــويـــد أفــكــاري (27
ـصـارع الــذي أحـرز بـطـوالت ) ا عــامـاً
ـديـنـة وطـنــيـة في سـجن عـادل أبـاد 
شــيــراز في جــنــوب الـبالد حــيث أدين
بـ"الـقـتل الـعمـد" بـتـهمـة طـعن مـسؤول
في الـهيئة العامة لـلمياه بسك في 2
آب/أغـــســـطس  2018وقـــتـــله.وعـــلى
غـرار مدن إيرانـية عديـدة أخرى كانت
شــــيــــراز فـي ذلك الــــيــــوم مــــســــرحــــاً
لـتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً
عـــــلـى الـــــوضـــــعـــــ االقـــــتـــــصـــــادي

واالجتماعي في البالد.
وكـان الرئـيس األميركي دونـالد ترامب
حـضّ إيران عـلـى إنـقـاذ حـيـاة أفـكاري
بـينمـا طالبت مـنظمـات حقوقـية دولية
بـالتـحقيق في تـقاريـر أفادت أنّ احلكم

بـســبب أحـكـام قـاسـيـة أصـدرهـا بـحق
أفـراد من الـطـائـفـة الـبـهـائـيـة األقـلـيـة
الـدينـية التي تـفرض عـليهـا السـلطات
اإليـرانيـة قيـوداً مشـدّدة.وقال بـومبـيو
إنّ "اإلجـراءات التي اتّـخذتهـا الواليات
ـتّحـدة اليوم تـكشف احملاكم الـثورية ا
اإليـرانـيـة وقـضـاتـهـا عـلى حـقـيـقـتـهم:
إنّـــــهم أدوات مـــــصـــــمّــــمـــــة لـــــفــــرض
إيـديولوجية النظام اإليراني الوحشية
وجب والـقضـاء على أيّ مـعارضـة".و
ـتـحدة الـعـقوبـات سـتـجمّـد الـواليات ا
أيّ أصــول عــلى أراضــيــهــا قــد يــكـون
تلكانـها كما سيمنع على الـقاضيان 
أي شـخص أو كيان أمـيركي إجراء أي
تــعـامالت مـالـيـة مــعـهـمـا.والقى إعـدام
أفـكـاري انـتـقادات دولـيـة واسـعـة لكنّ
طــهــران لم تــبــال بــذلك مــشـدّدة عــلى
اسـتقالليـة نظامهـا القضـائي ورفضها

أيّ تدخّل في شؤونها الداخلية.

باني احلكومية في ليوفيل االمريكية d¼UEð» ∫ متظاهرون يقفون يتجمعون احد ا
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تحدة (أ ف ب) { لـويفيل (الواليات ا
- حتــدى أكـثــر من ألف شـخـص حـظـر
الــتـجــول الـذي دخـل اخلـمــيس لـيــلـته
الـثـانـيـة في مديـنـة لـويـفيل األمـيـركـية
لالحـتـجـاج على عـدم تـوجيه اتـهـامات
جـنائـية في قضـية مـقتل األميـركية من
أصل إفـريقي بـريونـا تايلـور برصاص
الــشـرطـة وجلـأ عـدد مـنـهم إلى إحـدى
الـكـنـائس.وقـبـل يوم أصـيـب شـرطـيان
بــالـرصـاص بـعـد إعـالن الـسـلـطـات أن
هـيـئـة مـحـلـفـ قـررت عـدم تـوجـيه أي
ـقــتل تـايـلـور اتــهـام في مـا يـتــعـلق 
ـرأة السـوداء البـالغة 26 عـاما التي ا
قـضت بـرصـاص الـشـرطـة فـي شـقـتـها
فـي وقت ســــابق هــــذا الــــعــــام.وكــــتب
مـحامي عـائلـتها بـ كرامب في مـقالة
رأي فـي صحـيـفة واشـنـطن بوست "لن
ــنح الــســود نــعـــرف الــسالم إلى أن 
احلــقـوق األسـاسـيـة الــتي وعـدنـا بـهـا
أسـالفـنـا احلــيـاة واحلــريـة وحتــقـيق
الــســعــادة وإنــهــاء هــجــوم شــيــطــان

العنصرية".
—Ëd*« W dŠ

وأوقـف أكــثــر من ألف شــخص مــســاء
دينة التي أغلقت اخلـميس في وسط ا
ـرور مــعـظم شــوارعـهــا أمـام حــركـة ا
و وضـع ألـواح حلـمـايــة الـعـديـد من
ــزيــد من أعــمــال مــحــالــهــا حتــســبــا 
ـتـظـاهــر مـايـكل بـايـلـز الــعـنف.وقـال ا
وهو أسود يبلغ من العمر 29 عاما "ال
ــكن أن نــكــون ســلــمــيــ بــعــد اآلن"
مـــوضـــحـــا بــــأنه يـــتـــظـــاهـــر رفـــضـــا

للعنصرية منذ  120 يوما. 
وكـان يـضع مـسدسـا عـيار 9 مـلم عـلى
وســطه.وأضــاف "نــحن هــنــا حلــمــايـة
شــعـبــنـا والــنـاس الــذين يـدعــمـونــنـا"

مضيفا "إننا نتعرض لهجوم".
ومن جــهـتــهـا قــالت غـريـس بـيـنــيـكس
( 19عــامـا) وهي أيــضـا أمـيــركـيـة من
أصـل إفريقي إن لـيس بوسعـها سوى
أن تــــــضع نــــــفـــــســــــهــــــا في مــــــكـــــان
تــايـلـور.وقــالت "كـثـيــرا مـا أكـون مـارة
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{ مــطـار بن غـوريـون (اسـرائـيل (أ ف
ب) - فــرضت احلـكـومـة اإلســرائـيـلـيـة
امـس اجلـمــعــة قــيــودا عـلـى الـرحالت
غـادرة في إطار سـلسـلة من اجلـويـة ا
اإلجــراءات اجلـديــدة لـتــعـزيـز اإلغالق
الــثـاني االكـثــر صـرامـة الــذي فـرضـته

ــاضي.وقــالت الــســلــطــات األســبــوع ا
وزيـرة الــنـقل مـيـري ريـجـيف في بـيـان
ـغادرة ـتفق عـليه يـسمح  "الـترتـيب ا
ن اشترى تذكرة سفر بالطائرة الـبالد 
قـبل بداية اإلغالق الـذي يبدا اليوم 25

ايلول.

وأضافت أن "األشخاص الذين اشتروا
تـذكرة بـعد ذلك الوقت لـن يتمـكنوا من
اســــتــــخــــدامـــــهــــا" مــــشــــيــــرة إلى أن
اإلسـرائـيـليـ سـيكـونـون قـادرين على
الــــعـــودة إلى الــــبالد "بــــدون قـــيـــود".
وانـــضم كـــرنــفـــال ريـــو دي جــانـــيــرو

حــــــــــوالـى 4,7 مـاليـــــ شـــــخـص في
الـــبالد.ويـــشـــهـــد الـــوبـــاء في الـــبـــلــد
األمـيــركي اجلـنـوبي الـعـمالق تـبـاطـؤا
ـستـويـات األعلى نـسـبيـا مـقارنـة مع ا
ـسـجلـة في تـموز/يـوليـو لـكن سُجل ا
مـع ذلك في األســــبــــوعـــ األخـــيـــرين
مــعـــدل انــتــشــار بــلغ حــوالى 30 ألف
إصــابـــة جــديــدة يــومــيــا و735 وفــاة
جــــديـــدة وفق األرقــــام الـــصـــادرة عن

وزارة الصحة.
وريـــو دي جـــانــيـــرو هي ثـــاني أكـــثــر
الــواليــات الـبــرازيــلــيـة تــضــررا جـراء
الـــفــيــروس بــعـــد ســاو بــاولــو.وكــان
مـنظـمو كـرنفال سـاو باولـو قد أعـلنوا
ـاضي أيــضـا في 24 تــمــوز/يـولــيــو ا
ـقبل من احلدث إرجـاء نسـخة الـعام ا

ا يشمل جتمعات الشوارع.
وكـرنـفـال سـاو بـاولـو هـو من بـ أهم
األحــداث من نــوعه في الـبــرازيل وقـد
اسـتـقطـبت نسـخته األخـيرة 120 ألف
ـتـابـعـة عـروض مدارس شـخص أتـوا 
الـسـامـبـا عـلى جـادة أنـهـيـمـبـي فـيـما
جـذبت جتمـعات الشـوارع أكثر من 15
مــلــيــون شــخص وفـق رئـيـس بــلــديـة

دينة برونو كوفاس. ا
ولم يُـحدد تاريخ جـديد للكرنـفال لكنه
قــد يـحـصل "فـي نـهـايــة أيـار/مـايـو أو
مــطــلع تـمــوز/يـولــيـو" 2021 وفـق مـا
ـدينة التي أعـلن حينـها رئيس بـلدية ا

تعد  12 مليون نسمة.

عــلى جـادة ســامـبـودرومــو الـشــهـيـرة.
وتـشارك كل مدرسـة في مسـيرة يشارك
فـيها حوالى ثـالثة آالف شخص بأزياء
اسـتعراضـية الفتـة ويرقصـون ويغنون
مـعـا من دون أي مـسـافـة تبـاعـد بـيـنهم
ـوكب في فعـالـيـة تسـتـمر عـلى طـول ا
ألكــثــر من ســاعــة.غــيــر أن الــســلــطـات
البلدية لم تكشف ما إذا كانت ستسمح
ـــرافــقــة بـــإقــامـــة حــفالت الـــشــوارع ا

للحدث. 
ويـتــألف كـرنـفـال ريـو دي جـانـيـرو من
عــدد كــبـيــر من االسـتــعــراضـات لــهـذه
"الــكـتل" وهي جتــمـعــات تـمأل شـوارع
ـــديـــنــــة رقـــصـــا وغـــنـــاء في أجـــواء ا
احـتــفـالـيـة مـوسـيـقـيـة زاخـرة بـاألزيـاء

االستعراضية.
وتـشـكل هـذه االحتـفـاالت خـطرا كـبـيرا
بـنظر علماء األوبئة نظرا إلى التقارب
ــشـــاركــ واحلــشــود الـــكــبــيـــر بــ ا
ــكـان. الــغــفــيــرة الــتي تــتــواجــد فـي ا
ويـشارك سـنويا ماليـ األشخاص من
ســـكـــان ريــو دي جـــانـــيـــرو ومــنـــاطق
بـرازيـليـة أخـرى إضافـة إلى سـياح من
حــول الـعـالم.ويـنـدرج اإلعالن الـصـادر
عن مـدارس الـسـامـبا في سـيـاق مـوجة
اإللــغــاءات لألحــداث الــكــبــرى في ظل
االنــتــشـار الــواسع لــفـيــروس كــورونـا
ـستجـد في البرازيل الـتي باتت ثاني ا
تـحدة دولـة في الـعالم بـعـد الواليـات ا
عـلى صـعـيـد أعـداد الـوفـيـات الـنـاجـمة
عـن الوبـاء مع حوالى  140ألـف حـالة
وفـــاة جــراء الـــفــيـــروس الــذي أصــاب
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ـية الـشـهيـر إلى سلـسلـة األحداث الـعا
الــتي أطــاح بـهــا وبـاء كــوفـيـد-19 مع
قـبلة ـنظـم إرجاء الـنسـخة ا إعالن ا
من احلـدث الـتي كـان مـقـررا تنـظـيـمـها
في شباط 2021 إلى أجل غير مسمى.
وقــال جــورجي كــاســتـانــيــيــرا رئـيس
ـدارس السـامبا في سـتقـلّة  الـرابطـة ا
ــوجلـة ريــو دي جــانــيــرو (لـيــيــســا) ا
تــــنــــظــــيـم هــــذا احلــــدث الــــســــنـــوي
لـلصحافي اخلمـيس "لقد انتهينا إلى
اســتـــنــتــاج مــفــاده أنّـه يــجب تــأجــيل
ـكـنـنـا احلـدث".وأضـاف "بـبـسـاطـة ال 
إجــراؤه في شـبــاط/فـبـرايــر. لن يـكـون
وارد لـدى مدارس السامـبا الوقت أو ا
ـاليـة والتـنظـيمـية لـكي تكـون جاهزة ا
فـي شبـاط/فـبـرايـر".وكـانت بـوادر مـثل
هـذا الـقرار قـد الحت منـذ تمـوز/يولـيو
حـ أكدت خـمس من مـدارس السـامبا
االثــنـي عــشــرة عــزمــهــا طــلب تــأجــيل
احلـدث فـي حـال عـدم تـوافـر لـقـاح ضد
كـــــوفـــــيــــد-19 بـــــحـــــلـــــول نـــــهـــــايــــة

أيلول/سبتمبر.
وأوضح كـاسـتانـييـرا "هـذا ليس إلـغاء

بل إرجاء. 
كننا نـبحث عن حل بديل عن أمر ما 
فـعله عندمـا تتيح لنا مـستلزمات األمن
الـصحي تقد مساهمتـنا للمدينة لكن
لـيس لـديـنـا ضـمـانـات كـافـيـة لـتـحـديـد

موعد".
ويـنـطـبق قـرار "ليـيـسـا" عـلى الفـعـالـية
الـرسمـية األساسـية في الكـرنفال وهي
مـسـابقـة مـدارس السـامـبا الـتي جتري
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كان نابلـيون يجلس على عـرش فرنسا مزهوا بـشرفية ان يتـحول من ضابط عسكري
خسر حـملة مصـر وترك في البـوالق رسائل غرام كـتبها جـنراالته ألميـرات مصريات

ويتحول الى إمبراطور تنحني له الف رأس كلما فتحوا له أبواب قصر فرساي .
ذات يوم أتى احدهم الـعلماء الفرنسي الى اإلمبـراطور نابليون وهو يحمل رسومات
ونـاليـزا اليـوناردو دافـنشي وهي عـبارة عن تـخطـيطـات لبـعض مخـترعات لـصاحب ا
الـرسام والعـالم اإليطـالي ومن بيـنهـا مخطط الخـتراع دبـابة  وقـال العالم لـنابـليون :

موالي حتى تهزم عدوك اللدود بريطانيا والى األبد  علينا ان نصنع هذه العربة .
سأل نابليون : وكم وزنها .

قال العالم : من عشرين الى أربع طن من احلديد.
ضـحك وقـال :ومن أين أجئ بكل هـذا احلديـد ألصنع حـيوانـا بهـذا احلجم . الـسيف

بيد من يحسن استخدامه هو اخف من فراشة في حديقة فرساي.
لكن بـعـد نـابلـيـون  صنـع الدبـابـة وتطـويـرهـا وأصبـحت واحـدة من اضـخم وحوش
احلـرب . أيام كـنت جنديـا واقتـرب من بدن الـدبابـة التي كانـت تسنـد صمـود سريـتنا
عـلى سـاتـر فـوق جـبل هـرزلـة في حـوض بـنـجـوين وقـد غـرزت أقـدامـهـا اجملـنـزرة في
العشب وثـمار يابسة سقـطت من أشجار البلوط واجلـوز  أعيش ذهنية ذات الصورة
الـشـعريـة الـتي قارن فـيـها نـابـليـون بـونابـرت بـ السـيف والـدبابـة وفـراشات حـديـقة
فرسـاي . فأشعر ان الدبـابة الروسية تي 55 تعـاند رغبتي ألبعـادها عن حلظة الذعر
التي تـسكـننـي كلـما اطـلقت قـذيفـة  فيـنادي جـندي من اهل الـبصـرة من أهل الزبـير
يسمونه ( ابـو حالوب ) ويقول : قد تقتل او تصيب جنديا هناك .ولكنها حتما ستقتل
مئـة فـراشة ومـئة عـصفـور . وقتـها أعـود الى روحي وأتـمنـاها مـأوى لتـلك الفـراشات

والعصافير من قسوة الدبابة التي ترمي من هنا  واألخرى التي ترمي من هناك.
ب الروح واحلـرب يقع الهـاجس الصـعب عندمـا تكون احلـياة في حيـرة من أمرها 
واحـد يـقول لك وطـنك في خـطر  وأخـر يـقول لك : احلـرب قـرار جلنـرال او سـياسي
مـتــجـبـر. كــان اخي عــبـد األئـمــة ( تـوفي 2009) يــقـول : الـدول الــتي تـعــلن احلـرب
ـة او عـادلة سـتجـبر أرواح مـواطنـيهـا قـبل أجسـادهم ليـخوضـوها  وتخـوضهـا  ظا

وأظن ان الروح ستكون ضحية قبل جسدها  وشهيدة قبل جسدها.
كلما أشـاهد دبابة حتى في األفالم السينمائية أتذكر مقولة اخي رحمه الله  واعرف
ان احلـرب قـد تــؤذي األرواح قـبل ان تـؤذي األجــسـاد . أمـا حـديــد أسـلـحــتـهـا حـتى
عندمـا يتحول الى خردة صدئـة فانه ال يتأذى النه بدون روح . ولكـنك عندما تصادف
فـي يوم مـا وتـشاهـد مـقـابر الـدبـابات في حـروب الـفـروانيـة وحـفر الـبـاطن وتـلك التي
حدثت قرب زقـورة أور أو على نهر جاسم او حتى معركة الـعلم وعبور النورماندي
ا وخط بـارليف سـتـكتـشف ان أرواحـاَ لم تـزل تسـكن تـلك اخلردة ومـا بـقيَّ منـهـا ر
طحـ أو رمـاد لعـظام صُـهـرت وسطـهـا او أزرار بدالتـها الـعـسكـرية الـتي لم يـقضي
عليـها لهـيب صواريخ التـاو ألنها أزرار من حـديد صنـعها الـسوفييت

بقوة.
بـ حـرب الـروح وحـرب الـدبـابـات أعيـش خـيال الـبـحث عن
فراشات مـلونة تسجل برفيف أجنـحتها أناشيد سالم لهذا
الـعالـم ومعـهـا نـتـمـنى ان تـكـون سـفـراء غـرام ولـقـاح ضد
حرب دبـابة اخرى اسـمها فـايروس كـورونا .  فنـحن نريد
تعة وهي ألرواحنـا عمرا أطول .الن احليـاة على األرض 

ال تسكن اجلسد البشري سوى مرة واحدة فقط.
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الـية رقم (31) لـسـنة 2011 ادة (6/رابعـا) من قـانون ديـوان الرقـابـة ا من قـراءة ا
ـالـية ـهام اآلتـيـة: تـقـو اخلـطط والسـيـاسـات ا الـتي تـشـير الـى أن يقـوم الـديـوان بـا
ـرسومة لـلدولـة وااللتزام بـها. يـتبادر ـقررة لـتحقـيق األهداف ا واالقتـصاديـة الكلـية ا
وازنة الـعامة للدولة اذا لم يتم وضع آلية لـرسم بنود ا الى الذهن وفقـا لهذا التقـو 
ـيـة التي مـتـزجـة بـاألكـاد ـهـنـيـة ا من قـبل شـخـصـيـات عـلمـيـة مـتـخـصـصة تـمـتـلك ا
ـوازنة وتـبتعـد عن الفـوضوية الـتي ضاعفت من تـستطـيع أن تقـدر بدقة أولـيات هذه ا
وازنة العامـة للدولة وتعـليماتها  العجز الـذي نراه متكرر سنـويا في ديباجة قـانون ا
ـواطن ـوازنــة)  وأثــقل كـاهـل ا ــئـة) من إجــمـالـي ا والــذي أصــبح يـتــجـاوز (60 بـا
واالقتصـاد العراقي بالديون (الـقروض) مع وجود إهمال واضح للـمشاريع االنتاجية
االسـتـراجـيـة مـشاريـع التـنـمـيـة احلـقيـقـيـة الـتي تـنـهض بـواقع التـنـمـيـة وتـتمـاشى مع
حاجـات الفـرد والبـلـد  واالستـغالل األمثل لـلمـوارد غيـر الـنفـطيـة التي تـمثل مـصدر
التمويل األسـاس للمـوازنة برفقـة القروض بشـقيهـا الداخلي واخلارجي هـذا التقو
ادة آنـفا ـاليـة االحتادي وفـقا لـنص ا فـترض أن يـقوم به ديـوان الرقـابة ا الـذي من ا
الي والنـقدي  ألم يكن من لـينتج عـنه تقيـيم حقيقـي للسيـاسة اإلقتـصادية بـشقيـها ا
ـالـيـة والـنـقديـة واالقـتـصـاديـة وفـقا ألسس ـمـكن عن طـريقه اعـادة بـنـاء الـسـيـاسة ا ا
كـنهـا إنقـاذ البـلد سـليـمة ورشـيدة وكـفوءة تـتبـنى اسـتراتـيجـيات مـاليـة وإقتـصاديـة 
ـتلكه واإلقـتصـاد واعادة هيـكلـة الدين الذي أثـقل كاهل هـذا البـلد على الـرغم من ما
ـكن عن طـريـقه يـكـون هـنـاك تـقـيـيم  لـسـيـاسة من ثـروات طـبـيـعـيـة ومـعـدنـيـة تـقـو 
وازنة الـعامة االقـتراض بـشكل واقعي وحـقيقي واقـتصادي تـفرغ محـتواه من بنـود ا
للدولـة  وأخيرا وليس آخرا ألن للحديث بقـية  يتبادر الى الذهن تساؤل فحواه  أن
ادة أعاله نـوه عنهـا في ا الـتقـو الذي تـشيـر إليه الـفقـرة رابعـا ا
ـاذا لـم يـتم ـالــيــة االحتــادي    من قــانـون ديــوان الــرقــابــة ا
اإلسـتـفـادة مـنه أو األخذ به? هـل ألن الديـوان لم يـقم بـهذا
ــسـؤولـ عن الــسـيـاسـة ? أم لم يــشـر إلـيه? أم ا الــتـقـو
ـالي والنـقـدي لم يـؤخذوا به? أم اإلقـتـصاديـة بـشـقيـهـا ا

لسبب آخر ....  وللحديث بقية.
{ دكتوراه محاسبة 
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في ظل الـظروف الـصـعـبة الـتي تـوالت عـلى بلـدنـا اجلـريح من حروب وغـزوات دامـية
والتي هوت بـالبلد الى منحدرات الفقر واجلوع والـبطالة  ولد ما اطلق عليهم في ذلك
احلــ بــلــصــوص الــدولــة ومن ثم بــاحلــواسـم وبـعــد ان اتــخــذت مــداركــهم الــطــابع
االخـطبـوطي لتـمـتد اذرعـهم مسـاحـات حيـوية واسـعـة من االراضي التي اهـملت دون
اسـتغاللهـا لبـناء وحدات سـكنـية او تـوزيعهـا ودعمـها باخلـدمات اضـافة الى االماكن
ـة ومـقـرات االجهـزة االمـنـية ـصـانع الـقد احلـيـويـة من منـازل ومـقـرات الـشركـات وا
واجلـيش التي  حـلهـا بعـد الغزو االمـريكي عـلى العـراق اطلق عـلى هذه الـتجاوزات

بالعشوائيات .
نازل وغـرف مشيـدة من الط والـصفائح عـلى مساحات فـقد تمـثلت  العـشوائيـات 
ا ادى الى واسـعه من اراضي الـدولـة دون ترخـيص واسـتـغاللـها ابـشع اسـتـغالل 
ستـقبـلية تمـزيق االحياء الـسكـنية وتـدميـر البنى الـتحـتية وحتـطيم كـافة الطـموحـات ا
ـنـاطق الشـعـبيـة آنذاك حـيث تـوغلت راكـز الصـحـية في ا ـدارس وا ـهـمشـة لـبنـاء ا ا
دن دون ردع او خوف بـسبب الـوعود الـكثيـرة من قبل الـساسة الـتجـاوزات صمـيم ا
واالحـزاب والـتي تـقـضي بــتـمـلـيـكـهم مـا جتـاوزا عـلــيه وحتـويل وضـعـهم الى شـرعي
خـــــالل الـتـجارب االنـتـخابـيـة الختـيـار السـلـطة الـتـشريـعـية واحلـكـومات احملـلـية في
الـعـراق خالل االعـوام (2005-2018) فـلـــــــم تـدخل هــذه الـوعـود حـيـز الــتـنـفـيـذ
بسـبب الـصـراعات الـسـيـاسيـة فـباتـت هذه الـبـيئـات الـهـشة مـفـتـقدة لـسـلـطة الـقـانون
ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب والـكـهـربـاء اضـاقـة الى افـتـقـارها ولـلـخـدمـات احلـيـويـة من ا
لـلمـــــــدارس الـقريـبـة فيـضـطر اطـفـالهـا الـسيـر مـسافـات بـعيـدة للـوصـول الى اقرب
سـافـات لاللـتـحاق مـدرسـة او ان يتـجه اطـفـالـها لـلـعـمل بـدال من الـسيـر لـقـطع تـلك ا

دارس .  با
و وقد لعب الـتطرف وتعـدد االحزاب في ظل غياب الـقانون الشـرعي دورا هاما في 
ـعــنـيــة وخـاصـة  بــعض اآلفـات واســتـفــحـال الــعـشــوائـيـات وامــام انـظــار اجلـهــات ا
ـتـجـاوزين ولـكن بـغـياب سـانـدة ودعم ا ـسـلـحـة  السـيـاسـيـة الـتي تـمـتلـك االجنـحـة ا
نطقي إليجاد احللول الرصينة لهذه االزمة فقد ناسب وا الوعود الكـاذبة والتخطيط ا
بـات الغد مـجهـوال ومرعبـا على االهالي  بـعد ان ادركوا بـشاعة مـستقـبلهم من خالل
نازل احلـملة الـتي بدأتهـا احلكومـات احملليـة والبلـديات وامانـة بغداد بـتهد بـعض ا
ـا اثـار غـضب الرأي الـعـام عـلى االجراء عـلى اهـلـهـا دون تأمـ الـبـدائل السـكـنـية 

الذي وصف بالتعسفي. 
لــذلك ومن اجل وضع احلــلـول الـســديـدة النــتـشـال اجملــتـمع من فــوهـة الـهــاويـة البـد
ـواطن في الـسكن للـسـلـطات احلـكـوميـة ان حتـافظ بالـدرجـة االولى عـلى مبـدأ حق ا
ناطق الـتي سكنوا فـيها وتأهيـلها مثل األحـياء السكـنية القـانونية وحسب بـتمليـكهم ا
ا ال يتـعارض على اخلـطط العمـرانية عمـول بها في كل الـدول  الـقوانـ واألنظمـة ا
ـتـجاوزعـلـيـها ..او إقـامـة مـجـمعـات سـكـنيـة لـسـكان واحلـضـاريـة والـبيـئـة لـلمـنـاطق ا
ـصـارف احلـكـومـيـة وتـوفـيـر ـوجب قـروض مـيـسـرة من ا الـعـشـوائـيـات تـمـنح لـهم 
ـشاريع الـسكنـية ثم الـعمل فورا عـلى إزالة الـتجاوز نـاسبـة حل اكتـمال ا الـبدائل ا
شهـد احلضري للمـدينة و رفده بـجميع اخلدمات ا يضمن احلـفاظ على مقـومات ا
دني شهد ا ا يتوافق ورونق ا الصحـية واالجتماعية والتعليمية 
رمـوق. فـهل سـتسـتـيقظ الـضـمـائر احملـتـضرة تـحـضـر وا ا
شكلـة العضـال والتي تفاقـمت عواقبـها يوما إلنقاذ هـذه ا

بعد يوم?  
هذا ما ترتقبه عيون عطشى في قواحل تستبشر قطرات
امل حلـيـاة تفـحم رمـقـهـا صـبرا واحـتـسـابا الـى الله من

فترس. مخالب القدر ا

غـرقـا خالل محـاولتـهمـا عبـور البـحر
"أخــتي وزوجـهـا عـلى حق ولـو كـنت

مكانها لفعلت نفس الشيء".
يـعــتـبـر الـبـاحث في عـلـوم االجـتـمـاع
فــؤاد غـــربــالي أن هــنــاك "حتــوّل إلى
هــجـرة عــائـلــيـة وهــذا مـعـطـى جـديـد
والفـت. الـــــهــــجـــــرة بـــــاتـت خـــــيــــارا
عـائـليـا...هي مـحاولـة لكـسب تـعاطف
ـنـاهـضـة لـلـتـرحـيل من اجلـمــعـيـات ا

أوروبا".
ويــتــابع الــبــاحث "األطــفـال هـم حـبل
جنـــاة لــعــدم الــتـــرحــيل من أوروبــا"
مـــعــــلال ذلك بـــأن "هــــنـــاك حـــالـــة من
ـعمـمـة" سـبـبـها اإلحـبـاط اجلـمـاعي ا

عيشي". "بدرجة أولى الوضع ا
تـبعة من كـما ان سـياسـات الهجـرة ا

واتـخـذ رؤوف ومبـروكـة قرارهـمـا اثر
مــــحـــاوالت نــــاجـــحــــة لـــعــــائالت في
مــنـطـقـتـهم تـمــكـنت من الـوصـول الى
ايـطالـيا "وهي فـي وضع جيّـد وهناك
من اتـصل بـنـا وقـال تـعالـوا اليـطـالـيا
ـــكن ان نـــعـــالج أطـــفــالـــكم" وفـــقــا

بروكة.
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تـــقــول ابــنـــتــهــا آيــة (12 عـــامــا) في
ــطـبخ حــيث جتـلـب بـعـضــا من مـاء ا
ـطـر الذي يـتم جمـعه السـتعـماله في ا
الـــطــــهي "ال أعـــرف الـــبــــحـــر وكـــنت
خـائـفـة" وبيت الـعـائـلة يـبـعـد حوالى

عشرة كيلومترات عن الشاطئ.
تـقـول مـر شـقـيـقة مـبـروكـة الـبـالـغة
37 عـاما والتي قـضى زوجهـا وابنها

قـــبل الــدول األوروبـــيــة "غــيـــر مــرنــة
...فــاحلـصــول عـلـى الـتــأشـيــرة لـيس

أمرا سهال" وفقا لغربالي.
تـعيش تـونس مـنذ ثورة 2011 الـتي
أطـــاحت بـــنـــظـــام الــرئـــيس االســـبق
الـراحل زين العـابدين بن علي انـتقاال
ــوقــراطــيــا تــواجــهه الــعــديــد من د
الـصعـوبات منـها مـلف البطـالة التي
ـناطق ئـة في بـعض ا تـبـلغ 30 فـي ا

همشة. ا
وتـــرسل مـــر أطـــفـــالــهـــا اللـــتـــقــاط
احلــلـزون وطـهـيه لـلــفـطـور عـنـدمـا ال
ال لـشراء الطعام جتـد هي وأختها ا
وتـقول بنقمة ومـرارة "مهما يكن فان
الـعيش في ايطاليا يبقى دائما أفضل

بكثير من تونس".
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وأن نــســتــغل فـي ذلك انــحــيـاز
ـــنــظــمــات غــيــر الـــكــثــيــر من ا
احلـكومـية إلى قـضيـة احلد من
الـنـقل واالجتار غـير الـشرعـي
فـي الــــتــــراث" واصـــــفــــاً هــــذه
ــــنـــظــــمـــات بـــأنــــهـــا حتـــاول ا
تـصـحيح الـتاريخ االسـتعـماري
لــدول أسـواق الــفن في الـغـرب
وتـــقــاوم هـــذه أســواق االجتــار
بـاآلثـار في بلـدان أخرى تـسعى
إلـى شـراء تــاريخ لـهــا بـإنــشـاء
مــــتــــاحف تـــقــــوم عــــلى االثـــار
ـنـهوبـة وتـوضح دور أسواق ا
الــــــفن فـي تـــــمــــــويل اإلرهـــــاب
ـياً. وعـما إذا كان والـتطـرف عا
قــــــد وجــــــد خالل بــــــحـــــثـه في
احلـفـريـات واآلثـار مـا يـدل على

ديـن الـتوحـيـد أو أنـبـيـاء  ذكـرهم في
ــقـدســة لألديــان الـســمــاويـة الــكــتب ا
ان أجـاب رمضان أن ثـمة فرقـاً ب اإل
ـان تسلـيم والعلم ـطلق والـعلم فاإل ا
يـبـدأ بـسـؤال وشك وصوالً إلى حـقـيـقة
نـسبية متغيـرة. علم اآلثار ينطبق عليه
ـهم كـل منـاهـج العـلـم مشـيـراً إلى أن ا
أن نـــضـع ديــانـــاتـــنـــا اإلبـــراهـــيـــمـــيــة
الـسماوية الـتوحيديـة الثالثة في نطاق
تـطور الفـكر البـشري الديـني التراكمي
ـعـزل وال نــتـنـاولـهـا دراسـةً وحتـلـيالً 
عـن الــــديـــانــــات األخــــرى.  وأوضح أن
هـناك تشـابهاً شـعائرياً وطـقسيـاً كبيراً
بــ الــديـانــات اإلبـراهــيـمــيـة وبــ مـا
سـبقهـا وعاصرهـا من ديانـات وضعية
خـاصـة فيـما يـتعـلق بـالتـقرب إلى اإلله
بـالصالة والقراب واألضاحي وغيرها
ـارســات ديــنـيــة. وقـال مـن طـقــوس و
ــصـري: كــانت في مــصـر عــالم اآلثــار ا
ـة تـعـددية إلـهـيـة لـكن مع أفـكار الـقـد
ديــنــيـة شــامــلــة جـامــعــة فـيــمــا يــشـبه
الــتـوحـيـد الـفـكـري كـمـا كـان هـنـاك من
الـتـسامح الـديني والـتقـارب الفـكري أن
ــصــريــون آلــهــة كــثــيــرة في إله دمـج ا
واحـد إما لـغرض الهـوتي تـوحيدي أو
نح إلله ما قوة لـغرض سياسي ديني 
بــارتــبـاطه بــآخــر أقـوى تــأثـيــراً وأقـدم
تـاريـخـاً مـبيـنـاً أن مـحاوالت الـتـوحـيد
ــلك اخــنــاتـون أن تــتــجــلى في دعــوة ا
آتـــــون إله الـــــشــــمس هـــــو اإلله وال إله
غـــيـــره.  وقــال: عـــلى الـــرغم من ســـمــة
الـتوحيد الكبـيرة في دعوة اخناتون إال
أن ثـورته الديـنيـة سمحت بـعبـادة آلهة
أخـرى إلى جـوار آتـون ما يـدفـعـنا إلى
اإلقــرار أن االنــســان كــان دائم الــســعي
نـــحــو الــتــوحــيـــد إلى أن جــاء الــهــدي

السماوي.
W¹dŁ« qzôœ

أمــــا عن الـــدالئـل األثـــريـــة لـألنـــبـــيـــاء
فـــيـــوضح رمـــضــان: "أن األنـــبـــيــاء من
ـــطـــلـــقـــة. نـــؤمن ـــانـــيـــة ا األمـــور اإل
بــوجـودهم عـلى الــرغم من أن لـيس من
أثـر مادي على األرض يدل عليهم حتى
الــنـبـي عـيــسى نـفــسه ال أثـر مــاديـاً له
وتـقطع احلـقيـقة القـائمـة في علم اآلثار
بــأنه ال وجــود مــاديـاً ألي من األنــبــيـاء

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

الــتـي تـعــيـش عـلـى اجلــثث نــفــســهـا
بــاإلضــافـة إلـى أن لـلــبــخـور مــفــاهـيم
تـتعـلق بالـطقوس والـروحانـيات حتى

يومنا هذا". 
…d−Š œułË

 وواصـل رمـضــان: وجـدنــا بـاحلــجـرة
كـمـية كـبيـرة من األواني الـفخـارية من
كــــؤوس وأطـــبـــاق وســـلــــطـــانـــيـــات
. والـطـريف أن نـحو  200إنـاء وجـرار
مـن هذه األواني عليهـا كتابات ألسماء
زيـوت وأصـمـاغ الـتـحـنـيـط تـسـتـخدم
ـــدة الـــتي خالل الـ 70يــــومـــاً وهي ا
يستغرقها التحنيط. وقال: فوق سطح
األرض وإلـى اجلنـوب قـلـيالً من الـبـئر
ـؤدي لـورشـة الـتـحـنـيط عـثـرنـا عـلى ا
مـبنى مستطـيل أبعاده نحو  10أمتار
عـــرضــاً و 14مـــتــراً طــوالً. عُــرف هــذا
ــبـنى بــخـيـمــة الـتـطــهـيــر حـيث يـتم ا
ـومــيــاء ولــفـهــا وإعــدادهـا جتــهــيــز ا
لـلـدفن. وأضاف: فـي قلب مـبـنى خيـمة
الـتـطهـيـر عثـرنا عـلى بـئر أبـعاده 5.3
مـتـراً عـرضاً و 3مـتـراً طوالً و 30مـتراً
عـمقاً استخدم كمـقبرة عمومية ألفراد
حُـنطـوا بالورشـة وتشـتمل هذه الـبئر
عــلى  6مـــقــابــر مــنــقــورة في جــدرانه

الــصـخـريـة عـلى أعـمـاق مـتـفـاوتـة 
الــعــثــور داخــلــهــا عــلى  54مــومــيــاء
وتـوابيت حجـرية ضخمـة والعديد من
وتى رمريـة حلفظ أحـشاء ا األوانـي ا
ــعـروفـة بـاسم األواني الـكـانـوبـيـة وا
وتــمـاثـيل من الــفـايـنس (الــقـيـشـاني)
بـاإلضـافة الى قـنـاع مومـياء نـادر جداً
ذهب وهو ثالث قناع من من الفضة ا
نــوعه يـكـتـشـف في مـصـر واألول مـنـذ
آخــر اكــتــشــاف ســنــة 1939.  وأشــار
رمضان إلى أنه "على الرغم من انتهاء
أعـــمـــال الـــكـــشف والـــتـــســجـــيل لـــكل
حــجـرات الـدفـن في ورشـة الـتــحـنـيط
فـالزال أمامـنـا عـمل كـبـيـر لـلكـشف عن
ــبـاني اجملـاورة لـورشــة الـتـحـنـيط" ا
مـؤكداً أن منـطقة سـقارة كانـت جبانة
الـعـاصمـة اإلدارية مـنف مـا يربـو على
ثـالثـــة آالف عـــام وهـي لم تُـــكــــتـــشف
كـاملة ومازال فيـها الكثيـر والكثير من
ــة في انــتــظـار مــقــابــر مــصـريــة قــد

ستقبل. الكشف في ا

نـهمها وطـلبها. يـشير رمضان إلى أن
هـذه التجارة في دول السوق حتميها
دسـاتـيـر وقوانـ تـدافع في األساس
عـن حق مواطنيـها في التـملك والبيع
والــــــشـــــراء إلى جـــــانـب حـــــمـــــايـــــة
اسـتـثمـاراتهم. ويـصعب عـليـنا إقـناع
ـشـرعـ واحلـكـومـات بـالـتخـلي عن ا
مـصــالح مـواطـنـيـهـا واسـتـثـمـاراتـهم
ــكـــافــحــة الــنــقل واالنـــحــيــاز كــلــيًــا 
واالجتـار غـيـر الـشـرعـيـ في الـتراث
األثــري. ويــرى أنــنــا ال نــواجه جـذور
ـــشـــكــلـــة االجـــتــمـــاعـــيــة وفـــتــاوى ا
شــرعـيـتــهـا في بالدنــا وأسـواق الـفن
بـاسـتـثـمـاراتـهـا اجلـبـارة فحـسب بل
أيـضـاً نـعاني من مـواثـيق دوليـة غـير
مُــنـصــفـة وضــعت في غـيــاب تـام من
الـقـانـونيـ في بالدنـا فـخـرجت هذه
ــواثــيق تــنــظم االجتــار بــاآلثـار وال ا
جتــرمه أو تــمــنــعه تـمــامــاً. فــمن بـ
ـواثـيق على سـبيل إشـكـاليـات هذه ا
ــثــال هـو وضع مــسـؤولــيـة إثــبـات ا
ــســروق عــلى عــاتق مــلـــكــيــة األثــر ا
الــــدولـــة الـــتي خــــرج مـــنـــهـــا (دولـــة
ـصـدر).  يقـول رمضـان: تخـيل معي ا
أن الــعـــراق مــثالً عــلــيه أن يــثــبت أن
تحف الوطني الـقيثارة الـسومرية بـا
الــعـراقي مـلـك له في حـالـة ســرقـتـهـا!
ـلـكـية كـمـا تـضـع مـسـؤولـيـة إثـبـات ا
دولــنـا أمـام حتـديـات مــاديـة وتـقـنـيـة
وبــشــريـة تــعــجــيـزيــة حــيث عـلــيــنـا
تـسـجـيل آثـارنـا كـلـهـا وهـذا يـتـطـلب
بــنـيـة حتـتــيـة من أجـهـزة الــتـسـجـيل
وشـبكة مخازن حـديثة لآلثار وتدريب
اآلثــاريـ وذلك كـله يـحــتـاج خـطـطـاً
وجــهـداً ووقـتـاً وبــالـطـبع مــيـزانـيـات

جبارة ال تقوى عليها حكوماتنا.
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 وحـتى إن قـمـنا بـذلك كـله وزيادة لن
تـتوقف أعـمال احلفـر اخللسـة والنقل
واالجتــــار غــــيـــر الــــشــــرعـــيــــ ذلك
الســتـمـرار الــطـلب عـلى قــطع الـتـراث
األثــري في أســواق الـفـن. األمـر كــمـا
يعتقد رمضان يستدعي منا أن نضع
اسـتـراتـيـجيـات حـكـوميـة مـحـلـية في
دولـــنــا لـــتــســـجــيل اآلثـــار الــثـــابــتــة
ــنــقــولـة وأن نــســعى إلى تــعـاون وا
بـيـني لتـوحيـد هذه االسـتراتـيجـيات
عـلى أن تـتبـناه مـنـظمـة دوليـة عربـية
ـسـتـقـبل فــاعـلـة ذات رؤيـة واضـحـة 
احلــفـاظ عــلى اآلثــار كـمــا أن عـلــيـنـا
واثيق تـوحيد وجهـات النظر بـشأن ا
الـدولـية احلـاليـة واالنـخراط إيـجابـياً
فـي تــــوضـــــيح مـــــواطن الـــــقــــصــــور
الــقـانــوني فــيـهــا وتـطــويـر مــبـادرات
دولـية مشتركة لتـعديلها الفتاً إلى أن
هـذه اجلـزئـية تـتـطـلب تـضافـر جـهود
الـدبلوماسـي والقانـون واآلثاري
فـي الـبالد لـيـعـمـلـوا في فـريق واحـد
مـــنــوهـــاً إلى أن: "عـــلــيـــنــا أن نـــنــقل
نـظمات شـكلة من أروقـة ا نـقاشـات ا
الـدولـيـة إلى سـاحـات إعالمـيـة دولـية
مُـنصفـة تساعـد على تشـكيل رأي عام
بغداددولـي ضد االجتار في الـتراث األثري
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بـتـأريخ 2020/9/16ســمــعـنــا مـقــتل الـدكــتــورة شـيالن دارا رؤف مع
ـنـطـقـة والـديـهـا وهم من الـسـلـيــمـانـيـة والـسـاكـنـ في شـقـة سـكـنـيـة 
ـنصرم  نـصور اآلمـنة في العـاصمـة بغداد مـنذ الـستيـنيـات القرن ا ا
من خالل اجـهـزة االعالم مـنهـا شـبكـة الـتـواصل واجهـزة اعالم مـرئـية
ـة حسب ما وصـفتـها تـلك االجهزة ومسـموعـة واذهلـتنا بـشاعـة اجلر
ـتظاهرين في بان الدكتـورة كانت ناشطـة تعمل في مـعاجلة واسعاف ا
سـاحـة الـتـحــريـر وقـد هـاجـمـتـهم مـجـمـوعــة مـلـثـمـة بـالـزي الـعـسـكـري
وبـسـيــارة عـسـكـريـة في مــسـكـنـهم وذبــحـوا والـدهـا وطـعــنـوا والـدتـهـا
وت وذبحوا الدكتورة ومـثلوا بجثهـا بقطع ساقيها مع بالسك حتـى ا
ـئـة حـسب تـقــريـر طـبي  هـذه كـانت الـتـاكــيـد عـلى اغـتـصـابـهـا 60 بـا
ة وبعـد  القاء القـبض على القاتل في علـومات االولية عن هـذه اجلر ا
مـدة زمـنـية قـيـاسـيـة في اربـيل من قبـل قوات االسـايش وظـهـور الـقاتل
ة البشعة وكان في اقواله على شاشة التلـفاز أفاد بإرتكابه تلك اجلـر
تـباين شـاسع مع مـا نقـلتـها اجـهزة االعـالم سابـقا واكـد صحـة اقوال
الـقـاتل احـد اقـربـاءهم في تـصريـح خاص اثـنـاء وصـول جـثـمانـهم الى
ا اريـد مـنهـا إثـارة الفـتـنة الـقـوميـة او اتـهام جـهات الـسـليـمـانيـة  ولـر
ـتـظاهـرين في ساحـة الـتحـرير او ابـعاد سـياسـية فـي قتل الـناشـط ا
الـشـبه عن اجلانـي لفـتـرة ما وهـذا اضـعف احـتمـال  . ان مـقتل عـائـلة
ال من قبل ـة البشـعة لـلحـصول عـلى مبلغ مـن ا كامـلة في هـذه اجلر
رجل امن في وزارة الداخـليـة ومكـلف بواجب حـراسة سـفارة دولة في
وازين عـلى عقب الن احلراس وسط بغـداد وفي منـطقـة آمنـة قد قـلب ا
ـثـلـون الـواجهـة احلـقـيـقيـة لالمن واالسـتـقـرار ويجب ان ايـنـمـا كـانوا 
يكـونوا دومـا حتت انظار مـسؤلـيهم اثنـاء الواجب من الـقيـافة والنـظافة
واالخالق والـســمـعــة الـطـيــبـة وذوي ثــقـافـة تــؤهـلــهم اداء ذلك الـواجب
ومعـلومات دقـيقة عن حـسن السلـوك والسيـرة من مناطق سـكناهم الن
طـلـوبة ـسـتـمسـكـات ا احلـذر يـغلـب القـدر كـما يـقـال. كـان من ضمن ا
ـتـقـدم الي وظـيـفـة حـكـومـيـة او الغـراض الـتـع الـى عام  1968عـلى ا
الـدخـول في مـســلك اجلـيش وقـوى االمن الــداخـلي تـقــد وثـيـقـة عـدم
عـنية احملكـوميـة اضافة الـى حسن السـلوك والـسيرة تـتخـذها اجلهـة ا
بالتـعي وكانت تـلك الوثيـقة مدة نفـاذها اسبوعـ الهميتـها في حتديد
ـدة علـيه تقـد وثيـقة سـلوكه وان لم تـكمل مـعامـلة تـعـييـنه خالل تلك ا
اخـرى وتـسـتـمـر هــذه احلـالـة الى ان يـصـدر امـر تــعـيـيـنه في الـدوائـر
ــطـالـبـة بـتـلك ــدنـيـة او اجلـيش او قـوى االمـن الـداخـلي  ولم اسـمع ا ا
ـذكـور واسـتعـيـض عـنهـا عـلـى مـا اعتـقـد عـلى الـوثـيـقـة بـعـد الـتاريـخ ا
مـعـلـومـات سـيـاسـيـة من مـقـرات احلـزب احلـاكم وبـعـد سـقـوط الـنـظـام
ـشــاركـة في الـبــائـد في 4/9/ 2003اصــبح الــتـعــيـ بــيـد االحــزاب ا
نسـوبية دون الـرجوع الى حسـن السلوك السـلطة وعـلى احملسوبـية وا
والسيرة والحـظنا اختـيار البعض القـاب النفسهم مـا انزل الله بها من
سلـطان ولـذلك دخل الفـساد الى مـفاصل الـدولة من الـرشوة والـسرقة
ة وجرائم تقـشعر مـنها اجللـود كما اذهلـت اجلميع مؤخـرا هذه اجلر
البشعة من قبل رجل أمن في منطـقة آمنة ومكلف بواجب أمن حساس
ة وقـد حتـدث مـثـلـها في جـمـيع اجملـتـمـعـات و لكن بـشـاعـة هـذه اجلـر
دقت جــرس االنـذار العــادة الـنــظـر في تــقـيــيم ثـقــافـة حــسن الـســلـوك
والسـيرة واالخالص والـتفاني من اجل الـوطن لكل من يـكلف او يـتع

او يـعمل في دوائـر الـدولة او االمـاكن الـعامـة وعلى
اهمـيـة قصـوى رجل االمن والـنظـافة  االول في
ـواطـنـ والوافـدين الى الـطـمـأنـينـة عـلى حـيـاة ا
البالد  والثاني لتام الصحة والعافية للمواطن

زدهرة للبالد    والواجهة ا

قـال عـالم آثـار مـصـري إن في الـعراق
ـــواقـع األثـــريـــة الـــتي لم يـــتم آالف ا
الـتنـقيب فـيهـا بسـبب الظـروف التي
مــرت بـالــبـلـد.  ووجه رمــضـان بـدري
ـعــروف بـ حــســ عـبــد الـعــال وا
زمـالئه في مـصــر بـرمـضــان الـبـدري
وفـي أمـريـكا وأوروبـا بـاسـم رمـضان
حـس النصح للحكومة العراقية أن
واقع األثرية إلى تعمل على حتويل ا
مـحــمـيـات ثـقـافـيـة تـصـونـهـا وتـنـظم
أعـــمـــال احلـــفـــائـــر األثـــريـــة فـــيـــهـــا
تــشــريـعــات ولـوائـح صـارمــة وعـمل
خــرائط مــسـاحــيـة بــاســتـخــدام نـظم
ـواقع األثـريـة ــعـلـومـات لـتـحـديـد ا ا
ومـسـاحـاتـهـا واخـضـاعـهـا لـقـوانـ
اآلثــار احملــلــيـة الــتي حتــفــظــهـا من
الـتـعـديـات والزحف الـعـمـراني. وقال
إن عـلى احلكومة العراقية أن ال تغفل
ــســاحي لــهــذه احملــمــيــات احلــيـــز ا
األثـريـة في تـخـطـيـط مشـاريـع الـدولة
ـستقبليـة لتكون هذه اخلرائط خط ا
ـواقع األثــريـة من الــدفـاع األول عـن ا
جتـاوز الدولة واألفراد علـيها مشدداً
عـلى جتـنب احلفـائر األثـرية اجلـائرة
وتــنــظـيم عــمل الــبــعـثــات الــوطـنــيـة
ـا يــضـمن الــتـســجـيل واألجــنـبــيــة 
كتـشفات والـتوثـيق واحلفاظ عـلى ا
والــسـمـاح أيـضـاً بــوجـود مـسـاحـات
ـسـها ـواقـع األثـريـة ال  كـبـيـرة من ا
احلـفر حفاظـاً عليها لألجـيال القادمة
وانـتـظارًا لـتـكنـولوجـيـات وتوجـهات
فـكـرية مـسـتقـبلـيـة تخص عـلم اآلثار.
ونــصح رمــضــان أيــضــا بــأن يـنــشط
اآلثـــاريــون الــعـــراقــيــون كـــثــيــراً في
الــتــواصـل مع الــهــيــئــات الــعــلــمــيـة
الـــدولــيــة فـي مــســار تـــوفــيــر فــرص
الــتـدريب لـهم وعـمل شــراكـة بـحـثـيـة
فيما يخص أعمال احلفائر والتوثيق
والـتـرميم والـنشـر الـعلـمي.  وأضاف
أن هــــذه اخلـــطـــوات تـــمــــهـــد عـــنـــد
اســـتـــقـــرار األوضـــاع الــســـيـــاســـيــة
واالقــتـصـاديـة فـي الـعـراق أن يـكـون
وجهون تحكمون وا الـعراقيون هم ا
ألعـمال الـتنقـيب ترسيـخاً الستـقاللية
قـرارهم وملكيتهم لهذا التراث األثري
وعـدم تـركه مـرة ثـانـية لـتـوجـهـات قد
تـكون مغرضة.  وعزا رمـضان مشكلة
احلــفــائــر غــيــر الـقــانــونــيــة والـنــقل
واالجتــار غـيــر الـشــرعـيــ بـالــتـراث
ـــنـــقـــول في اجملـــتـــمـــعــات األثـــري ا
الـعـربـيـة إلى أبـعاد ثـالثة مـتـشـابـكة:

جـذور مجـتمـعيـة متـرسخـة في بالدنا
وأخـرى اقتصاديـة وجتارية في الغرب
وبـــلـــدان أخـــرى فـــضالً عن مـــواثـــيق
دولـية في ظـاهرها احلـيادية ومـحاربة
هـذه التجارة لـكن في باطنـها انحيازاً
إلـيهـا وتقـنيـناً لـها. وقـال إن الكـثيرين
يــــرون أن الـــــســــبب األســــاس لــــهــــذه
ــــــمــــــارســــــة هــــــو ســــــوء األحـــــوال ا
االقــتــصــاديــة في مــجـتــمــعــاتــنـا وأن
ــتـورطــ فـيــهـا مــدفـوعــون بـالــعـوز ا
والـفـقـر ويـسعـون إلى كـسب يـخـرجهم
ـتردية لكـن حقيقة ادية ا مـن احلالة ا
ـتـابـع لـهـذا الـنـشـاط دولـياً األمـر إن ا
ارس احلـفـر خلـسة يـتـب له أن مـن 
فـي مـجــتـمــعـاتــنـا شــبـكــات إجـرامــيـة
مـحـلـيـة عـلـى اتـصـال بـشـبـكـات دولـية
أكــبــر مـعــتــبــراً أن الـزعم بــأن الــعـوز
والـــفـــقــر هـــمــا ســـبب هـــذا الــســـلــوك
اإلجــــرامي هــــو تــــســــويغ خــــرجت به
أوســاط تــلــقي بــالــلـوم عــلى حــالــتــنـا
االقـتـصـاديـة وال تـضـع الـغـرب وبـلدان
أخــرى أمـام مـسـؤولــيـاتـهم في جتـر

هــذه الـــتــجــارة وجتــفــيف أســواقــهــا.
وأشـار رمـضـان إلى أنـه "مادام الـطـلب
عـــلـى (الــســـلـع) الــتـــراثـــيـــة قـــائم بل
ومــتــزايــد ســتــعــمـل هــذه الــشــبــكـات
احملــلــيــة والـدولــيــة دومــاً عــلى زيـادة
ـعروض لسد احتياجات هذه السوق ا
الـضـخـمـة الـتي تـتـمـتـع بـاسـتـثـمارات
هائلة يصعب تخيل حجمها ذاكراً أنه
وفــقـاً ألحـد الـتـوقـعـات فـقـد بـلغ حـجم
االجتار باآلثار  20مليار دوالر أمريكي
خــالل األعــــــــــوام مـن 2015 – 2011.
ـصـري الــقـوانـ وصـف عـالم اآلثــار ا
والـــتــشــريــعــات في الـــبالد الــعــربــيــة
ـمـارسات بـالـعـجـز عن مـواجهـة هـذه ا
اإلجــرامــيــة بــاإلجتــار بــاآلثــار واحلــد
مـنـها في ظل فـتاوى ديـنيـة تبـيح هذا
االجتار وتسبغ الشرعية عليه وال شك
أن غــالـبــيــة اجملـتــمع يـرى في شــيـوخ
هـــذه الـــفـــتـــاوى مــنـــصـــفـــ في وجه
تــشــريـعــات الــدولـة بل يــصــبح األمـر
كـارثـياً حـ يقـفز عـلى الـسلـطة عـقول
تَــحــجـرَ فــكـرهــا وارتـدت مــفــاهـيم هي
نـــــتــــاج قـــــرون إلى وراء إذ تـــــرى في
الـتراث األثـري أوثانـاً يجب حتـطيـمها
أو بـيـعهـا لتـحـقيق نـفع مـادي لتـمويل
إرهــابــهم.  بـالــرغم من وضــوح غـرض
الــدواعـش في االجتــار بــهــذا الــتـراث
كـانـت أسواق الـفـن في الـغـرب وبـلدان
أخــرى مـفــتـوحـة ومــرحـبـة بل وازداد

حـتى اآلن باسـتثـناء الـنبي مـحمد ألن
مـن عاصـروه عـاشـوا بـينـنـا حـقـبة من
اديـة قائـمـة تدل عـليه الـزمن وآثـاره ا
لـكـنـنا نـؤمن بـوجـود األنبـيـاء والرسل
ـانًا مـطـلـقًـا وإن عارضه ورسـالـتـهم إ
الــــعــــلم". وحــــول الــــعــــمل فـي ورشـــة
ـكتـشـفة حـديـثاً في سـقارة الـتـحنـيط ا
ـلك ـدرج وهـرم ا جــنـوب هـرم زوسـر ا
أونــاس يـفــيـد رمــضـان أن الــعـمل في
ـلك أونـاس في ـنـطـقـة جـنـوب هـرم ا ا
ســقــارة بــدأ فـي مـارس/ آذار ?2016
حـيث فـيـهـا مـقـابر كـشـفـهـا عـالم اآلثار
الــفـرنـسي جـوسـ مـاسـبـيـرو مـا بـ

وتــــرجع إلى عـــصـــر ?1902م و1899
األســرة الـسـادســة والـعـشـريـن حـقـبـة
ــصــريــة. وحتـوي عــصــر الــنــهــضــة ا
نـصـوصـاً ديـنـية مـكـتـوبـة عـلى جدران
حــجــرات الــدفن.يــقـول رمــضــان: "كـان
اهـتـمامي كـبـيراً بـالـنصـوص الـدينـية
قابر لـذا قررت العـمل في ترميم هـذه ا
وتــسـجــيـلــهـا تــسـجــيالً رقـمــيـاً ثالثي
األبـعاد مـستـخدمـا تكـنولـوجيـا اللـيزر
والـتـصـويـر الـفـوجتـرامـيـتـري وأثـناء
قابر وقـع ا ساحـية  عـمل اخلريطـة ا
اكـتـشفـنـا أول ورشة حتـنيـط على بـعد
مـتر واحد فـقط إلى اجلنوب من إحدى
ـقابر التي كشفها ماسبيرو في يناير ا
وأضـاف: "بـدأت أعـمـال كـشف ."1900
الــــورشـــة ومـــلـــحـــقــــاتـــهـــا في 2017
واســتـمـرت حـتى نـهـايـة  ?2019وهي
تـتكـون من ثالثة مـبانٍ أسـاس مرتـبطة
تعلقـة بعمليـة التحنيط بـالنشاطـات ا
مـنهـا بئـر صغيـر عمـقه نحو  13مـتراً
ويـنتهي بحجرة كبـيرة مساحتها نحو
مـتراً وهي التي كـانت جترى فيها 45
عـمـلـية الـتـحنـيط حتت األرض وفـيـها
ـتـطـلـبات الالزمـة كـلـهـا للـعـمـلـية من ا
الـتـهـويـة من خالل مالقف الـهواء ومن
ـقطوع في اجلـبل والذي يتم الـسرير ا
عـليه التحنـيط والقنوات التي يتم من
خـاللهـا تـصـريف سوائل اجلـسـد كـما
أن فــيــهــا إنـاء كــبــيــراً جـداً اســتــخـدم
مــبــخــرة يُــحــرق فــيــهــا الــبــخــور ألن
الـبـخور في هـذه احلـالة يـكـون معـطراً
لــلــجــو فـاجلــســد تــنـبــعث مــنه روائح
كـريهة كما أن البخور يطرد احلشرات
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تـوالت حوادث مـقتل نـاشطـات عـراقيـات في ضروف غـامضـة  وحرق
أخريات نتيـجة مشاكل اسريـة   وقتل اغتصاب بـعض النساء ال احد
يــعـلم مـاهـو الـســبب احلـقـيـقي   االمــر الـذي ادى الى اثـارة مـخـاوف

كبيرة ب النساء 
فـمن يـحــمي الـنـاشـطــات من الـقـتل  ومن يــحـمي الـنــسـاء من الـعـنف

االسري والزوجي وضغوطات الظروف االجتماعية . 
نسـاء ال جتمـعهم صـلة قرابـة  ال تنـتمي أيـاً منهن ألحـزاب سيـاسية 
ناشطـات مدنيـات قتلن بتـهمه الدفـاع عن احلق ونصرة الـعراق  ومنذ
بدأ احتجاجات تشرين 2019 واالحداث التي رافقت محاربة النساء 
ـستـمر  ليـكون عام 2020 عام صعب سـتجد ا وجاء وباء كـوفيد 19ا
ـرأة العـراقـيـة ريهـام يـعـقوب  نـاشـطة ومـريـر وقاسي عـلى االسـرة وا
عراقية وطبيبة من محافظـة البصرة  شاركت في احلركة االحتجاجية
احملــلـــيــة مــنــذ 2018  وقــادت الـــعــديــد من مـــســيــرات الـــتــظــاهــرات
واالحـتـجـاجـات الـنـسـائـيـة والـشـبـابيـة ورفـض واقع الـبالد الـذي يتـفق
اجلميع على عدم الرضا عما يحـدث  وقتلت بهجوم مسلح ح كانت
تقـود سيارتـها بـرفقة صـديقاتـها  ولم تعـلم ريهـام انه يومهـا االخير 

والى يومنا هذا القاتل مجهول .
عـروف عـنهـا انـها ام عـبـاس ناشـطـة عـراقيـة من اهـالي النـاصـريـة  ا
ـتضاهرين رغم فـقرها ومـشاركتهـا في تضاهرات تقدم الـطعام الى ا
سـاحـة احلبـوبي  قـتـلت ام عبـاس داخل مـنـزلهـا  بـعـد تعـرضـها الى
ـا قتـلـو ابنـها هـجـوم مسـلح  ولم يـكتف اجملـرمـون بقـتل االم فـقط وا
ة .  رفقاً بالقوارير االكبر عباس وابنها الثاني  وغادرو ساحة اجلر
ـسـلـحـون  نـسـاء من حـبـهم لـلـوطن انـتــفـضـوا  يـاتـرى من سـيـقـتل ا
اجملهولـون بعد  وهل نسـتطيع بـعد هذه احلوادث ابـدأ الرأي ام تبقى
االفواه مغلـقة  ونسمع تردد نـداءات واستغاثـات من رئيس بعثة اال
تحـدة في العواق واقامـة مؤتمـرات للمراة واحلـد من العنف االسري ا
 هدفها واضح تنتهي مع نهاية كلمات االستعراض والدعاية للرؤساء
والشـخصيـات  والعراقـي جـميعـا والنسـاء ما عادوا بـحاجة لـلخطب

وضياع الوقت .
مالك حيدر مأساتها حتبس االنفاس

مالك من مـحـافظـة الـنـجف االشرف شـابـة في  الـعشـرين من الـعـمر 
متزوجة 

لم تستـطع أن تتحـمل قسوة احليـاة التي تعـيشها مع زوجـها  فقررت
حـرق نفـسهـا  مـحاولـة بذلك إنـهـاء مآسـاتهـا  اال انهـا بـقت على قـيد
احلياة لـتكشف مـاكان مخبـأ  مالك حرقت نفـسها امـام زوجها واهله
لـلـتـخـلص من الـعـنـف الذي ارتـكـب بـحقـهـا  لم تـسـتـطع حتـمـل مرارة
وت عـلى العيش مع  تعنيف زوجهـا لها  وحرمانها احلياة  فضلت ا
من زيارة مـنـزل أهـلـهـا ألكـثـر من ثـمـانيـة أشـهـر مـتـواصـلـة  وبـعد ان
ضاقت بها سبل احلياة  اقدمت على حرق نفسها .حن الزبيدي من
بغداد  في االشهر االخيرة من حملها كانت على وشك ان تأتي بروح
ة جـديدة الى احلـيـاة  لكن غـضب زوجـها سـرعـان ماحتـول الى جـر
عـنف اسري ارتـكـبت ضدهـا  حرقـت على يـد زوجهـا  بـسبب خالف
أسـري ســكب الـزوج الــبـنــزين عـلـى جـســدهـا واضــرم الـنــار  فـمـات
اجلن وتـوفيت الحقـا حن متـأثرة بجروح  لـكن قبل وفاتـها اعترفت
بـحـرق زوجـها لـهـا . رفـقًا بـالـقـوارير  اوقـفـو تـعذيب الـنـسـاء زوجتك
انت من اختارتـها لم يجـبرك احد عـلى الزواج منـها  كن رجالً  واما
سابقاً قتـل نساء عراقيات احـرار  منهم الطبـيبة ومنهن الفـنانة قتلوا
عـلى يـد مـسـلـحـون مـجـهـولـون بـدون سـبب والى يـومـنـا هـذا لم يـعرف

سبب قتلهن . 
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لم تـعد صـفة الـكون الـواحد حـتمـيّة بل
أثــمـرت الـدراسـات الــعـلـمــيّـةعـلى مـدى

اضية العقود السبعة ا
 1950- اآلن فـــرضــيّــة تـــعــدّد األكــوان
تــأســـيــســاً عــلى مـــبــادىء ومــقــاربــات
الـفـيـزيـاء الـكـمـيّـة واإلحـصـائّـة.  وح
ـقــاربـات الى اإلعالم نــنـقـل مـثل هــذه ا
والـــصــحــافـــة وعــوالم أخـــرى يــتّــسع
ــــــنــــــظــــــور  بــــــتــــــفــــــاعـل األحـــــداث ا
واإلحــداثــيّـات لــتــرتــسم صـورة عــلّــهـا
تـكون مـقـنعـة للـناظـر  ح يـقرأ  مـقاالً
أو يـسـمع خـبراً أو  يـشـاهـد وثائـقـيّات

مصوّرة.
ـقــال وددتُ أن أبــدأ بــعــالم وفـي هــذا ا

صغير  موصوف  في  رواية 
 مـائة عـام من العزلـة  للروائي گـابريال
گـــارســيــا  مـــاركــيــز  وذلك  هـــو قــريــة

مكوندو  في كولومبيا. 
عــالم في الــبــيــوت الــعـشــرين لــلــقــريـة
اجلـاثمة على ضفة نهر  تتأرجح ماب
الـتـعنـيف وتـقلـيل الـشأن وبـنـاء ثوابت
حـيـاة يـعـشـقهـا أهـلـهـا وصـلت الى حد
أن  مــالـكــويــداس  أدخل سـحــر تـأثــيـر

ـغنـاطيس آنـذاك وفعـله في الـصحون ا
ـســامــيــر في األخــشـاب. ــعــدنــيــة وا ا
وبــعــنـــوان رئــيس فــهي روايــة تــبــيّن
مـوقف الـكاتب من الـسالم والعـدالة في
ُــعـاش وكــيــفــيّــة تـعــاطي مــجــتــمــعه ا
األحــداث الــتي جــعــلت الــروايــة حتـتلّ
مـسـاحتـها الـعـيانـيّـة في طبع أكـــــــــثر

من  30مليون نسخة بلغات عديدة.
وبإنتقالة الى ضفة أخرى في 

هاتما غاندي: الصحافة  يقول ا
 الـصـحافـة هي بـالتـأكـيد سـلـطة رابـعة

ها هو إجرام. وإنّ إساءة إستخدا
: هاتما أيضاً ويقول ا

 ..حــرّيــة الــصــحـافــة إمــتــيــاز  نـفــيس
اليقدر أي بلد جتاوزه..  

و في مـجـتمع آخـر يقـول   الفـيلـسوف
ــؤلّف الــفـرنــسي الــبــيـر الــوجــودي وا
كـامو 1913- 1960احلـائز على جائزة
نــوبـل في األدب لــلــعـام  1957.. ربّــمــا
تــكـون حـرّيـة الـصـحــافـة هي تـلك الـتي
عـــــــانـت فـي األكـــــــثـــــــر مـن اإلنـــــــحالل

. التدريجي لفكرة احلريّة.
- تبسيط صورة علميّة:  

ـيكـانـيك الكالسـيكي ـوجب قـوان ا
نــسـتـطــيع مـعــرفـة مـســتـقــبل حـالـة أي
جــسـم  أو جــســيم  عن طــريق مــعــرفــة
احلــالـة االبــتــدائـيّــة لـلــجـسـم من حـيث
مــوقـعه وســرعـته اسـتــخـدام مــايـسـمّى
بـقـانـون نيـوتن الـثانـي.  وفي ميـكـانيك
الـكم نـسـتطـيع ذلك أيـضاً لـلـجسـيـمات
الـــذريّــة بــإســتـــخــدام مــعــادالت أخــرى
يــعـرفـهــا اخملـتـصّــون  والـتي تــتـضـمّن
وجـة التي تفصح عمّا مـايسمّى بدالة ا
ـــســتـــقــبل تـــؤول  الــيـه حــالـــته   في ا
بـإسـتخـدام مـعادلـة مـثلـما هـي  الهـويّة
الـتعريفيّة الشخـصيّة.  ولكنّ الفرق هنا
أنّ اجلـسـيم يـعرّف كـنـقـطة في الـفـضاء
وتـوصف إحـتمـالـيّة وجـوده في مـوقعه
هـنـاك بـتـربـيع هـذه الـدالّـة. وبـعـيداً عن
الــتــفــاصــيل الــعــلــمــيّــة الــدقــيــقــة فـإن
الـتــعـامالت تـفـرض تـوفّـر ثالثـة شـروط
مـترابـطة في هذه الـعملـيّة الكـميّة وهي
ــوجي والــوقــوع في إربــاك الــتـــراكب ا
وأخـــيـــراً  إجـــراء احلـــسم بـــالـــقـــيــاس
واإلسـتـنتـاج وعـندهـا يـقال عن انـهـيار

هذه الدالّة بال رجعة بعمليّة عكسيّة.

- مقاربة علميّة في الصحافة
في  حــقل الـفـيـزيـاء اإلحـصـائـيّـة هـنـاك
ـدروسـة تــتـضـمّن نــظـرتـان لــلـحــاالت ا
مـعامالت عـيانـيّةتـقاس بـالعـ اجملرّدة
وأخـرى مـجهـرّيـةتـتطـلّب أجـهزة دقـيـقة
لـدراسـة فعـلهـا وأسـبابـهـا. وهذه تـشبه
تـمامـاً عنـدما يـذهب شخص الى طـبيب
وتــقـاس درجــة حــرارة جـســمه وضـغط
دمـهـهذه مـثالً قيـاسات عـيـانيّـة وعنـدما
يُـرسل الـشـخص الى مـخـتـبـر حتـليالت
مـرضـيَة وتـصـوير أجـزاء جـسمه فـهذه
مــجــهــريّـة. ولــتــقــريب الـفــكــرة أيــضـاً
ـلـوءاً بـغـاز  قـد نــتـصـوّر أن مـنـطــاداً 
أُطــلق الـى أعــالي اجلــو. فــاإلعــلــومـات
ـنـطـاد وضغط الـعـيـانـيّة له هي حـجم ا

الغاز  فيه 
ودرجـة حـرارته  أمّـا اجملـهـريّـة له فهي
ســــلـــوك وتـــفــــاعل وطـــاقــــات وحـــركـــة

جزيئات وذرّات الغاز في داخله.
قاربـة ونفرشـها على لـنأخذ اآلن هـذه ا
متغيّرات الصحافة ح نقرأ  العناوين
ومـتـون التـفاصـيل وهـذه العـيانـيّة في
حــ أنّ اســتـقــراء الـدوافـع وتـفــاصـيل
اخملــفي فــيــهــا فــهي اجملــهــريّــة والــتي
نـكتـشفـها بـالتـحلـيل الواسع والـشاسع

إذا ما صدقت النوايا في الدوافع.
ّـا يُنـشر في إطار فـالكـثيـر  على بيّـنة 
الـصحـافـة العـيانـيّة ولـكن ليس كلّ من
يـقرأ يستطيع أن يحـلّل التداعيات بدقّة

وهنا يأتي  
ـضـامـ اجملـهـريّـة عـلى لـسان عـرض ا
احملــلّل األصــدق لــيـقــنع اجلــمــهـور  او
الـقرّاء في إطار مانصطلح عليه في هذا
ـــقــال بـــالـــصــحـــافــة الـــكــمّـــيـــة الــتي ا
قال العياني بداللة تـستوجب ترسيم اا

تغيّرات اجملهريّة. ا
كوّنات األساسيّة للمقاربة; - ا

كوّنات ادناه مجتمعة يستوجب توفّر ا
لـــلـــتــعـــامل الـــكـــمّي مـع اجلــســـيـــمــات

أواألحداث وهي:
التراكب وهو أن اجلسيم الكمّي احلدث
ـكن أن يعـيش حـالت مـختـلفـت في

نفس الوقت
الـتـشـابك أو الوقـوع في الـشـرك اإلرباك
وهــو تـفـاعل جــسـيـمــ كـمّـيــ تـفـاعل
حـدث وتمثـيلهما بـدالّة واحدة ويعني
أنّـنا نـحـصل على مـعلـومات عن الـثاني
اذا فـــهــمـــنــا األوّل حـــتى وإن تـــبــاعــدا
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ــشــاهــدة الــنـاجتــة عن الــقــيــاســات وا
تـفــاعل اجلـسـيـمـات تـداعـيـات األحـداث
ــكن أن ــنـــا الـــذي  ومـــا نـــراه في عـــا
يـتضمّن رؤية مشهـدين مختلف في كلّ

مشاهدة أو قياس.
تُــعــتــبـر  أجــســامــنـا من وجــهــة نــظـر
عـلـمـيّـة مـنـظـومـات كـمّـيـة أيـضـاً ألنّـهـا
تـتركّب من جزيئات وذرّات بـجسيماتها
الــذريّـة. وبـسـبب مـانــتـنـاوله من طـعـام
وشـراب وما نتنـفّسه وإحتواء ذلك على
عـناصر كيمياويّة متعدّدة  فإنّ جسمنا
يـــشــهـــد  في داخـــله عـــمــلـــيّـــات حتــلّل

إشـعاعي تـصل الى خمـسة آالف عمـليّة
حتلّل في الثانية. 

عطيـات وغيرها   فإنّنا وهـنا وبهذه ا
ــقـال يــجب أن نــنــظــر الــيى احلــدث وا
ــصــاحــبـة  له ــكــوّنـات ا ــعــني به وا ا
مـجتمعـة في اطار  تفاعـليّ واحد  يعبّر
عن الــعــيــانـي واجملــهــري  بــتــداعــيـات

التشابك ومداعبات الكتابة.
ــؤثّــرة ـــعــطــيـــات ا إذن كـــيف نــحــدّد ا
ومــســاحــات الــتــأثّــر  بــهــا بــعــيــداً عن

التنظير  والتكرار?
وســنـحـاول في أدنـاه  تــأطـيـر  جـوانب

مألوفة لإلجابة والتوضيح.
- بـعـض من عـنـاوين عـيـانـيّـة وشـرائح

مجهريّة مختارة:
ــــوجـب فــــرضــــيّـــــة تــــعــــدّد األكــــوان
كن القول بأنّ احلدث الذي والـعوالم 
ـقـال وعنـاصـره البـشـريّة نـسـتعـرضه 
ــكن أن تــكــون نــســخــة من بــعــضــهـا
مــوجـودة في كــون آخـر  ولــكن بـوصف
مـهني مختلف وهذه إحتماليّة موجودة

. حتى ولو كانت ضئيلة جداً جدّاً
وعــلـــيه ســأتــنــاول بـــعض الــعــنــاوين
ـــــكـن وصف ـــــشـــــاهــــــدات الـــــتي  وا
واقـــعــيّـــتــهـــا بــدرجـــات اإلحــتـــمــالـــيّــة

اإلفتراضيّة.
قـبل عـقـود مـثالً كـانت هـنـاك لـوحة في
اجلـزرة الوسـطيّـة مقـابل محـطّة تـعبـئة
الـوقـود بـشـارع الـسـعـدون لـوحـةحتـمل
الـعـبارة:  كـلّـنا مـسـؤول إذا تعـلّق األمر
بـــالــسالمــة .  والــصـــورة الــتي نــراهــا
أحـيـانـاً اآلن هي سـيّـارات عـلـى أرصـفة
نــــفس الـــشــــارع وغـــيـــره ومــــعـــوّقـــات
ـواطن مـنـتـشـرة عـلى األرصـفـة تـعـيق ا
مـن السـيـر عـلى الرصـيف. إذن تالشت
ـسؤولـيّة اجـراءات الـسالمة وضـعفت ا
اجلــــمــــاعــــيّـــة. فـي إطــــارهـــا وأصــــبح
الطابوق وبقايا الكراسي أدوات تنتشر

حاذاة األرصفة.  
وفـي صــــورة أخــــرى نــــرى اقــــتــــطــــاع
األغـصـان اخلضـراء وترك بـقايـاها تـمرّ
ــولــدات الـكــهــربـائــيّـة فــوقــهـا اسالك ا
مــتـــشــابــكــة  وبــالــتـــالي فــهي قــســوة
مـضــاعـفـة ضـد الـبـيــئـة وصـحّـة الـفـرد;
أوّلـهمـا تقـليل األوكـسجـ والثـاني هو
تــلـوّث كــهــرومـغــنـاطــيـسـي مـتــولّـد في
األسـالك على مـقـربة من األرصـفـة. فأين
ـقال العياني الذي يتمعّن في مجهريّة ا
ـضــمـون في عـالم الــبـيـئـة األســبـاب وا
والـــسالمــة? ربّــمـــا تــكــون نـــســخــة من
ـقـال مــخـتـلــفـتـ في كـون الــصـورة وا
افـــــــتـــــــراضيّ آخـــــــر  بـــــــتـــــــعـــــــامالت
قاربـة. وح نتحدّث وجب ا مـختلفـة
عـن اجلـزء الـصــحـفي  ضــمن أي مـكـان
فـي الــعـــالم فـــلـــيس من الـــضــرورة أن
يـكون في صـوزة  توافقـيّة  بـنفس  لون
الـكل. فـمثالً وفي بـلـدان عديـدة تمـتلك
جــهــات ســيــاســيّــة وغــيــر  ســيــاســيّــة
صـحفها اخلاصة بهـا  لتنشر   وجهات
نـظــزهـا وعـنـاويـنـهـا  بـتـوطـئـة.  وهـذه
صـورة عـيـانـيّـة واضـحـة  تـمـثّل جـانـبًا
صـحفـيّاً مـحسـوباً لـهذه اجلـهة في هذا

الــــبـــلـــد مـع  بـــعض  اإلســــتـــثـــنـــاءات.
وبـتـعـبـيـر مـباشـر  نـرى صـحـافـة حزب
ســيــاسي فـي بــلــد  مــا تــنــشــر مــقـاالت
ـتـحـقق وصـحـافـة أخـرى وأخـبــار عن ا
بـنـفس اإلجتاه لـذات اجملتـمع والـبيـئة
ولـكن الجتد على أرض الـواقع ما يبهج
ـتـحـقق وكأنّ اجلـمـهـور  من مـجـمـوع ا
الـــكل اليــســاوي مـــجــمــوع األجــزاء في
ـكوّناتـتتقدّم وكلّ الـصحافـة العيـانيّة 
ــكن أن نـقــول عـنه يــتـراجع. ويــظـهـر
كـذلك  في كـون مـحـدّد إرتداء مـسـمّـيات
مـلوّنة فنرى لوناً في زاوية وفي أخرى
هناك من  يتحدّث عن مفاهيم ترى نوراً
وجب تـعدّد اجلـهات  وإخـرى تنـتظـر 
الـسـيـاسـيّـة في سـوح عـمـلـهـا  بـقـوّتـها

وتقواها. 
 ومن حـ آلخـر  يـظـهـر  دولـيّـاً تـنـقـيح
ــواقف بــالــصــوت ــتــغــيّــرلـت  وا فـي ا
والـــصــورة كـــبــعـض الــصـــفــقـــات بــ
كــيــانــات أو دول وتــغــيــيــر تــرتــيــبــهــا
ومـســمّـيـاتـهـا في صـفـحـات الـصـحـافـة
الـعـيـانيّـة وجـغـرافـية وأفـراد مـسـاحات

الطبع  الذي يغلب التطبّع كما يقال. 
إنّ درجـة الـوضـوح في قـراءة  أي مـقال
ـضـمـون عــيـاني في كـونه اليــعـني أن ا
هــو حـقـيـقـة مـطــلـقـة بل البـدّ من وجـود
الـعمق اجملهري والتحـليل الذي يحتمل
أن تـكـون نـسـخـة من كـاتـبه وعـنـاصر ه
فـي كــون آخــر. وهـــنــا تــتـــمــثّل صــورة
إزاحــة الــســـتــار عن مــنــظــور صــحــفي
وإسـدال الستـار امام تداعـيات في عالم

 . أو كون موازٍ
ـتـعـدّدة يـعـيش وفي مـقـاربـة األكـوان ا
عـاشـق ومـعـشـوق ونـسـخـة مـنـهـمـا في
ـهـمـا وسيـاسيّ بـنّـاء وآخـر فـاسد عـوا
وشـــرّيـــر  ومـــســـالم وأخـــضـــر وأســود
وأكـمه  أوكمهاء وزرقاء اليمامة ويطول
الـفحوى والعنـاوين مادامت هناك طاقة
وقـوانـ لـلـعـيش ومـعـادالت مـتـغـيّراته

منذ اإلنفجار الكبير. 
ـقـاربـة والـبـحث عن وقـي سـيـاق هـذه ا
تـوط احتماالت ولـو ضئيلة   في قلب
واقعيّة مقبولة نتذكّر  طيبة خبز أهلنا
الـذي ربّــمـا  تـعـيش نـسـخـة مـنه بـطـعم
ولـون مع طيبـتهم وإصالـتهم في أكوان
مـوازية.  وأخـيراً ولإلسـتزادة الـعلـميّة
فـإنّ عــدد صـحـيـفـة الـزمـان الـصـادر في
قـد تضـمّن جوانب علـميّة  2019/8/24
ـقال عنوانه ـقاربة  تـوضيحـيّة لهذه ا
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في مقاربة فيزيائيَة وحسابات مبسّطة
فـإنّ مـقـدار  الطـاقـة احلـراريّة  الـنـاجتة
عـن االنــفــجـــار في مــرفــأ بـــيــروت يــوم
مـليون لتر 12تـكفي لغليان  2020/8/4
اء ـاء تـقـريـبـاً وهذه الـكـمـيّـة من ا من ا
تـسـتـخـدم  عـادة لـتـبـريـد مـنصّـة اطالق
ـا حتمله 10 صـواريخ  بشكـل منفرد  
الى الـفـضـاء في مـركز كـنـدي الـفـضائي

في والية فلوريدا األمريكيّة.
ي عراقي - عضو معهد الفيزياء { أكاد
تحدة  ملكة ا في ا
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بغداد

العالم االثري رمضان بدري خالل عمله في التنقيب
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ان بدأ عـدد من أعضـاء الهـيئـة العـامة لـنادي الـطـلبـة وعدد من جنـوم الفـريق بالـتعـاون مع نائب بـر
سابـق لإلطاحـة بـإدارة الـنادي احلـالـيـة. وقـال مصـدر مـطـلع في تـصريـحـات صـحفـيـة  إن (الـنائب
السابق محمـد صاحب الدراجي يقـود حراكا حثيـثا مكونـا من عدد من جنوم سابقـ للنادي وعدد
من أعـضـاء الهـيـئـة الـعـامـة لـسـحب الـثقـة من إدارة الـطـلـبـة). وأوضح أن (هـذه اخلـطـوة تـأتي بـعد
واسم السابقة تعددة بحق النادي من جانب عدد من الالعـب الذين مثلوا الفريق في ا الشكاوى ا
ألسباب مـاليـة). وبيّن أن ( احلراك جـرى باالتـفاق مع وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث الـعلـمي اجلهة
الراعية للنادي الفتا إلى أن الدراجي اتفق مع رئيس الهيئة اإلدارية عالء كاظم على تسديد الديون

التي بذمة لنادي والتي صرفها بوقت سابق رئيس النادي عالء كاظم).
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{ الــريـاض- وكــاالت: فـتـح األمـيـر
نواف بن سـعـد رئيس نـادي الهالل
الـــســعــودي الــســابـق الــنــار عــلى
االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القـدم على
خـلفـيـة استـبـعاد الـفريق من دوري
أبــــــطــــــال آســـــــيــــــا رغـم ظــــــروفه
االستـثنائيـة مؤكدا تـعرض الهالل
لـظـلم كـبـيـر. وقـال األمـيـر نواف بن
سعد في تـصريحات لـبرنامج كورة
عـبر قـناة خـليـجيـة: نتـمنى الـشفاء
الــعــاجـل لالعــبي الـــهالل وجــمــيع
ــرضى وأن يــزيح الــله عــنــا هـذه ا

الغمة واجلائحة على خير.
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وأضــــــــاف  ان رئــــــــيـس االحتـــــــاد
اآلسـيـوي يتـحـمل ما حـدث لـلهالل
وهـو رئيس صـوري أو شـرفي فقط
شاهد وال يستطيع اتـخاذ قرار وا
كــثـــيــرة عــلى ذلـك. وتــابع االحتــاد
ـــــــدة اآلســـــــيـــــــوي أجّل دور الـ 16
شـهـرين بـسـبب مـشـاركـة مـنـتـخبي
قــطــر والــيــابـان في بــطــولــة كــوبـا
أمــريـكـا بـدعــوة وفي حـالـة الـهالل
بـــســــبب فـــيـــروس كـــورونـــا رفض
دة أيام مطـالب النـادي بالـتأجـيل 
رغم ظـــروفه االســتــثـــنــائــيــة. وزاد
دلـيـل ارتـبـاك االحتـاد اآلسـيـوي مـا
حـدث قبل دقـيقـة من مـباراة شـباب
أهــلي دبي حــيث أعــلــنت خــسـارة
الـــهالل وإلـــغـــاء نـــتـــائـــجه وهـــذا
االحتـاد يــبـدو مُـريــبـا جتــاه الـكـرة
السعـودية كمنـتخبات وأنـدية منذ
زمـن بــــــعـــــيــــــد. وأوضـح  بــــــعض
اإلعالمـيـ يــقـولـون إن الــهاللـيـ
يـبــالـغــون وأنـا أقــول أن هـؤالء لم
يتـعودوا عـلى هذه الـبطـولة وليس
لديـهم اخلبـرة الكافـية ولم يـصلوا
لـنـصـف الـنـهــائي أو الـنــهـائي ولم
يـتـعـرضـوا لـلـظـلم الـذي تـعـرض له

الهالل وآمل أال يتعرضوا لذلك.
ÍœuF « œU%ô« —Ëœ

وأردف االحتــــاد اآلســــيــــوي رفض
ســـابـــقًــا أن يـــلـــعب الـــهالل إحــدى
ـــبــاريـــات عـــلـى أرض مـــحـــايــدة ا
بـــســـبب مـــشـــاكل ســـيـــاســـيــة
واجلـميع يـعـلم ما يـحدث
ُمثلي السعودية جيدا 
فــي إيــــــــــــــــــــران مـن
جتــــــــــــــــــــــــــــــاوزات
واسـتـفزازات ولم
يــــفـــــعل االحتــــاد
الـقـاري أي شيء
حيـال ذلك. وأكد
عـــضــــو شـــرف
الــهالل احلــالي
هـــــنــــاك  5دول
تتحـكم باالحتاد
اآلسيوي  3منها
فـي شـــرق آســـيــا
واثن في الغرب.
وواصل حديثه في
حـــال صــعّـــد الــهالل

شـــكـــواه إلى اجلـــهـــات
الـــعـــلـــيـــا فــيـــجب عـــلى

االحتــاد الـسـعـودي لــكـرة الـقـدم أن
يسانـده بقوة واألمر نفـسه ينطبق
على كل األندية الـسعودية فالهالل

تعرض للظلم.
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واســـتــــرسل ال أعــــتـــقــــد أن تـــوقع
عقوبات إضـافية بحق الهالل وإذا
حـدث ذلك فـهـذه كـارثـة كـبرى وفي
الــنـهــايـة عــلى جــمـهــور الـهالل أن
ـا فـعـله فـريـقه من جـمـيع يـفـخـر 
الـــنـــواحي لـــتــجـــاوز هـــذه األزمــة.
وشدد على أن الـهالل خرج بشرف
متـصدرا جملـموعـته وإذا لم حتدث
تـلك اإلصــابـات فــكـنـا قــادرين عـلى
بلوغ أبعد نقطة في دوري األبطال.
وخــتم اإلدارة تـسـيــر عـلى الـطـريق
الــصــحــيح بــالــتــتــويـج بــالـدوري
ودوري أبـطـال آسـيا ومـقـبـلـة على
ــــلـك واألفــــراح نـــــهــــائـي كـــــأس ا
الــهاللــيـة مــســتـمــرة ولن تــتـوقف
بـتـوفــيق الـلـه ثم بـدعم ومــسـانـدة

اجلمهور.
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قـال احملـامي عـلـي عـبـاس اخلـبـير
ـنـازعــات الـريـاضـيـة بـالـقــانـون وا
لدى الفيفا  إنه ال جدوى من تقد
الـهالل الـسـعـودي شـكـوى لالحتـاد
الـــدولي بـــعــد إقـــصـــائه من دوري
أبطال آسيا. وأوضح عباس خالل

تـــصــريــحــات صـــحــفــيــة :
ـــــــــادة تــــــــــنـص ا
الــــرابـــعـــة من
نـــــــــــظــــــــــام
االحتــــــــــــــاد
اآلســـيــوي

عـــــلى أنـه في حـــــال عــــدم امـــــتالك
باراة فإنه الفريق لـ 13العبا قبل ا
يعـتبر مـنسحـبا من كامل الـبطولة.
وأضاف: هـذه الالئحـة غريـبة جدا
ـــمــكن أن يـــكــون هـــنــاك كـــان من ا
تـــــدرج.. لــــــكن تـــــعــــــامل االحتـــــاد
اآلســـيـــوي كــــان قـــاســـيــــا في ظل
الظـروف التي يـعاني مـنهـا الهالل.
وأردف: الـهالل كـان مـتأهـال بغض
ــبـاراة الــنـظــر عن نــتـيــجــة هـذه ا
وكان على اجلـهة التـي اتخذت هذا
القـرار أن تراعي مبـدأ االستـحقاق
الريـاضي وأن تكـون هنـاك مرونة.
وعن إمكـانيـة تقـد الهـالل شكوى
لـلـفيـفـا أجاب عـبـاس: نظـريـا نعم
كن تصعيد القضية إلى محكمة و
الــكــاس لــكن عــمـلــيــا لــيس هــنـاك
جدوى من ذلك ألن الـفتـرة الزمـنية
بـ تـقـد االسـتـئـنـاف ومـبـاريـات
دور الـ 16قـصـيرة جـدا. واسـتـطرد:
ال فــائــدة من هــذا الــطــعن ألنه في
حال أُقيـمت مباريات ثـمن النهائي
ـــتـــرشـح مـــكــان ولـــعب الـــفـــريق ا
الــهـالل ســتـــكـــون هــنـــاك حـــقــوق
مترتبة وحقـوق مكتسبة وهذا أمر
صــعب. وحـول تــشـكــيك الـهالل في
الئــحـة االحتـاد الــقـاري أجـاب: كل
احتاد له احلق في إصـدار قراراته
خــصــوصــا فـي ظل أزمــة فــيــروس
كـورونــا دون الـرجــوع لـلــفـيــفـا..
ورغـم أن الــــقــــانــــون قــــاس
وغــيــر مـرن إال أنه ال
يــــخـــــالف الــــشــــروط

الدولية.
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اســتــبــعــد االحتـاد
اآلسـيــوي الـهالل
حامل الـلقب من
دوري األبـــطــال

وقرر إلغـاء كل نتائـجه بسبب عدم
اكتمال العدد القانوني لالعبيه من
أجل خـوض مـبـاراة شـبـاب األهـلي
دبي في خـــتـــام دور اجملــمـــوعــات
النــتـــشـــار فـــيــروس كـــورونـــا بــ
العبـيه.ما حـدث كان استـثنـائيًا في
عــالم كــرة الــقــدم بـعــد اســتــبــعـاد
الــهالل الـذي ضــمن الـتــأهل لـثـمن
نهـائي دوري أبطال آسـيا. كووورة
واكب جـــمــيـع األحــداث من بـــدايــة
األزمـة حتى خـروج قرار اسـتبـعاد
الــفــريق الــســعــودي من الــبــطــولـة

القارية:
W “_« W¹«bÐ

أصــدر االحتــاد اآلســيــوي قــائــمـة
بنظامه اجلديـد الصارم خالل فترة
ـــبــاريـــات في ظل تـــفــشي إقـــامــة ا
ـستـجد. جـائحـة فيـروس كـورونا ا
ومع اســتــكــمــال دور اجملــمــوعــات
لـدوري أبـطال آسـيـا في قطـر ظـهر
االخـتـبـار األول لالحتـاد اآلسـيـوي
عـندمـا عانـى الوحـدة اإلماراتي من
صعوبة السـفر إلى الدوحة بسبب
إصـابـة عــدد من العـبـيـه بـكـورونـا
ـــا أدى لـــوضـــعـــهم فـي احلـــجــر
الـصحي. وبـنـاء علـيه قـرر االحتاد
ادة  4.1حـرمان ـوجب ا الـقـاري 
ــنـافـســة لـعـدم قـدرته الـفـريق من ا
عــــلى الـــــســــفــــر ورفض تــــأجــــيل
ـــا أدى إلـى شـــطب مــــبـــاريــــاته 

نتائج الوحدة من البطولة.
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بـعـد أيـام قلـيـلـة من تتـويـجه بـلقب
الــدوري الـســعـودي تــوجه الـهالل
إلى الدوحـة وخصع جـميع أفراده
لــلـــفــحص فــور وصـــولــهم.  وقــبل
مــبــاراة الــفــريق أمــام بــاخــتــاكـور
األوزبـــكي أثـــبــتت الـــفــحـــوصــات
وجـود حـاالت إيــجـابـيـة فـي بـعـثـة
الـــهالل بـــلـــغـت نـــحــو  10حــاالت
مــصـابــة بــكـورونــا. ولــعب الـهالل
مبـاراته أمام بـاختـاكور في ظروف
صــعـبــة ولم يـدخل بــحـارس بـديل
ـعيـوف بسبـب إصابة لـعبـد الله ا
حـراس بـالفـيـروس إال أنه تـمكن 3
من اخلروج بـنقـطة الـتعـادل. وبعد
األزمـة ظـهـر مـديـر الـكـرة بـالهالل
سعـود كريـري الذي كان من أوائل
ــصــابــ بــالــعــدوى لــيــؤكــد أن ا
احتفاالت الفريق بالتتويج احمللي
لـيست وراء انـتشـار الـفيـروس ب

. الالعب
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ـزيـد من احلـاالت ب بـعـد ظهـور ا
الالعـبـ اسـتـنـفر الـهالل من أجل
تـدعــيم صـفـوفـه وقـام بـاســتـدعـاء
طـيـري وعبـد الـله البـيشي تـركي ا
وأحــمـد اجلـبـيـع من أجل الـلـحـاق
ببعثة النادي. كما طلب الهالل من
الـــشـــلـــهـــوب الـــتـــراجع عن قـــرار

اعـتـزاله والـلـحـاق بـبـعثـة الـفـريق
كون اسمه مدرجًا في قائمة الفريق
اآلسيوية. وقبل مباراة الهالل أمام
شـهـر خـودرو كـانت اإلصـابات في
الــفــريق الــســعــودي قــد بــلــغت 15
ـباراة بقائـمة مكونة حالة ودخل ا
من  14العبًا فقط. وتمكن الهالل من
اخلـروج بـنـقـطة الـتـعـادل لـيـضمن
تـأهله إلى دور الـ  16بـغض الـنـظر
عن نـتـيـجـة مــبـاراته األخـيـرة أمـام

شباب األهلي.
qOłQ² UÐ V UD

طــــالـــبت إدارة الـــهـالل بـــتـــأجـــيل
مــبــاراة الـــفــريق األخــيــرة بــســبب
الظروف القـهرية التي يـعاني منها
الــفــريق وقــدمت خــطـابًــا رســمــيًـا

لالحتاد اآلسيوي. 
وكـان كــووورة قــد عــلم من مــصـدر
داخل االحتاد اآلسيوي أنه لن يتم
باراة في قبـول الطلب وسـتلـعب ا
وقـــتــــهـــا احملــــدد. وحـــذر االحتـــاد
اآلسـيوي الـهالل من أنه لن يـكون
بإمكانه االستمرار في البطولة إذا
لـم يـسـتـطع تـقـد قـائـمـة تـضم 13
العـــبًـــا كــــحـــد أدنى فـي مـــبـــاراته
األخيـرة أمام شبـاب األهلي. وأعلن
ـبــاراة بـيــوم واحـد الـهالل قــبل ا
أنه غــيــر قــادر عــلـى إتــمــام الــعـدد
ــطــلـوب خلــوض مــبــاراة شــبـاب ا
األهلي بسبب إصابة معظم العبيه

Ÿ«œË∫ فريق الشارقة في مباراته التي ودع فيها بطولة دوري ابطال اسيا
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بكورونا لكـنه قرر عدم االنسحاب.
وكشف الـهالل قائـمته الـتي ضمت
حراس 3العـبًـا فـقط من بـيـنهم  11
مــــــــرمى بـــــــعــــــــد رفض االحتـــــــاد
اآلســـيــوي طــلب تــأجـــيل الــلــقــاء.
ـباراة وتـوجه الـهالل إلى مـلـعب ا
باراة العام رفض قائمة لكن حكم ا
الهـالل ألن نظـام االحتاد اآلسـيوي
ـباراة ـنع أي فريق من دخـول ا

فـي حـال كــانت قــائـمــته أقل من 13
العبًا.
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ـــبــاراة الـــعــام بــعـــد قــرار حـــكم ا
بــرفض قــائــمـة الــهالل الــنــاقــصـة
أصــــدر االحتـــاد اآلســــيـــوي قـــرارًا
ـــوجـــبـه نـــادي الـــهالل اعـــتـــبــــر 
ـباراة و إقـصائه مـنسـحبًـا من ا

من البطولة وشطب نتائجه.
qF  œËœ—

بـعد اسـتبـعـاد الهالل من الـبطـولة
تـــواصـل كـــووورة مع مــــصـــدر في
االحتـاد اآلســيـوي وقـال الـقـرار لم
ًـا لـقـد حـاول االحتـاد قـدر يـكن ظـا
ـسـتـطاع جتـنب هـذا الـسيـنـاريو ا
وعمل عـلى تقد كـافة التـسهيالت

لبعثة الهالل. 
وأضـــاف لــــقـــد تــــســــاهل االحتـــاد
اآلســيـوي مـع الـنــادي الــســعـودي
وســمح له بــتــســجـيـل العب جــديـد
لـتـعـويض الـنــقص بـسـبب إصـابـة

احلـراس بكـورونـا. وتابع كـنـا على
تواصل مستمر مع جميع البعثات
كـنـا نـهـتم كـثـيـرًا بـالـهالل لـكن في
نـهايـة األمر لم يـتحـقق شرط إقـامة
ــــبــــاراة اجلــــمــــيع كــــان يــــعــــلم ا
بالقوان اجلـديدة التي استحدثت
جــراء فـيــروس كــورونــا. من جــهـة
أخـرى أكد مـصدر في بـعثـة الهالل
لــكــووورة أن مـــا حــدث أمــر غــيــر
مــقـبــول وأن االحتـاد اآلســيـوي لم

ينصف الهالل. 
وشدد لقد تـعرضنا لـظروف قهرية
عانيـنا من بدايـة وصولنـا للدوحة
حــتى اآلن ال نــعــلم ســبب انــتــشـار
الـعدوى في بـعثـة الفـريق. وأضاف
حــــاولـــنـــا الـــتــــواصل مع االحتـــاد
اآلســيـوي مـن أجل تــغـيــيــر مــكـان
إقـامة الـفـريق بعـد ظـهور أكـثر من
حــالـــة مـــصـــابـــة لـــكن  جتـــاهل
الــطــلب. وأ الـهالل لـم يـكن يــريـد
اخلـروج من البـطولـة بـهذا الـشكل
لقد تأهـلنا لدور الـ  16بجدارة كنا
نــتـمــنى إســعـاد جــمــاهـيــرنـا. ودع
الــشــارقــة اإلمــاراتي دوري أبــطــال
آسـيا بـخسـارته الثـقيـلة  0-4 أمام
بــيــرســبــولــيس اإليــراني  ضــمن
اجلولة األخيرة للمـجموعة الثالثة
عـلى مـلـعب جـاسم بن حـمـد بـنادي

السد في قطر. 
وجتــمــد رصــيــد الــشــارقــة عــنــد 7
ركـز الثـالث بيـنما نـقاط لـيحـتل ا
رفع بــيـرسـبـولـيس رصـيـده إلى 10
نــقــاط وتــأهل إلى ثــمن الــنــهــائي
متصـدرا اجملموعـة برفقـة التعاون
الـــســعـــودي صـــاحـب الـــوصـــافــة.
باراة بقوة وافتتح بيرسبوليس ا
ــبــكــر في وجنح في الـــتــســجــيل ا
الـدقـيـقة  2عن طـريق العـبه شـجـاع
خليل زاده. وحـاول الشارقـة تنظيم
هجمات مرتدة مـعتمدا على مهارة
وسرعـة الثالثي األجنـبي كوناردو
وكـــايـــو وســـواريـــز إال ان غـــيـــاب
التركيز في الـتمريرة األخيرة حال
دون تــشـكــيل أي خــطـورة. وأضـاع
ســـواريـــز فـــرصــــة ســـهـــلـــة إلدراك
الـتـعـادل لـلـشـارقـة في الـدقـيـقة 29
بـعـدمـا وضـعـته تـمـريـرة كـورناردو
ـرمى لـكـنه في وضـعـيـة انـفـراد بـا

سدد الكرة في جسد احلارس. 
وتـمـكن عيـسى الـكـسيـر من إضـافة
هـدف ثـان لـبيـرسـبولـيس بـرأسـية
قـويــة في الــدقــيــقـة 41  واســتــفـاد
الـــــفـــــريق اإليـــــراني مـن ارتـــــبــــاك
الشارقة ليحرز هـدفا ثالثا برأسية
وحــيـــد أمــيـــري في الـــدقــيـــقــة 44
والـتـزم بـيـرسـبـولـيس بـالـدفـاع في
مطـلع الشـوط الثـاني من منـتصف
مـلـعـبه بـيـنـمـا أضـاع سـواريـز في
الدقيقة  63 فرصة التسجيل مجددا
ـقابل جنح مـهدي للـشـارقة. وفي ا
عــــبــــدي فـي إضـــافــــة هــــدف رابع
بــالــدقــيــقــة األولى من الــوقـت بـدل
الــضــائع لـيــؤكــد أحــقـيــة الــفـريق

اإليراني بالتأهل.
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شهـر وهو خارج أسـوار ناديه). وفي
سـيـاق مـتـصل اسـتـعـاد نـفط الـوسط
العـبـه الـسـابق كــرار جـاسم لـتــمـثـيل
ـقـبل قـادمـا من ــوسم ا الـفـريق في ا

الشرطة.  
وقال مدرب نفط الـوسط جمال علي
في تـصـريـحـات صـحـفـيـة  إن جـاسم
انــضم رســـمــيـــا لـــقــائـــمــة الـــفــريق
وســيـبـاشــر الـتـدريــبـات اجلـمــاعـيـة.
ـــتـــلـك خـــبــرة وأضـــاف أن جـــاسم 
ــواسم كــبــيــرة وســبق أن احــتــرف 
كــــثـــــيــــرة خـــــارج الــــعـــــراق ومــــثل
ــنــتــخـبــات الــوطـنــيــة وبــات لـديه ا
اخلــــبــــرة الــــتـي يــــســــعى الــــنــــادي
ـثل الالعب إضـافة لـتوظـيـفهـا كي 
ـقـبل. ــوسم ا نـوعــيـة لـلــفـريق في ا

التفاصيل  ومن ضمنـها قيمة العقد
والبالغ مـائة مـليون ديـنار   على أن
تـــتم مـــراســـيم الــتـــوقـــيع الـــرســمي
واالعالن عــنه مــســاء أمس الــثـالثـاء
تــفــاجـأنــا بــدخــول إدارة نــادي نـفط
الــــوسـط ومن خـــــلف الـــــكــــوالـــــيس
ــــفـــــاوضــــات ســـــريــــة مـع الالعب
ــواثــيق ــذكــور مــتــجــاوزة عــلى ا ا
ـــبـــرمـــة بـــ اإلدارتـــ وإعالنـــهــا ا
رسمـياً   لـلـتعـاقد مع جـاسم  وهذا
ا األمـر أن دل عـلى شيء فـإنه يـدل 
ال يـقـبل الــشك أن إدارة نـفط الـوسط
تــعـمل عـلى إســتـخـدام إمــكـانـيــاتـهـا
تـوفرة لديـها  إلضعاف احلكومـية ا
نـادي الـنـجـف  والـدلـيل أن الـكـابـ
كـرار جاسم  قـد مـضى مـدة اكـثر من
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أصـــدرت الـــهـــيــئـــة اإلداريـــة لـــنــادي
النجف  بيـاناً تلقت (الـزمان)  نسخة
منه حـول قـضيـة التـعـاقد مع الالعب
ـا كـرار جـاسم .وتــضـمن الـبـيـان  (
يــثــيـر اإلســتــغــراب ويـؤسـف له ومـا
يجـافي األعـراف ان تقـوم إدارة نادي
نـفط الـوسط  بــالـتـجـاوز عـلى كـيـان
نــادي الـــنــجف  الـــريــاضي وذلك من
خالل عدم اإللتـزام بالروح الـرياضية
ـتفق علـيها بـ النادي واثيق ا وا
 فــبـعــد إتــفـاق الــهــيـئــة اإلداريـة مع
الــكـــابــ كــرار جــاسم لــتــمــثــيــــــــل
نــــــاديـــــنـــــا لــــــلـــــمـــــوسـم الـــــكـــــروي
اجلـديــــــــــــــد   2020/2021 بـلـقاء
مع الـالعب  واألتـــفـــاق عــلـى جــمـــيع

الــوزارة. مـن جــانــبه أشــاد الالعب
الـدولي غا عـريـبي بعـمل الوزارة
وجــهــود الــوزيــر في دعم الــفــئــات
الفقيرة ومـساعدتها في ظل ظروف
اقتصـادية وصحـية صعبـة لتجاوز

رحلة. هذه ا

الـلـقاء مـنـاقشـة بـعض االشكـالـيات
والـتــداخل في عــمل الـنــقـابــة الـتي
هي في طــور الـتـأســيس مع بـعض
ـعـمـول االحتـادات وفق الـقـوانـ ا
بها واكـمال اجراءات تسجـيلها في
ـدني في قـسم مـنـظـمـات اجملـتمع ا
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أكــــــد وزيــــر الـــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجـتـماعـية  عـادل الـركابـي أهمـية
االهتمـام بنجوم الـرياضة وروادها
وضــــرورة االهــــتـــــمــــام بـــــهم وفق
بــــرنـــامج ومـــنــــهج مـــوسع. ودعـــا
الــركــابي خالل اســتــقــبــاله رئــيس
نـقــابـة الـريـاضـيـ الالعب الـدولي
رافق له  إلى غا عريبي والوفد ا
ـشـترك من خالل تـعـزيـز التـعـاون ا
االســـتــفــادة مـن بــعض الـــتــجــارب
الـدوليـة واستثـمارهـا في الـرياضة
واالهــتـــمــام بـــالــشـــبــاب بـــصــورة
اسـاسيـة وتـقد الـدعم لـهم فضال
عـن االســـــتـــــفــــــادة من الــــــبـــــرامج
واخلــدمـــات الــتي تـــقــدمــهــا وزارة
الـعــمل جتـاه الــفـئــات الـتي تــعـنى
بـرعـايـتـهـا وخـاصـة الـبـاحـثـ عن
الــعــمل من الــشـبــاب. وجـرت خالل
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ابـدى الـلـواء ريـاض الـكـعـبي مـدير
ــدنــيــة واجلــوازات عـــام االحــوال ا
ــــنــــشـــأة واالقـــامــــة اعــــجـــابـه بـــا
الرياضية لنادي اجلنسية الرياضي
الــتي شـارفت عــلى االفـتــتـاح. واكـد
الـكـعبي  عـلى ضـرورة رعـايـة الشق
الــــريــــاضـي في واحــــدة من اكــــبــــر
ـا لـذلك مـديــريـات وزارة الـداخـلـيـة 
من اهـمــيــة عـلـى االرتـقــاء بــالـواقع
الــريـاضي. و ثـمـن الـكـعــبي  الـعـمل
واجلــهـود الـرامـيـة لــتـطـويـر الـبـنى
التحتية لنادي اجلنسية اضافة الى
تخصـصة ببناء االجسام القاعات ا

والرشاقـة و اجلاكـوزي  اضافة الى
صـارعـة وباقي الكـمـة وا حـلبـات ا
الـفــنـون الــقـتـالــيـة اخملــتـلــفـة الـتي
بــاجملــمل ســتــكــون بــخــدمــة ابــنـاء
ــديـريـة. و شــدد الـكــعـبي عـلى ان ا
يتـم التـعاطي مع فـكرة شـراء قطـعة
ارض الـهــدف مـنــهـا انــشـاء مــلـعب
بـذولة لـكرة الـقدم لـيـدعم اجلهـود ا
فـي حتــقــيق واحـــد من اهم اهــداف
النادي وهـو الوصول بـفريقـنا لكرة
القدم لدوري االضواء. ومن جانبها
رحــــبت ادارة الـــنــــادي بـــالــــزيـــارة
والـــدور االبــــوي من قـــبـل  الـــلـــواء
ريــاض الـكــعـبـي  وجـددت دعــوتـهـا

لــتـــواجـــده في مـــنــصـب رئــيس
الــنـادي الـفـخــري كـمـا وضـعت
الحـظات التي في حسـاباتـها ا
ابـداهـا تـمـهـيـداً لـتـعـديـلـهـا في
اقرب فرصة. اجلـدير بالذكر ان
نــادي اجلـــنــســـيــة عـــكف عــلى
انــشــاء مــشـــروع اســتــثــمــاري
يصب لي خـدمة مـختـلف العاب
الـــنــادي من خالل الـــعــمل عــلى
اســتــثــمـــار مــا هــو مــتــوفــر من
ؤمل ان جـوانب مالـيـة حـيث من ا
ــقـر الــنـادي يـكــون هــنـاك افــتـتــاح 
ـنشـأة خالل االيـام الـقلـيـلة وبـاقي ا

قبلة. ا

ÕU²² ù bF² ¹ WO M'« ÍœU½

WO{U¹d « tðPAM

وأشـــار إلى أن نــــفط الـــوسط
اقـتــرب أيـضـا من الــتـعـاقـد مع
محـترف جـديد سـيتم اإلعالن
عن اســــمه في حــــال حـــسم
الــصـفــقـة لــغــلق قـائــمـة

الــفـــريق بـــشــكل
نــــــــــــهــــــــــــائـي
اســـــتـــعــدادا

للدوري.
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وزير العمل يلتقي مع غا عريبي
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كــشــفت الــهـيــئــة اإلداريــة لـنــادي الــديــوانـيــة  عن مــوعــد وصـول
احملـتـرف الـذين  الـتـعاقـد مـعـهم مـؤخرا  .وقـال رئـيس الـنادي
حـسـ الـعـنـكـوشي ان  ثالثـة من احملـتـرفـ االربـعـة وصـلـو الى
ـــهــــاجم اإلســـبـــانـي (ايـــزاك بـــاديال) واجلـــنـــاح الـــعـــراق  وهم ا
دافع الـبرازيلي (ويسلي بيريرا) األرجنـتيني (ماكسي رولون) وا
ـهاجم البلجيـكي (ناثان كابسيلي) قبل ا فيمـا سيصل اإلسبوع ا
ــغـتــرب (رومـاريــو كــوركـيس) فــضال عن وصــول العب الــوسط ا
نهـاية األسبوع احلالي وصانع األلعـاب الشاب (ستيفان وسام) 
إضــافـة الـى طـرح عــددا من األســمـاء األخــرى لــتـدعــيم صــفـوف
وسم  .وأشـار الى  ان األحـمـر سـيدخل مـعـسـكرا الـفـريق هـذا ا
دة 15 ـقبل في مـدينـة (انطالـيا) الـتركـية  تـدريبـيا مطـلع الشـهر ا
ـقــدمـة هـنـاك يـوم تــخـلـله عـددا مـن مـبـاراة وديـة مع احــد أنـديـة ا
لـيكـون معـسكـرا مثـاليـا قبـيل إنطالق مـنافـسات الدوري .وأوضح
الــعـنــكـوشي  إن الــيـوم الــسـبت  ســيـشـهــد وصـول الــتـجــهـيـزات
الـرياضـيـة اخلاصـة بـالفـريق والـزي الـرسمي  بـعـد جتهـيـزها من

قبل شركة  Kappa اإليطالية. طار محترفو فريق الديوانية بعد وصولهم إلى ا

كرار جاسم

نواف بن سعد
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{ مـدريـد- وكـاالت: ربط الـبـوسـني إدين دجـيـكـو مـهـاجم رومـا نـفـسه بـاالنـتـقـال إلى صـفـوف
يركـاتو الصيفي اجلاري. وكـان دجيكو على أعتاب الـرحيل إلى يوفنتوس هذا برشلونة خالل ا
الصـيف قـبل أن يـقـرر مسـؤولـو الـسيـدة الـعجـوز الـتـعاقـد مع ألـفـارو موراتـا مـهـاجم أتـلتـيـكو
مدريـد على سـبيل اإلعـارة. ووفقًـا لصـحيـفة "مـوندو ديـبورتـيفـو" فإن مـوقع االنتـقاالت الـشهـير
Transfer market قال إن بـرشلـونة مـهتم بـالتـعاقـد مع دجـيكـو عقب رحـيل لويس سـواريز إلى
أتـلتـيـكـو مـدريـد. وأشـارت الصـحـيـفـة اإلسـبـانيـة إلى أن هـذا الـنـبـأ قـد يكـون مـجـرد شـائـعة أو
يـركاتو الـصيـفي في أوروبا وحـاجة برشـلونـة إلى مهاجم بـتكـلفة احتمـال منـطقي بـالنظـر إلى ا
هاجم البـوسني من أعـطى قوة لهذه األنـباء عقب وضـع إعجاب على منخـفضة. وأوضحـت أن ا

منشور يربطه باالنتقال إلى برشلونة عبر حسابه بشبكة إنستجرام.
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{ مــدريــد (أ ف ب) - أكـد رئــيس نـادي
بــــرشــــلــــونــــة وصــــيف بــــطـل الـــدوري
اإلسـبــاني لـكـرة الـقــدم جـوسـيب مـاريـا
بـــارتـــومــيـــو الـــســـبت لـــوســـائل إعالم
كـاتالـونـية أنه فـوجئ بعـدد التـوقيـعات
الــتي بــلــغت أكــثــر من  20ألــفــا والــتي
جــمــعــهــا مـــعــارضــوه من اجلــمــاهــيــر
ــسـاهــمـ فـي الـنــادي بـهــدف سـحب ا
الـثـقة مـنه.وقـال بارتـوميـو في تـصريح
لـتلفـزيون الـنادي قبل دقـائق من مباراة
بـرشلونة ضد إلتشي ضمن كأس جوان
غـامبر "فاجأنا عدد التـوقيعات جميعا"
مــضـيــفـا "إنـه رقم كـبــيــر. لـقــد فـاجــأنـا
ـقراطـية ومن ـارسة د جـميـعا. إنـها 
اآلن فــصــاعــدا يـــجب أن نــشــكل جلــنــة
تـصويت لـسحب الثـقة والتـصديق على
جـمـيع الـتوقـيـعـات".وأوضح بارتـومـيو
لـقـناة الـكاتـالونـيـة احمللـية "تي في :"3
"في الـــــوقت احلــــالـي ال أحــــد يــــنــــوي
االســتــقــالــة يـجـب أن نـواصـل الـعــمل.
الـنادي ال يُـمتلك".وقـدم معـارضو رئيس
ـثـيـر لـلجـدل في مـقـدمـتهم بـرشـلـونة ا
جـوردي فـاريه مـساء اخلـمـيس في مـقر
الـنادي  20731تـوقـيـعا من الـسـوسـيو
) لبدء عـمليـة إقالة سـاهمـ (األنـصار ا
اإلدارة احلـالـية.ويـتعـ االن على ادارة
الــنـادي الــكــاتـالــوني إنــشـاء جلــنـة في
غــضــون عــشــرة أيــام وســيــكــون أمـام

األخـيرة عشرة أيام إضافية للتحقق من
صــحـة  16521تــوقـيــعـا (أي  %15من
األعــضـاء الــذين يــحق لـهـم الـتــصـويت
والـــتي تـــزيـــد قـــلـــيال عن  100ألـف في
اجملــمــوع). وإذا كــان األمــر كــذلك فــإن
االسـتــفـتـاء عـلى عــزل الـرئـيس احلـالي
سـيـتـعـ عـلـيه بـعـد ذلك جـمع أكـثر من
ثــلــثي األصـوات لــتــفــعـيـل انـتــخــابـات
ـــقـــرر حــــالـــيـــا إجـــراء جـــديـــدة.ومـن ا
انـتـخـابـات رئـاسـة نـادي بـرشـلـونـة في
 20و 21آذار/مـــــــــــــــــــارس .2021ورد
بـارتوميو أيضا على التهديد بإجراءات
قـانونـية من مدرب الـبالوغرانـا السابق
كــيــكي سـيــتــ بــسـبب مــخــالــفـات في
ـــذل من ربع إقـــالــتـه بــعـــد اإلقـــصــاء ا
نــهـائي مــسـابــقـة دوري أبــطـال أوروبـا
بــاخلــســارة الــتــاريــخــيــة أمــام بــايــرن
ــاني  8-2فـي مــنـــتــصف مـــيــونـــيخ األ
ـاضـي.وقـال بـارتـومـيو آب/أغـسـطس ا
"حاولنا التفاوض على رحيل ودي و
ناسب. تفاوضنا إبالغـه به في الوقت ا
ــمـثـلـ لـه لـكـنـنــا لم نـتـوصل إلى مع ا
اتـفـاق. سـيـحـكم قـاض في الـقـضـية في
قـبلـة".وحتدث رئـيس برشـلونة األيـام ا
أيــضــا عن الــرحــيل اجملــهـض لــلــقــائـد
الــدولي األرجـنـتــيـني لــيـونـيـل مـيـسي
مــــؤكـــدا "لـن أدخل أبـــدا فـي خالف" مع
األرجـنـتـيـني.وشـدد بـارتـومـيـو عـلى أن

"كل مــا يـجب أن يـقـال قـيل. مـيـسي هـو
أفـــضل العـب في الـــتـــاريخ ونـــريــده أن
يـــســـتـــمـــر مـــعـــنـــا".وبـــعـــد اإلعالن عن
"تـغييرات عميقة" في التشكيلة تتراجع
اإلدارة في فـتـرة االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة
مــقــيـدة بــاخملــاوف االقــتـصــاديــة.وقـال
بـارتوميـو "برشلـونة لديه مـوارد كافية
ولــكن قــبل جـلـب الالعـبــ يــجب عـلى
ــغـادرة. هـنـاك العـبـون نـبـحث آخـرين ا
مـــعــهـم عن الــرحـــيل" مـــشـــيــرا إلى أن
ــــالي الــــرواتـب "في حــــدود الــــلـــــعب ا
الـنظـيف".لكن بارتـوميـو استبـعد رحيل
ـهـاجم األوروغـويـاني لـويس سـواريز ا
إلى يـوفـنـتـوس االيـطـالي. وقـال "لويس
سـواريـز العب في بـرشـلـونـة وأحـد أهم
العـبي الفريق وال يزال مرتبطا بعقد مع

النادي".
كـمـا اســتـبـعـد جـوزيه مـوريـنـيـو مـدرب
نافس في الدوري تـوتنهام هـوتسبيـر ا
متاز لكرة القدم االستغناء االجنـليزي ا
عن العـب الــوسط االجنـــلــيـــزي الــدولي
ديـلي آلي قائال إنه يـحتـاج إلى تشكـيلة
مـتوازنة وإنه من الصـعب وجود جميع
الالعـبــ في هـذه الـتـشـكـيـلـة في نـفس
باراة الـتي فاز الـوقت. وغاب آلي عـن ا
فـيها فريقه  2-5عـلى ساوثامـبتون يوم
األحـد وزادت الـتكـهـنات حـول مـستـقبل
العب الـوسط بعد استـبداله ب شوطي

ــــبـــاراة األولـى لـــفــــريــــقه في مــــوسم ا
ة النادي متـاز وانتهت بهـز الـدوري ا
الـلـندني -1صـفـر أمـام إيفـرتـون. وغاب
آلي ( 24عــــامــــا) أيــــضـــا عـن مــــبـــاراة
تـوتـنـهـام أمـام لـوكـومـوتـيف بـلـوفـديف
الـــــبـــــلـــــغـــــاري فـي الـــــدوري األوروبي
اضي وقالت تقارير إعالمية األسـبوع ا
بـناء على ذلك إنه مـرشح لالنضمام إلى
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اثـن ينافسان في التصفيات بفيروس
كـورونـا كـما تـأكـد وجود اتـصـال وثيق
بـ ثالثة العب آخرين ومدرب أصيب
أيـضـا بكـوفـيد-19 وأضـاف تـمشـيا مع
بـروتوكـول الصـحة اخلاص بـالبـطولة
لـن يــشـــارك الـالعـــبــون اخلـــمـــســـة في
دة الـتـصـفـيـات وسـيـعـزلـون أنـفـسهـم 

سبعة أيام.
ـــنـــظــمـــون عن أســـمــاء ولـم يــكـــشف ا
الالعـبـ الذين انـسحـبوا من الـبطـولة
لـكن دامـيـر جـومـهـور قـال إنه انـسـحب
ألن نـــتـــيـــجـــة فـــحص مـــدربـه بـــيـــتــار
بـوبوفـيتش جـاءت إيجـابيـة. وكتب في
حـسابه على إنستجرام لهذا السبب لن
ألـعب في روالن جاروس وال يوجد لدي
ـــنـــافـــســـة. وأضـــاف أي فـــرصــــة في ا
الـالعب الـــبـــوســـنـي الـــذي بـــلغ الـــدور
الـثـالث فـي روالن جاروس عـامي 2015
و 2018 لـم يـــــحـــــصل عـــــلـى فـــــرصــــة
اخلـضـوع لفـحص ثـان ونحن عـلى ثـقة
في أنــهــا نــتـيــجــة خـاطــئــة ألن مـدربي

تلك أجساما مضادة.

ــقـرر أن تــنــطـلق االثــنــ بـيــنـمــا من ا
األدوار الــرئــيـســيـة في  27 ســبــتـمــبـر
أيـلـول. وقال االحتـاد الفـرنـسي للـتنس
في بــيـان يـسـتــطـيع مـســؤولـو بـطـولـة
روالن جــاروس تـأكــيـد إصــابـة العــبـ

قـــال مـــنــظـــمـــون إن خـــمــســـة العـــبــ
انـسـحبـوا من تصـفيـات بـطولـة فرنـسا
ــفـتـوحــة لـلــتـنس بــعـد تـأكــد إصـابـة ا
العـب اثنـ ومدرب بفـيروس كورونا.
وسـتبدأ الـتصفـيات في وقت الحق يوم
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{ رومـا - وكـاالت: حتـقق الـسـلـطـات في
إيـطـالـيا في "مـخـالـفـات" مـزعـومـة شابت
ــؤهل لـلــحـصــول عـلى اخـتـبــار الـلــغـة ا
اجلـنـســيـة اإليـطــالـيـة لالعـب كـرة الـقـدم
لـويـس سـواريــز. وخـاض مــهــاجم فـريق
بـرشلونة وهـو من أوروغواي االمتحان
ـاضي وسط احـتمـال انتـقاله األسـبوع ا
ـدعي إلى نـادي يـوفـنـتـوس.لـكن مـكـتب ا
الــعـام فـي مـديـنــة بـيــروجـيــا اإليـطــالـيـة
الـيـة يقـولون إنـهم يـحقـقون والـشرطـة ا
في الـطـريـقـة الـتي أجـري بـهـا االخـتـبار.
وعــلى الــرغـم من هــذا أبــلـــغت مــصــادر
قـضائـية وكـالـة األنبـاء اإليطـالـية "أنـسا"
أن سـواريـز نـفـسه لــيس قـيـد الـتـحـقـيق.
وثــــارت مـــزاعـم بـــأن ســــواريـــز أُخــــطـــر
ـوضوعـات واردة في االمـتحـان قبل أن

يـخوضه فـي جامـعة بـيـروجيـا وبأنه 
االتـفاق على درجات الالعب مسبقا وفقا
ـدعي الـعام في لـبـيان صـادر عن مـكتب ا

أخبار النجوم
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- وكـاالت: اعــتـبـر هـانـز فـلـيك مـدرب بـايـرن مـيـونخ جنـاح العـبه { بـرلـ
اإلسـباني خـافي مارتـينـيز في تـسجيل هـدف الفـوز على إشـبيـلية  1-2 في
ثـابـة رد عـلى تـقاريـر رحـيـله عن الـنادي. وخالل كـأس الـسـوبـر األوروبي 
تـصـريـحـات لـشـبـكة "سـكـاي سـبـورتس" قـال فـلـيك: "خـافي سـجل الـهدف
ومــنـحـنـا االنــتـصـار.. أحــيـانًـا تـكــتب كـرة الـقــدم قـصـصــهـا وهـذه إحـدى
الـقصص اجلميلة". وأضـاف: "أمس األربعاء ظهرت تقـارير تفيد بأنه رحل
بـالفعل إلى أتلتيك بيـلباو والليلة سـجل هدف الفوز". رغم ذلك فإن تقارير
الـصـحف لم تـختـلف عن تـلمـيح كـارل هـاينـز رومـينـيـغه الرئـيس الـتنـفـيذي
انيا لـلنادي البـافاري لرحيل مـارتينيـز هذا الصيف. فـقد نشر أسـطورة أ
 عـبـر حسـابه عـلى إنسـتجـرام رسـالة شـكـر لالعب اإلسبـاني عـلى الفـترة
الـتي أمضـاها داخل مـلعب ألـيانز أريـنا. وأشـار فلـيك إلى أن فريـقه احتاج
ــبــاراة مـضــيــفًــا: كـان مـن الـرائع ربع ســاعــة قــبل الــدخـول فـي أجـواء ا
بـالـنـسبـة لي أن أرى الـفـريق يحـاول بـذل جـهده وإظـهـار عـقلـيـته وهـو ما

جنح فيه.
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الــتــنـفــيــذي لـلــنــادي الـبــافــاري كـارل
هـايـنـتس رومـيـنيـغه بـشـدة مـشـجعي
الـفريق الذين جتـاهلوا قاعـدة التباعد
االجــتـمـاعي وجــلـسـوا في مــجـمـوعـة
ـشــاهـدة بــجـانـب بـعــضـهم الــبــعض 
ـباراة االفتتاحية للدوري التي حقق ا
فــيـهـا بـايــرن انـتـصـارا كــاسـحـا عـلى
شــالـــكه بــثــمـــانــيــة نــظـــيــفــة. ووعــد
رومـيـنـيغه بـتـصحـيح هـذا اخلـطأ في
بـودابــست قـائال "نـتـفق جـمـيـعـا بـأن
الـصـورة (اجملـمـوعة) لم تـكن مـثـالـية
ــبـاراتـنـا يــجب وسـنـغــيـر هـذا األمـر 
ــقـبـلــة" الـتي سـيــكـون فـيــهـا بـايـرن ا
مـرشحا بـقوة للـخروج منـتصرا ورفع
الـكأس للمرة الثانية فقط في تاريخه
بـعد عام  2013حـ فاز على تـشلسي
اإلنــكـلـيـزي (خـسـر ثالث مـرات أعـوام
 1975و 1976و.(2001ويــدخـل بــايـرن
الــلـــقــاء عــلى خــلــفــيــة  22انــتــصــارا
ـسـابـقـات وهو مـتـتـالـيـا في جـمـيع ا
ــني الــنـفس بــتـجــديــد تـفــوقه عـلى
إشـبيلية الـذي تواجه معه مرة واحدة
فــقط عـام  2018فـي ربع نـهـائي دوري
األبــطـال حـ فـاز ذهـابـا في األنـدلس
 1-2ثـم تـعـادال إيـابـا فـي مـيـونـيخ من

دون أهداف.
وبعد أن سجل ركلة جزاء ومرر كرت
حـاسمـت في االنتـصار الـكاسح على
شــالـكه يـوم اجلـمـعــة تـمـرن الـهـداف
الـبولـندي روبـرت ليـفانـدوفسكي لـ12

مـدرجـات تـتسع لـ 67ألـفـا.لكن في ظل
الـصــعـود الـكـبـيـر في عـدد اإلصـابـات
سـتجـد في اجملر بـفيـروس كورونـا ا
ـانـية صـنـفت الـسـلطـات الـصـحيـة األ
بــودابـست "مــنـطــقـة خــطـرة" بــعـد أن
جتـاوزت اإلصابـات اجلديدة عـتبة 50

حالة جديدة لكل  100ألف شخص.
ــتــوقع أن يــســافــر ثالثــة وكــان مـن ا
ــبـاراة آالف مــشــجع لـكل مـن طـرفي ا
بــحــسـب الــتــذاكــر الــتي خــصــصــهــا
االحتـــاد الـــقــاري لـــعـــمالق بـــافـــاريــا
ومـنافسه األندلـسي لكن الرقم تراجع
الى  500مـــــشــــجـع لألخـــــيــــر و1300
نصرم وسم ا اني الفائز ا للفريق األ
بــثالثــيـة الــدوري والـكــأس احملـلــيـ
ودوري أبـطـال أوروبـا بـعد الـتـحـذير
الــصــادر عن الـســلــطـات مـن مـخــاطـر
الـسـفـر الى بودابـست.وتـسـاءل مدرب
الــنــادي الــبـافــاري هــانــزي فـلــيك عن
سـبب تـمـسـك االحتـاد الـقـاري بـإقـامة
ـباراة رغم اخملـاطر الـصحيـة "لكـننا ا
لـــســنــا فـي مــوقع اتــخـــاذ الــقــرارات"
بـحـسب مـا أفـاد وذلك في وقت أعرب
رئــــيس وزراء مـــقــــاطـــعـــة بــــافـــاريـــا
مـــاركــوس ســـويـــدر عن مــخـــاوفه من
ـبـاراة القـاريـة أمام تـداعـيـات إقامـة ا

اجلمهور.و
شـدد سويـدر اإلثنـ على ضرورة "أن
نـكـون حذرين لـلـغايـة حـتى ال جنازف
بـنــوع جـديـد من إيـشـغل-كـرويـة" في

{ لــنـدن- وكـاالت: قـال جـوزيه مــوريـنـيـو مــدرب تـوتـنـهـام هــوتـسـبـيـر إن
ـرمى قـبل مـواجـهـة حـارسـي مـرمى فـريـقه اكـتـشـفـا مـشـكــلـة في ارتـفـاع ا

شــكـنـديـا في الـدوري األوروبـي. والحظ هـوجـو لـوريس وجـو
هـارت وجود مشكلة في ارتـفاع العارضة وأبلـغا مورينيو
باراة درب البرتـغالي األمر إلى مراقب ا بـذلك ونقل ا
ــبـــاراة نــشــر الـــتــابع لـالحتــاد األوروبي. وبـــعــد ا
مـورينـيو صـورة في إنسـتجـرام وهو يـكاد يـلمس
الــعــارضــة. وقــال بــعــد فــوز فــريــقه  1-3بــفــضل
أهـداف إيـريك المـيـال وسـون هـيـوجن مـ وهاري
ــبــاراة كــان مــوقـــفــا مــضــحــكــا ألن كــ "قـــبل ا
ــرمـى قــاال لي إن هـــنــاك مـــشــكـــلــة في حـــارسي ا
رمى". وتـابع "ذهـبت بنـفسي لـلـتأكـد وكان ارتـفـاع ا
ــرمى يــقــضـون ــرمى صــغــيــرا بــالـفــعل. حــراس ا ا
رمى ويعلمون جيدًا لو كانت األبعاد غير سـاعات في ا

دقـيقة". ونوه "لست حارس مرمى لكني أمارس كرة القدم
ـسافـة لذا رمى وأرفع ذراعي أعـلم ا مـنـذ الصـغـر وعنـدما أقف حتـت ا
باراة تـأكدت على الفور من وجود مشكـلة". وأضاف "أحضرنا مراقب ا
لـلتأكد واالرتفاع كان أقل  5سـنتيمترات عن الطبـيعي وطلبنا استبدال

رمى باألبعاد الصحيحة". إطار ا

دقـيـقة فـقط الـثالثاء من أجـل السـماح
له بـالتعافي من ضربة تعرض لها في
كـاحله.ومن جـهة إشبـيليـة الذي أحرز
الـكأس السوبر مـرة واحدة أيضا عام
 2006فـي أول مــــشــــاركــــة له قــــبل أن
يـــــخــــــســـــر في أعـــــوام  2007و2014
درب و 2015و ?2016فـيـفـتـقـد فـريق ا
باريات بعد خـولن لوبيتيغي للـياقة ا
ــــرحــــلــــتـــ أن أعــــفـي من خــــوض ا
األولـي من الدوري اإلسـباني نـتيجة
ـتأخـر ووصوله الى مـوسمه الـقاري ا
نــهـائي "يــوروبـا لــيغ" حـيث فــاز عـلى
إنـــتـــر مــيالن اإليـــطـــالي وعـــزز رقــمه
ــســابــقــة الــقـــيــاسي بــعــدد ألـــقــاب ا
ــــا أنــــهم خــــارج حــــســــابـــات (.(6و
ـوسـم ومـرشـحون لـوبـيـتـيـغي لـهـذا ا
لــلــرحــيـل غــاب كل من الــفــرنــســيــ
إبــراهـيم أمــادو وجـوريـس نـيــانـيـون
وروكـي مــيــســا والــيـــكس فــيــدال عن
احلـصـة الـتـمـريـنـيـة األخـيـرة لـلفـريق
الـثالثـاء.واسـتـعـاد الـنـادي األنـدلـسي
هــذا الـصـيف خـدمــات العـبه الـسـابق
الــكــرواتي إيــفــان راكــيــتــيــتـش الـذي
يــبـحث عن ثـأر شــخـصي أمـام بـايـرن
ــذلــة الـتي تــلــقــاهـا ــة ا بــعــد الــهـز
وفـــريــــقه الـــســــابق بـــرشــــلـــونـــة في
آب/أغسطس على يد النادي البافاري
 8-2فـي ربع نهـائي دوري األبـطال (لم
بـاراة وبـقي علـى مقـاعد يـشـارك في ا

البدالء).

{ رومـا- وكـاالت: عـلق الـسـويـدي زالتـان إبـراهـيـموفـيـتش جنم مـيالن
ستـجد. وكان مـيالن أعلن بـشكل رسمي عـلى إصابـته بفيـروس كورونـا ا
إصـابـة السـلـطان بـالـفيـروس وبـالتـالي غـيابه عن مـبـاراة الفـريق أمـام بودو
ـؤهلة جملموعات الدوري رحلة الثالثـة من التصفيات ا جـليمت النرويجي بـا
ـوقع الـتـواصل االجـتـماعي األوروبي. وكـتب إبـرا عـلى حـسـابه الـرسمي 
"تـويـتر: "لـقـد جاءت نـتـيجـة اخـتبـارات فـيروس كـورونـا اخلاصـة بي سـلبـية
بـاألمس ثم حتولت اليـوم إلى إيجابـية". وأضاف إبراهـيموفـيتش: "ال توجد
أي أعـراض على اإلطالق كـان لدى كـورونا الشـجاعة أن يـتحـداني.. فكرة
ـتــاز مع مـيالن حـيث أحـرز 3 ــوسم بـشـكل  ســيـئـة". وكـان زالتـان بـدأ ا

أهداف في أول مبارات رسميت بالدوري اإليطالي واليوروبا ليج.
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إشــــارة مـــنه الى مــــنـــتـــجـع الـــتـــزلج
الـنمـسوي "إيشـغل" حيث أصيب آالف
الــزوار بـالـفــيـروس في بـدايــة تـفـشي
اجلـائحة في أوروبا.ورأى سويدر أنه
ـفضل عدم الذهاب الى العاصمة من ا
اجملـرية مضيفا "أصاب حقا بآالم في
ـعدة في ما يتـعلق بالـكأس السوبر. ا
ـكـنـنـا اجملـازفـة بـوجـود ألـفـ أو ال 
ثـالثــة آالف شــخـص أمــام إمــكـــانــيــة
االرتـماء في أحضـان بعضـهم البعض
لالحــتــفـال وبــعـد ذلك ســنـكــون أمـام
مــوجـة عـدوى هــائـلـة".وأغــلـقت اجملـر
هـذا الشهر حـدودها أمام األجانب في
مـحـاولة لـلحـد من انـتشـار كوفـيد-19
مـستـثنـية الالعـب واجلـمهـور القادم
حلـضور األحداث الرياضية والثقافية
الـــدولــيـــة.وعـــلى كل مـــشــجـع مــرافق
لــبــايــرن الى الــعــاصــمــة اجملــريــة أن
يـجري اختبار "كوفيد- "19قبل السفر
وبـعـد الـعـودة أو أن يـضع نـفـسه في
الــعــزل الـــصــحي لــفــتــرة أســبــوعــ
ــكـنــنـا جتــنب أن يـشــكـلـوا و"هــكـذا 
خطر عدوى" بحسب ما أفاد سويدر.
وأنـشـأ كل من الفـريقـ مركـز اختـبار
في مـدينـته لتـجنب أن تـتحـول مباراة
اخلـــمـــيس في بـــودابــسـت الى مــأزق
تــفــشي في وقت تــســاءلت صـحــيــفـة
انـية الثالثاء "هـل ستتحول "بـيلد" األ
الـكأس الـسوبـر األوروبيـة الى الكأس
الـســوبـر لـلـتـفـشي?".وانـتـقـد الـرئـيس
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مـديــنــة تــوريــنـو مــقــرا له. لــكن الالعب
الـبـالغ من الـعـمـر  33عـامـا كـان بـحـاجة
إلى اجـتـياز امـتـحـان اللـغـة الـذي أجري
في جـامعة بيـروجيا يوم  17 أيـلول. كما
تـــشــيــر تـــقــاريــر إلى أن طـــلب ســواريــز
احلـصول عـلى اجلنـسيـة قد  تـعجـيله

بـحـيـث تـسـتــغـرق مـراجــعـته حـوالي 15
يـوما في ح أن فـترة االنـتظار الـعادية

تتراوح ب عام وأربعة أعوام. 

الـية.بـاإلضافة إلى بـيروجيـا والشـرطة ا
هــذا أضــاف الــبــيــان أن الالعب "أظــهــر
ــعــرفـة بــالـلــغـة مــســتـوى مــحـدودا من ا
اإليـطـالـيـة". ويـخـضع حـالـيـا خمـسـة من
ن فـيـهم الـعـمـيد مـسـؤولي اجلـامـعـة 
لـلتحـقيق. كـما صادرت الـسلـطات وثائق
من اجلـامعـة يوم الثالثـاء. ونفت جـامعة
بـيـروجــيـا ارتـكــاب أي خـطـأ وأكـدت في
بـيـان عـلى "صــحـة وشـفـافـيـة اإلجـراءات
ـتـبـعــة في االمـتـحـان".وفي وقت سـابق ا
من أيلول ذكرت تقارير أن سواريز وافق
عـلى صـفقـة انـتـقال إلـى يوفـنـتـوس لكن
جـنـسـيـته كـانـت الـعـائق حـيث لم يـتـبق
لـلـنـادي أي مـكـان في فـريـقه لالعـبـ من
خـــــارج االحتـــــاد األوروبـي.وألن زوجـــــة
سـواريـز إيـطـالـيـة اجلـنسـيـة جـعـله ذلك
مـؤهال للتقدم بطلب للحصول على جواز
سـفر إيطالي األمر الـذي كان سيسمح له
بـاالنــتـقــال إلى الــنـادي الــذي يـتــخـذ من فتوحة ملعب بطولة فرنسا ا

بـــاريـس ســـان جـــيــــرمـــان بـــطل دوري
فـرنـسا.وعـلق مـوريـنيـو عـلى ذلك قائال
ـكـنـني بـدء ـكـنـكم رؤيـة فـريـقـنـا. ال 
ــبــاراة بـوجــود جــمــيع الالعــبـ في ا
الــتـــشــكــيـــلــة والبــد أيـــضــا من وجــود
مــدافــعــ والعــبي وسط عــلـى مــقــاعـد
ـثل لـغزا الـبـدالء. وهكـذا فـإن الـفريق 
وأيــضــا مــقـاعــد الــبــدالء تــشــكل لــغـزا

صـغـيـرا. وردا عـلى سـؤال عـمـا إذا
كــان يـريـد بـقــاء آلي في الـفـريق
قـال موريـنيـو  أنا أريـد فريـقا

متوازنا. 
هـذا مـا أريده. وال يـوجد
مـا يــدعـو لـلـتـضـحـيـة
بـــآلي لــكـن الــفــريق

لغز.

{ لـــــنــــدن - وكـــــاالت: تــــوصـل فــــريق
تــشــيـلــسي االجنــلـيــزي إلى اتــفـاق مع
فــريق رين الــفـرنــسي لــلـحــصــول عـلى
ـرمى الـغـاني إدوارد خــدمـات حـارس ا
مـانـدي.ويـريـد مـدرب تـشـيـلسـي فرانك
المــبــارد جــلب احلــارس الــســنــغــالي
الـــبــالغ من الــعــمــر  28عـــامــا من أجل
حتـــفـــيـــز احلـــارس األســـاسي كـــيـــبــا
أريـــزابــاالغـــا الــذي كـــلف الـــفــريق 71
مـليـون جنيه اسـترلـيني.ويتـحمل كـيبا
مـسـؤولـيـة الـهـدف الـثـاني الـذي تـلـقـاه
ـبــاراة الـتي خــسـرهـا تــشـيـلــسي في ا
أمـــــــام لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول فـي الــــــدوري
االجنـلـيـزي.وجـلس احلـارس اإلسـباني
ــــاضي أيـــــضــــا عــــلى دكــــة ــــوسـم ا ا
االحـتـيـاط بـسـبب أخـطـاء ارتـكـبـهـا في
ــبـاريـات وكـان ذلـك في نـهـائي كـاس ا
ـــدرب إقــــحـــام الــــرابـــطــــة إذ فـــضـل ا
احلـارس الثاني ويلي كاباييرو البالغ
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ة أمام مـن العمر  38عـاما.وعقب الـهز
لـيـفربـول قـال المبـارد إن كـابايـيـرو هو
الـذي سـيـلـعب مـبـاراة الـكـأس األربـعاء
فـي ســتـــامـــفــورد بـــريـــدج أمـــام فــريق
بـارنزلي.وأضاف أن كيبـا "مطالب ببذل
ـــزيـــد وهــــو دون شك بـــحـــاجـــة إلى ا
الــدعم. فـالالعــبـون بـحــاجـة إلى الـدعم
الـفردي وهـذا ما سـنوفـره له سنـحاول
مــــســـــاعــــدته فـي اســــتــــعـــــادة ثــــقــــته
اضي وسم ا بـنفسه".واحتفظ ماندي ا
بــشــبــاكه نــظــيـفــة في  9مــبــاريــات من
مـجـموع  24مـبـاراة لـعـبـهـا في الدوري
الـفرنـسي أما كيـبا فـحافظ على نـظافة
شـبـاكه في  8مـبـاريـات من مـجـموع 33
مـبـاراة في الـدوري االجنـلـيـزي.وسـجل
ـــئـــة في مــــانـــدي نـــســـبـــة 76. 3 فـي ا
الـتصديـات الناجـحة بيـنما جـاء معدل
تـسجـيل أهداف في مـرماه هـدفا واحدا

في كل  114دقيقة.

{ لــنــدن - وكــاالت: قــال لــوك شـو
نافس مـدافع مانـشسـتر يونـايتـد ا
متـاز لكرة في الـدوري االجنليـزي ا
الـقدم إنه يـتع عـلى النادي تـعزيز
تـشـكيـلـته والتـعـاقد مـع العبـ جدد
ـوسم بــعـد أن افـتـتح مــسـيـرته في ا
اجلـديد لـلبطـولة بـاخلسارة  1-3أمام
كــــــريــــــســــــتـــــال بــــــاالس الــــــســــــبت
ـاضي.وابرم يـونايتـد صفقـة وحيدة ا
ــوسم اجلـديـد عــنـدمـا قــبل انـطالق ا
تــعـاقـد مع العب الــوسط الـهـولـنـدي
دونـي فــــان دي بـــيـك العب أيــــاكس
أمـستـردام.وقال شو ( 25عـاما) في
تــصـريـحـات تـلــفـزيـونـيـة ”لــديـنـا
مــجــمــوعــة جــيــدة لــلــغــايــة (من
) لكـني شخصيـا أعتقد الالعـب
أنـــنـــا بــحـــاجـــة إلى مـــزيــد من
الالعـبـ لـتـعـزيـز الـتـشـكـيـلـة.
وأضـاف شـو ”عــنـدمـا نـنـظـر
إلـى األنـديــة األخــرى وكـيف
تـعزز فرقـها ندرك أنه يـتع
عـــلـــيـــنــا اتـــخـــاذ خـــطــوات
ـــاثـــلــة.“وطـــالب شـــو فـــريــقه
بـضرورة السعي لزيادة حماسه ورفع
ــعـنـويـة بـالــفـوز عـلى لـوتـون روحه ا
تـــاون في كـــأس رابـــطـــة احملـــتـــرفــ
االجنـلـيـزيـة غـدا الـثـالثـاء.وأردف شو
ــبـاراة قــائال كـالم كــثــيــر قـيـل بــعــد ا
وعــلـيـنـا تــنـحـيـة كل هــذا جـانـبـا ألنه
يـجب أن نـشـعـر بـخـيـبـة أمـل كـبـيرة..
ــضي قــدمـا. عــلــيــنـا نــســيــان ذلك وا
تـنـتـظرنـا مـبـاراة كـبيـرة يـوم الـثالثاء
ويـتع علـينا الفـوز بها للـحفاظ على

عنوية. حماسنا وروحنا ا
اني بطل وسـيكون بايرن ميونيخ األ
دوري األبـطـال مـرشـحـا إلحـراز لـقـبه
الــــرابع هـــذا الــــعـــام حـــ يــــتـــواجه
اخلـميس مع إشبيلـية اإلسباني بطل
"يــوروبــا لــيغ" فـي الــكــأس الــســوبـر
األوروبـــيـــة لـــكـــرة الــقـــدم لـــكن الـــهم
الــــصـــحـي يـــشــــغل بــــاله وسـط قـــلق
شجع ـانية من سفـر ا الـسلطات األ
الى بـودابـسـت التـي صـنـفت "مـنـطـقة
خــطـرة" صــحـيـا بــسـبب ارتــفـاع عـدد
اإلصــــابــــات بـــفــــيــــروس "كـــوفــــيـــد-
."19وتــقــام الـنــســخـة  45مـن الــكـأس
الـسـوبـر الـقـاريـة الـتي جتـمع سـنـويا
بــ بــطــلـي دوري األبــطــال والـدوري
األوروبـي "يوروبـا ليغ" في الـعاصـمة
اجملــــريـــة بــــودابــــست عــــلى مــــلـــعب
"بـوشــكـاش أريـنـا" بـحـضـور جـمـهـور
حــدد عـدده بـعـشــرين ألف مـشـجع من
قـــبـل االحتـــاد األوروبي لـــلـــعـــبـــة في

جوزيه
مورينيو

لويس
سواريز



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6769 Saturday  26/9/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6769 السبت 8 من صفر 1441 هـ 26 من ايلول (سبتمبر) 2020م

Í√d «  U¼U&≈ 8
ÃU²% WO Ëœ  ULEM

rOEMð …œUŽ≈ v ≈

نـظمات الـدولية يجـد أنها كـاحمللل بعد الناظـر إلى حال ا
ن يريد أن يخدع نفسه بالشرعية. الطلقة الثالثة 

اجلــامــعــة الــعــربــيــة لم تــعــد إال أطالال واســمــا مــكــتــوب
متـناقضـا فهذا اإلحـساس العـروبي غائب ولم يعـد فكرا
وال أيدلـوجية وجل عـملهـا اآلن تعطي األلـقاب والشـرعية
لــقـــرارات وإجــراءات ال يـــراهــا الــعـــرب أو يــســـتــمع إلى
أخبـارها بـالصـدفة أنـها قـرارات عربـية فـالعـرب يبدو أن
قبـلـتهـم تغـيـرت و الـقضـيـة الـفلـسـطيـنـيـة لم تـعد قـضـية
وتتـدفأ الصـهيونـية بالـهولي كـوست الفلـسطيـني والعربي

انتقاما من النازية.
نطقة الكثيرة شاكل ا تحدة فترسل مبعوث  أما األ ا
ـلـون وجهـة نـظرهم وكـأنـها قـنـاة لـوظيـفـة ثابـتـة عنـد من 
عـلى سـيـر احلـدث فـلم نـر أنـهـا حـلت قـضـيـة وال قـدمت

نصيحة ثرية.
يـة تضـخمت نـظمـة عا تـحدة اسم لـم يعـد يلـيق  األ ا
وواضح إنهـا ترهـلت وأنهـا باتت يـد لبـضع دول سـيطرت
عليها بحكم أنها قويـة وتصدر قرارات وكأنها أتت لتخلد

الفترة االستعمارية.
ـعـرفـة أين ال حتل وال تـتـدارك األحـداث وال تـقـود الـعـالم 
ــا تــســيــر مع األحــداث وكــأنــهـا احلق أو احلــقــيــقـة وإ
متـفرج أو شـاهد لـيس دوما مـعتـمدا أو تـعطـي الشـرعية
للمتحارب وتنتظر من سيخسر لتلومه ومن يربح لترحب

به.  
ي ولم حتظ مــنــظــمــات بــاتت عــبــئــا عــلى الــنــظــام الــعــا
بـالتـجـديد والـتـطويـر الذي يـنـبغي مع الـزمن فال يـعقل أن
من يـتــحـكم بـالــقـرار بـضـع دول حتـمل سـلــبـيـات عــقـديـة
ونـفـسـيـة أو قـوى لــهـا أطـمـاع اقـتـصــاديـة واسـتـعـمـاريـة
سـاومـة والـترضـيـة ب ومـراكـز قوى والـشـرعـية تـأتي بـا

أمراء احلرب على كل قضية..
q UA*« oOLFð

ـــتــحـــدة في الـــعـــراق وكل مـــراحل لـــقـــد فـــشــلـت األ ا
االضـطــرابـات مـن حـروب اخلــلــيج وفـشــلت بل تــعــمـقت
شاكل وهي تـتفرج  في الـيمن وليـبيا وسـوريا والفشل ا

التاريخي في القضية الفلسطينية.
ـنـوال فـشـلت اجلـامـعـة الـعـربـيـة أن تـصـلح وعـلـى نـفس ا
الـــوضع الـــعـــربي وان حتـل قـــضــايـــا مـــهـــمـــة أو تـــقــدم
مـقـتـرحـات وحـلـول لـرؤسـاء ومـلـوك الـدول الـعـربـيـة فـهي
والـذين أصـبح تـنـتـظـر لـتــرى مـا يـصل إلـيه اجملـتــمـعـون 
اجـتـمـاعـهم صـعبـا  لـتـصـدر كالمـا يـتغـيـر تـاريـخه ومـتنه
ويبقـى محتواه لـم تقدم أفـكارا حللول سـياسيـة لم تقدم
شاكل شـكلة فـاعلـة كمشـكلـة سد النـهضـة أو ا أفكـارا 
االقــتــصــاديــة واحلــيــاتـيــة فـي الـدول الــعــربــيــة مــنــظــمـة
تحدة التي ال تربط وال استهالكية كما هي منظمة األ ا

حتل قضية.
على اجلامعـة العربية أن تـعيد تنظـيمها لتـقدم حلول لهذا
الـتدني وتـتـحرك حلـل مشـاكل الـدول وتصـوب قـراراتهم
وليس أن تـتبنى وجـهة نظـر هذه الدولـة أو تلك في األمور
السـلميـة أو العدوانـية وان تـتخذ خـبراء يعـينون الـقيادات
الــعـربـيـة عـلـى حل مـشـاكـلـهـم والـدول األخـرى والـتـحـرك

إليجاد قنوات اخترق للمشكلة وليس تفاقمها.
ــتــحــدة أن تــغـيــر وضـع مـا في ذات الــوقت البــد لأل ا
ــجـــلس األمن والـــذي اصــدر قـــرارات جــوعت يــســـمى 
ــ من الــشــعــوب بــنـزوات قــوى مــهــيــمــنــة وحــمت الــظـا
مـسؤولـيـة ظلـمـهم واعتـدائهـم على الـشـعوب الـتي ال حول
لــهــا وال قـوة فـال يــصح أن تــتــغـلـب نــزوات حـكــام عــلى
قرارات دولـية أو تقف بـجانب مـصالح دول ضـد مصالح

أخرى بدوافع ليس العدل منها....
 ما نطرحه هنا ليس انتقادا لـلمنظمت بل نقدا; لكنه إن
ظـهـر كـأنه انـتـقـادا فـلـتـغـلب الـفـسـاد والـسـلـبـيـة والـتـرهل
ـعـيق للـسـيطـرة عـلى أي نـشاط يـبـدأ إيجـابـيا وال يـتـخذ ا

منحاه نحو السلبية.
‰UF  qLŽ

ــتـحــدة واجلـامــعـة البـد أن يــعـاد تــنــظـيم مــنـظــمـة األ ا
العـربـية أن كـانت تريـد أن تؤدي عـمال فعال أو يـكون لـها
أهـمـيــة بـحـيـث تـصـدر عــنـهـا قــرارات مـهـمــة وتـتـابع من
الـشعـوب وتـثبت الـسالم واالستـقـرار والتـقـارب والتـفاهم
والـتـعايـش ... وغيـرهـا من مـهام إنـسـانـية وعـقالنـيـة أما
والــوضع هـذا فـان اإلحــسـاس بـالــظـلم والـذي ال رادع له
سيـفجـر حروبـا وقلقـا مجـتمـعيا أمـا أنهـا تسـلك أسلوب
ـهادنـة وتـعـتـبـر كـمـصـدر رزق لـلـعـامـلـ بـهـا فـهـذا أمر ا

يحتاج نظر
نـفس الــكالم يــنـطــبق عــلى مــنـظــمـة الــتــعـاون اإلسالمي
منـظـمـة تغـيـر عـنوانـهـا وقـضـيتـهـا لـكنـهـا بـقت عـنوان بال
تـأثــيـر أو قـضــيـة فال فــاعـلــيـة وال اثـر تــعـاون بــ دولـهـا
حـقــيـقــة كـذلك مــنـظــمـات أخــرى أوربـيــة دولـيــة أو  عـلى

أحالف عسكرية قد ال يكون عملها متوازنا.
ـنظـمـات وكـأنـهـا هـيـاكل لـيست ـبـادرة غـائـبـة في هـذه ا ا

جادة أو خيال مآتة.
ـنــوالي هــذا) أن تــكــون هـذه نــحن نــتــمـنـى (بـالــتــأكــيــد أ
الــعـنــاوين فــاعــلــة فـهـي ضـروريــة لــوقف االضــطــرابـات
وتـسـكت طـبـول احلـرب في كل مـكـان والـتي لن تـسـكـتـها
ولن تمنع آالمـا تقع على ـتهر هـذا نظـمات بوضـعها ا ا
الشـعوب أو تسـتضعف فـتكون ضـحية خالفـات األقوياء
لـهذا فـالـكالم هـنا لـيس له من غـايـة إال دعوة إلحـيـاء هذه
ا يقـنع الكل فيها شعوبا أوال نظمات بإعادة تـنظيمها  ا

ثم حكومات 
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فوضية ؤجـل تبقى ا اإلنتخابات ا
ـســتـقـلـة تــعـاني من عـدم الـعــلـيـا ا
ـالية. وفـيما توفـر التـخصيـصات ا
أكـد اإلجـتـمـاع "عــلى لـزوم اعـتـمـاد
الــبــطـاقــة الــبــايــومــتــريــة حــصـرا
ـقبلة" للتـصويت في االنتـخابات ا

فـأن هذا يـعـني حتديـث بيـانات 10
مـلـيـون نـاخب وإصــدار بـطـاقـاتـهم
البايومترية ويرى اخلبراء ان هذا
االجراء شـبه مـستـحيل في غـضون
بضعة أشهر ألن الـعملية بـــحاجة

الى ما ال يقل عن 12-18 شهرا. 
…b¹b'« ÈuI « »UOſ

أن اإلجـتـمـاعـات الـتي تـعـقـد سـواء
كــانت إجــتـــمــاعــات حـــكــومــيــة أو
سـيـاسـيـة تـتـمـيـز بـحـضـور الـقوى
الــسـيـاسـيــة الـتـقــلـيـديـة الــتي لـهـا
ان دون غـيرها مع تمـثيل في الـبر
غيـاب مجـموعتـ مهـمت اولـهما
مـا يـســمى بـقـيــادات اخلط الـثـاني
لـلشـيعـة وهي شخـصيـات مسـتقـلة
معروفـة والبعض منـها موجود في
ان أما اجملموعة الثانية فهي البر
ـنـبـثـقـة من رحم الــقـوى اجلـديـدة ا

التظاهرات. 
ـعـلـومـات األولـية تـفـيـد بـأن أكـثر ا
من ١٥ حـزبـا  تــشـكـيـلــهـا بـشـكل
رســمي وبـحـسب مـصـادر مـطـلـعـة
فــأن مـفـاوضـات جـديـة جتـري عـلى
اآلن لـتـأسـيس واجـهــات سـيـاسـيـة
جديدة من بينها أحزاب مقربة من
الـقــرارين الــسـيــاسي واحلــكـومي
ـــقـــربـــ من رئـــيس ـــا في ذلك ا
مـجـلس الـوزراء ولـكن دون وجـوده

شخصيا ضمن أي حزب.
 UH U×² « 5Ð lÞUI² «

تــعــيش األحـــزاب وسط جتــاذبــات
ســـيـــاســـيـــة لـــذلك نـــرى خـــطـــوط
ــــعــــالم وجـــــبــــهــــات واضــــحـــــة ا
فــالـتــقـســيـمــات الـســيـاسـيــة بـاتت
تـــتـــضح عــبـــر خـــطـــهــا الـــبـــيــاني
الــشـفــاف. هـنــاك مــحـاوالت جــديـة
حول تشكيل حتالـفات كبيرة عابرة
لــلـــطــائــفـــيــة والــقــومـــيــة لــدخــول
االنـتخـابـات على مـسـتوى الـعراق
حـــيـث ال تـــوجـــد أحــــزاب لـــديـــهـــا
جمـهور على مـستـوى البلـد وتبقى

الـــفــاعل الـــغـــائب الــذي ســـاهم في
تـأخـيــر إقـرار قـانـون االنــتـخـابـات
ــانــيــا عـلى ــتــوقف تــشــريـعه بــر ا
حتـديـد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة فـقط !
والـذي مـازال يشـهـد جـدال سيـاسـيا
واســـعـــا بـــ مـــخـــتــلـف األطــراف.
وحلسن احلظ هـنا فأن الـفرج قادم
حـيـث أجـتـمــعت الـقــوى الـشـيــعـيـة
بدون إسـتثـناء لـيومـ متـتال في
مـــقـــر زعــيـم كــتـــلـــة الـــفــتـح هــادي
ـــشــــاركــــة خــــبـــراء الــــعــــامــــري 
مـخـتـصـ في شـؤون االنـتـخـابات
ونــاقـشـت كـيــفـيــة حتــديـد الــدوائـر
ــعــادلـة االنــتــخــابــيـة بــحــثــا عـن ا
األنـسب لــهــا وتـبــايــنت اآلراء بـ
الـدائـرة الـواحـدة الـتي كـان تـطالب
بـــهــا دولــة الــقـــانــون الى الــدوائــر
ـتـعـددة الـتي يـطـالب بـهـا حتـالف ا
سائرون وبـالنتيجـة مضى التوجه
نـــحـــو تـــعـــدد الـــدوائـــر بـــأحـــجــام
متوسطة حـسب احملافظة مع األخذ
بـعـ االعـتـبـار الـكـوتـا الـنـسـائـيـة
وبــدا أن احلل األمــثل يــتــركـز عــلى
دائـــــرة ال تــــقل عن3  مــــقــــاعــــد وال
تتجاوز 5 مقاعد أو دوائر باحجام
ب 5 - 7 مـقـاعد. وال يـوجـد اتـفاق
نـهـائي بـهذا الـشـأن حـتى اللـحـظة
ان التي دعا وقد تشهـد جلسة الـبر
اليهـا رئيس اجمللس يوم 27 أيلول
توقع موقـفا حـاسمـا بعـد األتفـاق ا
بــ الـكــتل الــشـيــعــيـة في غــضـون

 . اليوم القادم
وعلى صـعيد مـتصل يبـدو أن عقدة
احملـكـمــة االحتـاديـة الزالت قــائـمـة
حـيث نــاشـد اجلـتــمـعـون بــالـقـصـر
احلكومي الـفاعل الغـائب ثانية ب "
ضـرورة االسراع في تـشـريع قـانون
تــعـديل قـانـون احملـكـمـة االحتـاديـة"
ـعـنـيـ بـهذا بـالـرغـم من حـضـور ا

وضوع لهذا االجتماع".  ا
اما بـخصوص تـوقيت االنتـخابات
فـأنه ال يوجـد اتـفـاق حلد االن وكل
بـكرة ال مـايطـرح عن االنـتخـابـات ا
يـتــعـدى عن كــونه مـجــرد شـعـارات
ـــنــــتـــفض لــــكـــسب ود الــــشــــارع ا
طالب بـإجراء مبكـر لإلنتخابات وا
وعودة فـمع إكمال تـشريع قانون ا

هـذه األحـزاب محـدودة في الـنـطاق
اجلـغـرافي واجلمـاهـيـري حيث ان
األحــزاب الــشـيــعــيــة تــعـمـل ضـمن
نـــطـــاق احملـــافـــظــات الـــشـــيـــعـــيــة
واخملــتــلــطــة مـثـل بــغـداد و ديــالى
ـــوصل بــيــنــمــا وصالح الــدين وا
يـنــافـســهم الـكــورد في مـحــافـظـات
اإلقــلـــيـم الــثـالثـــة بــاإلضـــافـــة الى
كركوك ونينوى وديالى اما السنة
فـأنـهم يـنافـسـون الـشيـعـة والـكورد
في احملـــافــظــات الــســنــيــة الــثالث
بــشـكـل عـام بــاإلضــافــة الى بــغـداد

وديالى وبابل.
ســتـــكــون الــتـــحــالــفـــات الــعــابــرة
تـازة ومتاحة في للطـائفيـة فكرة 
هــذه االنـــتــخــابـــات كــون الـــنــظــام
االنتخـابي تغير وإمـكانية األحزاب
الـصـغـيرة عـلى الـتـنـافس أصـبحت
اقل حـيث يـجب ان يـركـز أي حـزب
عــلى مـنـاطق نــفـوذ مـحـدودة وهـذا
يعـني انه ال يسـتطـيع ان يسـتقطب
ــا يـكــفي لـعــبـور عــتـبـة نــاخـبـ 
الــــفـــوز واألفــــضـل له ان يــــنــــضم
لتحالفات اكبر مبكرا وان يعمل مع
ــــنـــــضــــويــــة في هــــذه األحــــزاب ا
الـــتــحـــالــفــات لـــتــحـــديــد مـــنــاطق
االنــتــخــاب ومـرشــحــيــهم. كــمـا ان
ــان بـعـد الـقــائـمــة األكـبـر فـي الـبـر
االنـــتــخـــابــات الـــقــادمـــة هي الــتي
تــشـكــلت قـبـل االنـتــخـابــات ولـيس
بـــعــدهـــا وهـــذا دافـع جـــديـــد اخــر
لـتـشـكـيل القـوائم الـكـبيـرة الـعـابرة

للطائفية والقومية.
الـتـحـالـفات الـكـبـيرة سـتـشـكل على
ـتـقـارب ــشـتـرك وا أسـاس الـفـكـر ا
ـنافسـة ستكون بـ تيارين ولعل ا
ـــثل الــتــيــار او اجتــاهــ األول 
ــعـروف ـعــتـدل وا الـلــيـبــرالي او ا
ـدني بشكل بانفـتاحه علـى التيار ا
مؤكـد ومؤيـد للـتفاهـم مع اجملتمع
الـدولي بـشـكل مـبـاشـر وال يـعارض
تــواجـــد الــقـــوى األجــنـــبــيـــة عــلى
األراضي الــعـراقـيـة حملـاربـة داعش
بـــشـــرط االتـــفــــاق مع احلـــكـــومـــة.
والـــقــوى الــســيــاســـيــة الــتي تــرى
نـــفـــســـهـــا في هـــذه اجلـــبـــهـــة هي
(عـراقيـون - كتـلـة النـصر) والـقوى
ـعـتـدلة من الـسـيـاسيـة اجلـديدة وا
القيادات الـشيعية الـكتل الكوردية
بــشــكـل عــام مع الــتــحـــفظ من قــبل
الـبعض الـكتل الـسـنيـة بشـكل عام
ولـكن بــدون اإلعالن عن أي انـتـمـاء

في الوقت احلالي.
عروف بالتيار أما التيار الثاني وا
تشدد الذي يؤيد بقاء احملافظ او ا
احلـــكم بـــيــد األحـــزاب اإلسالمـــيــة
سـيـسـعى الى األبـقـاء على انـغالقه
بوجه اجملتمع الدولي عبر أصراره
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طالبة بـخروج القوات األجنبية با
من الـعـراق تـمـاشيـا مع الـسـيـاسة
ـطـالبـة بـإبعـاد الـقوات اإليـرانـية ا
االمــريـكـيـة من األراضي الـعـراقـيـة
بـأي شــكل من األشــكـال. ويــتــمـثل
هـذا الـتـيـار بـدولـة الـقـانـون كـتـلة
الـفتح الـتي تـنضـوي حتت رايتـها
الـعـصائب وبـدر وسـند بـاإلضـافة
الى اجملمـوعات الـصغـيرة وبعض
الـشـخـصـيات وقـد يـسـتـقـطب هذا
التيـار بعض الشـخصيات الـسنية
ولــكن من الــصــعب ان يــســتـقــطب
الـقـوى الـكـوردية قـبل االنـتـخـابات
ــنع الـتـحـالف مـعه بـعـد وهـذا ال 
االنتخابات كما حصل عام 2018. 
نتصف وهناك تـيار ثالث يقف بـا
وقد يـحاول جـذب الكـتل الصـغيرة
ـتـوســطـة ولـكـنه غـيــر مـسـتـعـد وا
عــلى مــايــبـدو الــيــاالجنــرار نــحـو
تــشـــكــيل الــتـــحــالــفـــات الــعــابــرة
ـتـمثل بـكتـلة سـائرون الـكبـيرة وا
بــزعــامــة مـقــتــدى الــصــدر والـتي
تسـعى الى ان تكـون الكـتلـة األكبر
وبـيـضـة الـقـبـان بـ الـلـيـبـرالـيـ
واحملـافظـ والـذي سيـمـكنـها من
حتـديــد وتـســمـيــة رئـيس مــجـلس
الــوزراء الـقـادم وبـالـتـالي الـتـحـكم

شهد السياسي. مستقبال با
سؤولية الوطنية ا

الـالفت في بـيـان اجـتــمـاع الـقـصـر
احلـكومي هـو أن اجملـتمـع (وهم
زعـــــمـــــاء وقــــادة الـــــبـــــلـــــد من كل
ــكـونــات) يــنـاشــدون ويــتـمــنـون ا
ويـسـتـنـكـرون وكـأن األمـور لـيـست
بـأيــديـهم وهـم لـيــسـو بــأصـحـاب
الـقـرار بـالرغـم من هيـمـنـتـهم على
اني. ويرى اكثر من 260 مقعـد بر
مـراقـبـون ان القـيـادات الـسيـاسـية
بــدت وكــأنــهـا التــريــد ان تــتــحـمل
مسـؤوليـتهـا الوطنـية في مـواجهة
الـتـحـديـات الــقـائـمـة كـونـهـا غـيـر
ـــــســــار جـــــادة في تـــــصــــحـــــيح ا
الــسـيـاسي واالقــتـصـادي واألمـني
بـدلـيل مـاجاء في الـبـيـان "استـنـكر
اجملــتـمــعــون بــشـدة ودانــوا كــافـة
نـشآت العـراقية االعتـداءات على ا
واألجـنـبـيـة الـتـي شـهـدتـهـا الـبالد
ا فـيهـا إطالق صواريخ مؤخـرا 
اســتــهــدفت مــرافـق دبــلــومــاســيـة
رسـمـيـة ومـنازل مـواطـنـ أبـرياء.
معتـبرين أن هذه االعتـداءات مهما
كان مصدرها تـمثل اعتداءات أثمة
عـلى الـسـيـادة الـوطـنـيـة ومـصالح

الشعب العراقي".
اذا كـــان اهل احلل والـــعـــقـــد وفي
ـفـصـلـيـة مـثل هـذه اإلجـتـمـاعـات ا
يـسـتنـكـرون هكـذا اعـمال فـمـا بال
ـــــراقب? فـي حــــ أن ـــــواطن وا ا

عـلـيـهم أن يعـمـلـوا على عـدم تـكرار
مــاوصــفه الــبــيــان من " اعــتـداءات
آثــمـــة عــلى الـــســيـــادة الــوطـــنــيــة
ومــصــالح الـــشــعب الــعــراقي" وان
يعملـوا بجد اكبـر على إقرار قانون
االنـتـخـابـات واكمـال تـعـديل قـانون
ــــعــــطل احملــــكـــــمــــة االحتــــاديــــة ا
ــســيــرة والــضــروري إلســتــمــرار ا
ــــوقـــــراطــــيــــة ألن نـــــتــــائج الــــد
صادقـة عليها االنتخابـات لن تتم ا
دون وجــــود هـــذه احملــــكــــمـــة الى
ـؤسـسـة الـوحـيـدة جـانب كـونـهـا ا
الــــقـــادرة عــــلـى مـــنـع اخلــــروقـــات
الـدســتـوريـة والــتي نـشـهــدهـا بـ

ح وآخر.
لـقد بـات اجلمـيع يـدرك بأن الـعراق
بات يغـلي على صفـيح ساخن وقد
يـنـفجـر الـوضع الـداخلي بـالـتزامن
مع تـدهـور الـوضع اإلقـلـيـمي وفي
ظل أزمة مالـية خانقـة وعجز مالي
حقيقي يصل الى  4 تريليون دينار
شــهــريــا ولـيـس هــنـاك مـن سـبــيل
حـقيـقي لزيـادة اإليرادات بـإنتـظار
ــوازنـة واالقـتـراض إقــرار قـانـون ا
ـــا يـــشــكل ـــركــزي  مـن الــبـــنك ا
حتــديــا خـطــيــرا لــقــيــمــة الــديــنـار
العـراقي وأحتـمال أضـطرار الـبنك
لتعو الدينار والذي سيؤثر على
معـيشة األفـرادوسط نقص مـتنامي
فـي الـبـطـالـة وتلـكـوء احلـكـومـة في
صــرف الــرواتب حــيث ان األمـوال
الـتي في جيـبهم سـتكـون اقل قيـمة
من ذي قـبـل بـنــســبـة التــقل عن 25
ــائــة مع غالء األســعـار الى 30 بــا
وأرتــــفــــاع قـــــيـــــــمــــة الــــســــلع في

األسواق.
أن احلـــكــومــة ومــعـــهــا الــقــيــادات
الــســـيــاســيـــة أمــام أمــتـــحــان هــو
األصــعب والـذي التــنـفع مــعه لـغـة
الــشــعـارات والــتــســويف لــذا فـان
الـهـروب الى االمـام لم يـعـد مـجـديا
ــكن مـعــاجلـة االزمــات بـخـلق وال 
أزمـات أكــبـر وأن عـلى اجلـمـيع أن
يــضع مــصــلــحــة الــعـراق فــوق كل
صالح الذاتية واحلزبية والعمل ا
سار. أن أولى هذه معا لتصحيح ا
احلــــــلـــــول هــــــو إقــــــرار قــــــانـــــون
االنتخابات بشكل حقيقي ومعاجلة
كل الـــثــــغـــرات وتـــعــــديل قـــانـــون
احملــكــمـة االحتــاديــة وإعـالن ورقـة
اإلصـالح الـسـيــاسي واألقــتـصـادي
واألمـني التي وعـدت بهـا احلكـومة
ا يحقق ضي بتـنفيـذ بنودهـا  وا
ـنشـود وتأمـ الـبيـئة األسـتقـرار ا
ـنـاســبـة إلجـراء إنـتــخـابـات حـرة ا

ونزيهة وشفافة.

{ رئيس اجمللس اإلستشاري العراقي

ـــوسع األخـــيـــر مـــر اإلجـــتـــمـــاع ا
لـلـرئـاسـات الـعـراقـيـة وقـادة الـكتل
السيـاسية مرور الـكرام على الرغم
من أهــمــيـــة مــحــاوره الــتي كــانت
موضع بحث ومناقشة وماأنطوت
عليه من إنعكاس حقيقي لتحديات
داخلية وخارجية. ففي يوم 21 من
أيـلـول اجلـاري وبـدعوة مـن رئيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمـي شـهد
الـقـصـر احلـكـومي إجـتـمـاعـا الفـتا
ضم رؤســـاء اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم
صــالح ومــجــلس الــنــواب مــحــمـد
احلـــلــبــوسـي ومــجــلـس الــقــضــاء
األعلى فائق زيدان الى جانب قادة
وزعماء الكتل السـياسية احلاكمة
بغياب زعيـمي دولة القانون نوري
ـــالــــكي وكـــتـــلــــة الـــفـــتح هـــادي ا
الـعـامـري من دون أن تـسـلط عـليه
األضـــواء الــكــافــيــة فـــقــد انــتــهى
ــكـتب اإلجــتــمــاع طــبـقــا لــبــيــان ا
اإلعالمي لـرئـاسـة مـجـلس الـوزراء
الـى مــنــاقــشـــة " آخــر الــتــطــورات
األمـنـية والـسـياسـيـة على الـصـعد
الـوطــنـيـة واإلقـلــيـمـيــة والـدولـيـة
ــوازنـة االحتــاديـة فــيـمـا وكـذلك ا
ركـز االجـتـمـاع عـلى أهـمـيـة إجـراء
قبلة بكّرة ا االنتخابات النيابية ا
وضــمـان أن تــكــون حـرة ونــزيــهـة
ـعاييـر الدوليـة" باإلضافة تراعي ا
الـى " ضــــرورة إســـــراع مــــجـــــلس
الـنــواب بـالـتــصـويت عــلى قـانـون
االنــتــخــابــات اجلــديــد بــصــيـغــته
النهائيـة" كما "استنـكر اجملتمعون
بشدة ودانوا كافة االعتداءات على
نـشآت العـراقيـة واألجنبـية التي ا

شهدتها البالد مؤخرا".
لـغـة البـيانـات الـرسمـيـة ال تتـناول
الــتــفـاصــيـل وتـدور عــادة في فــلك
الـــعـــمـــومـــيـــات مـــهـــمــا اكـــتـــسب
اإلجـتـمـاع من أهـمـية لـذلك عـلـيـنا
هــــــنــــــا الــــــبــــــحـث فـي مــــــدخالت
ومخرجات هذا اإلجتماع من خالل

مايلي :
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ـثـلون بـالـرغم من أن اجملـتـمعـ 
ـاني اال اكـثــر من ٢٦٠ مــقـعــد بــر
أنـهـم وبـحـسب الـبـيـان يـخـاطـبون
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لـعدة أسـباب مـنـها مـا هو سـياسي
و مــنــهــا مـا هــو اقــتــصـادي لــقــلـة

موارد البحث العلمي.
ـكـن احلـصــول عــلى الـتــصــنـيف
ـميـز من خالل الـتـركيـز فـقط على ا
معـايـيـر التـصـنـيف ونـسيـان بـقـية
األمـور وهذا سـيـكون له أثـر سـلبي
عـلـى الـعــمــلــيـة الــتــعـلــيــمــيـة وكل
تـصـنيف لـه معـايـير مـحـدودة األثر

على العملية التعليمية.
ــكــنك اعــتــمــاد آلــيــة لــلــتـطــويــر 
االسـتـفـادة مـنـهـا لـتـطـوير حـقـيـقي
ـكن أيـضا للـعـملـيـة التـعـليـمـية و
ــنـــاورة حــولــهـــا من خالل جلــان ا
تقوم بإعداد الوثائق الوهمية التي
عايير العملية تب التزام الكلية 

التعليمية.
عـند اخـتيـار االعـتمـاد الذي تـسعى
إلـيه اجلــامـعـة او الــكـلــيـة البـد من
اختيار اعتماد له معايير تشمل كل
علم العمليـة التعليمـية (الطالب ا
ـنــهج الـنــظـام ــعـمـل ا الــفـصل ا
اإلداري اخلــريج الـســوق احملـلي

ستمر وغيره) التطوير ا
ـالية اتمـنى من صـناع القـرار في ا
واإلدارات الـــعــلـــيـــا أن ال تــضـــطــر
الـكـلـيـات لـلـسـعي وراء تـصـنـيـفات
ـيـة من ـيـة أو اعـتـمـادات اكـاد عـا
أجل تـمـرير مـشاريـعـها الـتعـلـيمـية
الـتطـويريـة وتـمريـر متـطلـبات دعم
الـبــحــوث الــعـلــمــيــة وحتـفــيــزهـا
فبـاإلمكـان توجـيه ميزانـيات كـبيرة
تـــصــرف عـــلى االعـــتــمـــادات لــدعم
ـشاريع مـبـاشـر البـحث الـعـلـمي وا
البحثية واخملـتبرات واالحتياجات
البحـثية والتـعليمـية بدون ضرورة
الـتوجه جلـهات خـارجيـة تسـتنزف

يزانيات بال طائل. ا
ــكن لـلــكــلـيــات الـعــمل عـلى كــمـا 
حتــقـيـق مـعــايـيــر االعــتـمــاد بـدون
احلـاجة لـدفع مـبالغ طـائـلة جلـهات
االعـتمـاد ولـكن هذا طـبـعا لن يـفتح
الية لـتعتمد مشاريعها لها بوابة ا

التعليمية.
خـتـامـا اتـمـنى من اجلـمـيع عـنـدمـا
يــســمـعــوا عن تــصــنــيف مــعـ أو
ي مـعـ اتـمـنى أن اعـتـمـاد أكـاد
يــســألـوا عن مــعــايـيــر الـتــصــنـيف
واالعتـماد وآليـاته قبل احلـكم عليه
كــمـا اتــمــنى أن يـأتـي الـيــوم الـذي
تــكــون فـيـه جـامــعــاتــنــا الــعــربــيـة
والــعـراقـيـة مــرجـعـا تــعـتـمــد عـلـيه
الدول احمليطة بهدف وضع معايير

للعمليات التعليمية بها…

ـا ـيـة  ـيـة الـعـا األوســاط األكـاد
دعــا جـامــعــة شـنــغـهــاي إلى نــشـر
خــمـسـمـائـة جـامـعـة فـقط من األلف

على االنترنت.
THES_QS ثـــانــيـــا : تــصـــنــيف
World University Rank-
ings  ـية (الصادر للـجامعـات العا

ز) عن مجلة التا
هـذا في نـظـري أفـضــلـهـا وأعـدلـهـا
ويـوضح اجلـدول الـتـالي تـفـاصـيل
تبع ووزن كل معـاييـر التـصنيـف ا

منها :
ثــالــثــا: تـــصــنــيف ويـــبــومــتــركس
Webometrics
يــهـدف هــذا الــتـصــنـيـف بـالــدرجـة
ية األولى إلى حث اجلهات األكـاد
في الــعــالم لــتــقــد مــا لــديـهــا من
أنـشـطـة عـلـمـيـة تـعـكس مـسـتـواهـا
ــتـمــيـز عــلى االنــتـرنت. الــعـلــمي ا
والـــتــصــنــيف عـــبــارة عن نــســخــة
جتـريبـيـة أوليـة ليس الـهـدف منـها
تقيـيم اجلامعـات حسب اجلودة أو
ا ـكـانة الـعلـمـية لـكل جـامعـة وإ ا
ــــؤشــــر اللــــتـــزام ــــثــــابـــة ا هــــو 
اجلامعات باالسـتفادة من االنترنت
لعرض ما لديها لكي تتم االستفادة

منه من قبل اآلخرين. 
وإذا مــا أرادت أي جــامــعــة إحــراز
تقدم في هذا الترتيب فإن عليها أن
تعـيـد الـنـظـر في محـتـويـاتـهـا على
اإلنـتـرنت لــتـتـنـاسب مع مــكـانـتـهـا
الـعـلـمـيـة وســتـجـد أن مـركـزهـا في
الــتـقـيـيم قـد تـغـيـر إلى األفـضل في
التصنيفـات التالية. ويتم عمل هذا
الــــتـــصــــنــــيف فـي الـــشــــهـــر األول

والسابع من كل سنة ميالدية.
ويعتمد عـلى قياس أداء اجلامعات

من خالل مواقعها االلكترونية .
ا تـقدم فان وزارة الـتعلـيم العالي  
والـبـحث الــعـلـمي الـعــراقـيـة تـهـتم
بــهــذه الــتــصــنـــيــفــات وتــعــد تــلك
الـتـصنـيـفات مـعـيارا لـلتـنـافس ب
اجلـامــعـات احلــكــومـيــة بل وحـتى
الكليات واجلامعات األهلية اآلن. 
ي  ســلـــبــيـــات االعــتـــمـــاد االكــاد

وايجابياته: 
بـرامج االعـتـمـاد تــسـاعـد الـكـلـيـات
ـنـاهج ـعـرفـة مــكـانـهـا مـن حـيث ا
والــعـمــلــيــة الـتــعــلـيــمــيـة مــقــارنـة
شابهه ية األخرى ا بالكليات العا
فــمن أصـعـب األمـور بــبــدايـة بــنـاء
ــنـــاهج الـــكـــلــيـــات هـــو حتـــديـــد ا
ـواضـيع الـتي واخـتــيـار الـكـتب وا
ي يتم تـدريسـها ووجـود معـيار عا

ما يختار أفضل  500جامعة تكون
ــفـاضـلـة بــيـنـهــا حـسب مــعـايـيـر ا
محددة قابلـة للقياس توزع األوزان
بـيــنـهــا حـسب أهــمـيــتـهــا لـلــجـهـة
ــصــنـفــة. وإذا كــان هــنــاك بـعض ا
ـــهـــتـــمـــة بـــتــصـــنـــيف اجلـــهـــات ا
ـسـتـوى احملـلي اجلـامـعـات عـلى ا
فــقــد بـرز ثـالث جـهــات لــتــصــنـيف
ي ـسـتـوى الـعـا اجلـامـعـات عـلى ا

وهي:
أوال : تصـنيف جـامعـة جايـو توجن
Shanghai Jiao  شــــانــــغــــهـــاي
Tong University
وتـنـشـر هـذه اجلـامـعـة قـائـمـة      
بـــأفــضل  500جــامـــعــة فـي شــهــر

ايلول من كل عام.
THES-  ثـــــانــــيـــــا : تــــصـــــنــــيف
QS:ــــيــــة لــــلــــجــــامــــعــــات الــــعــــا
THES_QS World Univer-
sity Rankings
ثــالــثــا: تـــصــنــيف ويـــبــومــتــركس
Webometrics  ويــعــتــمــد عــلى
قــيـــاس أداء اجلــامـــعــات من خالل

مواقعها االلكترونية.
تــصـنــيف جــامــعـة جــايــو تـوجن.1
Shanghai Jiao  شــــانــــغــــهـــاي
Tong University
وتنشر هذه اجلامـعة قائمة بأفضل
جامعة في شـهر ايلول من كل 500
عام. يـعتـبر تـصنيف جـامعـة جياو
جـونـغ شـنـغــهـاي الـصــيـنـيــة أكـثـر
عــلــمــيـة مـن تــصــنــيف مــجــمــوعـة
األسبانية.  ”الويبومتريكس“
ــــا يـــدل عــــلى حــــيـــاديــــة هـــذا و
الــــتــــصــــنــــيف وعــــدم حتــــيـــزه أن
جـامـعـات تـايوان الـوطـنـيـة احـتلت
مـراكـز أفـضل بـكـثـيـر من جـامـعـات
الـصـ الـشعـبـيـة. وقد كـان الـهدف
من هـذا التـقيـيم في البـداية مـعرفة
مـسـتوى اجلـامـعات الـصـينـيـة ب
شروع ـية  ولـكن ا ألف جامـعة عا
أحـــــــدث ردة فــــــعـلِ واســــــعـــــــة في

البحث العلمي.
وسـأتطـرق بـالبـدايـة الى التـعريف

ي: بالتصنيف واالعتماد االكاد
ـقـارنـة بـ أداء الــتـصـنـيف: هـو ا
اجلامعات من خالل معـايير معينة
ـعـرفة تـضـعـهـا جهـة الـتـصنـيف و
قـيـمة أي تـصـنـيف البد من مـعـرفة
ـعـايـير الـتي اسـتـند عـلـيـها  من ا
نـاحـيـة أخـرى كل مـا عـلـيـنـا عـمـله
لـلحـصـول على تـصـنيف أعـلى هو
عـايير التـركيز عـلى حتسـ تلك ا
وسـنــحـصل عــلى تــصـنــيف أعـلى
حــتى لــو أهـمــلــنـا كل مــاعــدا تـلك

عايير. ا
ي: فهو عملية أما االعتماد أألكاد
أكـثـر شـمـولـيـة من الـتـصـنـيف وال
يـتــضـمن مـقــارنـة بـ اجلــامـعـات
ـــــــــا هـــــــــو وضـع أدنـى حــــــــد وإ
كــمـتــطـلــبـات خملــرجـات الــعـمــلـيـة
ـيـة مـن قـبل جـهـة مـعـتـبرة األكـاد
بــعــدهـا تــتـقــدم اجلــامـعــات لــتـلك
اجلــهــة بـــطــلب لـــلــحـــصــول عــلى
اعـتـمـاد مـنـهــا فـتـقـوم تـلك اجلـهـة
بإرسال جلنة للجامعة لتقييم مدى
عاييـر تلك اجلهة ويتم التزامهـا 
مـنح االعــتـمـاد لــلـجـامــعـة لـو رأت

اللجنة ذلك األمر.
 وألهــمـــيــة الـــتــصـــنــيــفـــات الــتي
ذكرناها في اعاله سـنتطرق بشيء
من االختـصـار عن كل تصـنيف من
تلك التصنيفات وقبل ذلك البد لنا
من التعريج على مؤتمر التصنيف
ي  في مــديــنــة ســنــغــافـورة الــعــا
صـاحـبـة له التي وورشـة الـعمـل ا
أقـيـمت في  23-22نـيـسـان 2008
ية بشأن تـصنيف اجلـامعات الـعا
وقد حضـره ما يقارب  40من كبار
مسؤولي اجلامعـات اآلسيوية وقد
ركـــز االجـــتــمـــاع عـــلى مـــعـــايـــيــر
ـيـة. الـتـصــنـيف لـلـجـامــعـات الـعـا
ــفـيــد اإلشـارة الى أن ولــعــله من ا
ي للـجامعات عادة التصنـيف العا
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كم كـان يـخــالج فـكـري الــكـتـابـة في
ــيـة مــوضــوع الـتــصــنـيــفــات الـعــا
ــعــايــيــر ي وا واالعــتــمــاد االكــاد
ــؤشــرات الــكــمــيــة والـــنــوعــيــة وا
فـاهيم التي واألوزان وغيـرها من ا
يعرفـها من عمل في مجـال االعتماد
وضـــمــان جـــودة الــتـــعــلـــيم ومــدى
االهـتمـام الـكـبـيـر بـهـا من الـنـاحـية
الـعلمـية والـعمـليـة … وفي احلقـيقة
كـلــمـا بـدأت بــكـتـابــة شيء من هـذا
الــقـبــيل تــوقــفت لــســبب او آلخـر…
ولـكن بـعد رؤيـتي الى “تـسابق ”و
اجلامعات الى الـتفاخر ”تهافت  ”
بـدخولـهم في هـذه التـصـنيـفات من
ناحية وعدم اكتـراث أغلب القائم
ـعـنى عـلى الــتـعــلـيم واجلــامـعــات 
الـتـصـنـيـفـات والـفـرق بـيـنـهـا وب
ـــؤســـسي واالعـــتـــمـــاد بـــشــــقـــيه ا
والبرامجي االمر الـذي جعلني ابدأ
ـــوضـــوع بــــالـــكــــتـــابــــة في هــــذا ا

احلساس…
بــــاد ذي بــــدء وجــــدت أن اكــــبــــر
اهتمامـات اجلامعات العـربية عامة
والـــعـــراقـــيــــة بـــشـــكل خـــاص هـــو

للتصنيفات االتية:
ÆÍUNGMý WF Uł nOMBð

ـز لـلـتـعـلـيم تـصـنـيف مـجــلـة الـتـا
العالي.

تـصـنـيف كـواكـواريـلي سـيـمـوندس
QS.
Webo- تــصـنـيف الـويـبـومـتـركس
metrics.
إن ترتيب اجلامعات في مستويات 
ـيـة (عـلـمـيـة أم انـسـانـيـة) قد أكاد
يـــعــــتــــمـــد عــــلى مــــجــــمـــوعــــة من
اإلحصائيات أو االسـتبيانات يوزع
عــــــلـى الــــــدارســــــ واألســــــاتــــــذة

واخلريج وغيرهم.
فعـادة مرحلـة البكـالوريوس تـعتمد
غـالبـا عـلى جودة الـتعـلـيم ومرحـلة
الــدراسـات الــعــلـيــا عـلـى مـســتـوى
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بغداد

متفق عـليه من قبل خـبراء باجملال
طـلـوب تـوافـرها ـهـارات ا يـحـدد ا
هندس اخلـريج يساعد في بناء با
ـــنـــاهج بـــطـــريـــقــة حتـــقـق هــذه ا

األهداف.
احلـصـول عــلى االعـتـمــاد يـطـمـئن
القطاع احلكومي واخلاص على
مــخـرجـات الــعـمـلــيـة الـتــعـلـيــمـيـة
للجامـعة او الكلـية ألنه مؤشر بأن
الكلـية تواكب الـعالم في منـاهجها
بـــدال من أن تـــكـــون مـــنـــاهـــجـــهـــا

عشوائية ال تخدم شيء.
هـمة هي أن عـضو هـيئة النـقطـة ا
الـتـدريس في الـنهـايـة هـو صاحب
ــتــطــلــبــات الــقـــرار في الــتــزامه 
االعتـماد ام ال وكل الكـليـات تعاني
من بـعض أعـضـاء هيـئـة الـتدريس
الـــذيـن لم يـــســتـــوعـــبـــوا ضــرورة
ــعــايــيــر االعــتـمــاد فال االلــتــزام 
بــلــتــزمــون بــآلــيــات الــتــقــو وال
ـواد الـتـعـلـيـمـية حتـقـيق أهـداف ا
ـا يــضع الــكـلــيـة في حــرج أمـام
جلان االعتماد عندما تأتي للتقييم
وعادة ما تـتالفى الكلـيات نواقص
واد من خالل جلان خـاصة تقوم ا
بـــإكــمــال الــنــــواقـص في مــلــفــات

واد. ا
أهم إيجابية في موضوع االعتماد
ي هــو أنه مــفــتـاح ذهــبي األكــاد
ــعــامـل واخملــتــبــرات لــتــطــويـــر ا
وشراء االحتياجات التعليمية فكل
ـالـية أو مـا عـلى أي كـلـيـة وقـفـت ا
اإلدارة عـــقــبــة أمــام مـــشــاريــعــهــا
الـتطـويـرية لـلمـعـامل كل ما عـليـها
هو أن تتـقدم بطلب لـلحصول على
ـالـية ي وستـفـتح ا اعـتـمـاد أكـاد
ـغلقة ـشاريع التـعليـمية ا أبواب ا

كلها أمام تلك الكلية.
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 وبالنظر إلى ان معايير التصنيف
كن القول بشكل قاطع أنه أعاله 
ال مـكـان لـلجـامـعات غـيـر الـبحـثـية
في قائمة أفضل خمـسمائة جامعة
كن أن تـكون هذه ـية ولـكن ال  عا
الــتــصـنــيــفـات ذات تــأثــيـر يــؤخـذ
بـاحلـسبـان ألن كل تـصـنيف وضع
على أساس عدة معايير و ال يوجد
ية كـما لفرق تصنـيف من جهة عـا
كــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) أو كــمــا في
ـنظـمات الـدوليـة كمـا نرى غـياب ا
اغـــلب اجلـــامــعــات الـــعــربـــيــة عن
الـــتـــصـــنـــيف مع أن اجلـــامـــعـــات
الـعـربـية لـهـا تـاريخ عـظـيم وعريق
ـسـيرة الـعـلمـيـة و يرجع ذلك في ا
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سحر احلقيقة لباسم عبد احلميد حمودي

 عقـد وزير الـثـقافـة والـسيـاحة واآلثـار حـسن ناظم اجتـماعـاً مع محـافظ كربالء
نصيف جاسم اخلـطابي ومدير قـسم السيـاحة في احملافظـة وعدد من أصحاب

الفنادق. 
وبحث االجتماع ملف الـسياحة الديـنية واألضرار التي حلقت بـأصحاب الفنادق
ـسـتـحـصـلـة من الـفـنادق في ظل ظـروف جـائـحة كـورونـا ومـنـاقـشـة جـبـاية الـضـرائب ا
ـترتـبة ا يـخـفف من األعبـاء ا وإجراءات خـلـية األزمـة بخـصـوص السـائحـ األجـانب 
على هذا القطاع احليوي في السـياحة العراقية. وكان وزيـر الثقافة قد استقبل في وقت
سابق عدداً مـن أصحاب الـفنـادق واستمع إلـى مطالـبهم واألضـرار التي حلـقت بهم إثر
جـائـحة كـورونـا ووعـد بـنـقل مـطـالـبـهم إلى مـجـلس الـوزراء وخـلـيـة األزمة وحـل ما يـقع ضـمن

صالحيات الوزارة.

رسالة كربالء
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واالصـــــطالحـي والــــثـــــالث :فـن الــــشـــــعــــر
واجلـمال واحسـبه اهم احملاور الثـالثة فقد
ــة قــدم كـــتــبت تـــقــول :(الــفـن ظــاهــرة قـــد
اإلنـسان نفسه اعتملت في فكره فحاكى بها
الـطـبـيـعـة وصـبغ حـقـائـقـهـا برؤاه واضـفى
روحـه فـوق روحـهــا لـتـغـدو اكــمل بال عـيب
ثل أمـام نـاظريه ولـذلك قيل ان واجـمل مـا
الـفن هـو الـطـبـيـعـة مضـافـا إلـيـهـا اإلنـسان
وقـد تكاثـرت وجهات الـنظر واخـتلفت االراء
فـي حدوده اال انـهـا مهـمـا تـغايـرت فـسـتقف
حـتما على انه : مجموعـة العمليات والطرق
الـتـي يـقـوم بـهـا الـفـنـان خلـلق عـالم جـمـيل
يـعبر عن نفسيته بـصدق وتفاعله مع بيئته
ـفهومها الواسع إذن الـعمل اجلميل غاية
الـــفن وشــرط اســـاسي في تـــكــويــنه ودون
ضمون فارغا اجلـمال يبقى كل تعبـير عن ا
مـبتـذال اليتمـتع بطـاقات الروعـة واالندهاش
ظـاهـر األوليـة لإلحـساس بـاجلـمال) وهـي ا
ص 35 وفـي احملـور نـفــسه تــضـيف قــائـلـة
:(اذا كـــان اجلــمــال يــقـــطن في الــصــورة او
الصوت او احلركة او النغم فإن الشعر اقدر
عــلى اسـتـيـعـاب اطـيــافه هـذه النه بـاأللـفـاظ
يـعبـرعن جمـيع انواعهـا من ساكن ومـتحرك
في حـ ان التصويـر اليستطيع الـتعبير اال
ـوسيـقى تقـتصـر على صور عـن الساكن وا
السمع) ص36 وتـعطي الباحثة معنى لذلك
فــتــقــول :(مـعــنى ذلك أن لــلــشــعـر خــاصــيـة
شـمولـية تـنضـوي حتتـها حـصيـلة احلواس
جـمـيعـهـا وفن الشـعـر مركـز اجتـمـعت حوله
كل أصـنـاف الـفنـون اجلـميـلـة يواتي الـفـكر
ويــبـحث ويــصـور ويــغـنـي ويـرى ويــتـحـرك
تـكامل باجلمال) ويـوحي ومن ثم هو الفن ا
ص36.  والــشــعــر احلــقــيــقـي الــذي يــخــلـد
صــاحــبه البــد أن يــغــور في داخـل اإلنــسـان
ويـــعــبـــر عن خـــلــجـــاته بـــكل اخــفـــاقــاتـــهــا
وجنــاحـاتـهـا وســعـيه الـدائـم لـلـوصـول إلى
عـالـم تسـوده قـيـم اخلـير واحملـبـة والـسالم
يـقول نـزار قبـاني في إحدى مـقابالته :(كنت
ابـحث عن اإلنـسـان بـصرف الـنـظـر عن لونه
او جـــنـــسه او غـــنـــاه او فـــقـــره او مــوقـــعه
االجـتـماعي وكـل شعـر اليتـجه إلى اإلنـسان
واليـــصب فـــيه هــو شـــعــر عـــبــثـي وهــامش
اإلنـسان هو محـور هذا العالم وهـو القضية
الـكـبـرى الـتي تـسـتـحق الـنـضـال مـن أجـلـها

والكتابة فيها. 
ÍbONLð qB

وفي نـهاية الـفصل التمـهيدي قالت الـباحثة
بــنـاء عــلى تـلك الــفـكــرة نـقــول :(ان اجلـمـال
ذاتـي وموضوعي امـا كونه ذاتـيا فـيسـتلزم
ـا عــرف قط وأمـا ذاتــا تـتــامـلـه من دونـهــا 
كـونه موضوعيا فالنه موجود وجودا عينيا
فـي األشيـاء وهو مـجمـوعة من اخلـصائص

والـــســـمــات اذا تـــوافـــرت في الـــشيء صــار
جـــمــيال او اتــفـق األفــراد عــلى انـه جــمــيل)
ص43 جــــاء الـــفـــصـل األول حتت عـــنـــوان
(الــقـيم اجلـمــالـيـة فـي عـصـر نـزار وبــيـئـته)
حتـدثت فيه الدكتورة عن جمـاليات الطبيعة
ـبحـث األول إذ حـددت سـوريا والـبـيت فـي ا
الـدمـشـقي الـعتـيق وهـو مـهـد طفـولـة قـباني
ـفـتـاح إلى شـعـره وكـانت ومــرتع صـبـاه وا
لـبـنـان أيضـا لـهـا تأثـيـر كـوطن ثان لـلـشـاعر
بــعــد ســوريـا _حــسب الــبــاحــثـة  _ومن ثم
مـصر وأثرها في حيـاة نزار وكذلك إجنلترا
ومـن ثم أسبانـيا فـالص كل هـذه احملطات
وطـبـعـتـهـا أعـطت دفـقـا شـعـريـا وأثـرهـا في
بـحث الـثاني شـخـصـية نـزار قـباني وفـي ا
درست الـبـاحـثة جـمـاليـات فـنون الـعـصر إذ
بــدأت بــفـن الــعــمــارة قــائــلــة :(تــبــدا رحــلـة
الـعمارة العربية في مسير جمالي من البيت
الــدمــشــقي الــقــد الــذي اكــتــنف نــزار بـ
زوايــاه وهــو عــبــارة عـن زخــرفــة حــجــريـة
ــشــقف) واجلــصــيـة (االبــلق) والــزخــرفـة (ا
اخلـشبـية (الـعجـمي) وعناصـرها الـهنـدسية
الـتي تصدر عن شكل هندسي اساسي مثلث
او مــربع او مــســدس ومـثــمن لــكي تــنــطـلق
مـتـشـعـبة بـحـركـة جـاذبة) ص60 ولـم تغـفل
الــبــاحــثـة الــفــنــون الــتي تــأثـر فــيــهــا نـزار
كـالـفـنون األدبـيـة والـفنـون الـتـشكـيـلـية وفن
وسيقى والفنون الصناعية الـتصوير وفن ا
والــتــطـبــيـقــيــة امـا الــفــصل الـثــاني فــكـان
ـعـنـوية) (فـلـسـفـة اجلـمـال في صـور نـزار ا
ـبــحـثه األول هــو :اخلـيـر وأعــطت عـنــوانـا 
_احلق تقول فيه :(فالشاعر الذي يبدع
نــظــمـا شــعــريــا ذا مـســتــوى عـال من األداء
اجلــمـالي يـرمي إلى بـنـاء الــقـيم اإلنـسـانـيـة
األصــيـلـة فـي ذواتـنـا ومــشـاعـرنــا واقـوالـنـا
وافـعالـنـا وعالقاتـنا احلـميـمة بـغيـرنا أثـناء
ـمـارسـة االجـتـمـاعـيـة فـإن صـنـيع الـشـاعر ا
هـــذا جــمــيـل خــيــر مـــعــا ألن الـــنــشــاط أتى
بـاالرادة فـولد االنـفعـال بـعمق وثـراء فنـي

وحتــول شـعـار الـفن لـلـفن إلى احلـيـاة ألجل
الـفن في شـعـر نزار وعـلى نـحو أدق احلـياة
ـــ الــشـــعــري اجلـــمــالي ـــكــرســـة لــلـــعــا ا
واألخـالقي السامي وكل عـالم منهـما يبسط
ظــلـه عــلى الــوســيــلــة الــتي تــؤديه اال وهي
الــصـورة) ص 80 وتــسـتــمـر الــبـاحــثـة في
ــصــاديق اجلــمــالـيــة لــقــيــمـة احلق شــرح ا
مــقــرونـة بــنـمــاذج من شــعـر نــزار وحتــلـيل
مــوضــوعي لـهــذه الـنــمــاذج وكـان (الــقـبح)
ـبحث الـثانـي وقد عرفـته الـدكتورة عـنوان ا
:(احساس النفس باالنكماش أمام صورة أو
قــضــيــة ورفــضــهـا ألنــهــا التــتــوافق مــعــهـا
وتـــمــتــعض مـــنــهــا في الـــواقع احملــســوس
ـوضوع درك يـظـهـر مـن صمـيـم ا والـوعـي ا
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كـتـاب األُستـاذ البـاحث بـاسم عبـد احلمـيد
ـوسوم بـ سـحر احلقـيقـة  جُهد حـمودي ا
ـــوروثــــات ضـــمن واسـع في ســـيــــاقــــات ا
تـاريـخـهـا ومـثـابـرة مـخـتـصـيـهـا في شـتى
ـركز الـصـنوف واألجـناس الـبحـثيـة. لكن ا
ـ ــ كــمـا نــرى ــ  في كـوّنه األســاس في ا
يـــتــوسع في مـــدى الــعالقـــة بــ صــنــوف
ـــوروث بــــ اســـتـــقاللـــهــــا كـــبـــنـــيـــة  ا
وامـــتـــدادهـــا إلى اجملـــاورات. ومــثـل هــذا
الفعل  ال تتيّسر سبله بسهولة دون معرفة
ـعـظم مـا أُنـتج من دراسـات وكـتب تـامــة 
بــأقالم ومــلــكــات بـاحــثــ  ســواء كــانـوا
عــراقـيــ أو عـرب أو أجــانب .إن الــفـرشـة
ـعـرفـية الـتي اعـتـمـد علـيـهـا الـباحث هي ا

ـعـادلـة والـتـركـيـز جـمع أطـراف ا

عــــلى الـــهـــدف األســــمى  حـــيـث الـــعالقـــة
السيّما التراث وروثات  اجلـدلية ب تلك ا
الـشعبي واألسـاطير. وهمـا متنان مـعرفيان
يـنتميـان إلى األنثروبولـوجيا البـشرية . ما
قصود بسحر احلقيقة ? سؤال يُحيل إلى ا
ـؤلَف . وأُولى هذه االعتمادات في طـبيعة ا
اخــتـــيــار الــعــتــبــة لــلـــكــتــاب ;كــوّنه زاخــر
بـالبـحوث والـعيّـنات الـتي قُدمت عـلى مدى
الـــتــاريخ اإلنـــســاني  ســـواء كــان ذلك     
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أو طــبـيـعــة مـنــتَـجـهم عــبـر سـيّــر الـكــتّـاب 
الـذي كشف عـن العالقـات الكـبيرة ـعرفي  ا
أو ب الكتّاب خالل سـواء ب اجملتمعـات 
ـتــمــيّـزة .فــالــسـحــر مــتـأت من جُــهــودهم ا
جــواهــر مــا أُنــتج  واحلــقــيــقــة من
طـبـيعـة تـشكل مـا تـداولتـه الشـعوب
من عــادات وتـقــالـيــد وطـقــوس مـنـذ
في كـــوّنـــهـــا نـــتــاج  فـــاعل الـــقِـــدَم 
يرتـبط مـبـاشرة بـالـعقل اجـتـمـاعي 
فردات ومـا ينتجه من أفـكار .هذه ا
شـكّلت بـنى فكـرية تـصب في جانب
أهــمـيــة ديـالــكـتــيك تـاريـخ وسـيـرة
الـشـعوب . وبـهذا تـكـون قد بـلورت
احلـقـيقـة عـبر مـعـانيـهـا الواضـحة
فـي الكـشف .لـذا فـهي أي احلـقـيـقة
بـــســــحـــرهـــا قـــد أرخـت لـــســـيـــرة
الـشـعـوب والـبلـدان واجلـمـاعات 
ألنــــهــــا نـــتــــاج فــــكــــرهم الــــبـــري
الحم واحلــضــري. ولــعل مـثــال ا
ــة  قـــدّمت واألســـاطـــيـــر الـــقـــد
مــعـانـي مـخــتـلــفــة الـداللــة ضـمن
الـــعـالقـــات الـــذاتـــيـــة في الـــنص
احلـيوي مـثل  ملـحمـة جلـجامش
الـــزاخــــرة بـــسح أســـاطـــيـــرهـــا.
ولـنأخذ مثالً ما آلت إليه العالقة
بــ  جـلـجــامس ــ أنـكـيــدو بـعـد
رحـــيـــلـه إلى الـــعـــالم األســـفل .
ـلك فـي رؤيـة صــاحـبه ورغــبــة ا
الـتي بدت مستحـيلة بسبب عدم
تــقـيّـد أنـكـيــدو بـالـوصـايــا وهـو سـائـر إلى

الـعـالم األسفل . لـكن التـذرع وزيادة الـطلب
دفـع اإلله بإخراج روحه بأن أحدث ثقباً في
ســـقف الــعــالم األســفـل  خــرجت مــنه روح
أنــكـيــدو تـلـبــست جـســده. احلـقــائق الـتي
كــانت عــبــر وصــفه انــبــثــقـت من خــروجه 
عايـير التي تُدار لـسكنى العـالم ألسفل  وا
ا يـوصلنا إلى حقيقة بـها احلياة هناك  
الــعـقــاب والـثـواب فـي الـعـالـم اآلخـر . هـذه
لحمة احلـقائق أنتجتها األُسـطورة ضمن ا
. وهي أســاســاً بــنى فــكــريــة أســاسـيــة في
يـثـولوجي وسـحـره. أمـا التـقـسيم الـفـكـر ا
ــفـردات مـبـاحث الــكـتـاب  فـكــانت تـرتـبط
ـؤِلـف عـلى مــدى ســنــ لــيـست بــســيــرة ا
ـــعــرفــيــة قــصـــيــرة اســتـــطــاعت ذاكــرته ا
والـثـقافـية ودربـته في الـكتـابة أن يـضعـها
مــوّضع الـتــوزع والـشـمــول حلـراك الـوسط
عـرفي . وما يهمنا في الـذي شكّل تاريخه ا
الـتـداخل هـنـا هـو الصـفـحـات الـتي افـتتح
ــؤلـف ال لــشيء أو قـــصـــد  ســوى بـــهـــا ا
كـوّنهـا فاحتـة المّة عـبّرت عن مـفتتـح منهج
ارتــكـز عـلـيـه الـكـاتب من جــهـة  ومن جـهـة
أُخــرى فــيه نــوّع من الــتــركــيــز عــلى مــانح
ـعرفـة في آن واحـد .لذا جـدلـيـة التـاريخ وا
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لـلعالقـات ناجت يـخص البـنى الفـكريـة التي
أنــتـجـت مـثل هــذا احلــراك . فـاجملــتـمــعـات
ـتـحولـة إلى الـبـدائـيـة مـارست طـقـوسـهـا ا
شَـعــيـرات عـقـائـديـة ثم ديـنـيـة هي أسـاسـاً
دالّــة عـــلى حــراك الــعــقـل إزاء  الــطــبــيــعــة
ثم اإلجــــابـــة عـــلـى األســـئـــلـــة والــــوجـــود 
ـقـتـحمـة وجـود  اإلنـسـان. فهـو اسـتـجاب ا
لـها عـبر عـقله الـبري  ثم الـزراعي  بـعدها
الـصـنـاعي .. وهـكـذا. مـا نـتـوصل إلـيه هـنا
ـنـتَج هــو عالقـة كل هـذا احلــراك بـالـفــكـر ا
على مستويات متعددة في تاريخ الشعوب.
ولـعل التـراث الشعـبي اكتـسب أهميـته عبر
باشرة بـحياة النـاس ويومياتهم. عالقـته ا
فـمنها التوفر على اللذة الروحية واألخرى
أو التنفـيس عما يختلج في إلراحـة النفس 
الــذات. إن قـول الـزعــيم الـهـنــدي األحـمـر لـ
بـدكت ; من أن كأسنـا تكسر  يـعني أساساً
بـقــيـمـة هـذا الـذي في الـكـأس . ثم مـبـررات
ـتـسـلـطـة دون تـعـرّض الـثـقـافـات األُخـرى ا
إرادة الـشعوب  ذات مـحموالت مـاحية لكل
مـا هـو قـومي رفـيع  كاخلـاصـيـة الشـعـبـية
والـتـاريخ األُسـطـوري لـلـشـعـوب ــ كـمـا ذكر
ـؤلف ــ..وجهد البـاحثبنـدكت يشتغل على ا
مـحور ما اشتغل عليه الباحثجيمس فريزر
 سـواء في الغـصن الذهـبي أو في مـؤلفاته
ـبـنى األنثـروبولـوجي. فهي دفـاعات ذات  ا
بـحـثـيـة لـسـيـرة مـوروثـات الـشـعـوب. وكان
مـعـظـمـهـا ميـدانـيـاً كـمـا فعـلـفـريـزر. إن هذا
الــتـــاريخ الــشــعـــبي كــان أســاســـاً مــرتــبط
بـالتاريخ العام بل أن بعضه  شكّل تاريخاً

وسكنى الكهوف كـما هو للشـعوب البدائيـة 
ا كانت تمارسه من فعل الصيد ـغاور  وا
ثم الـزراعة  والصـناعة . أمـا عالقة  كل هذا
الـتـراث بـاألُسطـوري فـهمـا ال يـنـفصالن عن
بـــالــرغم مـن تــوفـــر كل جــنـس عــلى بـــعض 
مـقـومـات ذاتـيـة فـلـمـفـردة الـتـراث لـغـتـها و
ولألُسـطـورة مثـل هذا أُسـلـوبـهـا وذاتـيـتـهـا 
أيـضاً .أما عالقتهـما بالسحـر واحلقيقة في
كـون كل واحد منهما يتناول حقيقة ما تُمثل
زمــانـــاً ومــكــانــاً خــاص بـــهــا . لــذا فــمــبــرر
ظـهـورهمـا مرهـون بـجدلـية الـعـقل. فكالهـما
وبالتالي مـرتبط بالـعقل واحلاجـة الروحيـة 
بـاحلاجة والرابـطة االجتمـاعية .إن تمثّل كل
ــبـنى مــنـهــمـا لــلـواقـع ال  يـخــتـلف إال في  ا
وتـشكل اجلنس .إن أساطيـر الشعوب تشكل
أداة عـلمية في استـخالص عبرها ودروسها
 وهــو مــا أسـفــر عــنه جــهـد جــيــمس فــريـز
ومـسيرته  سواء في البحث عن مواطن تلك
أو تــرجــمـــتــهـــا . لــذا جنــد أن األســـاطــيـــر 
حــيــويـــتــهــا تــنــبــثـق من حــيــويــة ونــشــاط
مـحـتواهـا الـذي يُسـفـر عن عالم واسـع يُثـير
ـتـلـقي  ويـبـعث في ذاته سـحـر حـقـائق ما ا
ثابرة التي بذل يـطلع ويقرأ .وهو نوع من ا
ؤلف جهداً لتوصيفه تلك العالقات خاللها ا
ــوروثــات مــهـمــا كــان ضــربــهــا . أكـد بــ ا
الـــبـــاحث خالل مـــبــحـــثه هـــذا عـــلى تــداول
ـنتـجة لـلحـقائق . مـستـويات من الـعالقات ا
فــــمـن ذكــــره حــــالـــــة الــــنــــشــــاط الـــــذهــــني
والسيكولوجي واالجتماعي والذي يصاحب
 الـتلفظ هو القدرة اللسانـية الفيزيائية على

الوفاء به  ص016. 
أي أن الـلغة بـإيقاعـها اللـساني تنـتج فكراً 
فــالـلــغــة والـفــكـر يــدوران في مـحــور واحـد
يـنتج أحدهـما اآلخر. واألساطـير وموروثات
ـعـرفي. لذا الـشـعـوب لهـا لـغـتهـا ونـسـقهـا ا
ــؤلف من أن الـتــفـكــيـر بـالــلـغـة وكــمـا ذكـر ا
ـكن احلدوث دون والـصـوت الـلـغوي غـيـر 
ـدرك ـدرك احلـسي وحتـويـله إلى ا اســنـاد ا
الـفــكـري . لـذ نـرى كـمـا رأى الـكـاتب ; من أن
ــنـطــوقـالــشـفــاهــيـأكــثـر قــدرة عـلى الــكالم ا
اإلبـالغ . وهــذا مــا يــرشـح كــون األســاطــيــر
ــة بــدأت والــطــقـــوس والــشَــعــيــرات الــقــد
ـوروثـات الــشـعـبـيـة بـكل شـفــاهـيـاً  كـذلك ا
أصـنـافـهـا ابـتـدأت وتـرسـخت خالل الـتداول
ـــيّــز الــلــغــة الــشـــفــاهي . إن األمــر  الــذي 
الــشــفــاهــيــة ; كــوّنــهـا تــخــضع لـإلضــافـات
والـصـيـاغـات اجلـديـدة فالـشـعـوب بـرواتـها
ـا تــعـمل عـلى تـطــويـر مـتـنـهــا الـشـفـاهي 
تــخــصـــبه من افــرازات األزمــنــة واألمــكــنــة.
فـتـداول أي ثـيمـة أُسـطـوريـة أو شعـبـيـة ب
الـشعـوب يخـضع إلى مبدأ الـتأثـر واإلضافة
بـطبيـعة احلال . وهذا مـا جنده من تطورات
ـــــبــــنى الــــفـــــكــــري مــــثل خــــضـــــعت إلى  ا
نــبــاتــالـلّــفــاحــالــتـوراتـي الـذي خــصب رحم
راحـيل زوجة النبـييعقـوب وحملت بـيوسف

ــ يــنـظــر في ذلك سـفــر الـتــكـوين من الــعـهـد
تـطـور الــقـد ــ وهـو نـبـات كــنـعـاني أصالً 
بـفعل التداول إلى اليبروح   في بيئة أمريكا
الالتـيـنيـة .وهمـا يحـمالن نفس اخلـصائص
رغم تـباعد وجودهـما اجلغرافـي . فالشعوب
تـخـلق أسـاطـيرهـا  وهي أيـضـاً من ينـقـلـها
ويـتداولها بإضافات مناسبة .وهو ما نعنيه
تطور. وجدلـية فكرها  ا وروثات  بـجدلية ا
ـهـمة والـتي حفل ؤلف ا  من بـن التـفاتـات ا
بـها كتابه وهو يتناول إرث اآلخرين  من أن
األُسـطورة وهي نـسيج مـضطـرب يقع خارج
ــعـــجـــزات ال يــلـــغي وجـــودهــا الـــتــاريـــخـــا
ـنـطق الـتــجـريـبي . غـيــر أن مـحـاكـمـتــهـا بـا
ألنها كحقيقة يجري الـعلمي يبدو غير وارد 
تـداولـهـا بـ الـشعـوب حلـاجـة ذاتـيـة بـحته
.ويـتـفق الـبـاحث مـع مالـيـنـوقـسـكي ; من أن
األُسـطورة تمثل تبريـراً .ويتفق الباحث معه
; كـــون األُســـطــورة تـــمــثـل تــبـــريـــراً يــرسخ
مـارسـات الـتي تـؤلف عصب اًالعـتـقـادات وا
الــتـنــظـيم االجــتـمـاعي .ص21. كــذلك تـكـون
األُســطـــورة نــتــاج يــتـــحــكم فــيـــهــا الــزمــان

كــان.  وا
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ولـــــيـس بــــاإلمـــــكـــــان حتـــــول كـل شيء إلى
أُسـطورة .إن هـذا خاضع إلى التـراكم الكمي
والـنوعي في حيـاة الشعـوب .فالتـكرار يقود
إلى فـرز النوّع ومن ثم اإلضافـة. هكذا تُخلق
األســاطـيـر نـتـيـجـة احلــراك الـذهـني مـقـابل

مارسات الطقسية .  ا
فـاألُسـطـورة ال تـمـوت . وهـذا مـا أكـدهـروالن
بـارت في األُسـطـورة الـيـوم . ومـرسـيـا إلـياد
فـي الـعـود األبـدي. كـذلك تـطـرق الـبـاحث في
هــذا الــفـصـل عـلـى مـدى الــعالقــة بـ األدب
ــوروثــات  وعـدّه مــحــرك مـعــرفي يــعـمل وا
الـــكـــتّـــاب والـــشـــعـــراء عـــلى تـــوظـــيـــفه في
نـصوصـهم. غير أن هـذا التوظـيف مرهون ــ
وروث ؤلف ونـرى ــ بوعي م ا كـما يرى ا
وروث في  ولـيس نـقله إلى الـنص. فـنص ا
هــذا اجلــانب مــحــفــز خلــلق أُســطــورة نص
الـكـاتب  وابـتـكـار فـضـاءاته الـتي تـنـهل من
وروثـات والتـاريخ . نرى أن سـحـر حقـيقـة ا
الــبـاحث بــاسم عــبـداحلــمـيــد حـمــودي كـمـا
حـيث عــودنـا فـي كـتــابـاته من بــ الــقالئل 
يــعـمل عــلى ربط األجـزاء بــالـكــلـيــات  فـهـو
يُـفـكك الثـيـمة  قـصـد التـوصل إلى مـبـانيـها
وفـواصـلـهـا . وهو مـا جتـسـد لـيس في مـهد
ـــا في كل مــبــاحث الــكــتــاب. وإ الــتــقــد 
ــوروث فـــمــثـــلـــمــا دخل إلـى األُســطـــورة وا
الـشـعـبي  تـنـاول الـكـثـيـر من مـتـون الـتراث
ياً بروية الباحث اجلاد عـراقياً وعربياً وعا
ـا يُـرشح مـؤلـفه سـحـر احلقـيـقـة أن يـكون
مــهـمــاً  ومـتـداوالً مـن بـ مـصــادر الـثــقـافـة

الشعبية .
- بـاسم عبداحلميد حمودي/ سحر احلقيقة

/ دار ميزوبوتاميا ــ بغداد  2014
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كربالء

األولـى لــســـنــة 2011 وب (180 صـــفـــحــة)
والـكـتـابـة عن شـاعـر مـهم فـي ادبنـا الـعـربي
دوي على هـو الشـاعر نـزارقبـاني الصـوت ا
الـسـاحـة الـشـعـريـة الـعـربـيـة وبـعد قـراءتي
لــلـكــتـاب وجـدته إضــافـة مــهـمـة لــلـدراسـات
اجلــمـالــيـة في ادبـنــا الـعــربي فـقــد قـسـمت
الـدكتورة كتابها عـلى فصل تمهيدي وأربعة
فــصـول تــسـبـقــهـا مــقـدمــة قـالت فــيـهـا :(ان
اجلـمـال والبـحث عن سبب فـتنـته وقوانـينه
ومـعاييـره التي تنـتظم بـها مظـاهر الطـبيعة
واخلـــلق الـــفــني هـــمــا الـــهــالـــة الــتـي لــفت
اشـعــاعـاتـهـا عـقـلي واضـرمت وهج الـتـامل
فــيه وهـمــا ضـالـتي الــتي حـاولت أن اجـوب
آفــاق الـعـلم من أجل الـظـفــر بـهـا مـنـذ عـهـد
ية احـسبه يعود إلى طـالع دراستي األكاد
ا كان االستقرار في الدراسات العليا على و
ركـوب جلج علـم اجلمال ولـيت وجهـي شطر
الـنـصوص اإلبـداعيـة لدى رواد ركـبوا غـمار
االسـتطيـقيا فمـسحوا منـحوتاتهم الـشعرية
بـجمال الـزهرة وغروب الـشمس أن األصيل
واغـدقــوا عـلى صـورهم مـشـاعـر وانـفـعـاالت
مـسـومـة بـاللـذة اجلـمـالـية فـكـان من بـيـنهم
الــشــاعــر الــسـوري الــراحل جــســدا اخلــالـد
ابـداعـا نزار تـوفـيق قبـاني الـذي بات شـعره
مـعلما فنيا يتفجـر ابداعا وجماال كلما جدنا
عــلـيه بـالـتـمــحـيص والـتـقــصي والـتـحـلـيل)
ـسـبـوكـة ص9 بـهــذه الـعـبـارات اجلـمـيـلـة ا
ـعـبرة قـدمت البـاحـثة لـكتـابـها هـذا الذي وا

أقدمه للقار العزيز. 
 U “« WKLŠ

يـقـول الـدكتـور سـيار اجلـمـيل وهو يـتـحدث
عـن نزار :(لقـد خلق نـزار قبـاني علـى امتداد
ليئة بالتناقضات جملة من االزمات حياته ا
ـعـبـر احلـقيـقي عن الـفـكـريـة واألدبـيـة انه ا
تـناقضات خـطاب العرب في الـنصف الثاني
مـن القرن الـعشرين انـه الشاعـر الذي نسف
بـــكل جـــرأة وشــجـــاعــة جـــمــلـــة من الـــبــنى
الـتـقـليـديـة الـتي ألفـهـا الـناس في تـفـكـيرهم
وتـقـالـيـدهم االجـتـمـاعـيـة من ازمـان طـويـلة
كـان نزارحرا ومتـمردا فيمـا يقول بشأن اهم
مــاشـغل بـال الــعـرب والـتـفــكـيـر واجلـوارح
ــشــاعــر واألحــاســيس أنــني اعــتـرف ان وا
لـلرجل شاعريته التي اليختلف حولها اثنان
وعــنـدمـا يـسـمـعه الــنـاس تـطـرب اسـمـاعـهم

دى /2010. وتهنو قلوبهم) ملحق ا
خـصصت الدكتورة سحر شـبر بداية كتابها
ـعـرفـة هـذا لــفـصل تـمـهـيـدي اعــدته مـدخال 
ــنــطــلــقــات الــفــكــريــة الــشــاعــر عـــنــوانه (ا
ـعــرفـيـة لــلـشــخـصـيــة الـنــزاريـة واالبـعــاد ا
لــلــصــورة واجلــمــال) وجــعـلــته عــلى ثـالثـة
ـولد والـنـشاة مـحـاور األول :نـزار قبـاني ا
ــنــظــور الــلــغـوي والــثــاني :الــصــورة فـي ا

ا أن قـضيـة اجلمـال من القـضايـا التـي طا
تـنــاولـهـا الـفالسـفـة واألداء في مـؤلـفـاتـهم
وبــحـوثـهم مـنـذ ارسـطـو وافالطـون حـتى
يـومنا هذا والسبب في ذلك يعود _حسب
احـــد الــبــاحــثــ _إلـى أن اجلــمـــال: (ذلك
ـكن االحــسـاس الــذي يـعــبـر عن مــعـان ال
تـــلـــمـــســهـــا اال من خـالل لــغـــة الـــوجــدان
ـشاعـر تلك الـلغة الـقائـمة عـلى التذوق وا
ــســبـبــان لــلــذة الــفــنـيــة في واألنــفــعــال ا
مـخـتـلف صـورهـا وأشـكـالـهـا) امـا الـعرب
فــقـد عـرفـوا اجلــمـال وخـاضـوا فــيه فـيـمـا
ذهـب الـيه من آراء وأقــوال اال انـهم بـرغم
ذلـك لم تــتـبــلــور ولم تــنــضج ولم تــتــكـون
لــــديــــهم صــــورة واضــــحــــة عن اجلــــمـــال
ونـظـريـته ال عـلى مـسـتـوى الـفـكـر وال على
ـسـتـوى التـاريـخي وقـد نـشأ ذلك من أن ا
تـطور النظرية اجلمالية هي الصورة التي
يــتـمـثل فــيـهـا تــطـور الـوعـي اجلـمـالي في
األمـــة لـــذلـك فـــإن تـــاريخ هـــذا الـــوعي لم
يـتـمـثل في تـاريخ الـفكـر الـعـربي بـوضوح
ودقـة ففي الـعصر اجلـاهلي عـرف العربي
سه _حسب احد الباحث _اجلمال و
ـس الـيــد اال انه لـم يـقـف عـنــد ايــة صــفـة
حــسـنـة مـعـنـويـة بـل كل الـصـفـات تـعـامل
مـعـها الـعربي هي صـفات حـسنـة محـضة
ــعـرفـة ــكن الـقــول انـهــا كـانت تــمـثل ا و
االنــطـبـاعـيـة الــبـسـيـطــة والـسـاذجـة الـتي
يــشـتــرك فـيــهـا كل الــنـاس وإذا انــتـقــلـنـا
لــلـعـصـر اإلسالمي جنـد ان نـظـرة الـعـربي
لـلجمال لم تبتعد كثيرا عما كانت عليه في
الــعــصــر الـذي ســبــقه بــرغم كــون الــقـرآن
الـــكـــر قــد فـــتح افـــاقـــا رحــبـــة أمـــامــهم
ـســائل الـتي خــصـوصـا فــيـمــا يـتـعــلق بـا
تتطلب أعماال للعقل كمسالة الكون اال انه
ـسـكـا بـاألنـفـعـال بـصـوره احلـسـيـة ظـل 
مـبـتـعـدا كل الـبـعـد عن االهـتـمـام بـاجلـمال
كـفكرة ومضـمون. ويرى الدكـتور عز الدين
ن يحاول ان اسـماعيل :(ان هناك طريق 

يـكشف عـن النـظريـة اجلمـاليـة عنـد العرب
األول :هــو ذلك الـذي يـدرس الـنـتـاج األدبي
فــيـصـور مـوقـفه من اجلــمـال وأنـفـعـاله به
ـفـكـرين الـذين والـثــاني :هـو مـاجنـده عن ا
تـمـثـلت مـشـكـلـة اجلـمـال في عـقولـهم ال في
ــصـطـلح فـإن حــواسـهم فـعــلى مـسـتـوى ا
الـعــرب تـعـامـلـوا مع اجلـمـال عـلى انه عـلم
دركات احلسيـة حتت مسمى فيما يـدرس ا
عاصر بـعد باالستـطيقيـا) الشعر الـعربي ا

ص 103.
امـا الـدكتـور عنـاد غزوان فـيـقول في كـتابه
ـهم (الـتـحـلـيل الـنـقـدي واجلمـالي لألدب) ا
مــانـصه : (والــتـحـلــيل الـنـقــدي واجلـمـالي
مـظـهران ايـجابـيان من مـظاهـر بنـاء احلكم
الــنـــقــدي بــوصــفه ادبــا او جتــربــة أدبــيــة
التـخـتـلف في لـغـتـهـا واحسـاسـهـا وفـكـرها
واسلوبها ومعاناتها من اية جتربة أخرى)
ص٧ ويـضيف الـدكتـور غزوان :(واللـحظة
ـهمة في ظهور النقد _كـما يقول اليوت _ ا
"التبدو في الوقت الذي يعجز فيه الشعر
عـن أن يكون تعبيـرا عن عقل جميع الناس"
ــوضــوعي والــتــقــديــر لــذلـك فــإن الــنــقــد ا
احلــسي _اجلــمــالي يــنــبــعــان من الــشــعـر
الـشعـر والقـصيـدة القـصيـدة ذاتهـا وليس
مـن الشـاعـر اي ان األسـلوب الـشـعري _او
ـثـال هـو الــلـغـة الـشـعـريـة _عــلى سـبـيل ا
ـوازنـة الــذي يـقــود من خالل الـتــحـلــيل وا
والـتقـو إلى حكم نقـدي موضوعي وحس
فــــني _جــــمـــالـي بـــذلك) ص8 وألهــــمـــيـــة
موضوع اجلمال فلسفة وجتربة وجدت في
كـتاب الـباحـثة الـدكتـورة سحـر هادي شـبر
ــوسـوم (الــصـورة في شــعـر نــزار قـبـاني ا
_دراسة جمالية  (_دراسة مستفيضة
مــركــزة حتــمل قــلم وســمـات نــاقــدة شــابـة
طـامـحـة تـبحث فـي علم اجلـمـال ونـظـريته
ـهمـة في النـقد األدبي ـواضيع ا وهـو من ا
ناهج احلـديث الدراسة مـطبوعـة في دار ا
لــلـنــشـر والـتــوزيع عـمــان األردن الـطــبـعـة

َوَاهِبِ عَالمَ الغُـرُورُ يَاصَاحبي عَالمَ ! وَمـا مِن فَاعِلٍ إلّا وَضَمِنَ مِن حِـبالِ خَلّاقِ ا
من حَبالِها حَبله! أفَماعَلِمتَ أنُّ الغُرور حَالِق وغَالِق إن أَسدَلَ دُجَى سَدلَه ? وَإنَّما

نحنُ نرمي من مِنحٍ أكتَالَها لَنا الَوهَّابُ تقديراً بِكَيلِه . 
نحنُ لَن نَقرَبَ غُروراً ,وَأنّى لَنا أَن نَطرقَ سُبُلَهُ فَنغرقَ في جُب جَهلِه !

مَا كُـّنـا لِـنَـدنـو ونرتـدي ثَـوبَ غُـرُورٍ في رَبِـيعِ عُـمُرٍ,أَفَـنـحنـو ونَـهـتَدي إلـيه في وَدِيعِ
كَهلِهِ?

 ولِمَ التفاخر! 
ال فَخـرَ لِآدَميّ إِن رَمَـى مِن نِبَـالِ اإلبدَاعِ مَـا شَاءَ مِن نَـبلِه  ,فَـذا لَبِـيب أُنبِتَ مَـجدُهُ في
ٍ فكَـانَ حَظُّهُ قِيـادَةِ شَـعبٍ بِـحِنـكَـتِهِ وَ قَولِهِ  ,وذا نَجـيب أُخبِـتَ وَجدُدُ في إبـتِكـارٍ رَصـ
وكانَ كِفلُه  ,وَذاكَ فَاعِل جُعِلَ عَيشُهُ في عَضُدٍ يَحرِثُ فَيَقطِفَ ثِمَارَ شَتلِه  ,وَذاكَ شَيخ
َ سبَابَةٍ وَإبهَامٍ أُركِسَ رغيـفُهُ في مَنجَمِ فَحمٍ وأورَثَ ضّيمَهُ شِبلَه  ,وَآخَرُ في فُـسحَةٍ ب
ومِن رَسمِ لَـوحَةٍ كَانَ دَخلَه  ,وَآخَرُ رِزقُـهُ كَمَنَ في مُدَاعَبَةِ كُرَةٍ بِيَدِهِ  ,أو بِأطراف رِجلِه
ٍ  فَتارَةً ينشِدُ بِها مِن شَدَا التُّراثِ وَطيبِ أَصلِه  ,وتارَةً  ,بَل ويَكمَنُ في حُنجُرَةِ إمر

يحشِدُ بِها آهَاتِ الغَرامِ في جَفوَتِهِ ووَصلِه .
وَلـو أَنَّ إبنَ آدَم نَـقَّبَ في تِـرحَـالٍ وَحِلهِ  ,في الـبِالدِ لِـيَـأتـيَـنـا بِـغُالمٍ كَـغالمِ (سِـيـنا) في
ٍ كأمـر القيس عِـلمِهِ وَ بَذلِه  ,أو بِفَـتىً كأبن (آيـنشتـاين) في إلهـامِهِ وَفَتلِه  ,أو بـإمر
وى أجَلَهُ ووجلَه  ,وتُـحَذرُ في قـافيته وزجله ,أو بِحُـنجُرَةٍ إلمٍّ كَـلثومَ تُجَـذرُ في آهاتِ النـَّ
اسِ حجلَه ُر) وثَملِه  ,أو بِالعِبِ كرَةٍ جَعَلَ إسوَارَهُ من لؤلؤٍَ ومن ا مِن (كَأسِ الفراقِ ا
 ,لَمَا إسطَاعُوا سَبيالً ولَو أُلهِمُوا جدَّ السَّعي قُرُوناً وَغَادَرُوا هَزلَه .

كُلٌّ مُسَيَّر في رفضِ شَائِكَةٍ وفي نَفضِ فِعلِهِ ..
كُلٌّ مُخَيَّر في حِفظِ حِياكَةٍ وفي نَقضِ غَزلِهِ .

كُلٌّ رَفسَةٍ وكُلُّ فَطسَةٍ هي عَطسَة قَدَرٍ تَتَفَيَّأُ أنوَارَ (كُن) وظِله.
رُفِعَ القَلَمُ !

فَعَالمَ الغُرُور ياصاحبي عَالمَ?
وَعَالمَ تَبجيلُ جدٍّ رَمِيمٍ تَفَاخراً ,وبأثارَتِهِ على ظَهرِها تَتَبَختَر !

وعَالمَ تَدميـرُ نِدٍّ  بِدرهَم تستَملِكُه ألجَلٍّ مُسَمىً ومِن كَـثرَتِه تَتجَبَّر ! وعَالمَ تَحقِيرُ ضِدٍّ
بِرِداءٍ تَـستَـهلِـكُه مَا كُـنتَ مُبـدِعَ نَسجِـهِ بَل بِهِ سوفَ تُـقبَر ! وعَالمَ تَـصعِـيرُ خَـدٍّ بِمَـركَبَة

تَستَقِلُّها ما كُنتَ مُهَندِسَ مُحَركها وبِها تَتَحَبَر!
إنَّ الـذي نَسَجَ وَهَنـدَسَ لَن يَفعَـلها أنَّ سُـنبُلَـتَهُ مَألى فَانحَـنَت بِتَواضِـعٍ أكثَر وَسُنـبُلَتَكَ

جَوفَا  فَشَمَخَت كَعِجلٍ أعوَرٍ أبتَر!
هَلّا إغتَـرَرتَ عَلينا بِشَهِيقِكَ والزَّفير وبِهما يا صاح  تَتَكَبَر? ال عليكَ  ,فغُروركَ الضررَ
فـيهِ وال ضرار ,وإنَّمـا هو كتَـنَططِ عِجـلِنا األعـورِ األسمَر ,وإنَّ لَـأشَدّ الغَـرورِ نَكَاالً ذَاكَ
َـوضِعُ الـذي أولَدَهُ  ,وأنَّ ُـنـتَـهى هيَ ا الّـذِي تَـسلّقَ كَـتفَ ذِي عـمَـامَـةٍ فَـظَنَّ أنَّ سِدرَةَ ا
القدُّوسَ خَصَّهُ مِن لَدُنّه بِوِسامٍ فَأقلَدَهُ  ,وألّا مَنجَأ وال مَلجَأ إلّا بِوجهَةٍ شَطرَ مُعتَقَدِه ,

وأنَّ بِيَدِهِ صكوكُ مَغفِرَةٍ وَأنَّهُ مُنِحَ مَفاتِح الفِردَوس وَحدُه ...
فَمَا أَحمَقَه ! وَماأغفَلَ مَن إتَّبَعَهُ ! وَما أَبلَدَه !

ولكن..
إن لَقِيَكَ مَغرُور يَاصَاحبي  ,فَال تَقسُ عَـليِهِ ألنَّ الرِفقَ باحلَيوَانِ كانَ أمراً من الرَّحمنِ

مَقضِيَّاً أنزَلَهُ فَأخلَدَه .
فـسَالمُ لِـذِي جاهٍ تَـهَـلّلَ بَشَـاشَـةً وَ سَالمُ على الـتّـوَاضِعِ وأَهلِهِ  ,فَـلوالهُ لَـمَا تَـكَلّلَ إِرثُ
اهِلـونَ مِن نَـهلَهِ  ,وَلَـمـا تَذَلّلَ صَـهـيلُ فَهـمٍ ويَا لِـبَهـيجِ صَـهلِه  ,وَلـوالهُ لَـمَا عِلـمٍ وَنَهَلَ الـنـَّ

تَظَلّلَ أَفيَاءَهُ تِلمِيذ فَتَدَللَ مُستَطعِمَاً ثِمَارَ سَهلِه!
×××××××××××××

(كُتِبَ النَصُّ إثرَ حُضُور مؤتَمَرٍ مُمِل)
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بغداد

بـالنـسبـة للـطبـيعـة ويكـون جزءا من حـقيـقة
كـلية اذا اكـتشفهـا الفنان حـولها إلى صورة
تـعـبيـريـة طريـفـة مغـمـورة بانـظـمة اجلـمال)
ص 103 و(فـلـسـفـة اجلـمـال فـي صـور نزار
ــبـحث الـثـالث والـذي ــاديـة) هـو عـنـوان ا ا
يــتـــالف من مــحــشـــورين األول :الــطــبــيــعــة
ــرأة وقـد اجــادت الـبــاحـثـة بــأسـلــوبـهـا وا
ـمــتع وقـلـمـهـا الـبـارع في شـرح الـطـبـيـعـة ا
الــتي وجـد نــزار فـيـهــا ضـالـتـه في سـاحـات
فـتـوحـة إذ ان الطـبـيـعة اإلبـداع الـشـعـري ا
ـعـبرة روافـد تـدر عـليه ـرأة والـوانـهمـا ا وا
جماال وتفيض خياال _حسب الباحثة _وفي
أثــنـاء حتــلـيــلــهـا لــبـعض الــنـصــوص الـتي
دونــتـهــا تــقـول :(وكــان لـلــطــبـيــعـة والــلـون
اثـرهما اجلـلي في اثراء الصـورة باحلضور
اجلـمالي واحلـضور النـفسي الـذي تعبق به
عالقـات الـتوازي الـلونـية لـلطـبيـعة إذ واءم
نـزار بـ بـيـاض الزهـرة وخـضـرة السـنـبـلة
لــهــاثــا وراء جتــدد احلــيــاة بــنـضــوج األمل
وانـبعاثه بـعد رقعة األسى وقـسوة فقد االب
او األم وجــريـا خــلف الــتـجــدد بـعــد تـوجع
األرض مـن شـــــحـــــوب اخلـــــريف) ص 121
رأة قائلة :(ان وتـنتقل البـاحثة إلى محـور ا
اجلـمال في احد اطيـافه هو صورة الـطبيعة
ـرأة مــعــنى هـذا أن مــنــعـكــســة عـلـى ا
ا فيها من ذبذبات جمال الطبيعة كله 
وحــركــات ومــوجــات وخــطــوط وألـوان
ــرأة مـــتـــنـــاثـــرة في قـــســـمـــات وجـه ا
ومـالمح قدها ونسيج شعرها وهندسة
ــرأة قــيــمـة جــســدهــا ولــذا اســست ا
ــتــعــة في جــمــالـــيــة قــادرة عــلى بث ا
الـنفس ألنـها جتـمع إلى جـنب جمـالها
جـمـال الـطبـيـعـة الذي يـسـتفـز مـتـأمله
شاعر اجلمالية من هنا اتخذ نزار بـا
ـرأة مثاال تذوقيا على نحو تفصيلي ا
وعـلى وفق مـزاج حتلـيـلي مانـحا ذلك
الـنـمط صـفة الـتـقـديس اجلمـالي عـبر
( قـدرته عـلى اخلـلق واإلبـداع الفـنـي
ـــــكــــان) هـــــو عــــنــــوان ص 123 و(ا
ــبـحث الــثـاني إذ عــرفـته الـبــاحـثـة ا
ـــنــتــظـم في عالقــات :(هـــو الــفــراغ ا
هـنــدسـيـة ومـقـايـيس جـغـرافـيـة هـذا
بــالـنــسـبـة لــلـمــكـان اجلــغـرافي امـا
ـــكــان الـــشـــعــري او الـــفــني فـــهــو ا
ــتــركب بــفــعل ــفــتــوح ا الــفــضــاء ا
الـعـالقـات الـتـخـيـيـلـيـة والـومـضـات
احلـدسية احملكـوم بالبعـد احلقيقي
ــــنــــضــــبط بــــاحلس الــــواقــــعـي وا
ـشـبع الــوجـداني لـلـذات اخلـالق وا
بـااليديولوجيات والرموز الدالئلية)
ص 130 وكــــان عـــنـــوان الــــفـــصل

الـرابـع واألخيـر مـن الـكـتـاب هـو :(الـتـجـربة

اجلـمالية في صور نـزار) وحتدثت الباحثة
فـــيه قـــائـــلـــة :(عـــمــلـــيـــة احتـــاد شـــعــوري
واســتـغــراق ذاتي وتــمـارس عــقـلي تــأمـلي
يـسـتقـدر علـى الذات وبـكلـمـة أخرى تـعني
وضـوع بوعي الذات كـله بحيث اسـتئـثار ا
يـسلخها عن العالم احمليط محال اياها في
ـدة حلـظـات زمـنـيـة قـد تـطول او صـمـيـمـه 
تـقـصـر بـحـسب درجـات الـتـأثـر ثم تـنـقطع
ـتعة ـوضوع مـصحوبـة با تـلك الذات عن ا
او االرتــــواء اجلـــمــــالي دون الـــرغــــبـــة في
ــيــز حـــيــازته او امـــتالكه ولـــعل هــذا مـــا
الـتجربة اجلـمالية عن غيـرها من التجارب
وضوع تذوق يستقر عند ا اي ان الوعي ا
اجلـــمــالي لـــلــتـــمــتع دون غـــرض او غــايــة
ـــتـــلـــقي مع أخـــرى) ص 143 و(تـــفـــاعل ا
ــبـحث الــصــور اجلــمــالـيــة) هــو عــنــوان ا
الـثانـي والتي شـرحت فيه الـباحـثة الـتنـبؤ
او احلـــــــــدس اجلـــــــــمـــــــــالـي واالدهـــــــــاش
واالســتـحـواذ والـتـوحـد وجـاءت اخلـاتـمـة
والــتي خــلــصت الــبــاحــثــة فـيــهــا إلى اهم
نـتائج دراستها القيمة هذه هنيئا للعزيزة
الـنـاقـدة الـدكـتـورة سـحـر هـادي شـبـر عـلى
ـعـرفة دراسـتـهـا هذه لـفـرع مهـم من فروع ا

وهو علم اجلمال.

كتاب الباحثة سحر هادي شبر
غالف الكتاب

غالف الكتاب



يجده  عـصبا وصعـبا البتالعه  ولـذلك قظم هذه الـقطعة من يعـرف العراق جيـدا
ـراحل تـكاد تـكـون االسهل وشـواهـد التـاريخ عـلى ذلك عديـدة مـنذ أن الـعـصيـة 
حـكـمـنـا الـعـثمـانـيـون ثم االحـتالل الـبـريـطانـي قبل 106 أعـوام وآخـرهـا االحتالل
راحل كـلها  انحـسر دور جنـوب العراق  كثـيرا بعد أن بقـيادة أمريكـا في هذه ا
كان يـطلق عليه خليح البصرة إبان احلكم العثماني وليس اخلليج العربي وكانت
ا فعـلت احلروب بأهم معظم مـناطـقه ضمن خلـيج البصـرة انذاك نتـيجة حـتميـة 
ا بـقـعـة في جنـوب الـعـراق ومـنطـقـة اخلـلـيج ..ورضي الـعراقـيـون عـلى مـضض 
فـرض عـلـيـهم لـكن اقـدارهم أعـادت الـظـروف الـتي مـرت عـلـيـهم من قـبـل وبدأت
محاوالت االبـتزاز والتطميع لتطويعه وتسهـيل عمليات قظم خاصرته البحرية  من
ــنــطــقـة ــره في اهـم جــزء حــيـوي اال وهــو مــيــنــاء الــفــاو هــذه ا جــديـد وهــذه ا
همة ومـنفذ العـراق البحري الـوحيد الى العـالم يراد له ان تكون االستراتـيجيـة ا
ـمرات را ومـينـاء مـهمـا مثل ا ارضـا صـخريـة ال أهمـيـة لهـا وجتريـده من كـونه 
الـبـحريـة في عـالم الـيـوم ومـنـعه ان يكـون مـركـز اسـتـقطـاب جتـاري مـهم يـتـحكم
توسط ألن هذا وحده بدخول وإبحار البواخر والسفن الى دول أوربا عبر بحر ا
. غير أن اجلارة الكويت لم سوف يـكون موردا اقتصاديا دائما للعراق والعراقي
ـره تــهــضم ذلك ويــصـعب عــلــيـهــا ان تــرى بـقــاء وحتـقـق اي امل لـلــعــراق في 
ساعـدة من ال يريد الـتطور للـعراق يفـكرون بعمق البحـري  فأخذ الـكويتيـون  و
سـتـراتـيـجي لـدولـتـهم فالبـد من مـحـاصـرة هـذا اجلـزء وإنـهاء
دوره خــصـوصــا ان هــذا الـوقت انــسب وقت لــهـا عــبـر
محـاوالت مشبـوهة لشـراء ضعيـفي الذ وتكـميم افواه
وكـتـم أصـوات احلق الــتي يـرفــعـهـا الــعـراقــيـون الـذين
والؤهـم لــلــعــراق لـــلــدفــاع عن حـــقــهم وحق أجـــيــالــهم

القادمة.
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صارف وضوعة من قبل ا اخملـصصات ا
ـكن ــواجـهــة األزمــات  و الــلــبـنــانــيـة 
االسـتنتـاج أنه لو كانت تـلك اخملصصات
صرفية عاييـر ا بـالقوة واحلجم ووفـق ا
واحملـاسـبيـة الدولـيـة لكـانت األزمة أخف
تـأثـيـراً وأقل عمـقـاً  ولـكن كـما يـظـهر أن
تـلك اخملصصات كانت ضعيفة ومحدودة
لم تـستطع مواجهة موجة األزمة وتخفف

من آثارها السلبية. 
مخاطر سيولة - والتي تتمثل في:  .3
-مـخــاطـر سـيـولـة في عـمـلـة الـدوالر: أ
ـصـارف وعدم قـدرتـهـا عـلى لـفـشل تـلـك ا
ــسـتـحــقـة جتـاه الــوفـاء بـالــتـزامــاتـهـا ا
ـودعـ نـتـيـجـة عـدم طـلــبـات عـمالئـهـا ا
تـوفر السيـولة الكافيـة لتلبيـة احتياجات
ســحــوبـــات الــزبــائن من عــمــلــة الــدوالر

بالقيمة والوقت احملدد. 
-عـــدم الــتــوفــيـق واالنــســجــام بــ ب
ـطـلـوبـات لـعـمـلـة الـدوالر ـوجــودات وا ا
ـا خلق فـجوة كبـيرة وتبـاين سلبي في

ستحقة لها.  مستوى اآلجال ا
مــخــاطـر تــشــغـيــلــيـة : تــتــمـثل في .4
ضـعف دور األجـهزة الـرقـابيـة في حتـديد
ومـعـاجلـة اخملـاطر احملـيـطـة بـالعـمـلـيات
ــبـكـر ــصـرفــيـة وفـق أسـلــوب االنـذار ا ا
لــتـــحــديــد ومــعــاجلــة اخملــاطــر مع عــدم
ـبـدأ الـشفـافـيـة واإلفـصاح عن االلـتـزام 
ـيــزانـيــة فــيـمــا يـخص حــقـيــقــة بـنــود ا
تــفـاصـيل اخملــصـصـات واالحـتــيـاطـيـات
وحـجم الـديون احلـقيـقيـة وطبـيعـة ونوع
ــصـــرفــيـــة واجلــدوى االســـتــثـــمـــارات ا
ـتــحـقـقـة مــنـهـا وأسـبـاب االقــتـصـاديـة ا
اخملـاطـر الـكامـنـة واحملـتـملـة في أنـشـطة

صارف.  وعمليات تلك ا
مخاطر السوق:  .5

-أسـعـار الفـائدة : الـتي صُـممت وفق أ
هـيـكلـيـة خاصـة لـتكـون بـنسـبـة أعلى من
مـصـارف الـدول األخـرى وذلـك  بـهدف أن
تــكـون مالذ جلـذب الـودائع الـدوالريـة من
دول الــفـائض الـدوالر الــنـفـطي ومن دول
أوربـــا الــتي عــانـت من أزمــة عــام 2008
ـترتـبـة عـلى حجم دون دراسـة اخملـاطـر ا

تلك الفوائد وكمية تسعيرها. 
-أســـعــار الــصـــرف: الــنـــاجــمــة عن ب
تـقلـبات أسعـار صرف الـعمالت األجنـبية
واحـتمال انخـفاضها أو تـذبذب أسعارها

في سوق التداول. 
-أسـعار األسهم والـسندات : نـتيجة ت
الــتــوجـه لالســتــثــمــارات في الــســنــدات
الـسـيـاديـة لـلـحـكـومـة الـلـبـنـانـيـة طـويـلة
األجـل بـســعــر فـائــدة مــغــريـة تــصل إلى

 . ئة   سنوياً  10,5 با
مــخــاطــر الـســمــعــة : والـتـي طـالت .6
صرفي سلبـاً نتيجة أزمة شحة الـقطاع ا
صارف الـسيولـة الدوالرية وتـوقف تلك ا
ـودعـ من أرصدة عـن دفع مسـتـحـقات ا
ودائـعهم بـالقـيمـة والوقـت الذي يـرغبون
صـرفية  بـه خالفاً لـلقـوان واألعـراف ا
ـواطنـ بتلك ـا يؤثـر سلـباً على ثـقة ا
ـصــارف والـعـزوف عن الـتـعـامل مـعـهـا ا

 . مستقبالً
اخملــاطـر الـســيـاســيـة  الـقــطـريـة  : .7
والـتي تـمثل بـاالضـطرابـات والصـراعات
الــداخـلــيـة وضــعف وهـشــاشـة  الــبـيــئـة

السياسية واألمنية. 
اخملـاطـر االستـراتـيجـيـة : النـاجـمة .8
عـن اتـخـاذ قـرارات خـاطـئـة فـيـمـا يـخص
الـتوظيف واالستثمار وضعف في الرؤية
والــتـخـطـيط االســتـراتـيـجـي وفي تـقـديـر
ـصرفـية ـوقف الـعام من قـبل اإلدارات ا ا
ـالي الـذي أنــعـكس سـلـبـاً عـلى الـنـظـام ا

بشكل عام. 
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ـؤســسـات فـي الـوقت الــذي الزالت فــيه ا
صـرفيـة في لبنـان تعيش االقـتصـادية وا
وطـأة األزمـة وحتـاول أن تـلـعق جـراحـها
لــلـحـفــاظ عـلى مـا تــبـقى من هــيـاكل تـلك
ـؤسسـات جراء أزمة خـانقة طـالت كافة ا
مـــرافق احلــيــاة ومـــثــلت أكــبـــر تــهــديــد
الســتـقـرار الـبالد  فـضـالً عن مـتـطـلـبـات
مـواجـهـة ظـروف أزمـة وبـاء كـورونـا ومـا
فــرضـته اإلجـراءات من قـيـود تــشـغـيـلـيـة
وخـسـائـر بـشـريـة مـقـابل بـلـد جريح ذات
هــيـاكل صـحــيـة ضـعـيــفـة الـقـدرات وإذا
بـتـسونـامي جديـد يـحدث جـراء االنفـجار
الـقـوي الـذي وقع فـي مـرفـأ بـيـروت ودمر
ديـنة وفي أهم وأكـبر قـطـاعاً كـبيـراً من ا
ا زاد مـن تفـاقم في عمق مـوانئ لـبنـان 
األزمــة وجــعل طــريق اخلـروج واالصالح
االقــتـصــادي أكـثــر صـعـوبــة  وفي إطـار
ــأسـاويــة أعــلـنت خــضم تــلك األحــداث ا
ـالية اللبنانـية بدء تدقيق جنائي وزارة ا
ـركـزي وهـو من ب فـي مصـرف لـبـنـان ا
ـانحـون الدولـي اخلـطـوات التي يـريد ا
رؤيــتـهــا لــضـمــان حـصــول لــبـنــان عـلى
مـساعدة دولية يحتـاجها بشدة وتساعده
ـالــيــة  حـيث عــلى اخلــروج من أزمــته ا
يــشـمل هــذا الـتــدقـيق اجلــنـائي فــحـصـاً
ركزي الـية للمصرف ا دقـيقاً للسجالت ا
ورصـد أي إسـاءة السـتـخـدام األمـوال في
ظـل وجـود شــبـهــات كــثـيــرة حتــوم عـلى
ــالــيــة ضــمـن مــؤشــرات عـدم حــركــاته ا
االمــتــثـال لــلـقــوانــ الـدولــيـة اخلــاصـة
ـكافحة غـسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ــا دفـعت األوضــاع أن يـصــدر مـصـرف
ـركزي وضـمن ورقته االصالحـية لـبـنان ا
قـراراً يـلزم فـيهـا البـنوك الـلـبنـانيـة برفع
ــئــة رؤوس أمــوالــهــا بــنــســبــة   20 بــا
وخـالل سـقف زمــني حــتى نـهــايـة الــعـام
احلـالي  وفي مـقابل ذلك اتـخذت الـبنوك
الــلـبـنـانـيـة عـدة خــطـوات بـهـدف تـرتـيب
أوضـاعـهـا الـداخلـيـة وتـقـليص نـفـقـاتـها
ـالــيـة وحتــقـيق لــتـغــطـيــة خـســائـرهــا ا
االنـسـجـام مع مـتـطـلـبـات مـصـرف لـبـنان

ركزي  ومنها :  ا
•تــقــلــيص عــدد فــروعـهــا الــداخــلــيـة
ــنـتــشـرة فـي لـبــنـان والــتي تـزيــد عـلى ا
  1000فــرع وبـدأت بــدمج الـفــروع الـتي
بـنـايـاتـهـا مـسـتـأجـرة ولـيس مـلك لـلـبـنك
ـوظـفـ الـفـائـض ـعـني مع تـسـريح ا ا

عن احلاجة الفعلية لتلك البنوك. 
•الـتعـجيل بـتخـارج البنـوك اللـبنـانية
ــركـزي فـي مـصــر  حــيث وافق الــبــنك ا
ـهـجر ـصـري عـلى طـلب  بـنك لبـنـان وا ا
لـلسيـر في إجراءات بيع  بنك بـلوم مصر

ـــلـــكـه إلى مـــســـتـــثـــمـــرين عـــرب الـــذي 
ــتــضـمن    39فــرعــاً ويــصل رأســمـاله وا
نـحـو    127مــلـيـون دوالر  كـمـا يـسـتـعـد
بـــنك عــودة  لــلــخـــروج من مــصــر والــذي
ـتلك    50فـرعاً داخل مـصر ذات سـيولة
ــصــرفــ أن نـــقــديــة كــبــيـــرة  وأعــرب ا
صـرية هدفه تغطية الـتخارج من السوق ا
ـالـيـة  في مـقـراتـهـمـا وتـعـزيـز مـراكـزهـا ا
الــرئـيــسـيـة فـي بـيـروت  حــيث تـتــسـابق
الـبـنـوك اخللـيـجيـة عـلى اسـتثـمـار ظروف
الــبــنـوك الــلــبـنــانــيـة والــفــوز بـصــفــقـات
االسـتـحـواذ على تـلك الـبـنوك الـعـامـلة في

مصر. 
نسحبة صارف اللبنـانية ا •بـلغ عدد ا
طــوعــيـاً من الــســوق الـعــراقـيــة حلـد اآلن
أربـعة مـصارف  الـبنك الـلبـناني الـفرنسي
 BLF  انـتركونتينتل بنك  IBLفـرنسبنك
 بــنك االعـتــمـاد الــلـبــنـاني  من أصل  10
مـصـارف لبـنانـية بـدأت الـعمل في الـعراق
مـنـذ عام  2007بـرأسمـال محـدود قدره  7
مـليون دوالر وبفروع عديدة تركزت أغلبها
فـي بــغــداد وأربــيل بــهــدف دعم وتــمــويل
مـشـاريع التـنـميـة االقتـصـادية في الـعراق
وبـاعـتـبـار الـعراق سـوق مـصـرفـيـة واعدة
وزاخـرة بالفرص االستثمارية والتنافسية
 ثـم زادت تـلك الـبـنـوك حـدود رسـامـيـلـهـا
إلى    50مـــلــيــون دوالر خالل عــام 2017
ـــركـــزي الــعـــراقي  بـــطـــلب من الـــبـــنك ا
صـارف اللبـنانيـة فقد كان ونـتيجـة أزمة ا
أول الـغيث انـسحاب    4مـصارف لبـنانية
من السوق العراقية حسب رغبتها وبشكل
طــوعي وألســبـاب لــبـنــانـيــة بــحـتــة الـتي
يــشــهـــدهــا تــعــقــيــدات أوضــاع الــقــطــاع
ـــصـــرفي في لـــبـــنـــان وتــنـــامي عـــوامل ا
صارف اخملـاطر وتلبيـة متطلبـات تعزيز ا
األم فـي بــيـــروت  كـــمـــا تــنـــتـــظـــر فــروع
ــراجـــعــة ـــصــارف األخـــرى نــتـــيــجـــة ا ا
ألوضــاعـهــا وجـدوى بـقــائـهــا في الـسـوق
الــعــراقــيــة نــتــيــجــة بـروز عــوامـل أخـرى
ــرّة  حــيث اتــخــذ الــبـنك عــراقــيــة هـذه ا
ـركـزي العـراقي عـدة اجـراءات احتـرازية ا
ـصـارف الــلـبـنــانـيـة وحـدد فـي ظل أزمـة ا
عـدداً من الـشروط الـتي ينـبغي عـلى فروع
ـصارف اللبنانـية استيفائـها ضمن مهلة ا
تــنــتــهي في نــهــايــة عـام  2021لــضــمــان
اسـتمـرارية تـلك الفـروع ومن ال يتـمكن من
حتــقـيــقـهــا فــيـكــون مـلــزمـاً بــاالنـســحـاب

والتصفية  وهي كما يلي: 
- أن يـكون حجم مـيزانيـة الفرع فـي نهاية
 2021ال يـقل عن  250مـليـار دينـار عراقي
أي مـا يـعادل  210مـلـيون دوالر أمـريكي .
ويـظـهـر أن هـنـاك ثالثـة مصـارف لـبـنـانـية
مــسـتـوفــيـة حــالـيـاً لــذلك الـشــرط كـمـا في

اجلدول أدناه. 
ـئـة  من ودائع - أن تــكـون نـسـبـة  70 بــا
ئة  خارجه  الفرع داخل العراق و  30 با
ـئة  من كـمـا أجـاز أن تكـون نـسـبة  20 بـا
رأس مـال الفـرع خارج الـعراق  بـشرط أن
ـصرف تـكـون هـذه اإليـداعات لـيـست في ا
األم  بـل في مـــــصـــــارف أخــــرى يـــــكــــون
تـصنـيفهـا االئتـماني درجة    Bفـما فوق .
وهـذا الــشـرط يـقـطع كل عالقـة بـ الـفـرع
ـصـرفي الـعـامل فـي الـعـراق وب الـبـنك ا
األم في لـبـنـان كـون الـتصـنـيف االئـتـماني
لـلـدولة الـلـبـنانـيـة ومصـارفـها هـو بـدرجة

 .CCC 
ــتــحــقــقــة لــفــروع عــدم إخـــراج األربــاح ا
ـصـارف الـلـبـنـانـيـة الـعـامـلـة في الـعراق ا
2021 لــألعـــــــــــــــــــوام  2019و  2020و 

وإدخالها في رأس مال الفرع. 
ال رأس ا ت أسم البنك
وجودات ا  مليون دوالر 

 مليون دوالر 
BBAC 1بـنك بيـروت والبالد العـربية

50 490 
50 2بنك بيبلوس  408

50 3بنك عودة  299
ــــــــتــــــــوسط 4بــــــــنـك الــــــــبــــــــحــــــــر ا

MID 50 158
BLOM ـــهــــجـــر 5بــــنك لــــبـــنــــان وا

50 109 
MEAB 50 6بنك مياب  109

IBL 7انـــتــركـــونــتـــيــنـــتل بــنك 50
97 

50 8فرنسبنك 73
50 9بنك االعتماد اللبناني 72

BLF 10الـــبــنك الــلــبــنـــاني الــفــرنس
50 65

اجملموع 1,880 500
ـا تـقـدم حقـيـقـة إمـبـراطـورية  •ويـظـهـر 
ـصـارف الـلبـنـانـيـة والتي عـلى مـا يـبدو ا
أنــهـا بـنت أهــرامـاتـهــا وتـنـامـت عـمـوديـاً
وأفــقــيـاً فـي ظل قـواعــد ضــعـيــفــة وكـانت
حتـيط نـفـسـهـا بـهـالـة كـبـيـرة مـن الـنـجاح
والـصمود  أكثـر من حقيقتـها التي أهتزت
وســقــطت أوراقــهــا وتــفــكــكـت مــنــظــومـة
جـرد مواجهـة ابجديـات العمل هـياكلـها 
ــصـــرفي الــقــائم عـــلى ضــرورة تــكــوين ا
ـعايـير صـرفـية وفق ا دعـامـات السالمـة ا
ــصــرفــيــة الــســلــيــمــة لــدرء والــقــواعــد ا
ومــواجــهــة كــافـة اخملــاطــر والــتــحــديـات
ــصـرفـيــة  والـتي حتــاول اآلن أن تـعـيـد ا
ـالــيـة في تــنـظـيم حــسـابــات أوضـاعـهــا ا
ـــصــرفـي الــلــبـــنــانـي وحتــديــد الـــبــيت ا
ية خـياراتهـا باالنسحـاب من السوق الـعا
واالجتــاه نـحـو االنـدمـاج مع بـعـضـهـا من
صارف الـصغيرة خـالل االستحواذ عـلى ا
واألكــــثـــــر تــــضــــرراً مـن األزمــــة وضــــمن
مـجـمـوعـات مـصـرفـيـة تـتـراوح ب  – 10
  11مــجـمـوعــة مـصـرفــيـة والـذي يــعـتـقـد
ـصرفـي الـكـثيـر من اخلبـراء واحمللـل ا
بــأنه سـيــكـون اخلــيـار األصــعب لـلــقـطـاع
ـصـرفي الـلـبـنـانـي لـسـبـبـ رئـيـسـي  ا
أولـهمـا : غيـاب الدعم واحلـوافز الـتي كان
ــركـزي لــهـا  يــقــدمـهــا مـصــرف لــبـنــان ا
والـثاني : غـياب عـوامل الثقـة واالطمـئنان
ــصــارف بــعـد أن وتـالشي ســمــعــة تــلك ا
ـتــعـامـلــ مـعـهــا ومـنـعــتـهم من خــذلت ا
احلــصـول عـلـى أمـوالـهم  وأن بــنـاء هـذه
الــثــقـــة وكــسب رضــا الــزبــائن وتــغــيــيــر
االنـطبـاع العـام عن تردي سـمعـتهـا ليست
سألة اليسيرة والـسهلة فالبناء أصعب بـا
ـا يـحـتـاج إلى أجـيـال لـكي مـن الـهـدم ور

يعاد بناءه.  
{ خبير مصرفي

ــتــلــكــهــا رجــال أعــمــال قــريــبــون عــلى
اجملـمـوعة الـسـياسـيـة واألحزاب احلـاكـمة
ـتنفذة بسـياسة واقتصاد الـبلد  وتظهر ا
بــعض الــبــيـانــات اجملــمــعـة لــلــمــصـارف

ا يلي:  اللبنانية  التي توفرت لدينا 
ـودع أن قـسـمـاً كـبيـراً من أمـوال ا .1
ـصارف بـالدوالر مـسـتثـمـرة من قبل تـلك ا
األمـريكي في أصول غـير سائلـة خصوصاً
سـنـدات اخلـزيـنة لـلـدولـة الـتي تـهدف إلى
ـوازنة بـالـسـيـولة الـنـقـدية تـمـويل ورفـد ا
لـتغطية العجز في تمويل مشاريعها  وأن
ـكن حـالـياً تـسـيـيل هـذه الـسـندات غـيـر 
نـــظـــراً إلى أن الــســـعـــر الــســـوقي لـــهــذه
الـسندات منـخفض جداً ويصل إلى نصف
ا يـرتب خسـائر كـبيرة الـقيـمة األسـميـة 
صارف في حال بـيعها مرة واحدة. عـلى ا
حـجم القـروض والتسـليـفات للـقطاع .2
ــصــرفي الـلــبـنــاني بــلغ في نــهـايــة عـام ا
  59,15  2019مــلـيــار دوالر  كـانـت كـمـا

يلي:
ـئـة ـئـة  بــالـدوالر +  28 بــا - بــا أ 72 

بالليرة اللبنانية 
ـــقــــتـــرضـــ ــــئــــة  مـن ا - بـــــا ب 1,3
ـئة   من يـسـتحـوذون عـلى نسـبة   50 بـا
ـا يثـبت حـجم الـتـركز الـكـبـير الـقـروض 
لـــهــــذه الـــقـــروض لـــدى كــــبـــار الـــزبـــائن

والشركات الكبرى. 
-تـتوزع الـقروض ب الـقطاعـات كما ت
ـــئـــة  قــــطـــاع الـــتـــجـــارة يــــلي:   35 بــــا
ئة  قـروض سكنية - واخلـدمات  19 – بـا
ـقاوالت - 11 ـئة  قـطـاع البـناء وا  16 بـا
ـئـة ـئـة  قــروض شـخــصـيـة -  11 بــا بــا
ئة  قـطاع الزراعة قـطاع الصناعة  1 – بـا

ئة  قطاعات أخرى.   7 – با
ئة  مـن هذه القروض مقابل - با ث 39 
ـئـة  مــقـابل تــأمـيــنـات عــقـاريـة و  11 بــا

كفاالت.
ــتـعـثـرة ارتــفـاع مـســتـوى الـديـون ا .3
ـتـراكمـة في بدايـة عام  2020لـتصل إلى ا
ــئـة   مـن إجـمــالي حــجم نــســبـة   25 بــا
ـئـة   مـن تـلك الـديـون الـقـروض    10 بــا
مــصـــنــفــة بــأنــهــا رديـــئــة ومــشــكــوك في

حتصيلها. 
قـيمـة استـثمـارات وضمـانات نـقدية  .4
ـراسلـة بـقيـمة ـصارف اخلـارجـية ا لـدى ا

  21مليار دوالر. 
اســتـثـمـارات وتــسـلـيـفــات خـارجـيـة .5
ئة   من تـصل قيمـتها إلى حوالي   20 بـا
ــصـرفي إجــمــالي تــسـلــيــفــات الـقــطــاع ا

بالدوالر األمريكي.  
ــالـيـة الــغـريب أن كــافـة الـبــيـانـات ا .6
صـرفي اللـبنـاني تؤكد اجملـمعـة للـجهـاز ا
دفـوعة أن نـسبـة التـسلـيفـات والقـروض ا
صـارف للـقطـاع اخلاص هي بـحدود مـن ا
ـئة   مـن ودائع الزبائن ال تـتـعدى   33 بـا
إن كـانـت بـالـلـيـرة الـلـبـنـانـيـة أو بـالـدوالر
األمــريـكي !!! ... فــإذا كـانت تــلك الـنــسـبـة
صـحــيـحـة فـأين ذهـبت أمـوال الـزبـائن ???
وهــذا الــســؤال  بــقي عــالــقــاً ولم جنــد له
تــفـســيــر واضح وشـفــاف في أي بـيــانـات
ـا ـا يـعـزز ذلك  ـصـارف  مـالــيـة لـتـلك ا
يـؤكد عدم وجـود إفصاح وشـفافيـة لتقد
إجـابة واضحة عن ما آلت إلـيه مصير تلك

األموال .
رتبطة باألزمة سادساً  –حتليل اخملاطر ا
ــصـرفي الـلـبـنـاني : لــقـد تـغـنى الـقـطـاع ا
كــثـيـراً بـإجنـازاتـه وصـدعـوا رؤوسـنـا من
ــصـرفـيـة ـلــتـقـيـات ا ــؤتـمـرات وا خالل ا
صرفية في ـالية بكـونه رائد التجربـة ا وا
مـــنـــطـــقــة الـــشـــرق األوسط  وأنه أول من
ـعاييـر الدولـية ومعـاييـر السالمة يـطبق ا
ــصـرفـيـة  ونــحن نـتـسـاءل في ــهـنـيـة ا ا
ضــوء مــعـطــيــات واقع هــذه األزمـة :  أين
دور الـسـلطـات الرقـابيـة واإلشراقـية  أين
ـصـرفي الذي نـتـائج اخـتبـارات الـضغط ا
كـان هذا الـقطاع سـباقاً بـتطـبيقه مـنذ عام
  2011أيـن نــتــائج عـــمــلــيــات الـــتــقــيــيم
ال   ICAAPأين الـداخـلي لكـفايـة رأس ا
تــطـــبــيق مــعــايـــيــر احلــوكــمــة واجلــودة
ـصـرفيـة  أين تـطـبيق مـعـيار احملـاسـبة ا
ــــتـــــضــــمن وضع الـــــدولــــيــــة رقم    9وا
ـئة مـخـصصـات ائتـمانـية بـنسـبة 100 بـا
والــذي أكـدت مـصـارف لـبــنـان أنـهـا بـدأت
بـتـطـبـيـقه مـنـذ مـطـلـع عام  2018أين دور
ـصـرفـية  أين مـؤسـسـة ضـمان الـودائع ا
صـرفية  االحـتيـاطي القـانوني لـلودائـع ا
أيـن دور اخملصصات واالحـتياطـيات التي
ــصـارف .... وأين .. وأين كــونـتــهـا تــلك ا
وقـائمـة األسئـلة تطـول بال إجابـة واضحة
ودقـيـقـة فـمن خـالل حتـليـل هـذه الـتـجـربة
الي الـتي كشـفت األزمة هـشاشـة الوضع ا
ـــصــرفي الــلـــبــنــاني الـــقــائم لــلـــقــطــاع ا
وتـعــقـيـداته وفق مـؤشـرات اخملـاطـر الـتي
ــكـنــنـا أن نـســتـخـلص حتــيط به والـتي 
جـانب من تلك اخملاطر ونورد قـسماً منها:
مـخاطـر تركـز في مـصادر األموال .1    
ـئـة  من بــعـمــلـة الــدوالر بـنــسـبـة  72 بــا

صرفية.  إجمالي حجم الودائع ا
مخاطر ائتمانية تتمثل في:  .2

ـقابل: وجـود ديون -مـخـاطر الـطرف ا أ
مــتـعــثـرة في بــدايـة عـام  2020تــصل إلى
ــئـة   مـن إجـمــالي حــجم نــســبـة   25 بــا
الـــقــروض وهي ديــون مــتـــراكــمــة يــعــود
بــعـضــهــا إلى مـا قــبل عـام  ? 2011و 10
ـئـة   مـن تـلك الـديـون مـصــنـفـة بـأنـهـا بــا

رديئة ومشكوك في حتصيلها.  
-الـــضــمـــانـــات ضــعـــيــفـــة وتـــشــكل ب
ئة  من الـضمانـات العقاريـة نسبة  39 بـا

تلك القروض. 
-وجـــود تــــركـــز في مـــنح الـــقـــروض ت
لـلـزبـائن والـشـركـات حـيـث يـسـتـحوذ 1,3
ـقـتــرضـ عـلى نــسـبـة  50 ــئـة  مـن ا بــا
ـا ــئـة   مـن إجـمــالي تــلك الـقــروض  بــا
يـثبت حـجم الـتركـز الكـبيـر لهـذه القروض

لدى كبار الزبائن والشركات الكبرى. 
-وجـود تـركـز قـطـاعي في تـوزيع تلك ث
الــقـروض عـلـى الـقـطــاعـات االقـتــصـاديـة
حـيث تـسـتـحـوذ الـقـطـاعـات الـتـالـيـة عـلى
عـيارية الـبالغة 10 نـسبة تـفوق النـسبة ا
ـمـنـوحـة ـئـة  مـن إجـمـالي الـقــروض ا بــا
ـئـة -  قــطـاع الـتـجـارة واخلـدمـات  35 بـا
ـئـة -  قــطـاع الـقـروض الــسـكـنـيـة  19 بــا

ئة  .  قاوالت  16 با قطاع البناء وا
-لـم يـــــتـــــاح لـــــنـــــا االطالع مـن واقع ج
الــبــيـانــات عــلى حــجم وقـيــمــة مـحــفــظـة

مـن أرصدتهـم الدوالرية وبـعد إبالغـهم بأن
ـصـارف ب حـدود الـسـحب تـنـوعت بـ ا
  100دوالر و    200دوالر أســبـوعــيـاً لـكل

مودع. 
انـتشار طـوابير طويـلة على مـاكينات .8
الـصـرف اآللي  ATMوفــشل األغـلـبـيـة في
ـاكـيـنـات احلــصـول عـلى رصـيـد فـي تـلك ا
نـتيجة إفراغها بشكل سريع فيعود الزبائن

 . خائب
انــتــعـاش الــسـوق الــسـوداء لــلـدوالر .9
األمــريـكي الـتي ظـهــرت لـلـمـرة األولى مـنـذ
أكــثـر مـن عـقــدين من الــزمن وخـلق فــجـوة
سـعــريـة وتـشـكل نـظـام الــسـعـرين نـتـيـجـة
شـحـة عرض الـدوالر وتـزايد ضـغط الـطلب
ــا أدى إلى تـراجـع قـيــمــة الـلــيـرة عــلــيه 
الـلبنـانية عن سعـر الصرف الـرسمي البالغ
 1507ل/$  لـــيــــصل ســـعـــر الـــصـــرف في
ـــوازي إلى مـــا يـــقـــارب حــدود الـــســـوق ا

 2000ل / $ . 
ـصـارف عن صـرف قـيـمـة امــتـنـاع ا .10
الـشيكات للزبـائن بالدوالر األمريكي مصرّة
عــلـى وضـعــهــا فـي احلــســاب أو صــرفــهـا
بـــالــلـــيـــرة عــلـى أســاس ســـعـــر الـــصــرف

الرسمي. 
صـارف عن تسـليم رواتب امـتنـاع ا .11
ـوّطنـة لـديهـا بـالدوالر مـوظـفي الـشركـات ا
ستفيدين من األمـريكي وكذلك األشخاص ا
احلـــواالت الـــواردة من اخلـــارج بـــعـــمـــلــة
الـدوالر األمـريكي واجـبارهم عـلى االستالم
بـالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف

الرسمي. 
صـارف عن فتح اعتمادات امـتناع ا .12
ـن أرصدة حـسـابـاتهم بـالـلـيرة لـلـتـجار  
الـلبنانية  من أجل االستيراد إال بعد توفير
الــتـاجــر قــيـمــتـهــا بـالــدوالر األمــريـكي من
الــســوق  ورفـضــهـا حتــويل أي ودائع من

عملة الليرة إلى الدوالر. 
ـــصــــارف أســــتالم مــــبـــالغ رفـض ا .13
تــسـديـد األقـسـاط بــالـلـيـرة الـلــبـنـانـيـة عن
دفـوعة بـالدوالر األمـريكي  كـما الـقـروض ا
كــان ســائــداً  وإصــرارهـا عــلى الــتــســديـد
ـقـتـرض بــالـدوالر األمـريــكي والـذي عـلـى ا

شراءه من السوق السوداء. 
قــيـام الـعـديـد من الـزبـائن أصـحـاب .14
حـسابات الدوالر برفع دعاوى قانونية لدى
الـقضـاء اللبـناني عن حـالة جتمـيد وتقـييد
حـقـهم القـانوني في الـسحب من أرصـدتهم
الـــدوالريـــة وقــد  كـــسب تـــلك الـــدعــاوى
وصدرت قرارات قضائية لصاحلهم  إال أن
ـعـنـيـة لم تــنـفـذ تـلك الـقـرارات ــصـارف ا ا

القضائية. 
تــدهـــور وتــردي ســمــعــة الــقــطــاع  .15
ـصرفي اللبناني وفقـدان الثقة بالسلطات ا
ـصرفي عـلى وجه الدقة ـاليـة وبالـنظام ا ا
واطـن من انتقـال قرارات حجز وخـشية ا
مــدخـراتـهم ورؤوس أمـوالـهـم إلى الـعـمـلـة
الـوطـنـيـة أيضـاً  والـذي سـتنـعـكس سـلـباً

على وجود ومستقبل هذا القطاع. 
ـالـية لـلـبنـان تـوقف الـتحـويالت ا .16
ـغـتـربـ في اخلـارج عـن حتويـل الـعـمـلة ا
ـصــرفـيـة في الــصـعــبـة إلى حـســابـاتــهم ا
بالغ التي يتم ـصارف اللبـنانية أو تـلك ا ا

حتويلها لذويهم في لبنان.
كـــمــا طـــالت الـــســمـــعــة الـــعالقــات .17
ـصرفية اخلارجيـة مع لبنان والتي دفعت ا
ـراجعة عالقاتها راسلة  صارف ا بـعض ا
ـصارف الـلبـنانـية وخـاصة ـصرفـية مع ا ا
مــا يــخص ضــمــان الــكــفــاالت وخــطــابـات

الضمان وفتح االعتمادات.
قـامت وكـالـة الـتـصـنـيف االئـتـمـاني .18
ســتـانــدر آنـد بـورز  بــتـخــفـيض تــصـنـيف
الــدولــة الــلــبــنــانــيــة وكــذلك ثالث من أهم
مــصــارف لــبــنــان من تــصـنــيف  -   Bإلى
تـصـنـيف    CCCبـسـبـب ظـروف األوضاع
االقـتـصـاديـة الـصـعـبـة وعـدم قـدرتـهـا عـلى
تزايد على تـلبية ومـواجهة ضغط الطـلب ا
السيولة  وهي: [ بنك عودة ]  [ بنك بلوم
ـهـجـر ]  [ بـنك مـيـد / الـبـحـر / لـبـنـان وا
ــتــوسط ]  كــمــا احلــقـت وكــالــة مــوديـز ا
مـصرفاً رابعاً بنـفس التخفيض وهو [ بنك
بــيـــبــلــوس ] وذلك لــدفــعـه الــفــوائــد عــلى
الــودائع بــالـعــمالت األجــنـبــيـة بــالــعـمــلـة
احملـلـيـة بـسـعـر الـصـرف الـرسـمي وسـبق
ذلك فـرض عـقـوبات أمـريـكـية عـلى [ جـمال
تــرست بـنـك ] في شـهـر آب  2019التــهـامه
بــعـدم االلــتـزام بــضــوابط مـكــافـحــة غـسل
ـه خدمات األمـوال وتمـويل اإلرهاب وتـقد
ـلـيشـيـات متـهـمة بـاإلرهـاب الدولي مـالـية 
ـــصــــرف حتت واقـع تـــلك ــــا أضـــطــــر ا
الــعــقــوبــات إلى  الــرضــوخ إلـى تــصــفــيـة

أعماله   . 
كـــمـــا أنـــســـحب ذلك الـــوضع عـــلى .19
ــــؤســـســـات الــــدولـــيـــة مــــوقف الـــدول وا
انـحـة للـبـنان الـتي أصـبحت واإلقـلـيمـيـة ا
تـتريث بـعالقاتـها مـع الدولـة اللبـنانـية في
ظـل األزمـة ومـؤشــرات تـراجـع الـتـصــنـيف

صارف اللبنانية.  االئتماني للدولة وا
انــعـكـاس شــبح األزمـة الــذي يـخـيم .20
عـلى قطاعات اقتصادية كثيرة داخل لبنان:
ـســتــشـفــيـات تــعـانـي من نـقص  -بــدأت ا

ستلزمات الطبية.  األدوية وا
ئة  من - تـوقف العـمل في أكثر من  10 بـا

الشركات اللبنانية. 
- مع تـراجع احلركة الـسياحيـة وقلة إعداد
ـئة الـوافـدين إلى لبـنان فـقد أقـفلت  50 بـا
من فـنـادق لـبنـان اقـفاالً كـلـياً أو جـزئـياً مع

إغالق  265مطعماً أبوابها. 
- احملـال الـتجـاريـة تعـاني نـقصـاً حاداً في
واد الـغذائـية وذلك لـعدم الـقدرة الـسـلع وا
عــلى اســتــيــراد مــواد جــديــدة مع ارتــفـاع
أســعــارهــا الرتــفــاع قــيـــمــة ســعــر صــرف

الدوالر. 
- تـزايــد مـسـتـوى الـبـطـالـة بـشـكل مـخـيف
ا نـتـيجـة تـعطل الـقـطاعـات االقـتصـاديـة 
ـــئـــة  من دفـع إلى مـــا يــــزيـــد عن  22 بــــا
الــشــركــات إلى خــفض اعــداد مــوظــفــيــهـا
ـئـة  وبــعـضــهم قـام بـدفع بــنـسـبـة  60 بــا

وظفيهم.  نصف الراتب 
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بـالرغم من أن األزمة احلالية في لبنان ذات
مــظــاهـــر وعــوامل مــتــعــددة في جــذورهــا
وأسـبـابهـا من حـيث كونـها أزمـة سـياسـية
واقـتـصـادية ومـصـرفـية مـتـداخـلة الـتـأثـير
والـنتـائج  إال أن ما يـهمـنا فـي هذا اجملال
صرفيـة التي هو محور هـو وجهة النـظر ا
ورقـتنا هذه  والتي تتـركز في كونها  أزمة
مـصـرفـيـة  وعـلى وجـه الـدقـة أزمـة سـيـولة
دوالريــة أي ال تـوجـد أزمــة سـيـولــة نـقـديـة
فــالـلـيـرة مــوجـودة ومـتــوفـرة ولـكن األزمـة
تـنحصر بشحة عـملة الدوالر األمريكي لدى
ودع واطن ا صرفي وعدم قدرة ا القطاع ا
بــاحلـصـول عـلـى مـبـلغ وديــعـته الـدوالريـة
بـالــقـيـمـة والـوقت الـذي يـريـده كـمـا نـصت
صرفية بـذلك القوان والعقود واألعراف ا
 والــقـــول أنــهــا مــوجــودة وحتت الــطــلب
بـالـلـيرة الـلـبـنانـيـة فـهو مـخـالـفة قـانـونـية
وأخالقـية صريحـة والتفاف على احلـقيقية
ــنـطق وخــاصـة بــعـد انــخـفــاض قـيــمـة وا
ئة  مـن قيمتها مقابل الـليرة بنسبة  30 با
الـدوالر األمريكي في سوق الصرف احمللية
 ولــكن الـسـؤال األهم : هل تـبـخـرت ودائع
الــــزبـــائن الـــدوالريـــة وأيـن ذهـــبت أمـــوال
ـودعـ التي تـقارب    190مـلـيار دوالر ? ا
ـئـة  مـن تلك وال نــنـسى أن حـوالي  40 بــا
ـتـلـكـهــا سـيـاسـيـون واألخـرى ــصـارف  ا

•مـعدل الـدولرة في االقـتصـاد اللـبناني
ـئة   مـن حجم الـتداول يـبلـغ نحو   72 بـا
والــتــعـامـالت االقـتــصــاديـة وإبــراء الـذ
والـتي تتم عملـياتها مـحلياً بـعملة الدوالر

األمريكي.
ـوازنــة لـعـام 6,2  2018 •بــلغ عـجــز ا
ــئـة   من مــلــيـار دوالر وبــنـســبـة   11 بــا

الناجت احمللي اإلجمالي. 
•انـخفض مـعدل الـنمـو االقتـصادي من
ـئة   عـام  2010إلى أقل من نـسـبة   9 بـا

ئة   في منتصف عام 2019.   1 با
•تـراجـع مـؤشـر الـتـصـنـيف االئـتـمـاني
B -   لـالقـتـصـاد الــلـبـنـانـي من مـسـتـوى
إلـى مستوى          CCCعام  2019وفق
تــقـيــيم مــؤسـســة فـيــتش وكـذلك وكــالـتي
مـوديز وستـاندر آند بـورز  نتيـجة لضعف
اجلــدارة االئـــتــمــانــيــة وتــوقع انــكــمــاش

االقتصاد اللبناني في عام  2020. 
رابعاً - بوادر ومعطيات األزمة: 

يـشـهـد اقتـصـاد لبـنـان حـاليـاً نـتائج .1
وحــصـيـلــة ظـروف أزمـات مــتـراكـمــة مـنـذ
سـنـوات حـيث أدى تراجع الـنـمو وتـبـاطؤ
تـدفقـات األموال من اخلارج مع الـعجز في
يزان التجاري وتدني قيمة االحتياطيات ا
بـالعملـة الصعبـة نتيجـة استمرار األزمات
الـسـيـاسيـة وارتـفاع خـدمـة الـدين وحتمل
أعـباء هجـرة السوريـ  فضالً عن هروب
بـــــعض الـــــودائـع إلى اخلـــــارج وهــــروب
ـــســـتــثـــمــريـن وتــراجـع حــركـــة الــدورة ا
االقـتـصـاديـة بـسبب األوضـاع الـسـيـاسـية
ــسـتـقــرة  وبـروز أزمـات واألمــنـيـة غــيـر ا
مـعــيـشـيـة عـدة بـدءاً من اخلـبـز والـطـحـ
مـروراً بالبـنزين واألدوية التي يـستوردها

لبنان بالعملة الصعبة. 
فـي ظل اســـتــمـــرار تـــردي األوضــاع .2
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة بـدأت عـمـلـيات
ــودعـ ألرصــدتـهم الــدوالريـة   ســحب ا
وخـالل مدة سـتـة أشهـر  من شـهر نـيـسان
إلـى نـهـايـة شـهـر أيـلـول   2019 سـحب
أكثر من عشرة مليارات دوالر من قبل كبار
ـودع و حتـويل نصـفهـا إلى اخلارج ا
ـــــنــــازل. ووضـع الـــــنــــصـف اآلخـــــر في ا
أوقــدت االحـــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة .3
الــواســعـة  الــتي انــطــلـقت في / 10 / 17
 2019اعـــتـــراضــاً عـــلى تـــردي األوضــاع
ـعـيـشيـة واالقـتصـاديـة في الـبالد شرارة ا
األزمـة ووضـعت الـبالد في مـأزق سـياسي
واقـــتــصـــادي حــيث بـــدأت مالمح األزمــة
تـــنــكــشف وتـــتــعــمق بـــعــد إغالق أبــواب
ــرتــ كــإجــراء احــتــرازي من ــصــارف  ا

تردي األوضاع األمنية.    
شـيوع حالة الذعر والهلع على فروع .4
ــصــارف من قــبل أصــحـاب احلــســابـات ا
صارف ـصرفيـة بعد إعادة فـتح أبواب ا ا
واســـتــئـــنــاف أعـــمــالـــهــا لـــطــلـب ســحب
ــالــيــة وانــتــشــار طــوابــيـر مــدخــراتــهم ا
ـــواطـــنـــ أمـــام تـــلك الـــفـــروع من أجل ا

احلصول على ودائعهم. 
ـــركــزي اتـــخـــذ مـــصــرف لـــبـــنـــان ا .5
صارف اللـبنانية عدة إجراءات وجـمعية ا
ـواجـهـة األزمـة و تـعمـيـمـهـا عـلى كـافة
مـصـارف لبـنان  ومن خـالل التـصريـحات
والــــلـــــقــــاءات اإلعالمــــيـــــة فــــقــــد أوضح
ـواطن مـحفوظة :  أن ودائع ا ـسؤول ا
وأنـه ال تــوجــد أزمــة ســيــولــة نــقــديــة في
مــصـارف لـبـنـان فـالــلـيـرة مـوجـودة ولـكن
هـنــاك شـحـة في عـمـلـة الـدوالر األمـريـكي
ـا وأن اإلجـراءات الـتـنـظـيـمـيـة تـتـمــــثل 

يلي: 
-وضـع القيـود على سحـوبات الودائع أ
الـدوالريـة وفق دفعـات أسـبوعـية مـحدودة
بـأن ال تزيـد قيمـتها عن    1000دوالر لكل
مـودع  ووصـفت جـمـعـية مـصـارف لـبـنان
هـذا اإلجـراء بأنه إجـراء مؤقت يـهدف إلى
ــصـرفي وضـع حـاجـز حلــمـايــة الـنــظـام ا
ـنـع من مـحـاوالت تـهـريب الـعـمـلـة إلى و

اخلارج. 
-تـــقــيــيــد الــتـــحــويالت إلى اخلــارج ب

باستثناء احلاالت الطارئة. 
ـــركــزي -ســـمح مـــصـــرف لـــبـــنـــان ا ت
لـلـمـصـارف باقـتـراض الـدوالر من خـزائنه
ــئــة  لــتــلــبــيـة بــفــائــدة تــصل إلى 20 بــا
ودع شريـطة عدم حتويلها احـتياجات ا

إلى اخلارج. 
ــضـاربــة الـقــائـمــة عـلى -احلــد من ا ث
الــلــيــرة بــوقف الــقــروض الــســكــنــيـة ألن
عــمـلـيـات الـبــنـاء تـتـطــلب اسـتـيـراد مـواد
ــا يـؤدي إلـى زيـادة وســلـع من اخلــارج 
الــطــلب وخـروج الــعــمالت األجـنــبــيـة من

لبنان. 
ـصـارف من إقـراض أكـثـر من -مــنع ا ج
ئة  من ودائـعها بـالليـرة اللبـنانية  25 بـا

للقطاع اخلاص. 
-تـــقـــيـــيـــد عـــمـــلـــيـــات االســـتـــيـــراد ح
صارف لـلمـحروقـات وغيـرها لـعدم قـدرة ا
عـلى حتـويل الـلـيـرة إلى الـدوالر بـسـهـولة

ركزي.  لدى مصرف لبنان ا
ـركـزي -كـمـا أصـدر مـصـرف لـبـنـان ا خ
تـعميماً إلى مصارف لبنان بتاريخ 12 / 4
ــصـارف  2019 /يــوجــهــهــا بــأن تــقــوم ا
ـستحقة ئة  مـن الفوائد ا بـتسديد  50 بـا
قومـة بالعمـلة األجنبـية ودفعها لـلودائع ا
ـســتـحـقـيـهـا بـالـعــمـلـة احملـلـيـة وبـسـعـر

الصرف الرسمي في البنوك.
 ووصـف وزيـر االقــتـصــاد الـلــبـنــاني بـأن
ــركـزي تـتـرجم ســيـاسـة مـصــرف لـبـنـان ا
إجــراءات طـوار اقــتـصــاديـة تــهـدف إلى
ضــبط الــوضع الــنــقــدي والــتـخــفــيف من
الــنـزيف احلـاصل في ظل تـراجع تـدفـقـات
الـتـحويالت من اخلـارج وتأمـ احتـياطي
ركزي صرف ا كن ا بـالعمالت األجنبيـة 
مـن الـدفــاع عن الـلــيـرة وكــسب الـوقت من
ـالي في ظل أجـل احلـفــاظ عـلى الــنـظــام ا

االقتصاد الريعي في لبنان. 
ويــبـدو أن إجـراءات مـصــرف لـبـنـان .6
شكلة بل زادتها ركزي لم تعالج جوهر ا ا
صـعـوبـة وتـعـقـيد  وانـعـكـست سـلـبـاً على
كـافة مرافق وقطـاعات االقتصـاد اللبناني
فـبالرغم من تعسفها ومخـالفتها القانونية
ـودع إلى مــبـلغ وديـعـته فـي حق وصـول ا
واحلـصول عـليـها في أي وقت يـشاء  فأن
تــقــيـيــد عـمــلــيـات الــسـحـب تـلك أدت إلى
صرفيـة الداخلية جتـميد كافـة العمليـات ا
ــزيــد من واخلــارجــيــة وبــالــتــالي خــلق ا
صارف االنـكماش االقتصـادي لعدم قدرة ا
عـلى تلبية تـلك العمليات وتـغطية حاجات

االقتصاد الوطني. 
دخــول بــعض الــعـمالء إلـى الـبــنـوك .7
والــقـيــام بـعــمـلــيـات عــنف وكـســر األثـاث
وحــرق أحـد الـفــروع مع تـوجـيـه الـسـبـاب
لـلـمـوظفـ احـتجـاجـاً عـلى قيـود الـسحب
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تـهـدف هـذه الـدراسـة إلى تـسـلـيط الـضوء
ــصــرفـيــة فـي لــبــنـان عــلى واقـع األزمــة ا
وحتــلــيل مــكــونــاتـهــا وحتــديــد اخملــاطـر
الـنـاجمـة عـنـها بـهـدف التـعـرف على بـيـئة
تـــلك األزمـــة والـــظـــروف احملــيـــطـــة بـــهــا
السـتـخالص الـدروس والعـبـر واالستـفادة
ـسبـبة لـلوقوع مـنهـا في جتنب الـعوامل ا
ـــارســـاتـــنـــا فـي تـــلك اخملـــاطـــر ضـــمن 
صرفي ـصرفـية واحلـفاظ على الـقطـاع ا ا

العراقي من تكرار هذه اخملاطر.
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تـبلـغ مسـاحة لـبنان    10,450كم  2وعدد
سـكـانه    6,9 مــلـيـون نـسـمـة إضـافـة إلى
غتـرب خارج لبـنان والذين يصل أعـداد ا
عـددهم إلى    15 مـلـيون نـسمـة يتـوزعون
عـلى مـنـاطق عـديـدة حول الـعـالم وخـاصة
ـتــحــدة  كـنــدا  اســتـرالــيـا  الــواليــات ا
أوروبـا  أفـريقـيا  دول اخلـليج الـعربي ..
وقع جغرافي وغـيرها    ويتـمتع لبنـان 
مـنفـتح على الـعالم الـغربي ويعـتبـر بوابة
ــتـــقــدم في أوربــا الـــعــرب عــلى الـــعــالم ا
صرفي في وأمـريكـا  وقد تطـور القطـاع ا
هـذا البلد بشكل كبير عبر ما يتمتع به من
سـريـة مـصرفـيـة ونـظم حتويـالت متـقـدمة
وانــفـتـاح عـلى الــعـالم اخلـارجي مع قـدرة
عـلى التـطور الـسريـع ومواكـبة الـتطورات
ية فضالً عن قدرته على التكنولوجية العا
ـالـيـة الـصـمـود والـثـبـات بـوجه األزمـات ا
والـتحديات الداخـلية التي مرت بـها لبنان
مـن أزمــة بـــنك أنـــتـــرا عــام  1966وأزمـــة
االجـتـيـاح عام   1982وكـذلك أزمـة احلرب
األهـليـة التـي استـمرت طوال  16عـاماً من
 1975ولـــــغــــايــــة   1990وبـــــالـــــرغم من
اسـتـمرار حـالـة عدم االسـتـقرار الـسـياسي
إال أن هـــذا الــقــطـــاع ظل صــامـــداً وأثــبت
ـهــنـيــة رغم جـمــيع الـتــحـديـات جــدارته ا
والـظروف األمـنيـة والسـياسـية الـتي مرت
ــوجب هـذه بــهـذا الــبــلـد والــذي أصـبح 
ـقـومـات مـركـزاً مـالـيـاً مـهـمـاً في مـنـطـقة ا
وذجاً لثبات االستقرار الـشرق األوسط و
الذ اآلمن جلذب الـودائع احمللية ـالي وا ا

واألجنبية. 
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ـصـرفي فـي لـبـنـان هــيـكل اجلـهــاز ا .1
يـتـكون من    62 مـصرفـاً بضـمنـها فـروعاً
ــصـارف عــربـيــة وأجـنــبــــيــة عـامــلـة في

لبنان. 
حــجـم األصــول اجملــمــعــة لــلــقــطــاع .2
ــصـرفي حـوالي    408 تــريـلـيــون لـيـرة ا
أي مـا يعادل    254 مـليار دوالر لـبنـانية 
ــثـل أكــثــر مـن أربــعــة أمـــريــكي  وهـــو 

أضعاف الناجت احمللي اإلجمالي. 
ـصـارف مـا حــجم الـودائع في تــلك ا .3
يقارب    292تـريليون لـيرة  أي ما يعادل
ـئـة  من       193,6مـلـيـار دوالر    72 بـا
ثل هـذه الودائع بالدوالر األمريكي الذي 

معدل الدولرة للودائع. 
حـجم القـروض والتـسلـيفـات حوالي .4
  144تـريلـيون لـيرة  أي مـا يعادل  96,3
ـــئـــة  مـن هـــذه مــــلـــيـــار دوالر    69 بــــا
الـقروض بالدوالر األمريكي  معدل الدولرة
لــلـقـروض   مــنـهـا    62 مــلـيـار لــلـقـطـاع

اخلاص و   34,3مليار للقطاع العام. 
ـلـكـية    35تـريـلـيون حـجم حـقـوق ا .5

ليرة  أي ما يعادل    23,4مليار دوالر. 
إجـمــالي األربـاح الـصـافـيـة لـلـقـطـاع .6
ـصرفي في نهاية عام   2018 نحو  3,6 ا
تـريـلـيـون لـيـرة أي مـا يـعـادل  2,4مـلـيـار

دوالر. 
ـــصــارف  1047 عـــدد فـــروع تـــلك ا .7
فـرعاً داخل لـبنان و 388فـرعاً في  32بـلداً

خارج لبنان. 
وجودات مـعدل  الـعائـد / متـوسط ا .8

ئة .  صارف بلغ نسبة   0,9 با لتلك ا
مــعــدل  الــعـائــد / مــتــوسط حــقـوق .9
ـصارف بـلغ نـسـبة  10,1 ـلـكـية  لـتـلك ا ا

ئة .  با
قـــيـــمــة حتـــويالت الـــلـــبــنـــانـــيــ .10
ـــغــتـــربــ حــوالي    7,8مـــلـــيـــار دوالر ا
أمـريـكي لـعام  2018والـتي شـكـلت نـسـبة
ـئـة  مـن إجـمالـي الـناجت احملـلي  14,5 بـا

اللبناني. 
ـصـارف في لــبـنـان عــدد مـوظـفـي ا .11

 . بحدود    25,260موظفاً
ـتــعــثـرة تــبـلـغ نـســبـة الــقــروض ا .12
ــــئـــةمـن إجـــمــــالي الــــقـــروض  14,5 بــــا
ـصـرفيـة ويعـود أغـلبـهـا إلى ما قـبل عام ا

 .2011
صرفية:  متوسط نسبة الفوائد ا .13
الدوالر نـوع الفـوائد الـليـرة اللـبنـانية  

األمريكي 
ـئة الـفـوائد الـدائـنة عـلى الودائع 9 بـا

ئة   6,5 با
ـدينـة عـلى الـقروض 10,75 الـفـوائـد ا

ئة  ئة  9,5 با با
الي:  أبرز مؤشرات الشمول ا .14

ئة   مـن الراشدين في لبنان ?? با  59 
لديهم حسابات مصرفية. 

ـصـرفي وصل ??عـدد عـمالء الـقـطـاع ا
إلى مليون عميل. 

ATM عــدد أجـهــزة الـصـراف اآللي??
  3910جهازاً منتشرة داخل لبنان. 

ــــصـــرفي =  24فــــرع ??االنــــتـــشــــار ا
مصرفي لكل  100,000نسمة. 

ــؤشــرات االقـــتــصـــاديــة في أهـم ا .15
نهاية عام  :2018

•بــلغ حــجم الـنــاجت احملــلي مـا يــقـارب
  56,6مـــلــــيـــار دوالر  ويـــعـــتـــمـــد عـــلى
ـولـدة لإليـرادات الــقـطـاعـات األسـاســيـة ا
وهـي  مــبــيـــعــات الـــعــقــارات - أنـــشــطــة
نح الـسيـاحة - التـحويالت اخلارجـية - ا
ـسـاعدات الـدوليـة الـبالـغة بـحدود 5,4 وا

مليار دوالر سنوياً .  
ـركزي ـصـرف ا •بـلـغت احـتـيـاطيـات ا
الــلــبـنــاني في عـام   2018مـن مـوجـودات
بـالعمالت األجنبية    39,7مليار دوالر مع
احــتــيـاطـي الـذهب    11,8مــلــيـار دوالر 
والــتي انـخـفـضت تـلـك االحـتـيـاطـيـات في
نــهـايــة عـام  2019إلى    25مــلــيـار دوالر

جراء األزمة. 
•بــلغ حــجم الــدين الــعـام    86مــلــيـار
ئة   من دوالر وبـنسـبة أكـثر من   150 بـا
إجــمــالي الــنـاجت احملــلي اإلجــمــالي وهـو
ثـالث أعـلى معـدل في الـعالم  بـعـد اليـابان
والــيــونــان وأعـلى بــكــثــيـر مـن الـنــســبـة
ـعيارية الدولـية للدين العـام البالغة  60 ا

ئة   .  با
•خـدمـة الـدين  أقـساط + فـوائـد  بـلغت
مـعدل    5,5مـليـار دوالر سنويـاً تسدد من

ركزي.  احتياطيات مصرف لبنان ا
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بغداد

ونـحن في أشـد حاالت الـضـيق والقـلق من هـذا الـوباء جـلـسنـا في حـديـقة الـبـيت
تـذكرنـا أيام زمـان وكـيف كنـا نـقضي عـصريـات الـصيف اجلـميـلـة عنـدما الـفتـاك
ـهفة نخـرج من السـرداب البـارد إلى باحـة احلوش احلـارة والعـرق يتـصبب مع ا
روحـة األرضية وكيف وفي أحـسن األحوال مع ا صـنوعة من اخلوص اليـدوية ا
ز) وتـلك األحـاديث اجلـميـلة ـهيَّل عـلى الـفحـم أو ( البـر كـنـا نسـتمـتع بـالشـاي ا
واليـوم مع احلـدائق الغـنّـاء والهـواء الطـلق إال أن هـمومـنا اخلالـية من الـهمّ والـغم
ـتعـاقبة كثـيرة وشتى خـصوصـاً من الكـورونا الوبـاء اخمليف في ظل احلـكومات ا
الفـاشلـة التي سامت الـعراقـي سـوء العـذاب والتي لم تـستـطع التـعامل مع هذه
ـسؤولـ عن النـظام الـصحي تـابعـ ألحزاب اجلائـحة بـالشـكل الصـحيح ألن ا
تاجرة بأرواح الناس أو حيث تعاملوا مع هذا الوباء بطريقة ا األسالم السـياسي
أنهم غـير كفؤين وتعوزهم اخلـبرة األدارية والفنيـة لذلك إزدادت األصابات بشكل
مــخــيف وجتــاوزت اخلــمــســة آالف إصــابــة مع الــوعي الــضــعــيف لــلــمــواطــنــ
واألستـخفاف بـهذا الوبـاء الفـتاك في الوقت الـذي إنخـفضت فيه عـدد األصابات
تبعـة في تلك الدول كان هذا هو في الدول اجملـاورة بسبب األجراءات السلـيمة ا
ـتردي حـديـثـنـا الـذي لم يـخـرج عن هـذا األطـار وعن سـوء األدارة وعن الـوضـع ا
وكيـفيـة اخلالص وماهو احلل  أحـد اجلالـس قـال( خلصتْ رواحـنه وماأعـتقد
نشـوف الفرج إنـتظرنه كل هـالوكت وخلـصنه من صدام وكـلنه راح نرتـاح تاليهه
فـوك احلــمل تـعالوه هم كــورونه وهم هـاي الــوجـوه الـكــاحلـة وين نــنـطي الـوجه

ماأدري)٠لذلك مسكتُ قلمي وكتبت٠
إلى:

ــعــمـورة زُمـي أشـواككِ الـتـي أخـافـتْ الـنــاس في كل أرجــاء ا ــقـيــتــة  كــورونــا ا
فـلديـنا مـايكـفـينـا من عمـائم السـوء أقـلهـا أكثـر خطـراً على وإبـتعـدي عن الـعراق
اليـ مـصـوبـة بـأجتـاه الـنـاس من أشـواكك الـتـســعـة عـشـر ولـديـهم أشـواكــاً بـا
بـسـطاء الـعراقـي قـوموا يـاعراقـي وقـاومـوا كورونـا الفـايروس وكـورونا عـمائم

فهل من مجيب?٠٠٠  السوء فالقادم أسوء
يوماً في السبعينيات كنا نتطارد شعرياً فذكرتُ:

حجبوكِ عن مُقلِ العبادِ مخافةً
من أن تُخدشَ خَدَكِ األبصارُ
فتوهموكِ ولم يروكِ فأصبحتْ
من وَهْمٍهِمْ في خدِكِ اآلثارُ

٠٠٠٠٠٠٠
تـطارد مـعي شعـرياً يُصـفق وقال لـم أسمع هـكذا شعـراً من قبـل وإنطلق فقـام ا
إلى محـبوبتـه على شُـباك بـيتهـا ليُـسمـعهـا هذين الـبيـت ٠٠٠٠ أين نـحن من تلك
واحلـرس األيــام اخلـوالي تُـعــسـاً لـلـعــقـائـد واأليــدوجلـيـات تُــعـسـاً لـزمـن الـبـعث
القـومي  تُـعسـاً لـزمن أحزاب األسالم الـسـيـاسي نعم لـلـعقل احلـر خـارج أطار

األيدوجليات ٠٠٠ ومع :
إن كنتَ محترماً حقي فأنت أخي 

آمنتَ بالله أم آمنتَ باحلجرِ
٠٠٠٠

أُخـاطـبــكم يـاعـراقـيـون ٠٠٠ يــاعـراقـيـ ٠٠٠ يـاعـراقـ
بالـرفع مرةً فأنـتم مرفوعـون وبالنـصب أخرى ساعدكم
اللـه وباجلـرِ والـكـسـر فـأنـتم سـتجـرون َمنْ جـركم إلى
سوء الـعاقبة وسـاءت مصيرا  وهـذا اليوم ليس بـبعيد

فهل من مُتعظ (مُتعض)٠
وإلى عصرية جنفية مع زامل سعيد فتاح٠
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يـلـجـأ كـثـيـرون إلـى تـبـريـر الـفـشل أو تـعـطـل عـمل الـدولـة الى وجـود "الـدولـة
الـعـمـيـقة" فـي إشارة واضـحـة إلى حتـكم قـوة تـوازي الـدولـة أو تـنـافـسـها أو
ا ـفـهوم من وجـود قـوة ال تـوالي الـدولـة بعـمـلـهـا ور تـتفـوق عـلـيـها. يـنـطـلق ا
تـقاطـعـهـمـا ويـنـصب عـمـلـهـا بشـكل إنـفـرادي لـعـرقـلـة عـمل الـدولـة ويؤسس
ـؤسـسـات أو يـسـتـخـدمـهـا خلـدمـة جهـات بـذاتـهـا دون مـراعـاة مـا يـنـجم من
إنعـكـاسات سـلبـيـة على الـدولة وشـعـبهـا وتؤسس حملـمـيات طـبيـعـتهـا حمـاية

مصالح خاصة ويقصد بها فساد إداري لصالح تلك اجلهات.
وَرَدُّ اإلتـهام أو حتـديـد الـدولـة العـمـيـقـة علـى لسـان مـعـظم الـقوى الـسـيـاسـية
والـشعبـية وكـأن الدولة بـقوانيـها وأفـعالهـا تشـبه األمواج الصـغيـرة وال تمثل
ـثل ـثل عـمق الـدولـة أو نـتـائـجـهـا ومـا يـظـهر ال  الـعـمق ومـا هـو ظاهـر ال 
وفي العمق احلقيقي الواقعي للدولة والظاهر إنعكاسات ردود حـقيقة الدولة 

ا مخالف له. أفعال أو تمويه ال يعبّر عن كل ما يحدث ور
في ظـاهـر الـعــمل الـسـيـاسـي أمـواج مـتالطـمــة مـتـصـارعــة وحـاالت هـيـجـان
بـإنفعاالت ذاتية أو تأثيرات خـارجية حكمتها عوامل عـدة غايتها شخصية ال
بل هي في حــال تـلـون وتـخــرج من أزمـة لـلـدخــول في غـيـرهـا تـمـلك ثــابـتـاً 
تـفوقـها مـسـاحةً وعـمقـاً. يتـضح أن لـظاهـر الـعمـليـة السـيـاسيـة واإلدارية في
وكما يـبدو فإن لـهذا السـطح إرتباطـاتٍ وعمقاً الـدولة سطـحاً شديـد اخلالف 
تـنطلق منـها ومعـظم األطراف تشارك بـشكل مبـاشر أو غيره بـإيجاد حاالت
االشـتباك إالّ أنهـا تطلق تـسميـة الدولة الـعميـقة وكأنـها سبب لـكل ما يحدث
سـؤولية وترمي االتـهام على مـاهو غير واضح بـينما تـنصالً منهـا من تلك ا
تــتــحــاشى ذكــر الــواضح الـذي يــقــر بــوجــوده الــقـاصي والــداني مــنــتــفــعـاً
. أسست القـوى السياسـية وغيرهـا شبكات عـميقة في كل حال ال ومـتضرراً
تـنـفصل عن ظـاهـرهـا وما هـو واضح ال يـخـطط له بـالعـلن وكل يـعـلن رفضه
ارسها أو يجيزها لنفسه وبذلك التنصل عن أن ظاهر الفوضى ألفـعال هو 
الـسياسـية واإلدارية اليـرتبط بـتخطـيط عميق هـو تنـصل من حتمل مسـؤولية
الـبحث عن حلول للـمشكالت سواء كان طـرفاً فيها أو يعـرف أين تكمن عقدة
فتعلة أنتجت فوضى مـشكلتها. إن ظاهرة اخلالفات الـسياسية احلقيقيـة وا
ا أن ظـاهرها مرتبط بـعمقهـا فإن في العراق فوضى في الـواقع العراقي و
ٍّ لتلك الدولة وبأن عـميقة ولو أنهـا كانت دولة عميـقة أو أن طرفاً واحداً متـ
مـشـروعه لـلظـاهـر سـواء كـان سـلـبـاً أو ايجـابـاً وبـذلك ال قـوة لـوحـدهـا حتكم
الـدولـة العـمـيقـة ولـكل منـهم أهـدافه وأدواتـها ومن خالل
صـراع في الـعمـق أنتـجت فـوضى الـدولة ولـكن كـما
يـبــدو أنـهــا فــوضى عـمــيــقـة ومن الــصـعـب الـتــكـهن
بـأعـماق بـعضـهـا التي تُـظـهر اإلصالح في اإلعالم

وتبطن أهدافاً لفوضى عميقة.
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دعـت دائـرة الــفـنــون الـعــامـة الــفـنــانـ
ـعـرض (ملـحـمـة اخلـلود) لـلمـشـاركـة 
الـذي سـيـقـام بــالـتـعـاون مـع مـجـمـوعـة
فونيم للثقافة والفنون الشبابية.وحددت
ــوافق الــرابع الــدائــرة يــوم األربــعــاء ا
ــقــبل آخــر عـــشــر من تــشــريـن األول ا
مـوعد لـتسـلم األعمـال الفـنيـة. واشارت
ــعـــرض ســيـــســلط الـــدائــرة الـى (أن ا
الـضــوء عـلى مــعـركــة الـطف اخلــالـدة
والـتـي سـبـق أن أقـامت دائــرة الــفــنـون
قبـل أيام معرضـًا فنياً الـكترونيـاً كبيراً

عركة اخلالدة). عن هذه ا
الى ذلـك اطـــلــــقـت الـــدائــــرة االربــــعـــاء
ـاضي مـعـرضـهـا الـفـني االفـتـراضي ا
رقم 150 لـلفنان الـتشكـيلي كاظم ابو ا
مــدين و ضم 15عــمالً جتـســدت فــيــهـا
إبــداعــات فــنـيــة لــلــفــنــان عــبــر خـزيــنه
الــصـــوري الــثـــر بــجـــمــالـــيــة الـــفــكــرة

ضمون. وا

واهب سرح في موسمه للعام اجلاري تضمن ورش شبابية إلكتشاف ا rÝu∫ نشاطات منتدى ا
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ان { نـيويورك  –وكاالت - اعـتذر مايـكل تشا
قـاتل جون لـينون لـيوكـو أونو أرملـة عضـو فرقة
الـــبــيــتــلـــز بــعــد مــضي  40 عـــامــا عــلـى مــقــتل
ـان قد أطـلق  4 رصـاصـات لـيـنـون.وكـان تـشـا
عـلـى لـيـنـون خــارج شـقـته في حي مــانـهـاتن في
ان نيويورك عام 1980 . وقد رفض طلب تشا
لإلفـراج عـنه وذلك لـلـمرة احلـاديـة عـشـرة بـعد
أن نـــاقـــشت جلـــنــة قـــضـــائــيـــة طـــلــبـه الــشـــهــر
ـان خالل جلسـة االستماع اضي.وقـال تشا ا
إنه قتل جنم الـروك الـذي كان يـبلغ األربـع من
الـــعــــمـــر مـن أجل الــــشـــهــــرة وإنه يــــســــتـــحق
اإلعـدام.وأضـاف أنه يـفكـر في الـفـعل اخلـسيس
طـوال الوقت ويـتقـبل إمـكانـية بـقائه في الـسجن
ـان لـلـجـنـة االسـتـمـاع طـوال حـيـاته.وقـال تـشـا
ـة الـتي (أريـد أن اقـول إنــني آسف عـلى اجلــر
ارتكـبـتـها وال عـذر لي في مـا فعـلت لـقد فـعـلته
من أجل مجـد شخصـي. أعتقـد أن قتل شخص
ــكن ارتــكـابــهــا.كـان ــة  بــريء هــو أسـوأ جــر
مـشهـورا جدا. لم أقـتـله بسـبب شخـصيـته. كان
يـحب عـائــلـته  وكـان أيـقـونــة. كـان يـتـحـدث عن
أشــيــاء نـــتــحــدث عــنـــهــا اآلن. قــتــلـــته ألنه كــان
مـشهـورا جـدا وهـذا هـو السـبب الـوحـيـد كنت
أبغي اجملـد من ما فعلته وكنت أنانيا).وورد في
الـوثـائق (أن اللـجـنـة رفضت طـلـبه لإلفـراج على
أسـاس أنه يـتـنـاقض مع سالمـة اجملـتـمـع).وكان
ـان فـي سن اخلـامــسـة والــعـشــرين حـ تـشــا
ته وهو اآلن في اخلامسة والست ارتكب جـر

ـنـشـأة الـتي مـتـزوج وزوجـته تـقـيم بـالـقـرب من ا
يـقـضي فـيـهـا عـقـوبــته مـنـذ ثـمـاني سـنـوات.وقـد
وصفه من رآه في جـلسة االسـتماع مـؤخرا بأنه
شديد التدين ومسيحي متفان.وكان قاتل لينون
يــحـمل روايــة جي دي ســالـيــنـجــر احلـارس في
تـه وفسر ذلك حقل الـشوفـان ح ارتكـب جر
بــأنه كـان يــعــيش حــالـة الــوحــدة والـعــزلــة الـتي
تـعيشـها الشـخصيـة الرئيـسية في الـرواية.وكرر
أنـه يسـتحق اإلعـدام لكن عـقوبـة اإلعدام ألـغيت
في واليـة نيويورك عام 2007 ولم تـنفذ مـنذ عام
ـان حـ تخـطط قـتل شـحص 1963وقـال تـشـا
مــا بـــوعي وأنت تــعــرف أنـه عــمل خــاطئ فــهــذا
يتـسحق عقوبة اإلعدام في رأيي.وح سئل
إن كــانـت الــعـــدالـــة قــد حتـــقـــقت قــال
ان إذا قرر أنتم والقانون تشـا
أن تـتـركـوني هـنـا لـبـقيـة حـيـاتي
فـإنني لن أشكو من ذلك.وقالت
الـلـجـنـة الـتي نـظـرت في طـلب
اإلفـــراج عـــنـه إنـــهـــا وجـــدت
إشـارته إلى أن العـار يـجلب

لك اجملد مزعجة.

في عام  1989 كنت انـتظر بـفارغ الـصبـر مسـلسل (األمـاني الضـالة)  حتى
سلسل حيث اشاهد الفنانة الرائعة هـديل كامل التي جسدت دور ندى في ا
ـال واجلشع والـنفاق الطيـبة وحب اآلخـرين في وسط أقارب هـمهم الـوحيد ا

واحلسد واحلقد .
في وقتها كنت مثـل مالي العراقي نـتعاطف مع هديل كامل والـفنان جعفر
ـثلون احليـاة الفاضلة واألخـالق احلميدة التي ـسلسل انهم  السعدي في ا
يجب ان تـنتـصر وان طـال الزمن .وتـمـر األيام والـسنـ وأنا اتـابع هديل من
خالل الشـاشة الـتلفـاز وإعجـابي يزداد مع كـل تألق  جـديد لهـا في اي عمل

فني حتى اطلق عليها الفنان الراحل فاضل خليل لقب (فيروز العراق) .
  قبل  ثالثة سنوات وبالتحديد سنة 20107 أرسلت لها رسالة طلبت  اجراء
حـــوار  صـــفـــحي مـــعـــهـــا في صـــحـــيـــفـــة (الـــزمـــان) واعـــتـــذرت بـــكل أدب
اذا تذكـرتها وكتـبت لها رسـالة (صباح النشغالـها.واليـوم صباحا ال اعـرف 
اخلير ألم يـحن الوقت إلجـراء لقاء صـحفي وأتـمنى أن ال يكـون طلـبي الثاني
كاالمـاني الـضـالـة حـيث تـألـقت في اداء دورك) .وبـعد بـلـحـظـات جـاءني الرد
(أوال اريد مـنك نسـخـة من كتـابك وعلـيه اإلهـداء والتـوقيـع . ثانـيا اعـتذر اني

ة  ثالثا بكل تاكيد ال مانع لدي من مشفت الرسائل القد
اجراء حوار صحفي  وكل الهال).

يـز مع الـفـنـانة الـدكـتـورة هديل ×انتـظـروني وحـوار  
كامل على صفـحات (الزمان ) قـريبا وسيـنشر احلوار

في صفحتي أيضا .

شكرا لها من القلب.

b UI « 5 Š

ي الـعـراقي تـلـقى كتـاب شـكـر من االحتـاد الـعام االكـاد
ـا قـدمـه لالحتـاد من دعم لالدبـاء والــكـتــاب في الـعــراق 
وتسـهيل مهـام مشـروع االحتاد بـطبـاعة الـكتب في دائرة

الشؤون الثقافية العامة عندما كان مديرا عاما للدار.

‰UL  UOÝ¬

نـائب نـقـيب الــفـنـانـ الـعـراقـيـ
تــلــقت تــهــانـي االوســاط الــفــنــيـة
واالعالميـة لشـفائهـا من فايروس
كورونا متمن لها دوام العافية.

tK «b³Ž ÍbN  d Uþ

وظف في وزارة الـثقـافة والـسيـاحة واالثـار العـراقية  ا
هام رئاسة هيئة السياحة وتلقى امنيات زمالئه تكلـيفه 

وفقية. في الوزارة با

qOKš rO J

ـمثل الـسوري  يـستـعد لـلعـودة الى دبي للـبدء بـتصـوير ا
نصة) وتدور قصته في فلك اجلزء الثاني من مسلسل (ا
ـعلـومـات وهـيـمـنـة وسـائل الـتـواصل عـلى احلـياة حـرب ا

عاصر. في الزمن ا

wHOHŽ .d

صري عقد جلسـات عمل مع اخملرج سامح عبد مـثل ا ا
ـؤلف أمـ جـمـال إسـتـعدادا لـدوره فـي فيـلم الـعـزيـز وا

(مطبعة هرم) ويشاركه بطولته خالد الصاوي.

 —UBI « ‰«u½

ـؤسـسة ـتـرجـمـة والـروائـيـة االردنيـة صـدرت لـهـا عـن ا ا
العـربـيـة لـلـدراسـات والـنشـر روايـة بـعـنـوان (احلب ثـالـثاً

توسط. وأخيراً) وتقع في 152 صفحة من القطع ا

Í—u³'« .d  sÝuÝ

عـمـيــدة كـلـيـة االدارة واالقـتـصـاد فـي جـامـعـة الـقـادسـيـة
ـاضي ندوة افتـراضية اعلـنت ان الكلـية اقامت الـثالثاء ا
بـعـنـوان (االثـار االقـتـصـاديـة واجلـيـوسـتـراتـيـجـيـة لـلـربط
الـسـكـكي بــ الـعـراق والـكـويت ومـسـتــقـبل مـيـنـاء الـفـاو

الكبير).

włU½ …Ëd

ـصـرية نـشرت عـلى صفـحـتهـا على أحـد مواقع ـمثـلة ا ا
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي صـورة لـهـا بـرفـقـة والـدهـا مـعـلـنـة

وفاته وتلقت تعازي زمالئها ومتابعيها.

ديـجــيـنـيـريس شـخـصـيـا حـتّى لـو أن
كن إعـفاؤها الـبعض اعـتبـروا أنه ال 
بـــالــكـــامل مـن هــذه االنـــتــقـــادات.وقــد
تسببت هذه االتهامات بتشويه صورة
ـمــثـلــة الـكــومـيــديـة ديــجـيــنـيــريس ا
الـــســابــقــة الـــبــالــغــة  62عـــامــا الــتي
يــتـمـحـور بـرنـامـجــهـا الـذي يـبثّ عـلى

ـقــدّمـة { نــيـويــورك (أ ف ب) - ردّت ا
الـفكاهية األمريكيـة إيل ديجينيريس
لــــلـــــمــــرّة األولى عــــلـى مــــزاعم حــــول
مــضـايـقــات سـائـدة في أجــواء الـعـمل
تـطال بـرنامجـها مـقرّة بحـصول زلّات
ومـــــؤكّـــــدة إجــــراء الـــــتـــــغـــــيـــــيــــرات
الالزمـة.وكثـيرة كـانت االنتـقادات التي
وجّــهت إلـى بــرنــامج إيــلــ احلـواري
الـرائج جدّا بـشأن أسـاليب إدارة طاقم
الـعمـل منـذ انقـطاع الـبثّ في منـتصف
آذار بـــســـبب الــوبـــاء.وفي مـــنـــتــصف
نــيـسـان  أفـادت مـجـلــة فـرايـيـتي بـأن
أفــرادا من الـطـاقم الــتـقـني لــلـبـرنـامج
اشـتـكـوا من اسـتـئـنـاف الـقـيّـمـ عـلى
اإلنــتــاج الــتــصــويــر في مــنــزل إيــلـ

ديـجـينـيريـس من دون أغلب األعـضاء.
وفي تـموز  نـشر موقع بـازفيد تـقريرا
يـسـتـند إلى شـهـادات أعـضاء سـابـق
مـن طـاقم الـبـرنـامج كـشف الـنـقـاب عن
أجــواء الـعـمـل الـسـامــة. ولم يـكن هـذا
الــتــقـريــر يــتــضـمّـن أي شـهــادة تــلـوم

{ اســطــنــبـول  –وكــاالت - أحــتــفـلت الــنــجــمـة
التركية سونغول أودان بعيد ميالد زوجها رجل
األعـمال أرمان بيشيكجي اذ نشرت عدة صور
لـهــا بـرفـقـته عــلى حـسـابـهــا اخلـاص عـلى احـد
مـــواقع الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي ووجّـــهت من
خاللــهـا الـتــهـنـئــة له. و احـتـفــلت أودان مـؤخـرا
بــزواجــهــا من حــبــيــبــهــا رجـل األعــمــال أرمـان
بـيشيكجي في عرس بسيط أقيم في منزل عائلة
أرمـان في بـشيـكـتاش واقـتـصر احلـضـور على
قـرب مع اتخاذ كل افـراد العائلـة واالصدقاء ا
اإلجـراءات الـوقـائـيـة للـحـد من انـتـشـار فـيروس
ـسـتجـد كـوفـيد-.19وظـهـرت سـونـغول كـورونـا ا
بفستان زفافٍ أبيض بسيطا مع أكمام طويلة. 
ية عـلى صعيـد آخر فاجأت مـصمم األزياء الـعا
ـتـابـعــ عـبـر صـفــحـتـهـا فـيــكـتـوريـا بــيـكـهــام ا
اخلـاصة عـلى أحد مواقع الـتواصل اإلجـتماعي
بـنشـرهـا صورة عـارية لـعارضـة أزياء من أجل
الــتـرويج جملـمــوعـتـهــا اجلـديـدة خلــريف وشـتـاء
وضـة في لندن  2021 ولـلمـشاركة في أسـبوع ا

قــنــاة ان بـي سي حــول قــيم الــطــيــبــة
واإلنـسانية مع اعتماد شعار بي كايند
(كـن طــيّب الــقــلـب). وبــعــد أشــهــر من
الـــتــكّـــهــنـــات حـــول احــتـــمــال إلـــغــاء
الـبرنامج ردّت إيلـ التي لم تدل بأي
تـصـريح مـنـذ انـدالع اجلـدل عـلى هذه
ــزاعم.وهي أكّـدت في احلـلـقـة األولى ا
ــوسـم الـثــامن عــشــر لــلــبـرنــامج من ا
إجـــراء الـــتــغـــيـــيـــرات الالزمـــة وفــتح
صــفــحـــة جــديــدة.وتــمّت إقــالــة ثالثــة
مــنـتـجــ ذكـرت أسـمـاؤهـم في تـقـريـر
ذيـعة احلـائزة بـازفـيد في آب.وقـالت ا
ي والـتـي تـولّت إحــيـاء  30جــائــزة إ
حـفل أوسكار في  2007 و 2014 علمت
بـأمور مـا كان يـنبـغي أن حتصل. وأنا
ـسـألـة عـلى مـحـمـل اجلـدّ وأريد آخـذ ا
ن يـعـنـيه األمـر). أن أعــرب عن أسـفي 
وأردفـت (ال أظنّ أنه كان في وسعي أن
أخــــدعــــكم كلّ يــــوم مــــنـــذ  17عــــامـــا.
واحلــقــيـقــة هي أنــني حـقّــا الــشـخص

الذي ترونه على التلفزيون).

والــذي سـيــقـام بــشـكل افــتـراضي ورقــمي هـذا
الــعــام بــسـبـب تـفــشي فــايــروس كــورونــا حـول
الـعالم.ونشرت صـحيفة ديـلي ستار البـريطانية
الــصــورة الـتـي نـشــرتــهــا بـيــكــهـام  46 عــامًـا
إلعـطـاء نـظـرة خـاطـفة حملـبـيـهـا عن مـجـمـوعـتـها
ـوديل تـرتـدي اجلـديــدة حـيث شـاركت مـقــطـعًـا 
قالدة ضــخـمــة وسـروال جـيــنـز و تــوب شـفـاف
يـظهر جسـدها مخالـفة قواعد عـدم التعري التي
تـنص عليهـا قوان التـطبيق. الى ذلك صدمت
ـتـابـعـ عـبر يـة كـاردي بي ا الـنـجـمـة الـعـا
صـــفــحـــتــهـــا اخلــاصـــة عــلى أحـــد مــواقع
الـتواصل اإلجتماعي بعد أن نشرت صورة
وهي حتــضـر لـتـنـاول وجـة الـعـشـاء والـتي
ـــربى كـــانت عـــبـــارة عـن ســـانـــدويش من ا
ــزوجــة بـالــصــراصــيــر وعـلّــقت عــلــيــهـا
بــالـقـول: (تــصـبــحـون عــلى خـيــر). وتـفـاعل
ـتابعون مع الصورة بشكل كبير إذ أعرب ا
الـعـديـد مـنهـم عن إشمـئـزازهم من تـصـرفـها

هذا.
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ـكنك أن تفعل ثق في احمليطـ بك بشكل كـبير فلن 
كل شيء بنفسك. 
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تطلبات هناك  حتتاج لـوقت إضافي في تلبية بعض ا
فرصة لالرتباط العاطفي. 

Ê«eO*«

قـد جتـد الـعـون الالزم في قـريب مـنك يـسـاعدك عـلى
إجناز مهام حاسمة.
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حتصل عـلى مساحة اكبر من الدعم في أعمالك. يوم
السعد الثالثاء.
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عــلــيك ضــبـط أعـصــابـك وتــرك الـدخــول فـي جـدل أو
شراكة مالية .
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قـد تـنـكشف عالقـة عـاطـفيـة تـبـلورت خـلف الـكـواليس
فحذار من اإلهمال .
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وقت مـهم جدا لـتـحقـيق اجنـاز مع احلذر فـقـد تنـقلب
األمور سلبا .

ÊUÞd «

تتسع فـرص تلقيك اتصاالت خارجية او القيام بسفر
لدعم تطلعاتكم .

Íb'«

تـنـتــقل إلى جـو ايـجــابي مع شـعـور عــاطـفي يـدفـعك 
بادرة شخصية . للقيام 
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ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 
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ــقـربـ مــنك عـلــيك عـدم اسـتــعـجـال حتـتــاج لـدعم ا
النتائج.رقم احلظ.9
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر.

 u(«
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اشـــطب مــرادف الـــكــلــمــات
كن شطب احلرف اكثر من
مــرة لـتـحــصل عـلى الــكـلـمـة
ــطـلــوبـة :(مــديـنــة عـربــيـة ا

ة): قد
قارة افريقيا  –استراليا-
اوربا- القارات والدول –

آسيا  –االكوادور –
السلفادور  –االرجنت –
ماليزيا  –مصر  –بريطانيا
جنوب افريقيا –تونس  –
–سوريا  –اجلابظون  –

مجر  –دبي  –عمان.
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ـسـرح الـتابع ضـمن نشـاطـات مـنـتدى ا
سـرح فـي موسـمه لـدائـرة الـسـيـنـمـا وا
لــــلـــعــــام اجلـــاري  2020 افـــتــــتح اولى
نــشـاطــاته بـاقــامـة الــورش الـتــدريـبــيـة
التـاهيلـية الـشبابـية الكـتشاف الـطاقات
ـواهب وتـاهــيـلـهـا واخلـروج بـنـتـاج وا
بــعــد تـأجــيل مــســرحي عــالي اجلــودة 
نشـاطاته الشـهر عـدة بسـبب االجراءات

رافقة جلائحة كورونا. ا
ــســرح اخملــرج وقــال مـــديــر مــنــتــدى ا
ابـراهـيم حـنـون لـ(الـزمـان) بـعـد ان قدم
شـرحـا تـفــصـيـلـيـا حـول كـيـفـيـة تـاهـيل
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سرحي لهذا وسم ا نتدى الستقبال ا ا
الـعام ان ( هـذه الـورشـة هي اول نـتاج
ــسـرح حــيث تـضم ــنـتــدى ا مــسـرحي 
العديد من طـلبة معـاهد وكليـات الفنون
ـواهب والـطـاقات اجلـميـلـة الكـتـشاف ا
الـشبـابـيـة لتـقـد عمـل مسـرحي جـديد
ـنـتـدى بــتـفـعـيل وتـقـد وسـيــسـتـمـر ا
هــكــذا ورش واخـرى في كــتــابــة الـنص
ـسرحي والـتـمثـيل الـصامت والـفـنون ا

االخرى). 
×من جــهــته قـال اخملــرج بــاسم الــطـيب
ـــشـــرف عـــلـى الـــورشـــة (ان الـــهـــدف ا
االســاس من هـذه الــورش هــو صـنــاعـة
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همة التي تنمي حركة بعض التمارين ا
اجلسم والصوت واالداء وااللقاء).

وعن الـورشـة قـال الـفـنـان عالء قـحـطان
ان (اخملــرج بــاسم الــطــيـب جــاء بــفــكـر
جديـد للمـسرح العـراقي وتمـيز بطـريقة
ــشـــاركــة اخـــراج اي عــمـل مــســـرحي 
اجلمـيع في كـتابـة الـنص والتـعامل مع
ـيـز الطـيب هو مفـردات الـنص وان ما
ـمـثل كــصـديق وكل فـكـرة تـعـامــله مع ا
جديدة يقدمهـا تناقش من قبل اجلميع)
مبينا ان (له الفضل الكبير في اكتشاف
طـاقـات شـبـابـيـة جـديـدة). والـطيـب هو
من مـوالـيـد بـغـداد عام  1977تخـرج من

جـيل مــسـرحي مـتـطــور وتـقـيـيم ادواره
ؤمل ان نخرج من شارك ومن ا على ا
خالل هــذه الــورشــة بــعــرض مــســرحي
تلـقي) واكد الطيب (على يليق بذائـقة ا
اهـميـة اسـاسيـات الـتمـثـيل على خـشـبة
سرح وكيفية جتسيد النص من خالل ا
هذه الـورشـة وعلى الـتاكـيـد على الـفعل
ورد الفـعل واهـميـة االحـساس وتـقمص
الشخصيات وفعل الشـخصية احلقيقية
عن الــتــمــثــيل وشـرح لــلــمــشــاركـ عن
اهمية الشعور واالحساس). واشار الى
(نقـاط االضـاءة التي تـظهـر عـلى خشـبة
ــســرح ويــجب الــتــركــيــز عــلى تــقـد ا

معهـد الفـنون اجلمـيلة وشـارك في اكثر
من  40عــمال مــســرحــيــا داخـل الــعـراق
وخـارجه .ومن ابــرز اعـمـاله مــسـرحـيـة
اعزيزة وبـنات بـغداد والـتي قدمت على

ـــســرح مـــنـــتـــدى ا
وحـــــصـل عـــــلى
عــدة جــوائــز
وشـهادات

تقديرية.
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عرض (ملحمة اخللود) لصق الترويجي  ا
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صري رامـز جالل عن (بوستر) فـيلمه اجلديد مثل ا كشـف ا
الـذي يــحــمل عــنــوان (أحـمــد نــوتــردام) والـذي نــشــره عــبـر
صــفـحـته اخلـاصــة عـلى أحـد مــواقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي.
وظـهـر جالل عـلى الـبـوسـتر بـصـورة مـخـيفـة كـتب عـلـيـها: (ال
تخـافـوا..ولـكن هزروا) وعـلّق بـالـقول:(بـسم الـله تـوكلـنـا على
ـستـعـان واللـهم صـلي وسلم وبـارك عـلى سيـدنا الله والـله ا

مـحمد وعـلى اله وصـاحبه وسـلم فيـلم احمـد نوتردام  ...
قــريـبـا). و الـفــيـلم من بـطـولــة رامـز جالل غـادة عـادل
ـيرغنـي محمـد ثروت شـيماء بيـومي فؤاد حـمدي ا
ســيف تــألــيف لــؤي الــســيــد وإخــراج مــحــمـود
.ويـعــد الــتـعــاون الـثــالث بــ رامـز جالل كــر
وغـادة عادل بعد أن شاركا سويا في فيلم
عـيـال حبـيـبـة مع حـمـادة هالل وحسن
حــســني ومــحــمــد لــطــفي ومــحــمــد
جنـاتي وفيلم الباشا تلميذ مع
كــر عـــبــدالــعـــزيــز ومــهــا

أحمد ومحمد رجب.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

خـطـاب الـرئـيس الــعـراقي في اجلـلـســة االفـتـراضـيـة أمـام
ـتـحـدة تـوافـر على جـمـلـة شـديدة اجلمـعـيـة الـعـامة لأل ا
تلكه من الغموض مستعصية على التفسير في حدود ما 
ـتـلك الـعـالم قـدرات عـراقـيـة عـلى الـتـحـلـيل والـفـهم وقـد 

قدرات أكبر منها.
ـقبـلة بـكرة ا اجلمـلة كـانت تخص االنـتخـابـات العـراقيـة ا
ــتـــحــدة حلــمــايــتــهــا من الــتــزويــر حــ طــلب دعم اال ا
والتالعب واالبـتزاز. صعـوبة تـفسـير هـذه اجلمـلة تأتي من
أنه قريباً من زمـن هذا الكالم كانت عـبوات ناسـفة تضرب
شاحـنـات عراقـية تـسـهم في انـسحـاب قوات الـتـحالف من
بعـض قواعـدهـا في اطـار اعـادة االنـتشـار وتـخـفـيض عدد
اجلنـود في حادث يـتكـرر مـنذ شـهرين من دون الـسيـطرة
ـتكـرر حملـيط مـطار بـغداد علـيه وال نـنسى هـنـا القـصف ا
في ظل وجـود دولـة قـائـمـة. كـمـا ال نـزال نـشـهـد اخـتـطـاف
نـاشطـ يـدافـعـون لـفـظـيـاً فـقط عن حـقـهم في دولـة مـدنـية

نزيهة.
تأتي تحـدة أن تفعل وهي كما نعلم  ماذا تستطيع اال ا
ـتـحـاربـ ـوافـقـة ا في مـنـاطق احلـروب بـتـمـثـيل رمـزي و

انـفـسـهم وتـكـون الـنـقـطـة األضـعف عـنـد حـدوث احـتـكـاك?
هناك آليات وطرق عامة دوليـة في اختبار النزاهة لكن في
الوضع الـعراقي مـعقـد حيث اجلـميع يـقول أنه نـزيه وبعد

االنتخابات يشكك اجلميع في اجلميع.
تحدة ال تستطيع تلقيح البالد بلقاح النزاهة ومنحه اال ا
ستـشري الـكفيل بـحرف أية جرعات وقـاية ضد الـفسـاد ا

انتخابات عن مسارها.
معاجلة الوضع العـراقي الفاسد به حاجـة لقرارات عراقية
مـدعـومـة في اطـارهـا الـعـام من اخلـارج  لـكن الـسـيـاقـات

تحدة التنفعنا في شيء . الوظيفية التقليدية لأل ا
تـحـدة االبـتزاز ـنع مـوظـفـو اال ا نريـد ان نـفـسـر كيف 
ارس منذ االن لـتحقيق مصالح احليتان السياسي الذي 

في االنتخابات?
تـحدة النـتخـاباته إنّـما ان طلب الـعراق حـمايـة من اال ا
هو طلب الدولـة لالحتماء بـالعالم من الالدولة الـتي تهيمن
ولها عالقات داخلية وخارجية اقوى من الدولة غالباً . هذا
ـتحدة  الـتي لن تكون في حال ال يتـغير بتـأثير من األ ا
يوم من االيام مـستـعدة بعـد هذا الكم الـهائل من الـتجارب
الفـاشلـة في الـعراق أن تـدخل مـعركـة نيـابـة عن اهل البـلد

انفسهم في حماية ذاتهم وهويتهم وسيادتهم .
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