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انتهـى جهاز مـكافـحة االرهاب
من وضع مسودة استراتيجية
حملـــــاربــــة االرهـــــاب تــــغـــــطي
ـقبـلة وقال االعوام اخلمـسة ا
رئــيس اجلــهــاز الـفــريق االول
الـركن عبـد الـوهـاب الـسـاعدي
ـالكــــات الــــعــــســــكــــريـــة ان (ا
والـبحـثـيـة في اجلـهـاز انـتهت
من وضع استراتيجية لالعوام
2021 – 2025 تتضـمن ايضا
وضع تــــعــــريـف لالرهــــاب في
ضـــوء الــتـــجــربـــة الــعـــراقــيــة
ومــعـــطــيــاتـــهــا عــلى االرض).
واكـــد الـــســـاعـــدي الـــذي كـــان
يـتـحـدث في نـدوة حـواريـة مع
ـيـ ومــحـلـلـ امـنـيـ اكـاد
بـيـنـهم (الـزمـان) اخلمـيس ان
(هــذه االســتــراتــيــجــيــة راعت
ضـــرورات عــدم الـــتــقـــاطع مع
ثــوابت االمن الــوطــني). وقـال
(اخذت عـلى عاتـقي مـنذ تـسلم
ــــنــــصـب وحــــتى قــــبل هــــذا ا
الـــتـــاريخ االلـــتـــزام بــثـــوابت
واضحة في تـسييـر دفة العمل
وفق مـــنـــهج مــهـــني مـــتــوازن
يـــعـــتـــمـــد تـــقـــد الـــكـــفــاءات
وتـطـويــر مـسـتـواهــا وحتـفـيـز
ـا الــطــاقــات لــدى اجلـمــيـع. 
يحقق االداء االفـضل والنتائج
ـلمـوسـة بعـيدا عن العـمـليـة ا

الــسـيــاقــات الـتــقـلــيــديـة فــنـحن
ــؤســـســة امـــتــداد نـــتــاج هـــذه ا
همة بـرجالها الشجعان االمنية ا
التي تمكنت في ظرف قياسي من
اثـبـات وجـودهــا درعـا حـصـيـنـا
حلـــمــــايـــة الـــوطـن والـــدفـــاع عن
الشعب). واشار الساعدي الى ان
ـسـلـحة (الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
مــصــطــفى الــكــاظـمـي شـدد عــلى
ضـرورة ابـتــعـاد جـهـاز مــكـافـحـة
االرهـاب عن اي شـكل من اشـكـال
ـتبـنـيـات السـيـاسيـة والـتـعامل ا
ــــــكـــــونـــــاتي او ــــــذهـــــبي او ا ا
الـــقــومـي) وقــال ان (الـــلـــقــاءات
ـتـواصـلـة مع الـكـاظـمي شـددت ا
على جتنب اخلوض في الـقضايا
الـتي يــتـداولــهـا االعالم لــتـفـادي
مـــحـــاوالت االثـــارة وتـــداعـــيـــات
السجـال في االمور ذات الطـبيعة
اخلالفـيـة). واكــد الـسـاعـدي عـدم
قيام القائد العام بتكليف اجلهاز
بـــاي مــهــمـــة خــارج الـــواجــبــات
الواردة في قانـون جهاز مـكافحة
االرهــاب رقم  31 لــســـنــة 2016
مـشـددا عـلى الـطـبـيـعـة الـوطـنـيـة
لـهـيـكـلـيـة اجلـهـاز والـتـضـحـيـات
الكبـرى التي قـدمهـا خالل معارك
ـدن من مـخـالب تـنـظـيم حتـريـر ا
ــــوصل عـــلى داعش. وقـــال (ان ا
ـثـال احـتــلـهـا الــتـنـظـيم سـبــيل ا
االرهـابي في  48 ســاعــة فــيــمـا
اســتـعــدنـا كـل مـنــزل فـيــهـا بــعـد

عــمــلــيــات  2014 بــالــغــزيــر من
الدمـاء). وقال (مع تـزايد اجلانب
ــــعـــــنــــوي لـــــرجــــال اجلـــــهــــاز ا
ومـنـسـوبـيـه الـذي حتـقق بـفـضل
من عـــــــــنــــــــد الــــــــلـه عــــــــز وجل
والـــنـــجـــاحـــات الـــبــاهـــرة الـــتي
حتققت بالـنصر على اكـبر هجمة
ارهـابيـة كـونـية بـعـد ان اكـتسب
اجلـهـاز سمـعـة دولـيـة رفـيـعة من
بـــ جــمـــيع اجـــهــزة مـــكــافـــحــة
االرهــاب عـلـى مـســتــوى الــعـالم
ترتـقي همتـنا الـيوم اكـثر وتزداد
طـمـوحـاتـنـا لـلـعـمل عـلى تـطـويـر
قدراتـنـا للـنهـوض بـواقعـنا نـحو
ـــــزيــــد مـن الــــتـــــقـــــدم). ونــــفى ا
الــســاعــدي تـــقــاريــر حتــدثت عن
ــتـهـم الـذي الــقي اطالق ســراح ا
الـــــقــــــبـض عــــــلـــــيـه فـي حـــــادث
البوعيـثة مؤكدا انه (مازال رهن
االعــتــقــال). واكــد ان اجلــهــاز لم
يـتـعــرض الي ضـغـوط ســيـاسـيـة
وانـه يــــؤدي واجـــــبــــاتـه بــــوحي
مهنية عاليـة يتحلى بها بوصفه
جــهــازا عــراقــيــا خــالـصــا وبــكل
مــــعـــنى الــــكـــلــــمـــة. واضـــاف ان
(اجلـهـاز يـؤدي واجـبـاته بـسـرية
تامـة وكـتـمان في مـعـظم االحـيان
وال يـنـشـر حـصـيـلـتـهـا اعالمـيـا)
مـــشـــيــرا الـى انه (لـــلــمـــدة من 1
ـــاضي نـــفـــذنــا 114 حـــزيـــران ا
واجبا والـقينا الـقبض على 123
ـــســتــويــ االول ارهــابـــيــا من ا

والثـاني). وجدد القـول انه (عقب
لـقــاءات مـهـمــة مع الـقـائــد الـعـام
ـــســلــحـــة واعــتــمــاد لـــلــقــوات ا
تـــوصــيـــاته الـــقــيـــمــة لـــلــشــروع
بـسـيـاقـات عـمل هـادفـة ومـوجـهة
تـعـتــمـد دقـة الـتـأثــيـر من نـاحـيـة
تـسـخــيـر اجلـهــود لـلـوصـول الى
اهـداف نــاجــحـة ال تــقـبل اخلــطـأ
بـأيـة درجــة كـانت وهــكـذا بـدأنـا

بـاعـتــمـاد مـبـدأ تـكـتــيـكي يـتـمـثل
ـطــاردة فـلــول واوكـار االرهـاب
وتــوجــيـه الــضــربــات اخلــاطــفــة
ـناطق وجـعـة لهـا في عـموم ا وا
الـتي يــتـواجـد فـيــهـا واسـتـنـادا
لـذلك وجـهـنـا قـيـادات الـعـمـلـيات
اخلاصة في اجلهاز. فور تسنمنا
ـوقع بــواجـبــات فـاعــلـة اقـضت ا
مـضاجـع العـدو وكـبـدته خـسـائر

كــبـيــرة وذلك بــوصـفـه جـزءا من
خطـتنـا ومهـمتـنا االسـتراتـيجـية
ـتبـقية الحقـة الشراذم ا االعم 
وحـــواضــنــهــا كـي تــتم عـــمــلــيــة
اســــتــــئـــصــــال شـــأفــــة االرهـــاب
وجتـفــيف مـنـابــعه الى االبـد مع
ايالء االولـــويـــة لــتـــفـــعــيل االداء
ـعـلـومـات االسـتـخـبـاري وجـمع ا
ورفـع مــســـتـــويـــات الـــتـــنــســـيق

ـعـلـومـات مع ـشـتـرك وتــبـادل ا ا
بــقـيــة االجـهــزة لــضـمــان اجنـاح
همات االمـنية). واكـد الساعدي ا
تــفــانـي ونــكــران ذات مــنــســوبي
دة اجلـهـاز بـحـيث انـهم قـاتـلـوا 
ثالث سنوات متواصلة عصابات
داعش ولم يــنــتــجـوا فــيــلــمـا او
يسـوّقـوا مـحتـوى اعالمـيـا يوثق
تضحياتهم معتمدين على شعار

ـسـلـحـة (دع سـائـد في الــقـوات ا
عــمــلك يــدل عــلـيـك). وشـدد عــلى
القول (ان اجلـهاز لم ينـفذ واجبا
واحدا خارج القانون). في اشارة
الى مـا تــردد في بـعض االوسـاط
بــشـــأن تــكــلــيـف رئــيس الــوزراء
ــهــمــات لــيــست من لــلــجــهــاز 
صـــلب واجــبـــاته كـــالــبـــحث عن
الـناشـطـ اخملـتـطفـ او تـعـزيز
ـــنــــافــــذ احلـــدوديــــة. ومن امـن ا
ـستـقبلـية التي يـعتزم شاريع ا ا
اجلــهـــاز الــقــيــام بـــهــا تــأســيس
ـكـافـحـة االرهـاب ترى ـيـة  اكـاد
. وتـــعــهــد الـــنــور خالل ســـنــتــ
الــسـاعــدي بــانــهـا (ســتــكـون من
ـيـات في الـعـالم كـبـريـات االكـاد
وتــــضـــاهي ابــــرزهـــا فـي بـــعض
الــعـواصم) كــمــا كـشـف عن عـزم
اجلـهــاز اقـامــة مـركـز لــلـدراسـات
شاركة البحثـية االستـراتيجيـة 
ـيـ من ذوي االخـتـصاص اكاد
فـــــضال عـن (مــــشــــروع لـــــبــــنــــاء
مستشفى خـاص لعالج منسوبي
اجلهـاز وعـوائلـهم مـنطـلـق من
نـواة مـجـمع طـبي يـقـدم خـدمـاته
الطبـية في بـعض االختـصاصات
حالـيـا). وكـشف الـساعـدي ايـضا
عن وجــود نــحـو 2500 – 3000
ارهـابي يــنـتـشــرون في الـقـواطع
احلــدوديـة والســيــمـا الــســوريـة
لكنه اشار الى وجود اعداد منهم
في مـــنــاطـق احلــدود االيـــرانــيــة

داخل اغـوار مـحـافـظـة ديـالى.
واشاد السـاعدي بدور االعالم
في مــــؤازرة اجلـــهـــاز ونـــشـــر
ــا اجنــازاته او تـــتــبع ادائه 
يجـعل الرأي الـعام يـعتـز بهذا
الــتـــشــكـــيل الــوطـــني داعــيــا
ـــــــيـــــــ جـــــــمـــــــيـع االكـــــــاد
والـصـحـفــيـ الى رفـد مـجـلـة
اجلــهـــاز (اصــداء الــذهـــبــيــة)
ـقـاالت والـدراسـات والرؤى با
الـتي تــصب في جـهــود كـشف
بــؤر االرهــاب ورفع مــســتــوى
مــــكــــافــــحـــتـه ودحض فــــكـــره
االســود. واخــتــتم الــســاعــدي
حديثه الذي افتتح به احلوار
بــالـقــول (في اجلــانب االداري
ــعــلــومـــاتي اعــتــمــدنــا مع وا
ــــديـــريـــات نــــظـــام الـــضـــوء ا
االخضر الذي يعد قفزة نوعية
بـالـعــمل االداري حـتى ارتـقى
االداء االداري الـيـوم واصـبح
سريعـا وفعاال ويـخدم وحدات
اجلـهــاز كـكل لــتـقــد اجلـهـد
ومـة العمـليات. ضاعف لـد ا
وقد حددنا اولويات عمل منها
ضمان حقوق الشهداء ورعاية
ـــــتــــابــــعــــة اجلـــــرحى ودعم ا
الـــيــومـــيــة حلـــاالت واوضــاع
ـقـاتــلـ والـضــبـاط والـعـمل ا
ـصاعـب امامـهم عـلى تـذلـيل ا
الئمة لضمـان توفـير البـيئـة ا

للعمل واالبداع).    
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ـتحدة من أنها حذرت الواليات ا
لن تـتـسـاهـل مع الـهـجـمـات عـلى
ـصـالح األمـريـكـيـة في الـعراق ا
مـهـددة بـاالنـتـقـام. وقـال مـسـاعد
وزير اخلارجية األمـريكي للشرق
األوسط ديفيد شنكر في تصريح
كـنـنا أن نـتـسامح مع امس (ال 
الــتــهــديـــدات ضــد مــواطـــنــيــنــا
ـتـمـركـز في اخلـارج. وجـيـشـنـا ا
ولن نـتــردد في اتـخـاذ إجـراءات
إذا لـزم األمــر حلـمـايــة أفـرادنـا)
دون أن يــؤكـد رســمـيــا الـتــهـديـد
ـتحدة بإغالق سـفارة الـواليات ا

في بغداد. 
ووجه اجملـــــلس الـــــوزاري لألمن
الـــوطــني خـالل جــلــســـة طــارئــة
بـرئـاسـة رئـيس مـجلـس الوزراء
مــصـطــفى الـكــاظـمي  بــحـمــايـة
البعثات الدبلوماسية في العراق
ومالحــقــة مــطــلـقـي الـصــواريخ.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اجملــــلـس نــــاقـش تــــعـــــزيــــز
ـــتــعــلــقــة اإلجـــراءات األمــنــيــة ا
بـحــمـايـة الــسـفـارات والــبـعـثـات

الــدبــلــومــاســيــة وذلك فـي إطـار
الـتـزام الـعــراق بـحـمـايـتـهـا وفق
ــعــاهـدات الــدولــيـة لــلــبـعــثـات ا
الـــدبـــلـــومـــاســـيــة) واضــاف ان
(اجملــتـمــعــ بـحــثــوا تـداعــيـات
الـــــقــــصف الـــــصــــاروخي الــــذي
تعرّض له إقلـيم كردستان  وأكد
عــلى الـتــعـامـل مع هـذه األعــمـال
الــعـدوانــيــة بـإجــراءات شــديـدة
كـــونـــهـــا تـــهـــدد األمن الـــوطـــني
واالجتمـاعي ومضاعـفة اجلهود
الحـــقـــة األشـــخــاص األمـــنـــيـــة 
واجلهات التي تـطلق الصواريخ
في أي منـطـقة كـانت ومـحاسـبة
اسكة لألرض القطعات األمنية ا
التي يحـدث فيهـا اخلرق األمني
من أجل بسط الـقـانون واحلـفاظ
على هـيبـة الدولة) ولفت الى ان
ــــــلف (االجـــــتــــــمـــــاع تــــــطـــــرق 
الــتــظــاهــرات وآلــيــات الــتـعــامل
مــعـــهــا وحـــمـــايــتـــهـــا في إطــار
الـقـانـون الـذي كـفل حـريـة الـرأي
والـتـعـبـيـر والـتـظـاهـر الـسـلـمي
ومـــا تـــمــخّـض من تـــوجــيـــهــات
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
بــشــان جلــنــة تــقـصـي احلـقــائق

اخلاصة بالشهداء واجلرحى من
ـتـظـاهـرين والـقـوات األمـنـيـة) ا
وتــــــابع ان (اجملــــــلس الـــــوزاري
ناقـش سبل تـسـهيل مـنح سـمات
الدخـول لـلمـسـتثـمـرين األجانب
وكــذلـك تـــســهـــيـل مـــهــمـــة مـــنح
قدسة السمات لزائري العتبات ا
ألداء الــزيــارة األربـعــيــنـيــة بــعـد
ـــنح تــوجـــيـــهـــات احلـــكـــومــة 
وافـقة لـنحو الف و 500 زائر ا
مـن كل دولــــة لــــديــــهــــا زائـــرون
واإلســراع بـــإجنــازهـــا). وكــشف
قـراطي الكردستاني احلزب الد
عن تنسيق مشترك ب حكومتي
ـركز واالقـلـيم إلتـخـاذ اجراءات ا
رادعـــة بـــحـق مـــرتـــكـــبي قـــصف
أربـيل.وقـال الـنـائب دانـا الكـاتب
انه (حتى الـلحـظة لم تـصلـنا اي
نـتـائج عن مـعـرفـة اجلـهات الـتي
اطلقـت الصواريخ عـلى محـافظة
أربــــيل) مــــشــــيــــرا الـى انه (من
الطبـيعي ان تنـفذ هذه الـهجمات
ـنطـقة كمـا حصـلت في بـغداد وا
اخلــضــراء ولـم نــر اعالن من اي
جــهـــة رســـمـــيـــة الـــقـــبض عـــلى
) واوضح الـكـاتب (اذا الـفـاعـل

كــانـت هــنــاك نــيــة اليــقــاف هــذه
الـهـجـمـات او ايـجـاد االشـخاص
ــتـهــمـ بــهـذه االعــمـال سـوف ا
نرى الـنتـائج فـعلـياً) معـرباً عن
ـا صعب (اسـفه خلـلط االوراق 
على احلـكومـة واجلهـات االمنـية
ـنفـذين) واسـتـطرد االمـسـاك بـا
بــالـــقـــول ان (الـــعـــمـــلـــيــة الـــتي
اســــتــــهـــدف اربــــيل رســــالـــة من
ــنــفـذيـن بـانــهم يــســتـطــيــعـون ا
الـــــوصــــــول الـى الـــــبــــــعـــــثـــــات
لكـنـنا الـدبلـومـاسـية بـاي مـكان 
نـسـتـبـعـد ذلك في ظل االجـراءات
ـشـددة حالـياً في اقـليم االمنـية ا
كردسـتان) مؤكـدا (وجـود سعي
ــركـز مــشــتــرك بــ حــكــومــتي ا
واالقـــلــيـم الى اتــخـــاذ اجــراءات
كـون ــة   ــرتــكب اجلــر رادعــة 
هـذه االعـمـال تـنـقص من سـيـادة
وقــــوة احلــــكــــومــــة االحتــــاديـــة
ورئيـسـها الـكـاظمي حـالـيا حتت
ــيــا) ضــغـط كــبــيــر دولــيــا وعــا
مـــســتـــبــعـــدا (تــكــرار مـــثل هــذه
الــــهــــجــــمــــات في قــــلب اقــــلــــيم
كــردســتـان). واعــلن اجلــيش عن
توقـيف قـائد عـسـكري عن الـعمل

نطقة بعد انطالق صواريخ من ا
سـؤول عنـهـا استـهدفت مـطار ا
أربـيل .وتـعـرضت أربـيل لـهـجوم
بـنحو  6 صواريخ انـطلقت من
منطـقة خاضعـة لسيـطرة احلشد
الـــشــــعـــبي  بــــحـــسب شــــهـــود
عيـان.ووفقـا لـبيـان خلـية اإلعالم
األمـنـي  فـإن (تـوجــيـهـات عــلـيـا
صـــدرت بـــإيـــقــــاف آمـــر الـــقـــوة
ـــنـــطــقـــة الــتي ـــســـؤولــة عن ا ا
انــطـــلـــقت مـــنـــهـــا الــصـــواريخ
دون وإجــــراء حتـــــقــــيق فــــوري 
الكشف عن هويته) وأفاد البيان
بأن (هذه الصـواريخ انطلقت من
وادي ترجـلة بـقـضاء احلـمدانـية
في مـحـافـظـة نـيـنـوى دون وقـوع
خـســائـر) ولــفت الى ان (قــيـادة
عملـيات نيـنوى للـحشد الـشعبي
فـــتــحت حتـــقــيـــقــا في الـــقــصف
الصـاروخي حملـيط مـطـار أربيل
الـتي انــطـلـقت من مــنـطـقـة حتت

سيطرتها). 
وفـــتـــحت قـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيـــات
ــشــتـركــة حتــقـيــقــا في حــادثـة ا
قصف أربيل بعدد مِن الصورايخ
التي سقـطت قرب عـدد مِن القرى
من بيـنها صـاروخان قـرب مخيم
.وذكـرت حـسن شـامـي لـلـنـازحـ
القـيادة في بـيانـها انه (قـد تأشر
إنــــطـالق هــــذه الــــصــــورايخ مِن
وادي ترجلة بقـضاء احلمدانية 
ولَم يـؤشــر حـصـول اي خــسـائـر
تذكر وقـد احتـرقت العجـلة التي
انـطـلـقت مـنـهـا هـذه الـصـواريخ
وصـــدور تــــوجــــيـــهــــات عـــلــــيـــا
ـسـؤولـة بـتـوقـيـــف آمـر الـقـوة ا
ـنطـقـة الـتي انـطلـقت مـنـها عّن ا
الـصـواريخ وجـرى فتـح حتقـيق

فوري). 
في غـــضــون ذلك  افــاد مـــصــدر
امـــــني بــــاســــتـــــهــــداف رتل دعم
لـــوجــســتي لـــلــتــحـــالف الــدولي
بصاروخ في مـحافظـة بابل.وقال
ـــصـــدر في تـــصـــريح امس إن ا
(رتالً لـدعم لـوجــسـتي لـلـتـحـالف
الـدولي  اســتـهــدافه بـصـاروخ
اصـــيب احـــدى حـــاويــات الـــرتل
دون ان تــنــفـجــر ضــمن مـنــطــقـة

الشوملي في بابل).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

شـيـعت جمـاهـير غـفـيرة في قـضاء
الــشـيــخــان في مـحــافـظــة نـيــنـوى
جــثـمـان االب الـروحـي لاليـزيـديـ
شيخ خرتو حجي اسماعيل وسط
ــواراته مــراسم ديــنــيــة تــمــهــيـدا 
الـثـرى في مـسـقـط رأسه بـالـقـضاء
بـحـسب الـتـقالـيـد االيـزيديـة فـيـما
نـعت االوسـاط الـدينـيـة والرسـمـية
فـي الـــــعـــــراق والــــــعـــــالـم حـــــجي
اســمـاعــيل الــذي رحل عن الـدنــيـا
ـــاضي. وقـــدّم رئــيس اخلـــمـــيس ا
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح تـعـازيه
الى أبـناء الـديانـة االيزيـدية بـوفاة

الراحل. 
وقـال في بيان تلقته (الزمان) امس
(بألم وحزن بالغ تلقينا نبأ وفاة
سـمـاحـة البـابـا شيخ خـرتـو حجي
إســمـاعـيل االب الـروحـي لـلـديـانـة
األيـزيـديـة في الـعـراق والـعالم. في
ــنــاســبـــة األلــيــمـــة نــثــمّن هـــذه ا
ـواقف الـوطـنـيـة لـلـمـغفـور له في ا
مـواجهة الظـلم واإلرهاب ومواقفه
اإلنـســانـيـة وحـكـمـته في مـواجـهـة
جــــــرائم داعـش بـــــحـق أهـــــلــــــنـــــا
واخــــــوانـــــنــــــا واخــــــواتـــــنــــــا من
ـناسبة . ونـستذكر في ا االيـزيدي

ايـضا الـدور التـاريخي والـتعاطي
االبوي الفطن لسماحته في قضية
الــنـاجـيـات االيـزيــديـات وتـخـفـيف
األعــبـاء عــلـيــهن بــكل مـا اوتي من
قـــــوة وإيـــــصــــال صـــــوتـــــهن الى
اجملـــتـــمع الـــدولي مـــا جــعـــله في
ـقـابل مـحط انظـار الـعـالم اجمع ا
لـيـصـبح رمـزاً لـلـتـسـامح والـتآخي

والــتــعــايش بـ أطــيــاف الــشـعب
اخملــتــلــفـة). وقــال رئــيس مــجـلس
الـنواب محمد احلـلبوسي في بيان
ــزيـد مـن احلـزن وبــبـالغ األسف )
ـرجع األعـلى تــلـقـيـنـا نـبــأ رحـيل ا
لــلـــديــانــة اإليــزيـــديــة في الــعــراق
والـعالم وعضـو اجمللس الروحاني
بــــابــــا الــــشـــيـخ "خــــرتـــو حــــاجي

إسـماعـيل" وإذ نتـقدم إلى إخـوتنا
اإليـــزيــديـــ في الــعـــراق وعــمــوم
الـعـالم بـأحـر التـعـازي نـسـأل الله
الــقــديـــر أن يــلــهم ذويه ومــحــبــيه
ومــريـديه الـصـبـر والـسـلـوان وأن
يــرحـمه بـواسع رحـمــته ويـسـكـنه
عــظــيـم جــنــانه). وفي اربــيل نــعى
رئــيس حــكـومــة إقــلـيـم كـردســتـان
مــســرور الـبــارزاني األب الـروحي
لــلـديـانـة اإليــزيـديـة الـذي رحل عن
ـزيـد من ) . عــمـر نـاهـز  87 عــامـاً
احلــزن واألسى تـلـقــيتُ نـبـأ رحـيل
األب الــروحي لــلـديــانــة اإليـزيــديـة
ناسبة األليمة أتقدم بأحر وبهذه ا
الــتـعـازي إلى ذوي الـفــقـيـد وأمـيـر
اإليـــزيـــديــة واجملـــلس الـــروحــاني
وجـــــــمـــــــيع اإلخـــــــوة واألخــــــوات
اإليـزيـديـ في كـردسـتـان والـعالم
وأشـــاطــرهم أحــزانـــهم. إن لــبــابــا
شــيخ مـكـانـة مـهــمـة في كـردسـتـان
ـهم والـعـالم ومـشـهـود له بـدوره ا
واجلـــلي فـي تــرســـيخ الـــتـــعــايش
الـديـني في إقلـيم كردسـتان. نـسأل
ـــولى جلَّ فـي عاله أن يــتـــغــمــده ا
بــواسع رحــمــته ويـســكــنه فــسـيح
جـناته وأن يلـهمنا جـميعـاً الصبر
والـسلوان). كما نعته كتلة االحتاد
الـوطني الكـردستاني وعـدت غيابه

خسارة وطنية.
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اوقـــفت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة
الرحالت اجلـوية مع الـعراق بدءا
من اليـوم فيـما يـعتقـد انه اجراء
لـتــفـادي تــفــشي كـورونــا. وقـالت
ـدني الـعـراقي سـلـطـة الـطـيـران ا
في بـيـان اطــلـعت عـلــيه (الـزمـان)
دني امس (تود سلـطة الطـيران ا
العـراقي أن تبـ جلـميع الـنواقل
الــوطـــنــيـــة وشــركــات الـــطــيــران
ـسافر العامـلة في الـبالد وكذلك ا
بـأنه  ابالغــهـا مـن قـبل ســلـطـة
ـدني الـتـركي بـإيـقـاف الـطـيـران ا
الــرحـالت اجلــويـــة بــ الـــعــراق
وتـركـيـا إبـتــداءً من يـوم الـسـبت
وافق  3 تـشريـن االول اجلاري ا
والـى أشـــــعـــــار آخـــــر بـــــحـــــسب
تــعــلــيــمــات اجلــهــات الــصــحــيـة

الــتـركــيــة) .واكـدت الــســلــطـة أنه
(سـيكـون هـنـاك اسـتـثنـاء من ذلك
الـــــقـــــرار  بــــخـــــصـــــوص عــــودة
مـواطـنـيـنـا الـعـراقـيـ من تـركـيـا
إلـى بــــغـــــداد  بـــــاإلضــــافـــــة إلى
استـمرار الـتنسـيق والتـعاون مع
اجلــــــانب الــــــتـــــركـي عن طــــــريق
الـقـنــوات الـدبـلــومـاسـيــة مـا بـ
البلدين ). وسجلت وزارة الصحة
والـبــيـئـة  4785 اصـابــة مـؤكـدة
بكورونـا وشفاء  3922 حالة من
ـتـفـشــيـة وبـواقع 67 اجلـائـحــة ا
ـوقف الوبائي حالة وفـاة ضمن ا
لــيــوم امس اجلـــمــعــة. واطــلــعت
(الـزمـان) عـلى االحــصـائـيـة الـتي
اعلـنت عـنـهـا الـوزارة امس وجاء
فـيــهـا  ان (مـخــتـبــرات الـصــحـة
الـعــامــة في بــغـداد واحملــافــظـات
اجرت  22085 فحصا مختبريا 
وســجــلت  4785 حــالــة اصــابــة

مــؤكــدة بــكــورونـا) واضـافت ان
(الــوزارة ســـجـــلت شـــفــاء 3922
ـتـفـشـية في حـالة مـن اجلائـحـة ا
الـعـراق والــعـالم وبــواقع وفـيـات
وقف الوبائي  67 حالة  ضمن ا
ليـوم امس اجلـمـعة). كـمـا اعـلنت
الـوزارة عن وصـول دفـعـة جـديدة
من أجـهزة الـتـنـفس االصـطـناعي
وأجــــهــــزة أخـــرى الســــتــــخالص
احلـــــمـض الـــــنـــــووي لـــــفـــــحص
وتــشـــخــيص فــايـــروس كــورونــا
ــــتــــفــــشي في الــــعــــراق. ودعت ا
مــديـــريــة الـــصــحـــة الــعـــامــة في
محـافـظـة دهـوك الـيـوم الى اعادة
فـرض حــظـر الـتــجـوال في اقــلـيم
ــــــدة ال تـــــقـل عن كــــــردســـــتــــــان 

اسـبـوعــ عـلى اقل تــقـديـر وذلك
بــعــد تــفـــاقم عــدد االصــابــات في
ـديرية في بيان احملافظة.وقالت ا
امس (نطـالب بإعالن فـرض حظر
ـــدة الـــتـــجــــوال في كـــردســـتـــان 
أسـبـوعــ عـلى اقل تــقـديـر واذا
دة شـهـرا فـإنه افـضل لكي تكـن ا
نـتـمـكن من الــسـيـطـرة واحلـد من
ارتــــــفـــــــاع اعــــــداد االصــــــابــــــات
بـكــورونـا) مـبــيــنـا ان (انــتــشـار
كـــــورونـــــا في دهـــــوك خـــــرج عن
الــســيــطــرة) واردف الــبــيــان ان
رة االولى الـتي تشهد (هذه هي ا
فيهـا دهوك ارتـفاعا غـير مـسبوق
عـدل االصابـات بـالوبـاء والذي

اليزال يواصل االرتفاع).

gHð jÝË …b¹bł WÐU ≈ ¥∑∏μ qO− ð

 „u¼œ w  U½Ë—uJ  ‚u³  dOſ

lOOAð∫ ايزيديون يشيعون زعيمهم الروحي قبل مواراته الثرى

اضي ذكرى انطالق انتفاضة تشرين الشعبية حتت نصب احلرية في الباب الشرقي ببغداد »UOŠ¡∫ االالف من العراقي احيوا اخلميس ا

∫‰U³I²Ý«

رئيس جهاز
مكافحة االرهاب
يستقبل رئيس

حترير (الزمان)
طبعة العراق

œUN½ 5F¹c*« aOý ÊUL¦ł qI½

…dI½√ s  VO$



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

UOKF «  UÝ«—bK  .bI² « b¹bLð ÂbŽË ‰u³I « WD Ð Â«e² ù« bO Qð

والـطائرات التقليدية عن الوصول إلى
عــنــاصــره.وتــقــوم تــركــيــا في شــمــال
ـقـاتالت الـقـاذفـة الـعـراق بـاسـتـبـدال ا
بـاهظة الثـمن كتلك األميـركية من طراز
ـا في إف-16 بـطـائـرات بـدون طـيـار 
ذلـك الـطــائـرة الــتـركــيـة “بــيــرقـدار تي
بي2 الـتي تتفوّق من ناحـية التجسس
دة 24 سـاعـة كـما ـكـنهـا الـطيـران  و
أنــهـا أقل تــكـلــفـة وبـالــتـالي لـن تـكـون
اخلـسارة كـبيـرة في حال  إسـقاطـها
من قــبل حـزب الــعـمــال الـكــردسـتـاني
حـسـبمـا تـقول اخلـبـيرة في الـطـائرات
بــدون طـيــار سـيــبل دوز.وفي مــقـابــلـة
حـصريـة مع وكالـة فرانـس برس جرت
ــتـحـدث بـاسم حـزب فـي قـنـديل قـال ا
الـعمال الكردستاني زاغروس هيوا إن
تـركيـا أنشـأت منـطقـة عازلـة على طول
 15كـيلومـترا في شمال الـعراق بفضل

سيرة. طائراتها ا
 «dzUÞ ◊UIÝ«

واضـــاف “أســــقـــطت قـــواتــــنـــا ســـبع
طائرات مسيرة هذا العام ”لكنه امتنع
عـن اإلدالء بتفـاصيل عن خسـائر حزب
الــعــمــال الــكــردســتــاني.وحــقـق حـزب
الـعـمـال الكـردسـتـاني جناحـا مـحدودا
في تـصنيع طائرات مسيّرة خاصة به
هي عـبارة عن طائـرات جتارية مـحمّلة

تفجرات. با
وقـــال مـــصــدر أمـــيـــركي مـــطــلـع عــلى
بـرنامج تركيا للطائرات بدون طيار إن
قـوات العمليات اخلاصة األميركية في
شـــمـــال الـــعـــراق قـــلــقـــة من “وتـــيـــرة
وكـــــثــــافــــة ”ضـــــربــــات الــــطــــائــــرات

ـــصـــدر إن األتــراك ـــســـيّـــرة.وقـــال ا ا
يـــحــلّـــقــون فـــوق مــواقع األمـــيــركـــيــة
مـسلـحة وهـو أمر غـير مـقبول مـشددا
عـلى ان  هناك انعـدام للثقـة بشكل عام
وانـزعاج حـيال ذلك كله.”وبـدأت إيران
نــشـر طـائــرات مـراقــبـة أول مـرّة خالل
حــربــهــا مع الــعـراق (1980- 1988).
وقـــال آدم رونــــســـلي الـــذي يــــتـــتـــبع
ـسـيّـرة لـصـالح الـطـائـرات اإليـرانـيـة ا
مـعهد أبـحاث السـياسة اخلـارجية إن
طـهران تعتمد على طائرات مسيرة من
طـــراز مـــهـــاجــر-6 وشـــاهـــد-129 في

شمال العراق.
وأفــاد أن “طــريــقــة اســتــخــدام إيــران
ـسيّـرة ضـد أهداف كـردية لـلـطائـرات ا
فـي الـعــراق مـخــتـلــفـة 180 درجــة عن
طـريـقـة اسـتـخدامـهـا لـهـا في أي مـكان

آخر. إنها أكثر تطورا بكثير
اضي قال وفي مـقابلة نـادرة الربيع ا
ــسـيّــرة في قــائــد وحــدة الــطــائــرات ا
لـو لـوسائل طـهـران العـقـيـد أكبـر كـر
اإلعـالم احملـلــيــة إن إيــران تــســتــخـدم
الـــطــائــرات بــدون طـــيــار لــلـــمــراقــبــة
والضرب وحتى ضبط دقة األهداف.و
ـدفعـية أو الـصواريخ بـيـنمـا تضـرب ا
اإليــرانـيــة أهـدافًــا كـرديـة فـي الـعـراق
ـسـيـرة دقـة إطالق تـقـيس الـطـائـرات ا
الـنـار حـتى يتـمـكن اجلـيش من تـعديل

الهدف حسب الضرورة.
وقـالت إيـران إنـهـا سـتـتـخذ “خـطـوات
ـواجـهــة نـشـاط مــنـسـقـة ”مـع تـركـيــا 
الـفصـائل الكـردية عـلى طـول حدودها
لـكـنـهـا لم تـذكر الـطـائـرات بـدون طـيار

ـسيّـرة ازداد بـشـكل كـبـير الـطـائـرات ا
مـنــذ شـنت تـركـيـا هـجـومًـا جـديـدًا في
حـزيــران/يـونـيـو.ويـقـول نـاشـطـون إن
عــشــرات الــقـرى احلــدوديــة أصــبـحت
ـذعورون دنـيون ا خـالـية بـعد ان فـر ا

من منازلهم وأراضيهم الزراعية.
ويــــــشــــــيـــــر آخــــــرون إلـى أن غـــــارات
ـســيّـرة حـالت دون عـودة الــطـائـرات ا
مـئـات اآلالف من األيـزيـديـ الـنـازح
إلى مـــنــازلــهم من مــنــطــقــة ســنــجــار
الـقـريـبة من احلـدود مع سـوريـا حيث
يــتـواجــد اآلن عـنــاصـر حــزب الـعــمـال
الــكــردســتــاني.وصــرح رئــيس بــلــديـة
سـنــجـار مـحـمـا خـلـيل لـوكـالـة فـرانس
بـــرس ان  الـــقــصف الـــتـــركي يـــســبب
الـــكــــثـــيـــر من الـــرعـب لـــذا لن يـــعـــود
االيـزيـديـون الى ديـارهم.”وعـلى الـرغم
من االنـتقادات العـلنية واصـلت تركيا
ــســيـرة عــلى حــربــهــا بــالـطــائــرات ا
األرجح بـسبب التقـدّم الذي  حتقيقه
مــؤخــرا في مــواجــهــة حــزب الــعــمــال

الكردستاني.
وقــال نــيــكــوالس هــيــراس من مــعــهــد
دراسـات احلـرب لـوكـالـة فـرانـس برس
ـسيـرة سـمـحت ألنـقرة ان الـطـائـرات ا
بـتعـقّب وحتديد والـقضـاء على أهداف
تـابـعة حلـزب الـعمـال الكـردسـتاني في
غـضون دقائق. وأضاف أن “اسـتخدام
ـسـيـرة في شـمـال تـركــيـا لـلـطـائـرات ا
الـعـراق غيّـر قواعـد الـلعـبـة في حربـها

ضد حزب العمال الكردستاني.
ويـتخذ احلـزب من جبال العـراق مخبأ
مــنــذ سـنــوات حــيث عـجــزت الــقـوات
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هني الراحل (باالعالمي الـكبيـر وا
بادىء العـظيمة الوطني صاحـب ا
ــــشـــرقـــة) واضــــافت (انه كـــان وا
استاذا كبيرا تتلمذ على يديه كثير
ـــذيــعـــ ومــقــدمـي الــبــرامج من ا
طــــوال اكـــثـــر من نــــصف قـــرن من
العطاء الـثر ).  فيما نـاشدت عائلة
جنيب (السفارة العراقية في تركيا
 واخلـــطــوط اجلـــويــة الـــعــراقـــيــة
ــســاعـدة فـي نـقـل جـثــمــانه من بــا
تـركيـا الى الـعـراق لـيـدفن في بـلده
احلـبــيب الى قــلـبه طــوال سـنـوات
حياته).   وقـد اوعز رئيس الوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي بـنـقل جـثـمـان
الراحل على م طـائرة عراقية من
انــقـرة لــيـوارى الــثـرى في مــسـقط

رآسه بكركوك.
والـراحل اكـمل دراسـته االبـتـدائـية
والـثــانــويـة في كــركـوك ودرس في
كـلـيـة احلـقـوق بـبـغـداد عـام 1967
وتــخـرج فــيــهــا عـام  1970 ونـال
شـهــادة  الـبـكــالـوريـوس فـي كـلـيـة
االداب قسم االعالم والصحافة عام

.1973
 متزوج من الطبيـبة األختصاصية
رأة والنـاشـطة في مـجـال حقـوق ا
كولـر البـيـاتي وله منـها ولـد واحد

وبنتان. 
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نعت االوساط االعالمـية والثـقافية
ــذيـعــ الـعــراقــيـ نــهـاد شــيخ ا
ـــوت امس جنــــيب الـــذي غـــيــــبه ا
االول اخلـمـيس في أنـقـرة بـتـركـيا
بعد مسيرة اعالمية اذاعية مشرفة
 ابــتـــدأهــا في ســـتــيـــنــات الـــقــرن

اضي ببغداد. ا
والـــراحل الـــذي تــمـــيـــز بــخـــامــته
ـميـزة هو نـهاد جنيب الصـوتية ا
مـــحــمـــد عــلـي اوجي من مـــوالــيــد
كـــركـــوك عــام 1949 ومن عـــائـــلــة

تركمانية عريقة . 
وكــان الــراحـل قــد حــظي بــتــكــر
ـسـتـقل رئـيس مـجـمــوعـة االعالم ا
ـنحه قالدة االستـاذ سـعـد البـزاز 
االبـداع الــذهـبـيـة (اعــتـرافـاً بـدوره
اخلالّق واخلالـد في صـنـاعة اعالم

 .( وطني مت
ونـعته قـنـاة (الـشرقـيـة) وقالت (انّ
صــوت الـراحـل مـنــارة تـعــلق بــهـا
ماليـ الــعـراقـيــ طـوال سـنـوات
طـويلـة  وال يـزال العـراقـيـون على
مـيز في كل يوم موعد مع صـوته ا
بــتـمــام الــسـاعــة الـعــاشـرة مــسـاءً
مــعـــلــنــاً عـن حــصـــاد الــشـــرقــيــة)
ووصـفت الــقـنـاة في بـيــان نـعـيـهـا

بغداد
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حتـديداً.وكـانت التصـريحـات الصادرة
عـن الــســـلـــطـــات فـي بــغـــداد واقـــلـــيم
كـــردســـتــــان عن حـــمالت الـــطـــائـــرات
ـسـيرة الـتي تتـسع رقـعتـها مـحدودة ا
لــلـغـايـة إذ قـال مــسـؤولـون عـراقـيـون
ـلـكون لـوكـالـة فـرانس بـرس إنـهـم ال 
أوراق ضـــــــغـط عــــــلـى تـــــــركـــــــيــــــا أو
إيــران.وبــعـد أن قــتـلت غــارة نــفّـذتــهـا
طـائـرة تـركـيـة مـسـيـرة اثـنـ من كـبار
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كـثرت في هذه االيام الـتصريـحات والتلـميحات بـإغالق السفارة االمـريكية
في بـغداد  وبدأت اخملـاوف  والتفـسيرات  والـتكهـنات تظـهر على ألـسنة
واطـن في حيرة االعالمـي  والـسيـاسيـ على حـد سواء حتـى أضحى ا
من أمـره ; بـسـبب الـتـهـويل الـذي تـبـثه وسـائل اإلعالم اخملـتـلـفـة  ووسائل
ــهم هل هـنــاك حـقـا إغالق لــلـسـفـارة الـتــواصل االجـتـمــاعي  والـسـؤال ا

االمريكية في بغداد ? 
: االولى : هل كل مـا ولإلجــابـة عــلى هــذا الـســؤال نـحــتـاج إلى مــقـدمــتــ
ـتـحـدة ســتـفـعــله عـلى أرض الــواقع ? وفي مـعـرض تـصــرح به الـواليــات ا
ـتحـدة بوصـفها من اقـوى دول العـالم هيـمنة اجلـواب نقـول : إنّ الواليات ا
ا تـلـوح بـالعـصـا عادة عـلى الـقرارت الـدولـيـة ال تنـفـذ كل تـهديـداتـهـا  وإ
خلـصــومــهـا  فــتـأتي االســتـجــابـة مــبـاشــرة لـعــلم اخلــصم بـقــوة أمـريــكـا

العسكرية  واالستخبارية  واألمنية . 
ـنـطقـة بـشـكل عام  والـعـراق بـشكل خـاص دخل في مـرحـلة الـثـانيـة: إنّ ا
كن أن نسمـيها (مرحلـة الهيمنـة الناعمة)  وقـد ظهرت بوادرها جـديدة  
بـالتطبـيع االماراتي  والبـحريني  الذي لن يـنتهي بهـات الدولتـ ليشمل
ـوضوع  فإننا أمام ـنطقة عاجالً أو آجـلًا. وبالعودة الى أصل ا كل دول ا
تـهديـد  ووعـيد قـد يتـصوره الـبعـض عودة الى أيـام احلصـار االقتـصادي
الـذي مـرّ به العـراق بـعـد حرب اخلـلـيج الثـانـيـة  وهو مـا لن يـحصل ; ألنّ
لؤه غيرها  مهما كان نطـقة لفراغ  تحدة األمريكية لن تترك ا الـواليات ا
الـثمن  أمّـا احلجـة التي تـشاع هـذه األيام أنّ إغالق الـسفـارة جاء بـسبب
ـتـكـرر بـصـواريخ الـكـاتـيـوشـا - الـتي لم تـصل الـى أطراف االسـتـهـداف ا
الـسـفـارة - هو مـجـرد تـصورات بـعـيـدة عن الـواقع . ولذا
عـلى زعـمــاء الـسـيـاسـة أن يـفـهـمـوا أنّ الـتـصـريـحـات
والـتلـويحـات هي لالستـهالك االعالمي  وانّ ما يدور
خـلف الــكـوالـيس هـو طـبـخــة أخـرى يُـعـدّ لـهـا  فـهل

سيتعلم الساسة في بالدنا فقه السياسة? .

»ŸUL²ł∫  وزير التعليم العالي خالل مشاركته  في اجتماع باجلامعة العراقية

الـيـوم ذكرى الـثـالث من الشـهـر العـاشر 1932  الـيـوم الذي  نـقل الـعراق
من اقــلـيم خـاضع لألنــتـداب  الى الـدولـة رقم (57) فـي الـعـالم بـأسـتـقالل
وصالحــيــات كـامــلـة عــلى وفق الــقــانـون الــدولي اذ بــدأ خــضـوع الــعـراق
لـألنتداب سنة  1920حـيث  خضوع العراق  واالردن وفـلسط ومصر
ـغرب لألنـتـداب الـبريـطـاني وخـضـوع سوريـا ولـبـنـان وتونس واجلـزائـر وا
لألنـتداب الفـرنسي وقد اكتـسب هذا االنتداب الـصفة الـقانونيـة من عصبة
ـتحدة احلالية) حـيث تكون الدولة التي اال الـتي شكلت بعد ذلك (اال ا
سـؤولة عن الـدولة اخلـاضعـة لألنتداب ( تـتولى االنـتداب (بـريطـانيـا) هي ا
الـعراق) وكان العراق أول الدول اخلاضعـة لألنتداب التي حتركت وتمكنت
من الـتخـلص من االنـتداب واحلـصول عـلى االستـقالل التـام  والتـحول من
اقــلــيـم الى دولــة واصــبــحت الــدولــة رقم (57) فـي تــســلــسل دول الــعــالم
والـعضو اجلـديد في هيـئة عصـبة اال التي أصـبحت تضم االن 57 دولة
نظمة الدوليـة وقتها) بعد ان كانت دول بـدخول العراق الى عصبـة اال (ا
ـاثل مـجـلس االمن الـعـالم 56 دولـة وصـدر قـرار مـجـلس الـعـصـبـة الذي 
ـثل الــســلـطــة الـتــشـريــعــيـة الــدولـيــة آنـذاك الــدولي احلـالي والــذي كــان 
بــاالعـتـراف بـالــعـراق الـدولـة  57وانــهـاء االنـتــداب الـبـريـطــاني الـذي كـان
ـوجب ميثاق عصـبة اال وقد تمكـنت بغداد من احلصول مـفروضاً عليه 
عـلى صفـة دولة طـبقـاً للـقانـون الدولي في الـثالث مـن الشـهر الـعاشـر سنة
1932م وانـهاء االنتداب قبل اية دولة عربـية اخرى حتى مصر تأخرت في
انـهـاء االنتـداب البـريـطاني الى سـنة 1937 واذا كـان ذلك االجنـاز حقـقته
الـوزارة التي يرأسهـا نوري باشـا السعيـد حيث كان يشـغل منصب رئيس
الـوزراء اوالً ويشـغل مـنصب وزيـر اخلارجـيـة كونـها الـوزارة اخملتـصة في
هـذا الـشأن وهـذه الـوزاره هي الوزارة  14في تـسـلسل الـوزارت الـعراقـية
الـتي تـشـكلت في الـتـاسع عـشـر من الشـهـر الـعاشـر سـنة 1931 وقـدمت
اسـتقالتها بـعد ايام من صدور قرار مـجلس العصبة بـاالعتراف باستقالل
الــعـراق الــذي كـان فـي الـثــالث من الــشـهــر الـعــاشـر  1932 وقــد قـدمت
الـوزارة استقالتـها في نفس السنـة ونفس الشهر وبـعد ايام من االستقالل
وانـهــاء االنـتـداب فـكــانت االسـتـقــالـة يـوم الـســابع والـعـشـريـن من الـشـهـر
الـعاشر سنة 1932 وقـد كانت الوزارة الـتي حققت االستـقالل تضم ستة
وزراء فـقط هم نـاجي شوكـت وزيراً لـلـداخلـية ورسـتم حـيـدر وزيراً لـلـمالـية
وجـعــفـر الـعـســكـري وزيـراً لــلـدفـاع ومـحــمـد أمـ زكي وزيــرًا لألقـتـصـاد
ـواصـالت وجـمـال بـابــان وزيـراً لـلــعـدل وعـبــد احلـسـ الـچــلـبي وزيـراً وا
لـلمـعارف وهـكذا كـانت وزارة في ستـة وزراء وراء هذا االجنـاز الذي سبق
جـميع الـدول العـربيـة ولكن الـصحـيح ان الفـاعل الرئـيسي الـذي حقق هذا
ـلـك فـيــصل االول ونـوري بــاشـا الـســعـيــد. ويالحظ ان هـذه االجنــاز هـو ا
الـوزارة ضمـت وزيرين شـغال منـصب رئيـس وزراء همـا جعـفر الـعسـكري
ونــاجي شــوكت وضــمت وزيــرين كـورديــ هــمــا مـحــمــد أمــ زكي وزيـر
عروفة واصالت وجمال بابان وزير العدل وفيها الشخصيه ا االقتصاد وا
لك فـي بغـداد الشـخصـية ذات بـصداقـته لـلمـلك فيـصل االول قـبل تتـويج ا
لكي وهو رستم لك وعمل رئيساً للديوان ا االصل الـلبناني الذي جاء مع ا
ــعـروفـة من عـائـلـة الـچـلـبي حـيـدر وفي الـوزارة الــشـخـصـيـة الـكـظـمـاويـة ا
ـشـهـورة في بـغداد بـالـثـراء والـذي تولى وزارت عـديـدة وبـعـد وفـاته تولى ا
ستشفيات اليهودية حيث ابنه صاحب اول مستشفى مجاني ببغداد بعد ا
كــان االب عـبــد احلـســ چـلــبي تــولى االبن عــبـد الــهـادي وزارات عــديـدة
ـانـيـة في الـدورة وحـفـيـده الـوزيـر في الـعـهـد اجلـديـد ورئـيس الـلـجـنـة الـبـر
انية الثانيه الدكتور أحـمد الچلبي. وكان نوري باشا الذي شكل اربع الـبر
عـشرة وزارة واخلامسـة عشرة وزارة االحتاد الـعربي االردني العراقي قد
ابـتـدأ في الـوزارة الـسابـقـة والـتي شـكـلت في الـشهـر الـثـالث سـنة 1930
والـتي كـان فـيـها رئـيس الـوزراء ايـضـاً ابـتدأ فـي موضـوع انـهـاء االنـتداب
ـعتـمـد البـريـطاني اجلـديد في الـبـريطـاني واحلصـول عـلى االستـقالل مع ا
بـغـداد الـسـير فـرنـسـيس هـمـڤريـز الـذي وصل الى بـغـداد في الـعـاشر من
الــشــهـر االول ســنـة 1930 ولــقــد بـدأت الــوزارة في ذلـك عـنــدمــا اقــنـعت
بـريطـانـيا بـوجوب وحـدهـا تتـحـمل نفـقات دار االعـتـماد الـبريـطـاني ببـغداد
ـعـاهـدة وفي نـهــايـة الـشـهــر الـسـادس من هــذه الـسـنـة  الــتـوقـيع عــلى ا
الـبريطـانية الـرابعة والـتي تصـمنت جالء القـوات البريـطانيـة من العراق مع
الــشـروع بـأجــراءات الـغــاء االنـتــداب الـبــريـطــاني عـدا قــوات صـغــيـرة في
مـعسكرين محـددين  احلبانية والشـعيبة وفي االول من الشـهر الثامن سنة
1932 قـــدم رئــيس الـــوزراء نـــوري بــاشـــا طــلـــبــاً الـى وزارة اخلــارجـــيــة
ــيـثــاق الــعـصــبـة الـبــريــطـانــيــة لـدخــول الــعـراق الى عــصــبـة اال طــبـقــاً 
ـفاوضـات مـكثـفة مع الـسـير هـمفـري فـرنسـيس  تقـد طـلب مشـترك و
بـريـطـاني عـراقي الـى عـصبـة اال النـهـاء االنـتـداب وفي
الـيـوم الثـالث من الشـهر الـعـاشر صـدر قرار مـجاس
وافقة الـعصبة بـاستقالل العـراق وانهاء االنتـداب وا
عــلى عـضـويــة الـدولـة 57 فـي الـعـالم  دولــة الـعـراق

عضواً في عصبة اال قبل اية دولة عربية اخرى.

والــوطــني وقــد رحل وهــو مـحــمل
بـاآلمــال  واآلالم  بــسـبب الــظـروف
الـتي يـعـيــشـهـا الـعـراق وحـلم بـان
يـعم  االمن  واالسـتـقرار فـي البالد
لـــكي يــعـــود ابــنــاؤه الـــعــراقــيــون

ـغـتـربون الـى الوطـن وان يعـيش ا
اجلـمـيع بـحـريـة وكـرامـة حتت ظل
الـقـانـون ولـكـن لالسف لم يـتـحـقق
مــنــهــا شيء ورحل جنــيب وروحه
معـلقـة بـتربـة الوطن وعـينه وقـلبه

وبدأ مـسـيرته االذاعـيـة عام 1964
بتـعيـيـنه في اذاعة بـغداد الـعريـقة
كمذيع أخـبار. وقرأ نشـرة أخبارية
رئـيـسة مـبـاشـرة في صـبـاح الـيوم
الثـاني من تعـيينه خالفـاً للـتقـاليد
ـعـروفــة الـتي تــقـتـضي االذاعـيــة ا
ــذيع ســـنـــة كــامـــلــة حتت بـــقـــاء ا
الـــتــــدريب.أصـــبـح في عـــام 1969
مـذيعـاً في تـلفـزيـون بغـداد إضـافة
إلى عـمـله في اإلذاعـة ولـكـنه تـفـرغ

للعمل في التلفزيون عام 1977.
WOFLł fOÝQð

وفي عام 1993 قـام مع مـجـمـوعـة
مـن زمالئه بـــتـــأســـيس جـــمـــعـــيــة
ـذيـعـ الـعـراقـيـ و انـتخـابه ا

 . رئيساً لدورت متتاليت
وقــــد تـــــوالت كــــلـــــمــــات الـــــنــــعي
ــــواســـاة ورســـائـل وبـــرقـــيـــات وا
الــتــعـزيــة لــعـائــلــة الـفــقــيـد وذويه
ومـحـبـيه  عـبـر  وسائـل  التـواصل
االجـتـمـاعي وااللــكـتـروني من قـبل
ــهـنــيـة كل االوســاط الـرســمــيـة وا
والــصـحــفــيـة واالعـالمـيــة واحتـاد
االذاعي والتلفزيوني العراقي
حــيث عـــدت تــلك االوســاط  رحــيل
جنيب خسارة فادحـة للعراق كونه
احــد رمــوز االعـالم  الــبــارزة عــلى
ـــهـــني ـــســـتـــوى االنـــســـانـي وا ا
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{ الــســلــيــمــانــيـة - (أ ف ب)  –بــاتت
سيّـرة سالح تركيا وايران الـطائرات ا
ـفـضل لتـغيـير “قـواعـد اللـعـبة ”ضـد ا
ـسلح األكراد في شمال العراق ما ا
ـدنـيـ يـثـيـر مـخـاوف حـيـال سالمـة ا

ويرفع منسوب التوتر اجليوسياسي.
وقـال محمد حسن رئـيس بلدية قنديل
مــنــطــقــة جـبــلــيــة في شــمــال الــعـراق
ـــعــقل الــرئـــيــسي حلـــزب الــعــمــال وا
ــر يــوم الــكــردســتــاني احملــظـور “ال 
دون أن نـرى طـائـرة مـسـيـرة. وأضـاف
لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس “حتـــلّق عــلى
ارتــفــاع مـنــخـفـض بـحــيث يــسـتــطـيع
سـكـان قنـديل رؤيـتهـا بـالعـ اجملردة.
واسـتـخدم حـزب الـعمـال الـكردسـتاني
قـنديل لعقود كقاعدة رئـيسية لعملياته
الـعسـكرية ضـد أنقـرة بينـما اسـتخدم
ــقــراطي الـــكــردســتــاني احلـــزب الــد
اإليــــراني أجــــزاء أخـــرى نــــائــــيـــة من
كـردسـتـان الـعـراق لـشن هـجـمـات ضـد

طهران.
وتـعـتـبـر تـركـيـا وإيـران حـزب الـعـمـال
ــقـراطي الــكــردســتـاني واحلــزب الــد
الـــكـــردســـتـــاني اإليـــراني ارهـــابـــيــ
وتــقــومـان بــشن هــجـمــات بــريـة عــبـر
احلـدود وضـربـات جـوية وبـاسـتـخدام
ـدفــعـيـة ضـد قـواعـدهـمـا في الـعـراق ا
بـــشـــكل دوري.ومـــنـــذ عــام 2018 بـــدأ
الــبــلـدان اســتـخــدام الــطـائــرات بـدون
ــراقـبــة وحــتى تـنــفــيـذ ـهــام ا طــيــار 
اغـــتــيــاالت فـي شــمــال الـــعــراق.وقــال
ــتــضــررة ــنــاطق ا خــبــراء وســكــان ا
لــوكـــالــة فــرانس بــرس إن اســتــخــدام
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nB∫  وزير الدفاع التركي يتابع القصف اجلوي لشمال العراق على اخلريطة

عـــلى الــــعـــراق وهـــكــــذا خـــســـرت
الـساحـة االعالمـيـة العـراقـيـة  أحد
ا ابـرز مـهـنـييـهـا الـكـبـار الـذي طـا
ذرفت عيونه بالدموع حبا بالعراق

وخوفا على مستقبل اجياله
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واســــتــــعـــرض  عــــمــــداء الـــكــــلــــيـــات
تـصـوراتـهم ومالحظـاتـهم بـشأن األفق
ـــنــظـــور لــلـــعـــام الــدراسي اجلـــديــد ا
ومــتـطـلــبـات حتــسـ األداء عـلى وفق

ي. معايير اجلودة واالعتماد األكاد
ÂbI²  n √ ¥∞

واعــلــنت الــوزارة  الــتـزامــهــا بــخــطـة
الــدراســات الــعــلــيــا لــلــعــام الــدراسي
2021/2020 وتـوقيتات الـتقد  بعد
أن أتـيح عـلـى مـدى شـهر كـامـل ابـتداء
ــاضي ولــغــايـة مـن األول من أيــلــول ا
الـــثالثــ مــنـه. وحــسب االحــصــاءات
ــسـجــلـة في مــنـظـومــة الـتــقـد فـإن ا
ـتـقـدمـ وصـلت الى أكـثـر من أعـداد ا
أربــــعـــ ألـف مـــتــــقــــدم ومـــتــــقــــدمـــة
سـيتنافسون عـلى حجز أحد عشر ألف
مـقــعـد دراسي اسـتـنـادا الى الـتـنـافس
واالسـتحـقاق والـتعلـيمـات والضوابط
وفـي ضـوء بـرامـج الـدراســات الـعــلـيـا
ـفتوحة في اجلـامعات العـراقية التي ا
تـــصل الى 1900 بـــرنـــامج عـــلى وفق
اجـستـير شـهادات الـدبلـوم العـالي وا
والــدكـتــوراه. وسـتــبـاشــر اجلـامــعـات
إجـراءات الــتـدقـيق وتـسـتـعـد لـتـهـيـئـة
مـتـطـلـبـات االمتـحـان الـتـنـافـسي الذي
سـيجرى في الـقاعات الدراسـية موزعا
حــسب الـتــخـصـصــات حـيث ســيـكـون
تـــــاريخ 10/18 مـــــوعــــدا المــــتــــحــــان
اجملـموعـة الطبـية والـهندسـية وتاريخ
10/19 مــوعـدا المـتـحـان تـخـصـصـات
الــعـلـوم الــصـرفـة والــعـلـوم الــزراعـيـة
والـبيطرية فيما سيكون تاريخ 10/20
مــوعـدا المــتــحـان مــجـمــوعــة الـعــلـوم
اإلنــســانـيــة واالجــتـمــاعــيـة والــعــلـوم

اإلدارية واالقتصادية.
s¹bFI*« ¡UHŽ«

ووجه عـبـد الـصاحب (بـإعـفـاء الطـلـبة
ــــقـــعــــدين من ذوي االحــــتـــيــــاجـــات ا
ـسـائـية اخلـاصـة من أجـور الـدراسـة ا
دعما لشرائح الطلبة اخملتلفة ومراعاة

ـهـمـة وحـرصـا لـلـجـوانب االنـسـانـيـة ا
عــلى تــوفـيــر فـرص الــتـعــلـيم وتــقـد
ـــمـــكـــنـــة  عـــلى وفق الـــتـــســـهـــيالت ا
ــــتـــخــــذة مع شــــريــــحـــة اإلجــــراءات ا
ــكـفــوفـ من الــطـلــبـة) مـؤكــدا (عـلى ا
تـثــبـيت هـذا الـقـرار واعـتـمـاده سـيـاقـا
ثـابتا في دلـيل إجراءات شؤون الـطلبة
وضــوابط الــقــبــول وشــروطه لــلــســنـة

الدراسية 2021/2020).
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وشــارك عـبــد الـصــاحب في فــعـالــيـات
اجلـــلـــســـة األولى جملـــلـس اجلـــامـــعــة
الـعراقية للعام الدراسي 2021 /2020
ووجه بـاالسـتـعـداد لتـنـظـيم متـطـلـبات

تخرج الطلبة وتكر األوائل. 
وقــال عـبــد الـصــاحب إن (الـنــجـاح في
احـتواء اإلشكاليات والتحديات يفرض
مـقدمـات وإجراءات البـد منـها تـتضمن
تـخــطـيـطـا سـلـيـمـا وتــنـفـيـذا مـتـزامـنـا
ـســاحـات اإلجنـاز ومــتـابـعــة حـثـيــثـة 
ــعـاجلـة وأن اجلـامــعـات مـؤهـلـة أن وا
تــضـطـلـع بـأدوار الـتــأثـيـر والــنـهـوض

سؤوليات).  با
وأوضـح عبد الـصاحـب أن (التـداعيات
الـراهـنـة تـمـثل حـدثـا طـارئـا لـن يـعوق
ية وأهـدافها ـؤسسات األكـاد مـهمة ا
الـتـعلـيمـيـة) مؤكـدا (أهمـيـة االستـعداد
لـتنظيم متطلبات تخرج الطلبة وتكر
األوائـل مـنـهم كـونــهم خـاضـوا جتـربـة
غــيـر مـســبـوقــة وجنـحـوا في صــيـاغـة
رسـالـتـهم ولـم يـدخروا جـهـدا فـي بـناء
هــــويـــــتــــهم الــــعـــــلــــمــــيــــة فـي شــــتى

التخصصات). 
وشــدد عــبــد الــصــاحب (عــلى مــراعـاة
تـوقـيتـات التـقو اجلـامعي وتـسخـير
ـتاحة لقيادة كل اإلمـكانات والطاقات ا
دفــة الـعــام الـدراسي اجلــديـد والــبـنـاء
ـا عــلى الـتــجـربــة الـتــعـلــيم الـرقــمي 
يـــحـــقـق أهـــداف اخلـــطـــة الـــدراســـيــة
لـلجامـعات العـراقية كـافة). وفي سياق

مـتصل اظهر  رئيس اجلامعة العراقية
 عــلـي اجلــبــوري اعــجــابه و تــقــديــره
لـلـحـرص الـكـبـيـر الـذي تـبديـه الوزارة
في مـــســـاحــات تـــمـــكــ اجلـــامـــعــات
واسـتـيفـاء اسـتـقالليـتـها وقـراراتـها و
ـستمـر يجعل تـأثير أن هـذا التحـفيز ا
ؤسسات أكـثر فاعلـية في مجال هـذه ا

خدمة اجملتمع). 
وعـرض  عـمـداء الـكـليـات مـقـتـرحـاتهم
وآراءهـم بــشــأن مــســـارات الــتــطــويــر
ومـسـتـلـزمـاته الـعـلـمـيـة والـتـشـريـعـية
ـــكن أن حتـــسن من واإلداريـــة الـــتي 
أداء الــعـمـلــيـة الــتـعـلــيـمــيـة في ضـوء
ـمــنـوحـة لــلـجــامـعـات الــصالحـيــات ا
ونـــاقش أعــضـــاء مــجـــلس اجلـــامــعــة
ـدرجـة عـلى جـدول األعـمال الـفـقـرات ا
الــذي تـضــمن مـشــروع تـمــديـد خــدمـة
بـعض التـدريسيـ والتوصـية بتـرقية

عدد منهم الى مرتبة األستاذية.
w1œU « Í√—

ي مــحـمـد الــربـيـعي ان ويــرى االكـاد
(وصـول  عدد بـرامج الدراسـات العـليا
فـي اجلـامــعــات الــعــراقـيــة الى 1900
بـرنـامج لـلـمـاجسـتـيـر والـدكـتوراه هل
حـقـا يحـتـاج العـراق مـجتـمـعا وسـوقا
الـى كل هــذه الـــبـــرامج?). واضــاف ان
الـوزارة وعدتـنا (بإعـادة النظـر بخطط
الـدراسات العليا وفق احلـاجة الفعلية
ومـؤشـرات سوق الـعمل فـهل  إعادة
الـــنــظـــر بـــالــفـــعل من خالل قـــيـــامــهم
بــعــرض الــنـتــائج الــتي بــني عــلــيــهـا
حتـديـد عـدد الـبـرامج وعـدد الـطالب?).
واعـــتــقــد الــربــيـــعي  ان (عــدد بــرامج
الــدراســات الـعــلــيـا بــني عــلى أسـاس
رغــبــة الــتـدريــســيــ في زيــادة أجـور
الــــتـــدريس واالشــــراف والـــكــــلـــيـــات
واجلـامعات في التباهي واجلري وراء
ـا يـؤكـد ـيــة ال غـيـر  ــكـانـة االكـاد ا
االنـــفــصــام الــواضـح بــ الــدراســات

العليا وسوق العمل?).

الـضـبـاط الـعـراقـيـ في شـمـال الـبالد
فـي آب/أغـســطـس أعـربـت بـغــداد عن
غـضـبهـا لـكنـهـا لم تمـارس أي ضـغوط

على أنقرة. 
وقال راونسلي لوكالة فرانس برس ان
ـشــكـلـة الـعـامـة الــتي يـعـاني مـنـهـا “ا
الــعــراق تــكــمن فـي ان الــقــوى األكــبـر
تـــمــيـل الى اســـتــخـــدامه كــــمــضـــمــار

للرماية. 
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الـتـقى وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
الــعـلــمي  نـبــيل كـاظـم عـبـد الــصـاحب
مــجـلس جـامــعـة بـغــداد وأكـد ضـرورة
االلـتــزام بـخـطـة الـقـبـول وعـدم تـمـديـد

التقد للدراسات العليا. 
وأوضـح في كلـمـته  أن (الـوزارة قررت
عــدم تـمـديــد مـدة الــتـقـد لــلـدراسـات
الــعـلـيـا الــتي انـتـهـت في الـثالثـ من
اضي بـهدف عدم التـأثير على ايـلول ا
خــطـة اجلــامـعـات الــتي تـواجـه زخـمـا

واسعا باألعداد). 
ودعـا عبد الصاحب  الى (التركيز على
تـطــويـر الـبـحث الـعـلـمي ورسم آلـيـات
ــشـاركـة والـتــعـشـيق والــتـعـاون بـ ا
اجلـامعات وحتـقيق أعلى مـستوى من

في صناعة الوعي اجملتمعي). 
وأعـرب عبد الـصاحب عن (ثقـته بقدرة
ـؤسـسات الـتـعلـيـميـة الـعراقـيـة على ا
تـطــويـر الـتـجـربـة االسـتــثـنـائـيـة الـتي
ـيـة فــرضـتـهــا ظـروف اجلـائــحـة الـعــا
قبلة). رحلة ا والتوجه نحو ترص ا
ومن جـانبه  أكـد  رئيس جامـعة بغداد
مـــنــيـــر الــســـعــدي (تـــوجه اجلــامـــعــة
وســعـيـهـا احلـثــيث الى رفع مـؤشـرات
اجلـــودة وزيــــادة نـــســـبـــة الـــبـــحـــوث
ـيـة ـســتـوعـبـات الــعـا ــنـشـورة في ا ا
مـثـمـنـا اهـتـمـام الـوزارة  بـاسـتـقاللـيـة
اجلــامـعـات وقـرارتــهـا واإلصـرار عـلى
تـوفيـر مسـاحات الـتكـامل التي تـعضد
الــبـعــد االســتـراتــيـجـي لـلــمـؤســسـات

ية العراقية).  األكاد

خــدمـة اجملـتـمع ودراســة واقع الـبـيـئـة
وتـقـد احلـلـول الـعـاجـلـة لـلـتـحـديـات
ــشــكالت االقـتــصـاديــة والــصـحــيـة وا
والـسـيـاسيـة واالجـتـماعـيـة) مـؤكدا أن
(جــامــعـــة بــغــداد تــســتــحق أن تــأخــذ
ــعـروفــة عـلى ــعـهــودة وا مــكـانــتــهـا ا
مــسـتـوى الـتـعـلـيـم الـعـالي في الـعـراق
ــنــطــقــة وهي جــديــرة بــأن تـنــافس وا

ية).   نظيراتها في التصنيفات العا
وجـدد عبـد الصاحب  أهـميـة أن (تفعل
اجلــامــعــات صالحــيــاتــهــا في تــقــديـر
ـمــكـنــة والـقــرارات الـتي ــعـاجلــات ا ا
ـصـلـحـة الــعـامـة الفـتـا الى أن تــخـدم ا
الـقـيـادة اجلـامـعـيـة بكـافـة مـسـمـيـاتـها
ـسـؤولـيـة ـسـتــوى ا يــجب أن تـكـون 
والبـد لـها أن تـتحـسس أبـعاد تـأثيـرها
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ـهـجـرين عن أعـلــنت وزارة الـهـجـرة و ا
عودة 134 الجئـا عـراقيـا ضمن بـرنامج
العـودة الطوعـية من مخـيم اكدة الواقع
عــلى احلــدود الــسـوريــة الــتــركــيـة الى

ارض الوطن .
وذكــر مـديـر عـام دائـرة شـؤون الـهـجـرة
في الوزارة طالب اصغر دوسه في بيان
تلـقته (الـزمان) أمس ان (مـكتب الوزارة
في اجلــمــهــوريــة الــتــركــيــة اعــاد 134
مواطن من الالجئ العـراقي بتوجيه
ـهــجـريـن ايـفـان من وزيـرة الــهـجــرة وا
فـائق جـابرو وبـالتـنـسيق مـع السـفارة
الــعـــراقــيــة لــدى أنـــقــرة ووزارة الــنــقل

العراقية).
وأوضح أن (الالجئ تمت اعادتهم من
مخيـم اكدة  إلى أرض الوطن بـراً وعبر
مـنـفـذ إبـراهـيم اخلـلـيل الـتـابع لـقـضـاء
ـحـافظـة دهـوك بـعد اسـتـكـمال زاخـو 
إجـراءات دخــولـهم الـبالد مـوضـحـا ان
99 مـنهم عـادوا الى منـاطقـهم االصلـية
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في مـحـافظـة نـيـنوى و20 الجـئـا عادوا
الى مناطـقهم في محـافظة صالح الدين
 فـــــضـال عـن عـــــودة 15 الجـــــئــــــا الى

محافظة االنبار).
Èdš« …œuŽ

وتـابع دوسـة (ان هـذة الـعودة سـتـلـيـها
عودة اخرى في االيام القليلة القادمة)
ي ووجه وزيـر الداخـلـية عـثـمان الـغا
سـاهمة في إعادة الشرطة االحتـادية با
100 عائـلة نـازحة الى قـرى في كركوك.
ي فـي بــــيــــان امس إن وقـــــال الــــغــــا
(الـنازحـ من ديـارهم مـلف نـضعه من
ضــمن أولـويــاتـنــا فـقــد عـانــوا الـكــثـيـر
كن التـراجع عنهـا وعليه وعودتـهم ال 
وجــهـــنـــا قــوات الـــشـــرطــة االحتـــاديــة
ـساهـمة في إعادة 100عائـلة نـازحة با
الى قرى عطشانة وعـزيرية والصاحلية
الـتــابـعـة لــقـضــاء داقـوق في مـحــافـظـة

كركوك). 
وأضــــاف أن (ذلـك يــــتـم بــــعـــــد اجــــراء
الــتــدقــيـق األمــني) مــوجــهــاً ايــضــا بـ

ـعـوقـات واالسـتـمـاع عن كـثب (تـذلــيل ا
لطـلـبـاتـهم واحـتيـاجـاتـهم الـتي تـتـعلق
بـعـمـلــنـا) وزار وفـد مـن وزارة الـهـجـرة
هـجرين بـرئاسـة وكيـل الوزارة كر وا
الـنـوري بـرفـقـة مـديـر عـام دائـرة شؤون
الـفــروع عـلـي عـبـاس جــهـاكــيـر مــخـيم
يحيـاوة في محافـظة كركوك لالطـمئنان
عـــلى سالمـــة عـــائـــلـــة الـــطـــفـل احـــمــد
والـتـحـقيق بـقـضـيتـهم بـعـد منـاشـدتهم
اجلهات اخملتصة عبر وسائل التواصل
االجـتمـاعي لتـعـرض عائـلته العـتداءات
وتـهــديـدات من قــبل جـهــات مـجــهـولـة.
وقـال الـنوري خالل لـقـائه عـائلـة الـطفل
انه (بـتوجـيه من  وزيـرة الهـجرة ايـفان
فائق جابرو واستجابة لنداء الطفل اثر
تـهديـد عـائلـته على صـفـحات الـتواصل
االجــتـمــاعي حـضــرنــا مـيــدانـيــا خملـيم
يـحـيـاوه لالطالع عـلـى احلقـائـق بـرفـقة
اجلهـات االمنيـة) موضـحا ان (الوزارة
التــسـمح بــابــتــزاز الـنــازحــ عـادا ان
ماحـصل لعائـلة الـطفل  كان تـهديدا من

شـخص مجـهول الـهويـة داعيـا وسائل
االعالم الى تـــوخي الـــدقـــة واحلــذر في
ــعــلـومــة وعــدم االنــصــيـاع وراء نــقل ا
وضوع الى االشاعات) مؤكدا (احالة ا
اجلــهــات االمـــنــيــة التــخــاذ االجــراءات
ناسبة). ونشرت جريدة الغارديان في ا
صــفــحــة الــرأي مــقــاال ألبــوســتــولــيس
فوتياديس الباحث في قضايا الهجرة
بـــعــنــوان (أصــبــحـت الــوحــشــيــة ضــد
هـاجريـن طبيـعيـة علـى حدود االحتاد ا
األوروبي). ويقول الكاتب إن اتفاق عام
2016 بــ االحتــاد األوروبي وتــركــيـا
وإغالق طــريق غـرب الـبــلـقـان أدى إلى
احلـــد من الـــتـــدفق الــــهـــائل لالجـــئـــ
الـسوريـ نحـو أوروبا. لـكن القـصة لم
تنته عند هذا احلد. ففي السنوات التي
تـــلت ذلك أدى "عـــنــاد" أوروبـــا بـــشــأن
قضيـة الهجـرة اجلماعـية إلى قيام دول
أعضاء في االحتاد األوروبي بـاستعادة
الـــســـيـــطـــرة عـــلى حـــدودهـــا من خالل
"اســتـخــدام الـقــوة الـعــنـيــفـة وانــتـهـاك
الـــقـــانـــون. ويــرى الـــكـــاتب أن (جـــهــاز
مــراقــبـــة احلــدود اخلــارجــيــة لالحتــاد
األوروبي هـو اآلن خــلـيط من األسـالـيب
ـصمـمة لـتجـنب قواعد غـير الـنظامـية ا

االحتاد األوربي). 
WOł—Uš œËbŠ

فوضـية األوروبيـة تكاد ال ويقـول إن (ا
تـشـرف عـلى مـا يجـري بـالـفـعل. ويـقول
إن الـــــعـــــنـف يـــــســـــود عـــــلى احلـــــدود
اخلـارجــيـة لالحتـاد األوروبي) مـشـيـرا
ـطـاردة والـضـرب إلى أن (أفـعـاال مـثل ا
والتعـذيب والطرد والـتحيز الـعنصري
نهجة في تعامل تكاد تكون سياسات 
. ــهــاجــرين والالجــئــ الــشــرطــة مـع ا
ويـضــيف أنه بـحـلـول عـام 2016 كانت
ناطق اجملر قـد وضعت بـالفعل نـظامًـا 
الـــعــبــور يــعــمـل خــارج نــطــاق قــانــون
ـهـاجرين االحتـاد األوروبي.  تعـقب ا
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عشرات
العوائل

النازحة تعود
الى ديارها

الـــصــيـــنــيـــة جـــراء بــيع 100 ألف
بـرمـيل يـوميـاً  سـحبـهـا لـتغـطـية
ـاضية) عجز الـرواتب في األشهر ا
مــوضـحـا أن (األمــوال اجملـمـدة في
الــبـنــوك الــدولـيــة  قــلـيــلــة جـداً ال
تــــــرتــــــقـي إلـى حل أزمـــــــة نــــــقص
السيـولة) مشـيراً الى أن (استرداد
األمــوال اجملـــمــدة مـن مــســـؤولــيــة

وزارة اخلارجية).
ووجّـه رئــــيـس مـــــجــــلـس الــــوزراء
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي االربـــعــاء
بـــدخـــول 1500زائـــر مـن كل دولـــة
الداء الــزيـــارة االربــعـــيــنـــيــة.وقــال
ـــتــحـــدث بـــاسم رئـــيس مـــجــلس ا
الـــــــوزراء احـــــــمـــــــد مـال طـالل في
تغـريدة على تـويتر (الـكاظمي وجه
ــوافـقــة عــلى دخـول 1500زائـر بــا

ألداء زيــارة األربــعـ مـن كل دولـة
يـرغـب مـواطــنــوهــا بــأداء الــزيـارة
ـقـدسـة( مـبـيـنـا ان (دخـولـهم إلى ا
ـنـافـذ اجلـوية الـعـراق يـكـون عبـر ا

حصرا). 
ــــوافـــقـــة واوضح مال طـالل بـــان ا
مشروطـة بأن (تلتـزم الدول ببرامج
تـــوعــيـــة مــواطــنـــيــهــا الـــقــادمــ

بـإجـراءات الـوقـايـة الـصـحـيـة). من
جـهـة اخـرى  وافق مـجـلس الوزراء
على قانون الضـمان الصحي. وقال
مــــكـــتب الــــكـــاظـــمـي في بـــيـــان ان
اجملــلس عـقـد جــلـسـته االعــتـيـاديـة
برئـاسـة الكـاظمي واتـخذ الـقرارات
االتـية (قـيـام الدائـرة الـقانـونـية في
األمــانـــة الــعـــامــة جملـــلس الــوزراء
بــإعــداد مــشــروع لـــتــعــديل الــنص
الـقـانـوني اخلـاص بـتـعـديل الـنص
الـقانـوني اخلـاص بـترفـيع األطـباء
الـى درجــــــــــات أعــــــــــلـى ومــــــــــنـح
ـقـدار 50 مــخـصـصــات إضـافـيــة 
ـئـة من الـراتب اإلســمي نـتـيـجـة بـا
جــائـحـة كـورونـا تــشـتـمل األطـبـاء
ــقـــيــمــ الـــدوريــ واألقــدمــ ا

ويــنــفــذ بـــدءا من االول من كــانــون
ــقــبل.مــقـيـم أقــدم مـقــيم الــثــاني ا
دوري طـــلــبـــة الـــبـــورد- وتــعـــديل
ادة 80 ـتعلق با النص القانوني ا
ثالثاً من قانون الصحة العامة رقم
ــوافــقــة عــلى 89 لــســنـة 1989 وا
قـانون الـضـمـان الصـحي وإحـالته
الى مجلس النواب مع األخذ بنظر
االهتمام رأي األمانة العامة جمللس
الــوزراء والـــتــصـــويت عـــلى إقــرار
الي مشروع قانون تمويل العجز ا
وإحـــالــتـه الى مـــجـــلس الـــنــواب)
مــضـيــفــا ان اجملــلس وافـق ايــضـا
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قـرر مــصــرفــا الـرافــدين والــرشــيـد
ـدنـي ـتـقـاعـدين ا صـرف رواتب ا

والـعـسكـريـ لشـهـر تـشرين االول.
ـــصـــرف ــــكـــتب االعـالمي  وقـــال ا
الرافـدين في بيـان انه (بتـوجيه من
ـصــرف صـرف ـالــيـة قــرر ا وزيــر ا
ــــدنــــيـــ ــــتــــقــــاعــــدين ا رواتب ا

والعـسكـري لـشهـر تشرين االول)
مــوضــحــا  ان (الـصــرف يــكـون عن
طــريق ادوات الــدفع االلــكــتـروني).
فـــيــــمـــا دعــــا مـــصــــرف الـــرشــــيـــد
ـتـقاعـدين الى تـسـلم رواتـبهم من ا
ـعتـمـدة . وأعلـنت الـلجـنة ـنافـذ ا ا
ــالـيـة الـنـيـابــيـة عن االتـفـاق عـلى ا
حتويل تـرليون و100 ملـيار ديـنار
ــــتــــقــــاعــــدين لــــتــــمــــويل رواتـب ا

وتــوزيــعــهــا في مــوعــدهــا احملـدد.
ـاليـة قـد اعـلنت في وكـانت وزارة ا
وقت سابق في بـيان من يوم  امس
ان هيئة التقاعد الوطنية ستصرف
الـراتب الــتـقــاعـدي لــشـهـر تــشـرين
ذكور  األول 2020 مطلـع الشهـر ا
ـدنيـ والعـسكـري لـلمـتقـاعدين ا
وعــبـر  قـنــوات الـصـرف الــرسـمـيـة
صـارف وقنـوات الدفع ـتمـثلـة بـا ا
االلـــكـــتـــروني. وفي شـــأن مـــتـــصل
ـالــيـة الـنــيـابـيـة اعـلــنت الـلـجــنـة ا
ــتــراكــمـة سـحـب جـمــيع األمــوال ا
لالتــفــاقــيــة الـعــراقــيــة الـصــيــنــيـة
لـتـغطـيـة عجـز الـرواتب في األشـهر
اضيـة. وقال عضـو اللجـنة ناجي ا
السعـيدي  في تـصريح إن (األموال
الـتــراكـمــيـة  لالتــفـاقـيــة الـعــراقـيـة

عـــلى تـــوصـــيـــة اجملــلـس الــوزاري
واد تـضمـنـة (استـثنـاء ا لـلطـاقـة ا
ستـوردة ألغراض مشـروع محطة ا
كـهـربـاء الـرمـيـلـة االسـتـثـمـاريـة من
رسـم احلــمــايــة احملـــلي عــلى وفق
نـصوص عـليـها في قـانون اآلليـة ا
الـتـعــرفـة الـكــمـركــيـة ذي الـرقم 22
لسـنة 2010 ووفق جداول ووثائق
تـعــدهــا وزارة الــكـهــربــاء بــصـورة
واضحـة) كما اقـر اجمللس تـوصية
اخــرى لـلـمـجـلـس الـوزاري لـلـطـاقـة
ـقــتــرحـات ــوافــقــة عـلـى ا بــشـأن ا
ـثــبـتـة في كـتـاب وزارة الـكـهـربـاء ا
29799 في 2020/9/9 بـــــــشـــــــأن
مـعـاجلــة اخـتـنــاقـات صــيف الـعـام
ـقـبـل وفق اجلـدوى االقـتـصـاديـة ا
ــعـتــمـدة لـدى وآلـيــة الـتــسـعــيـرة ا
وزارة الـكـهـربـاء مع تـأكـيـد تـنـفـيـذ
قـرار مـجـلس الـوزراء ذي الـرقم 55
لسـنة 2020).كمـا جـرى التـصويت

على مشروع قانـون التعديل الثاني
لـــقـــانـــون مـــؤســـســـة الـــســـجـــنــاء
السياسي رقم 4 لسنة 2006 بأن
يـكـون تـنـفـيـذ قـرار مـجلـس الوزراء
27 لسـنة 2020 بدءاً من تأريخ /1
11/2020. وتـــــتــــخـــــذ اإلجــــراءات
القانونـية األصوليـة في حال ثبوت
ــشــمـولــ بـه أي مـبــلغ تــقــاضي ا
ـــا جــاء فـي الــقـــرار آنـــفــاً. خالفـــاً 
وإقــرار تــوصـيــة اجملــلس الـوزاري
للـخدمـات االجتمـاعيـة بشـأن إحالة
اجملــمع اإلسـتــثـمـاري الــسـكـني في
الـــتـــاجـــيــات ومـــجـــمع الـــكـــاطــون
الــســكــني فـي ديــالى الى الــهــيــئــة
الوطنية لالستثمار لغرض اإلعالن
ـعـدّة من عـنـهــمـا وفـقــاً لـلـشــروط ا
وزارة اإلعمار واإلسكـان والبلديات
واألشـــــغــــال الـــــعـــــامــــة وإكـــــمــــال
اإلجـراءات كافـة مع مـراعـاة حـقوق

. واطن ا wA∫ مواكب حسينية تتجه مشياً الى كربالء
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ناطق وطالبي اللجـوء وإعادتهم إلى ا
احملــددة وحـرمـتـهم مـن الـطـعـام  وفي
كثـيـر من احلاالت طـردوا دون إجراءات

القانونية. 
ويـــقــول الـــكـــاتب إنه وردت مـــزاعم عن
ارتـكـاب أعـمـال عـنف مــنـظم وعـمـلـيـات
صــــــد مـن جــــــانب شــــــرطــــــة احلــــــدود
الــكـــرواتــيــة. وبــعـــد شــكــوى من داخل
شرطة احلدود حـول أوامر من الرؤساء
بـتـنـفـيـذ أعـمـال غيـر قـانـونـيـة في آذار
2019 جـــرى فـــتح حتـــقـــيق فـي األمــر.
ويــــضـــيـف أنه فـي الـــبــــحــــر األبــــيض
ـتـوسط شـددت الـسـلـطـات اإليـطـالـيـة ا
ـالــطـيـة اســتـخــدام قـواعـد الــقـانـون وا
الــبــحــري الـدولـي لـدرجــة أنــهــا جتــنـد
أساطـيل السـفن اخلاصة لـلمـشاركة في
جــهــود احلــد مـن الــهــجــرة عــبــر وسط

توسط).  البحر ا
ويقـول إن (اليـونان تـعرضت هـذا العام
النــتــقــادات شــديــدة بـــســبب قــيــامــهــا
بـعــمــلــيــات طــرد غــيــر نــظــامــيـة آلالف
ـــهــاجــرين من حـــدودهــا اإلقــلــيــمــيــة ا

والبحرية إلى تركيا).

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ـادة(89) تـتـكـون الـسـلـطـة نص الـدسـتـور الـعــراقي بـشـكل واضح في ا
الـقـضـائـيــة االحتـاديـة من مـجـلس الــقـضـاء واحملـكـمـة االحتــاديـة الـعـلـيـا
ومحكمـة التمـييز االحتاديـة وجهاز االدعـاء العام...)  اال ان واقع احلال

يب تراجع وتهميش دور االدعاء العام. 
فقـد زار الـسـيـد رئـيس مـجـلس القـضـاء األعـلى في الـعـراق يـوم الـثالثاء
ـسـؤولـ في 2020/9/29 اقـلـيم كـوردسـتــان والـتـقى كـبـار الــسـادة ا
احلـكـومـة ومـجــلس الـقـضـاء فـي االقـلـيم ورافـقه رئــيس هـيـئـة االشـراف
الـقـضـائي ومـديـر عـام دائـرة احلـراسـات الـقـضـائـيـة و اجـراء سـلـسـة
منـاقـشات حـول طـبيـعـة عمل مـجـلس القـضـاء االعلى االحتـادي ومـجلس
صلحة العامة.  وال ا يـخدم ا قضاء اقليم كوردستان والتـعاون بينهما 
يوجد في هذا اخلبـر او الزيارة أية اشارة الى جـهاز االدعاء العام سواء
في الـعــراق او االقـلــيم فــاذا كـان االدعــاء الـعــام من مـكــونـات الــسـلــطـة
القضـائية وجـهازا قضـائياً مـستقالً فـاين هو تمـثيله او حـضوره في هذه
الزيـارة واالجـتمـاعات الـتي جـرت? واذا كان جـهـازا تابـعـا اومن مكـونات
مـجــلس الــقـضــاء االعـلـى فـلــمـاذا لـم يـتم االشــارة الــيه?.  ان الـدســتـور
الـعـراقي قـام عـلى اسـاس تـقـسـيم وتـوزيع الـسـلـطـات ومـنع تـركـيـزهـا او
عنى آخر قام بتفـتيت السلطة الى سلطات جعلها بيد سلطـة واحدة او 
متعددة لذلك كانت السلطة التشـريعية مكونة من مجلس النواب ومجلس
ادة(48) من الدستور كما ان السلطـة التنفيذية تتكون االحتاد حسب ا
ــادة(66) وجـائت (من رئــيس اجلــمــهـــوريــة ومــجــلس الــوزراء)حــسب ا
ادة(89)  لـتـبـ مــكـونـات الـسـلـطــة الـقـضـائـيــة اي انه ال تـفـضـيل وال ا
اسبقية وال قيادة وال تبعية الي من مكوناتها على اآلخراال وفق القانون. 
واد الدستورية وصـفت احملكمة االحتادية في كل موقع اشارت كما ان ا
ـتـد فـيه الــيـهــا ب(الـعـلــيـا) النـهــا احملـكــمـة الـوحــيـدة في الــعـراق الــتي 
اخـــتــصـــاصـــهــا وتـــنـــفــذ احـــكــامـــهـــا عــلـى كــامـل اراضي جـــمــهـــوريــة
  النــهـا ذات اخــتـصــاصــات عـامــة وشــامـلــة ومـهــمــة حـددتــهـا الـعــراق
ادة(93)وهي تـتعـلق بـاسـاس وشـرعـية ووجـود كل الـسـلـطـات االخرى ا
وتــسـري عــلى الــســلـطــات االحتــاديــة وسـلــطــات االقـالــيم واحملــافــظـات
ـادة(94) بـاته ومــلـزمــة لـلـســلـطــات كـافــة وهـو مـا وقـراراتــهـا حــسب ا
هم هم وا التمتلـكه اية سلـطة او محـكمة اخـرى في العراق.  لذلك فـمن ا
جدا ان يكون لالدعاء العام دور في احملكمـة االحتادية العليا الن النظام
ـدع الـعامـ وال بد ان يـكون القـضائي مـكـون من جنـاح الـقضـاة وا
اجلناحـان متسـاويان ومتـوازيان عنـدما يـحلقـان عاليـاً في سماء الـعدالة
ناقشات وهو ما يسـتلزم ان يكـون االدعاء العام حـاضرا ومشاركا فـي ا
التي جتـري هذه االيـام حول مـشروع قـانـون احملكـمة االحتـادية الـعلـيا. 
وباألخص فيما مايتعلق بدور االدعاء العام حيث حتقيق التوازن ومراعاة
واد ـدعـ العـام وتـعديل الـعديـد من ا النـسب العـددية بـ القـضاة وا
بحـيث يلـحق كلـمة (مـدع عـام) مع كل كلـمة (قـاضي) وردت في القـانون
ـدعـ الـعـامـ ونـائـبـاه يـكـون فـيـكـون رئـيس احملـكـمـة من الـقـضـاة او ا
ــدعـ الـعــامـ وأعـضــاء احملـكـمـة احـدهـمــا من الـقـضــاة واآلخـر من ا
ــدعـ الـعــامـ بــحث يـكـون دور االصـلـيــ واالحـتــيـاط من الــقـضـاة وا
االدعاء العام في هـذه احملكمـة موازيا ومسـاويا لدور الـقضاة.  ان حفظ
ـثل وحـامي اجملـتـمع يـتـطـلب ان يـكـون مـكـانـة االدعـاء الـعـام بـاعـتـبـاره 
تـرشــيـحــهم من قــبل مـجــلس الـقــضـاء االعــلى و(رئـاســة االدعـاء الــعـام)
ومـجـالس الــقـضـاء في االقــلـيم و(رئـاســة االدعـاء الـعــام في االقـلـيم) في
اجـتــمـاع مــشــتـرك وبــذلك يـكــون جلــهـاز االدعــاء الـعــام رأي وقـرار في
ــا يـحـفظ الـتـسـاوي والـتـوازن الـدسـتـوري احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا و

ـدعـ العـامـ في تشـكـيلـها العـادل بـ القـضاة وا
ا يـحـقق الـعـدالة وعمـلـهـا وادارتـها ورئـاسـتـهـا و
الـتي بـجـب ان تـطـبق اوأل عــلى اعـضـاء الــسـلـطـة
ـدعـ الــعـامــ قـبل الـقــضـائــيـة من الــقـضــاة وا

طالبة بتحقيقها على اآلخرين.  ا
{ القاضي عضو االدعاء العام 
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لو سألك صديقك وقال لك :

اليـ من الدوالرات ولكـنه حتايل وتهرب ما هو رايك في من مـلك مئات ا
ستحقة عليه فماذا تقول ? من دفع الضرائب ا

الشك انك ستقول له :
واطن الصالح في عـرف الغربـي هو الذي يـلتزم بأداء الـضريبة وال انّ ا

يتهرب منها .
ومعنى ذلك :

تهرب من دفع الضريبة وضع نفسه في قفص االتهام بنفسه .. ان هذا ا
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سؤولـ الغربـي لالسـتقالـة ح تثـبتُ عليه تـهمة ويضطـر بعض كبـار ا
التهرب من دفع الضرائب ..!!
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سـؤولون في الـدولة  أحق النـاس بااللـتزام الـكامل بـدفع الضـرائب هم ا
واطن البـتكار الوسائل الن تهربهم من دفع الـضريبة يـفتح الباب أمـام ا
التي تـبعـدهم عن دفع الضـرائب  وفي هـذا من اخللل واالضـرار بالـدولة

ما فيه ..
-4-

ـداخـيل الـصـغـيـرة ال يـخـشـون من دفع الـضـرائب ألنـها ال انّ اصـحاب ا
تشكّل في فرض ثبوتها عليهم االّ مبالغ ضئيلة ال تُثقل كواهلهم 

ـداخـيل الـكـبـيـرة ذات األرقـام الـفـلـكـيـة فانـهـم يـخـطـطون أمـا أصـحـاب ا
للتهرب منها بشتى الطرق والوسائل ويندر ان جتد واحداً منهم يؤدي ما

عليه بشكل كامل غير منقوص ..!!.
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ال يعتبر من اهم الكواشف عن الشخصية . انّ ا
ـال عـلى الـدين  –كمـا هـو احلـال في الـكـثـيـر الـكـثـير من فـمتـى مـا قُدّم ا
سـؤول فـقط - دلّ على زيف التـعامالت الـقائـمة بـ النـاس وليس بـ ا

االلتفاف بعباءة التدين والتظاهر بااللتزام الديني ...
قال لي صديق من العلماء :

ـال .. ذلك انه يدفع خـمس أمواله  ثم انني عـرفتُ تدّين اخي من خالل ا
يعود ويقول :

ا قـدّرت بـعض مـا لـدي من اشـيـاء بأقلّ مـن قيـمـتـهـا احلقـيـقـيـة فـيدفع ر
ثانية.... وهكذا 
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والـذي دفـعــنـا الى كــتـابـة هــذه الـســطـور هـو مــا تـداولـتـه االخـبـار مِنْ أنّ
ـبلغ الـضئيل (ترامب) لم يدفع لـلضـريبة اال (750) دوالراً مع ان هذا ا

ستحق عليه في الواقع . بلغ ا ال يعقل ان يكون هو ا
وهذا مـا أثـار ضـجـة كـبـرى قـد تُـسهم  – مضـافـاً الى عـوامل أخرى في
طـليـعـتـهـا الـفـشل في الـسـيـطـرة عـلى كـوفـيد 19 كـورونا ومـا سـبـبه من
تداعـيات خاصـة في اجلانب االقـتصـادي  والتـلمـيح الغـريب عن امكـانية
تشبثه بالسلطة حتت ذريعة تزوير االنتخابات  –في انفضاض الكثير من

واطن ..!! انصاره عنه فضالً عن غيرهم من ا
-7-

وفي العـراق اجلـديد تـسـربت مـعظم ايـرادات الـدولة من
الـضـرائب الى اجلـهــات الـسـيـاسـيــة الـتي أحـكـمت
نـافـذ احلدوديـة في عمـليـة نهب سيـطرتـها عـلى ا
كن تبريرها  ولم تبدأ محاولةُ إحكامِ واضحة ال
ـنافـذ احلـدودية اال مـؤخراً  السـيطـرة عـلى تلك ا

وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم .

ي عثمان الغا

مصطفى الكاظمي علي عالوي
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أعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهة الـعـامـة عن
صـدور حــكم حــضـوري بــالــسـجن
ديـر عـام سابق في عـشر سـنـوات 
وزارة الـتـجـارة فـيـمـا أشـارت إلى
أن احلكم جـاء علـى خلفـيَّة ضـبطه

ة الرشوة. متلبساً بجر
وافـــادت دائــرة الــتــحـــقــيــقــات في
 وفي مـعرض حـديثـها عن الـهيـئة
تفاصيل القضـيَّة التي حققت فيها
وأحـالـتـهـا إلى الــقـضـاء بـإصـدار
مــحــكـمــة جـنــايــات الـكــرخ حـكــمـاً
ـــديـــر الـــعــام حـــضـــوريـــاً بـــحق ا
لـلـشركـة العـامـة لصـنـاعة احلـبوب
في وزارة الـتجـارة(سابـقا) يـقضي
بـالــسـجن عــشـر ســنـوات وغــرامـة
تبلغ خمسة مالي دينار; استناداً
إلى أحـــكـــام الـــقــرار 160لـــســـنــة

1983 من قانون العقوبات.
وأوضحـت الدائـرة في بيـان تلـقته
(الـــزمــــان) امس أن (قــــرار احلـــكم
احلــضـوري الــصـادر عن احملــكـمـة
جاء على خلـفيَّة القضـيَّة اجلزائيَّة
ــدان مـتـلــبـسـاً اخلـاصــة بـضـبط ا
بـــتـــســــلم مـــبـــلـغ رشـــوةٍ من أحـــد

ــطـــاحن مـــقـــابل عــدم أصـــحـــاب ا
إغالق مطحنته).

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث
والـــعـــشـــرين من كـــانـــون الــثـــاني
ـاضي عـن صـدور قـرار بـاحلـبس ا
ـدير الـعـام للـشـركة الـعـامة بـحق ا

واد الغـذائيَّة األسبق في لتجـارة ا
وزارة الــتــجــارة; إلحلــاقه الــضــرر

ال العام. عمداً با
نافذ احلدودية عن وأعلنت هيئـة ا
ضـــبط حـــاويـــة حـــجم  40 قـــدمـــا
واد اكـسسوارات ولوازم محمـلة 

طــابـعــات بـواقع حــمـولـة 25 بـكج
ــعـــامــلــة حـــسب مــا ذكـــره في ا
ـنجـزة من قـبل مـركز الـكـمـركيـة وا

نفذ احلدودي. كمرك ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(تمت عمـلية ضـبط احلاوية خارج

احلــرم الــكـــمــركي عـــنــد ســـيــطــرة
الــبــحث والــتـحــري هــيــأتـنــا بــعـد
تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة
الـبـضـاعـة من قــبـلـهم تـبـ وجـود
مـواد مـنـظـومـة اتـصـاالت وأجـهـزة
فـحص الــتـلــوث الـبــيـئـي وأجـهـزة
ضبوطة كهربائية داخل احلاوية ا
ــعـــامــلــة ــا  ذكـــره في ا خالفـــا 
ـواد حتـتاج إلى الـكـمركـيـة وهذه ا
مـــــوافـــــقـــــات خـــــاصـــــة لـــــغــــرض
ال ـا سـبب هدرـ بـا اسـتيـرادها 

العام .
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واضــاف انـه (تــمـت إحــالـــة مــا 
ضــبـطه وفق مـحــضـر أصـولي إلى
قـاضي حتــقـيـق مـحــكـمــة أم قـصـر
التــخـــاذ اإلجـــراءات الـــقــانـــونـــيــة
ـقـصـرين الـالزمـة بـحـقـهـا وبـحق ا
نجزين للمعـاملة الكمركية خالفا ا

للضوابط والتعليمات النافذة).
واعـــلن مـــنـــفــذ مـــيـــنـــاء أم قـــصــر
اجلنـوبي في محـافظة الـبصرة عن
اسـتــقـبـال مــسـاعـدات غــذائـيـة عن
مادة الطح محملة على شاحنات
مـقـدمـة من جـمـهـوريـة الـعـراق الى

لــبـنـان الــشـقــيق تـقــدر حـمـولــتـهـا
13300 الف طـن او نــــــحــــــو 200
الف كــــيـس من مــــادة الــــطــــحــــ
ينـاء لتصل لغـرض شحنـها عبـر ا
إلى وجهـتها األخـيرة  تعـبيراً عن
الـــــتــــضــــامـن األخــــوي الـــــعــــربي
والــــوقـــوف مع دولـــة لــــبـــنـــان في
ازمــتــهــا االقــتــصــاديــة والــكــارثــة
اإلنــسـانــيــة الـتـي حـلت بــهم بــعـد
انــفـــجــار مــيـــنــاء بـــيــروت. وكــان
الــعــراق قــد بــادر الى دعم لــبــنــان
بـالـوقــود حـيث وصـلـت شـاحـنـات
شـتـقات الـوقـودية عـبر مـحـملـة بـا

احلدود. 
كــمــا بـــادر في اطــار االســتــجــابــة
ــســاعــدة الــســودان اثــر تــعــرض
مـــنــــاطق شـــاســــعـــة مـن اراضـــيه
لـــلـــفــيـــضـــانــات الـى ارســال ثالث
ـساعـدات الـغـذائـية شـحـنـات من ا
والــطـبــيـة عــبـر طــائـرات عــراقـيـة.
وشــكـرت احلــكــومــة الـســودانــيـة
بـغــداد عـلى مــوقـفـهــا االخـوي في
اتـــصـــال هــــاتـــفي اجــــراه رئـــيس
الـــوزراء الـــســـوداني مع نـــظـــيــره

العراقي مصطفى الكاظمي. UMŠUý ∫ شاحنات تنقل مواد غذائية الى لبنان
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ـدير { جـنيف) ,أ ف ب) - تمـنى ا
ــيـة ـنــظـمــة الـصــحـة الــعـا الــعــام 
تـيــدروس أدهـانــوم غـيــبـريــسـوس
امس اجلـــمـــعـــة الـــشـــفـــاء "الـــتـــام
والعاجل" للرئيس األميركي دونالد
تـــرامـب الـــذي أعـــلن إصــــابـــته مع
زوجــته مــيـالنــيــا بــوبــاء كــوفــيـد-
.19وكتب غـيبريـسوس في تـغريدة
"أحــر تــمـنــيــاتي لــلـرئــيس دونــالـد
تـرامب والـســيـدة األولى بــالـشـفـاء
الـــتــام والــعــاجل" بـــعــدمــا ســحب
تـرامب بالده من مــنـظـمــة الـصـحـة
واتـهـمهـا بـسوء إدارة الـوبـاء الذي
تــســبب بـــوفــاة أكــثــر مـن مــلــيــون
شخص في الـعـالم.وشن ترامب في
نـيسـان/أبـريل هجـوما عـنـيفـا على
ـنــظـمــة الـتـي تـقف في اخلــطـوط ا
كـافحة كـوفيد-.19واتهم األمامـية 
تـرامب مـنـظمـة الـصـحة بـاالنـحـياز
إلى الـص الـبـؤرة األولى للـوباء
لـــتـــأخــرهـــا في اإلبـالغ بــخـــطــورة
ـــــرض ومــــعـــــارضــــتـــــهــــا إغالق ا
احلـــدود.ورد غــــيــــبـــريــــســـوس "ال
تـسـيـسـوا الـفـيـروس. ال حـاجة إلى
اسـتـخـدام كـوفـيــد لـتـسـجـيل نـقـاط
سـيــاسـيــة".وبـاشــرت إدارة تـرامب
الـتي تـواجـه هي نـفـسـهـا اتـهـامات
بـسـوء إدارة األزمة الـصـحيـة آلـية
لالنـسحـاب من منـظمـة الصـحة في
ح أنها أكـبر مساهمـيها.وتسجل
ــتـحـدة أعـلى حــصـيـلـة الـواليـات ا
للوفيات جـراء الوباء تخطت 200
ألـف وفــــــــــــاة فـي نــــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة
ثل  %20من أيلول/سـبتمـبر ما 

الوفيات في العالم.
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وأعلنت مجمـوعة ديزني أمس أنها
ســــتــــلــــغي  28ألف وظــــيــــفــــة في
ــتّــحـدة عــلى خــلــفــيـة الــواليــات ا
تـــراجـع الـــطــــلب جــــراء فــــيـــروس
كـورونــا والـضـبــابـيـة الــتي حتـيط
آفــاق الـــتـــعـــافي.وجـــاء فـي بـــيــان
صـــحـــافـي أصـــدرته الــــشـــركـــة أن
االقتطـاعات الوظيفـية ضرورية في
ضوء متطلبـات التباعد االجتماعي
وقد فاقمـتها القيـود الصارمة التي
فـــــرضـــــتـــــهـــــا حـــــكـــــومـــــة واليـــــة

ـوظـف كـالـيفـورنـيـا.ونحـو ثـلثي ا
ـشـمولـ بـالقـرار يـعمـلـون بدوام ا
ـديـر جــزئي.وقــال جـوش دامــارو ا
الــــتــــنـــفــــيــــذي لــــديــــزني بــــاركس
إكسبيرينسز أند برودكتس إنه في
األشـهر األخـيرة اضـطررنـا إلجراء
عـدد من الـتـعـديـالت علـى أعـمـالـنا
وعــلى الــرغم من صــعــوبــة الــقـرار
ـتّخـذ اليـوم نعـتقـد أنّ اخلطوات ا
التي نتّخذها ستمكّننا من اخلروج
(من الـوضـع الـراهـن) أكـثــر كــفـاءة
وفـاعـلـيـة عنـدمـا نـعـود إلى الوضع
الــطــبـيــعي.ويــأتي ذلـك في أعــقـاب
تكبّد مجموعة ديزني خسائر بـ4,7
مـلـيارات دوالر في الـفـصل األخـير
مـا يــعـكس الــضـربــة الـقــويـة الـتي
تــلـــقّــتــهــا مــتـــنــزهــات اجملــمــوعــة
وقـطـاعهـا إلنـتاج األفالم الـتي تـأثر
جــدول مـــواعــيــد إصـــدارهــا.وكــان
تــزايـد الـطـلب عــلى خـدمـة ديـزني+
لـلبثّ الـتدفقـي حيث أطـلقت فـيلمي
موالن وهاميلتون قد حدّ جزئياً من
هـذه الـتـداعـيات الـسـلـبـيـة.وتراجع
ــــئــــة إلى ســــهم ديــــزني بـ 1,5بـــا
 123,57دوالراً في تــــعـــامـالت مـــا
بعد انتهاء جلسة التداول الثالثاء.
كما جتـاوزت بلجيـكا إحدى الدول
األوروبـيـة األكثـر تـضررا بـفـيروس
ــسـتـجــد أمس األربـعـاء كـورونـا ا
عـتـبـة الـعـشـرة آالف وفـاة بـالـوبـاء
بــحـسب مــا أعـلن مــعـهــد الـصــحـة
العام سيانسانو.وهذه الدولة التي
تـعـد  11,5مـلــيـون نـسـمـة أحـصت
 10,001وفاة أي بارتفاع  14وفاة
ـــاضــــيـــة في الـــســــاعـــات ال 24ا
وإجمالي  117,115حالـة إيجـابية
مـقابل  115,353قـبل يـوم بـحسب
احلصـيلة اليـومية لـلمعـهد.وعمدت
الـسلـطات الـبلـجيـكيـة اعتـبارا مـنذ
بدء انتشار الوباء قبل سبعة أشهر
الى احصاء واسع النطاق للوفيات
لــتـــحــتـــسب الــذيـن يــدخـــلــون الى
ــسـتـشـفى وفي دور الـتـقـاعـد.يـتم ا
احــتــســاب أيــضــا الــوفــيــات الــتي
يـحتـمل انـهـا مـرتـبـطـة بـالـفـيروس
بـدون أن تـكـون الـفـحـوصـات أكدت
ذلـك.وخـالل ذروة الـــــــــــوبــــــــــاء فـي

تحدة) تحدة (الواليات ا { اال ا
(أ ف ب) - بيتنـا في فوضى". بتلك
اجلـمــلـة خلص الـرئـيس الـفـرنـسي
ـانويل مـاكرون مـشهـد اجلمـعية إ
ـتـحــدة الـتي بـدأت الـعـامــة لأل ا
اضي أسـبـوعهـا الـثاني الـثالثـاء ا
مع مـواصـلة مـداخالت قـادة الـعالم
وبـــيــنـــهـــا كــلـــمـــة رئـــيس الــوزراء

اإلسرائيلي بنيام نتانياهو.
وتـلقى اخلـطابـات هـذه السـنة عـبر
مقاطع فيديو صور بـعضها مسبقا
قـــــبـل أيـــــام من بـــــثـــــهـــــا. ووصف
ز ريك الصـحافي في نـيويـورك تا
ـتخـصص في مـسائل غالدسـتون ا
تحدة اجلمعية العامة هذه األ ا
شاهـدة فيلم السـنة بأنـها "أشـبه 

في صالة سينما شبه مقفرة".
ومع تـفـشي وبـاء كـوفـيد- 19الذي
شـل الـعـالم في أشـهـر قـلـيـلـة غـاب
الـعـنـصـر الـبـشـري هـذه الـسـنة عن
ي ــلـــتــقى الـــدبــلـــومــاسي الـــعــا ا
الـكـبـيـر مع مـا يـواكـبه مـن لـقاءات

ثنائية بعيدا عن األضواء.
وأقـر سـفــيـر بـلـد من كــبـار أعـضـاء
مــجـــلس األمن طــالـــبــا عــدم كــشف
اســمه بــأن ال دبــلــومــاســيــة بــدون

دبــلـومـاسـيـة "الـكـوالـيس". لـكن في
ــقــابل أتــاح انــعـقــاد اجلــمــعــيـة ا
الـعـامة عـبـر اإلنتـرنت تـسـجيل رقم
ــشــاركــة هـذه قــيــاسي من حــيـث ا
الــسـنــة مع بـث كـلــمــات ألكــثـر من
 160رئـــيس دولـــة وحـــكـــومـــة من
ـتـحدة الـ?193 أصل بـلدان األ ا
ن فـيهم قـادة نادرا مـا يحـضرون
ــنــظـمــة الــدولــيــة مــثل إلـى مــقــر ا
ـيـر بـوت الـرئـيس الـروسي فـالد
والرئيس الصيني شي جينبينغ أو
حـتى الـبـابـا فرنـسـيس الـذي تـعود
آخــر زيـــارة له إلـى نــيـــويــورك إلى
الــــــعــــــام .2015لــــــكـن مـن حــــــيث
اجلوهـر لم يسـجل أي تـغيـير ب
إدارة أميركـية تسارع إلى مـهاجمة
الـصـ وبـاقي الـعـالم الـداعي إلى
تــعـزيـز وحـدة الـصف في مـواجـهـة
ـــكن الـــتـــكــهن أزمــة صـــحـــيــة ال 

بعواقبها.
وفي وسـط كل ذلك يــحــاول األمـ
ــتــحــدة أنــطــونــيــو الــعـــام لأل ا
غـــوتــيـــريش إســـمــاع صـــوته مــثل
قــبــطــان يــرفض مــغــادرة ســفــيــنـة
"الـنـهج الـتـعـددي" الغـارقـة فـيـبقى
حـاضـرا في غالب األحـيـان في مـقر

ـهــجـور بـسـبب تـدابـيـر ـنـظـمـة ا ا
ـكافـحـة فـيـروس كـورونا الـتـبـاعـد 

ستجد.  ا
وأطـلق غوتـيـريش حتـذيرا صـارما
اخلميس قائال إن "اجلائحة إشارة
إنــذار إلـى كــوارث أكــثـــر خــطــورة

ـــكـن أن حتـــصل بـــدءا بـــاألزمـــة
ـنـاخــيـة" مـضـيـفــا وسط تـصـاعـد ا
ـــتــحــدة الــتـــوتــر بــ الـــواليــات ا
والص "إذا كـانت استجابـتنا غير
مـوحـدة وغـير مـنـظـمة عـلى الـنـحو
الذي شهدنـاه هذا العام أخشى أن

يحصل األسـوأ".ومع تهـديد روسيا
مانعة لعقد اجتماعات افتراضية ا
بـعـدم االعـتـراف بــاخلـطـابـات عـبـر
الـفـيـديـو عـلى أنـهـا وثـائق رسـمـية
ـتحـدة يقـوم دبلـوماسـيون لأل ا
مــلــزمــون بــاحلــضــور إلى مــقــاعـد
ـيـة بـتـقـد الـكـلـمات ـنظـمـة األ ا

قبل بث الفيديو.
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أما الـرؤساء فيـظهـرون في مقاطع
الفـيديـو في حدائق أو أمـام جدران

عارية إلى جانب علم بالدهم.
ومن بـــ الـــرؤســـاء الـــذين ألـــقــوا
كـــلــمــات رئــيس حـــكــومــة الــوفــاق
ياً عـترف بها أ الوطني اللـيبية ا
فايـز السراج الـذي يستـعد لتـسليم
السلطة ورئـيس فنزويال نيكوالس

طعون في شرعيته. مادورو ا
ــقـــابل غــاب عـن اجلــمـــعــيــة فـي ا
الــعــامــة الـرئــيس الــســوري بــشـار
األســــد الــــذي يــــنــــدد به الــــغــــرب
والــزعــيم الــكــوري الــشــمــالي كــيم
ــثال عـنه جــونغ أون الــذي أرسل 

سيلقي كلمة الثالثاء.
ـــتـــحــدة مـن قــادة وطـــلـــبت األ ا
الـعـالم إرسـال تـسـجـيالت الـفـيـديو

قبـل أربعـة أيام عـلى األقل من بثـها
فـارضـة مـدة ال تـتـخطى  15دقـيـقة
لـكل تـســجـيل. لـكن كـلــمـة الـرئـيس
األمـيــركي دونـالـد تــرامب الـبــالـغـة
مـدتـهـا سـبع دقـائق لم تـصل سوى
عشـيـة بـثـها فـيـمـا اسـتمـرت كـلـمة

ماكرون  50دقيقة.
وخالفـــا لـــلـــســـنـــوات الـــســـابـــقــة
سـتسـتمـر االسـتراحـة في منـتصف
اجلــمـعــيـة الــعـامــة لـيــومـ األحـد
واإلثـــنـــ بـــدل يـــوم واحـــد. وبــرر
دبـلــومـاسـي ذلك بـوجــوب "الـقــيـام
بـحـمـلـة تـنــظـيف وتـعـقـيم واسـعـة"

للقاعة. 
وبـعـد الثالثـاء يـتم عـقد مـؤتـمرات
عـبـر الـفـيـديـو عـلى مـسـتـوى رفـيع
بــشــأن الـــتــنــوع األحــيــائي ووبــاء
كــوفــيـد- 19والــنــسـاء واألســلــحـة
الــنــوويــة والــنــزاعـــ في لــيــبــيــا

وإفريقيا الوسطى.
كما سيتواصل اعتبارا من األربعاء
بث كلمات قادة  55دولة من بيـنها
بـريــطـانــيـا والــبـرازيل وإيــران مـا
يــعـني أن خـطـابــات رؤسـاء الـعـالم
ستـمـتد  15يومـا وهي سابـقة في

تحدة. األ ا

نيـسـان/ابـريل احـتـسـبت بـلـجـيـكا
عــلى مــدى عــشــرة أيــام أكــثــر من
 250وفــاة يـومـيــة مع رقم قـيـاسي
بـــلغ  321في  8نـــيــــســـان/أبـــريل
ـعــهـد.و جتـاوز بــحـسب أرقــام ا
عــتـبـة اخلــمـسـة آالف وفـاة في 17
نــيـــســـان/ابــريـل.ومــنـــذ الـــصــيف
تزايدت قدرات الـفحوصات ما ادى
الى ارتــــفـــاع مــــنــــحـــنـى احلـــاالت
االيجـابيـة بشـكل كبـير وخـصوصا
في أيلول/سبتمبر مع انتهاء عطل
ــدارس الـــصــيـف واســـتـــئـــنـــاف ا
واجلــــــامــــــعــــــات.ويــــــأتي ذلـك مع
اســتـمــرار انــتـشــار الــوبـاء في كل
أنحاء العالم خصوصا في أوروبا
حــيث مــا زال الــفــيــروس يــنــتــشـر
عدالت مرتفعة ما دفع السلطات
إلـى اتـــــــــــخـــــــــــاذ مـــــــــــزيـــــــــــد مـن

الـتـدابــيـر.وأسـفـر الــوبـاء عن وفـاة
 1,005,981شـخـصـاً حـول الـعـالم
مـنذ أواخـر كانـون األول/ديـسمـبر
وفق حصـيلـة اعدتـها فـرانس برس
اســـتــنـــاداً إلى مـــصـــادر رســـمـــيــة
الــــثالثــــاء الـــســــاعـــة  11,00ت غ.
وســجــلت أكــثـر من  33,4 مــلــيـون

إصابة رسمياً حول العالم. 
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ودعــا اقــتــصــاديــان حــائــزان عــلى
جـائـزة نـوبل احلـكـومـة الـفـرنـسـية
الــســـبت إلـى دراســة فـــرض إغالق
ـستـوى الوطـنيّ كي يتـسنى على ا
يالد لالحـتـفـاالت العـائـلـية بـعـيـد ا
أن تـقـام مع تـقـلـيل مخـاطـر انـتـقال
ــسـتــجـد.وكـتب فـيــروس كـورونـا ا
أبهيجـيت بانيرجي وإسـتير دوفلو
في مـقال رأي في صـحـيفـة لومـوند

ـــضي قـــدمًـــا فـي اخلـــطــة إذا  ا
كن تشجيع الناس على التسوق "
ــيالد في تــشــرين الــثــاني لــعــيــد ا
".وحـــذّرا من أنه مـع ارتـــفـــاع عــدد
اإلصابات الـيومية بشـكل حاد فقد
جتد احلـكومـة نفـسهـا مجـبرة على
فرض إغالق وطني خالل فـترة عيد
ـــيالد أو حـــتى "حـــظـــر الـــســـفـــر ا
والتجـمعات الـعائليـة" تماما.وردت
فـرنـسا عـلى الـظهـور السـريع لـبؤر
عــدوى كـــوفـــيــد- 19اجلـــديــدة من
خالل إعادة فرض قـيود مثل إغالق
مبكر لـلحانات في  12بلدة ومدينة
ـــا في ذلك الـــعــاصـــمــة كــبـــيــرة 
بــاريس.وأثــارت اإلجــراءات األكــثـر
صــرامـة في مــرســيــلـيــا مع إغالق
ـــطــــاعم بـــالــــكـــامل احلـــانــــات وا

احتجاجات لقطاع الضيافة.

الرئيس االمريكي وعقيلته
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الـيـومـيـة أنّ هـذا اخلـيـار "الـواضح
ـوحــد والــشــفـاف" مـن شـأنه أن وا
يقـلل من مخاطـر اإلصابة بـالعدوى
بـالنـسبـة لألشخـاص األكثـر ضعـفًا
ــا في ذلـك كــبــار الـــسن.واقــتــرح
الزوجـان اللـذان فازا بـجائـزة نوبل
معًـا في عام  2019عن عمـلهـما في
احلــــد من الــــفـــقــــر "إغـالقًـــا عــــلى
مـسـتوى الـبالد خالل الـفـترة من 1
إلى  20 كـــــانــــون األول ".اقـــــتــــرح
ـواعيد التي بانيـرجي ودوفلو أن ا
طرحاهـا سيكـون لها تأثـير محدود
ـدارس وسـتـكـون أقل ضـررًا عـلى ا
ـيالد" اقــتـصـاديًـا من "إلـغـاء عـيـد ا
تــمـامًـا أو حــتى من اإلغالق األكـثـر
قــسـوة في وقـت الحق إذا تـســبـبت
احـتـفـاالت نـهـايـة الـعـام في مـوجـة
مـن اإلصــابــات.وقـال الــزوجــان إنه
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لـقد عـلمـنا الـتاريخ الـعربي  بـأن فلسـط هي قـضيـة الضـميـر والوجدان
الـعربي  فكلما اشتد ت محاوالت االلتفاف عليها على مختلف االجتاهات
 تـبرز هذه القضية اكثر عـنفواناً بحجارة يلقيـها مواطن أو بحركة شعبية
وجوعون في اخمليـمات  ولهذا ظلت فلسلط على مدار عـفوية يقوم بها ا
الـزمن الـذي جتـاوز القـرن  هي قـضـيـة دائمـة اليـسـتطـيع أحـد أن يـطفيء

جذوتها  كأنها نيران ازلية مشتعلة .
فـلسط هي هي مـركز االستقـرار والسالم  وهي ايضا مـنطلق الصراع
ـشؤوم وعـدم االسـتقـرار  فـمن يتـصـور إن مشـروعا مـثل صـفقـة الـقرن ا
ـكن ن يلتف على حق الشـعب الفلسط في احلـرية واالستقالل والدولة
شـاريع قد طرحت مـن ايام روجرز وزير والـقدس فهـو واهم  فكثـير من ا
اضي قد سقطت  وبقيت اخلـارجية االمريكي في السبعيـنات من القرن ا
فـلسط في ضمـير شعبها مـتقدة  وكانت االنتـفاضة االولى التي هندس
رحوم ابوجهاد . فهذه القـضية محروسة بعامل اساسي  مـحركاتها ا
أولـها إن الـله جلت قـدرته قد اخـتار نـبيه  مـحمـد ص ان يكـون مسراه من
ـسيح فـي ارضهـا ومـوطـناً الـقـدس بـفـلسـطـ  وان تـكون والدة الـسـيـد ا
كن بـأي حال من االحـوال أن تنـجح كل محاوالت حلـياته االبـدية  لـذا ال
وأدهـا أو حـتى اضـعـافـهـا .  ولـلـتأكـيـد عـلى ذلك  دعـونـا نـقـرأ بـانـصاف
تـاريخ هـذا الـشـعب وتالزم نـضاالته وحـجم تـضـحـياته  لـنـحـكم بـعد ذلك
إمـكانية جناح مخططات التهويد أو مشاريع التصفية أو محاوالت التخلي
والـقــفـز عـلى احلـقـوق فـمــا قـبل ثـورة الـقـسـام عـام 1936كـان كـان هـذا
الــشـعب يــنـاضل ضــد الـوجـود االنــتـدابي الــبـريــطـاني ويــطـالب بــاحلـريـة
واالسـتــقالل لـلـدولــة الـفـلـسـطــيـنـيـة وتــوالت حـركـات االحـتــجـاج والـكـفـاح
واشـتدت اكثر في عهد مشروع بلـفور  وفي كل محطة من تلك النضاالت
ـشاريع كـان الـشعـب يقـدم مـئات واالف الـضـحايـا دون ان يـخضع لـكل ا
شـروع في دولـة مسـتـقلـة دائـمة الـتي تـريـد االجهـاز عـلى قضـيـته وحقـه ا
االركــان .هـذا الــتـاريخ الــطـويـل حـدث في الــوقت الـذي كــان فـيه الــشـعب
ؤيدة له بهذا التضامن  قاومة ا الـفلسطيني ليس بهذه القوة  ولم تـكن ا
راهـنات على ـكن االن تسـتطـيع ا شـاريع اهدافـها  فـكيف  ولم حتـقق ا
ـسـتـويـ الـدولي والـعـربي إجـبـار هـذا الـشـعب بـالـقـبـول بـكـيان غـاصب ا
ـيـة واالتـفـاقـات التـي وقعت ـشـاريع الـدولـيـة والـقرارات اال رافض لـكل ا
مـعه مـثـل اتـفـاق اوسـلـو . نـحن مـثل كل االمـة الـعـربـيـة شـربـنـا من حـلـيب
ـكن ألحد في هـذا الـكون أن يـحـول احللـيب الذي فـلـسطـ  وبـالتـالي ال
شـربنـاه الى ماء اسن مطـعون بـصالحيته . والـعراقـيون مثل كل الـشعوب
شـاركة الـعربـيـة كانـوا في السـبعـينـات يشـكـلون قـوة اليسـتهـان بهـا في ا
قـاومة الـفلـسطـينيـة منـهم من استـشهـد مثل الـضابط الـعراقي ابـوفهد بـا
ـناضل قـيس السامـرائي ابو ليـلى وهناك ومـنهم من بـقي حتى االن مثل ا
ئات من العرب الزالوا في القلـلب الفلسطيني  وهذا مايعزز الـعشرات وا
بـأن القضـية الفـلسطيـنية سـتبقى هي الـقضيـة االولى في العقل والـضمير
الـعـربي . إن احلل الوحـيد هـو االقـرار بحـقوق الـشعب الـفـلسـطيـني الذي
ضـمنـته القـرارات الدولـية وهـو إقامـة دولة فـلسـطيـنيـة وعاصـمتـها الـقدس
الـشريف عـلى حدود الرابع من حـزيران عام 1967هـذا هو احلل للسالم
كنـها ابـدا أن تضمن ـرحلـة االولى  وان اسرائـيل ال في ا
االســتــقـرار بــدون االعـتــراف بــحـقــوق فـلــســطـ في
ارضـه  واليــســتــطــيع ايـــاً كــان أن يــشــعــر بــراحــة
الــضـمـيــر عـنـدمـا يــتم الـتــجـاوز عـلى الــقـضـيـة األم

واالولى لالمة العربية . 

هلسنكي
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ـتـعـاقـدة مع بـلـديـة كـان أبـو غـالب رحـمه الـله عــامالً في إحـدى الـشـركـات ا
ــقـدســة (احلــكـايــة في مــنــتـصف ــديـنــة ا كــربالء ألعــادة إكــسـاء شــوارع ا
الـسـتـيـنـات)  وكـان واجـبه حـمـايـة األسـفـلت احلـار من عـبث األطـفـال الـذين
يـجـدون مـتـعـة ورغـبـة في نـحت أقـدامـهم عـلى الـشـارع اجلـديـد,لم يـكـن بـيد
الـرجل حيلـة عدا صـوته اجلهوري مـردداً بأعاله ( ماكـو تربـية أنتـو شارب
حـلــيب قــواطي) كــان يـقــصــد أن األمـهــات لم يــعـدن يــرضــعن أبــنـاءهن من
ـبـ حـولـ كـامـل ,تــلك الـعـادة الـتي أثـدائـهن   كـمـا أمـر الـله في كـتـابه ا
يـعتـبرهـا  (أبو غالـب) من أسس التـربيـة التي يـنشـأ عليـها جـيل طيب ,بـهذا
ـعنى كـان معـلمنـا األستـاذ طامي صـانع األجيـال يقـول أن الوزارة أسـمها ا
ـسـتـقبل ,نـقـول مع الـتـربـية والـتـعـلـيم وأن األولى هي الـبـذرة والـثـانـيـة هي ا
عـرفة األسف  فـقد  تـقلص الـعقل الـثقـافي بعـد أن كانت الـطاقـات تشـفط  ا
وكـان احلـوار في  األدب الـشعـر والـكـتـابة عـلى أوسع أبـوابه فـأزدهـر الـعلم
وأتـسع األدب وتنوعت الثقافات على الرغم من عدد الصحف واجملالت التي
لم تـكن إال بعـدد أصـابع اليـد وكـان األحرى أن يـذهب الغث ويـبـقى السـم
لـكن  الغـريب وبنـاءاً عـلى مايـقال فـأن عدد الـصـحف التي صـدرت بعـد عام
 2003 جتـاوز 350 صـحيـفـة أو مجـلـة وباألسـتـنتـاج الـبسـيط  فـأن نصف
شـعبـنا كـان يـجب أن يكـون قارئـاً لكن الـواقع يـقول أن اخلـلوي واحلـاسوب
ـفضل وأخـوانهم مـن أدوات التـواصل االجـتمـاعي أصـبحن كـتـاب الثـقافـة ا
ا يأتي العزوف من األدراك الذي تـعتقده كل الطبقات لـكن من نوع آخر ور
ـرموقـةهي التـي  تعـطيك اخلـبر الـتي تقـرأ من عامـة الـناس أن  الـصحـيـفة ا
ـعـلـومـة وتـقـربك من الـثـقـافـة والـسـيـاسـة واألدب وعـلى هـذا الـقـيـاس فان وا
ـشـهـد وحتـصـد الـثـقـة  ألسـبـاب الـزمـان (الـصـحـيـفـة) هي الـتي  تـتـصـدر ا

نخبوية في أدراتها وكتابها وقارئيها .
يـقول أبن خلـدون (وإذا فسـد اإلنسان في قـدرته ثم في أخالقه فقـد فسدت
ـعنى في احلاجة إنـسانيته وصـار مسخـاً على احلقيـقة) هذا القـول يقارب ا
ا يسمى بالروح الوطنية وبـشكل أعمق األنتماء الوطني الذي يخالف ـلحة  ا
االنــتــمــاء الــســيــاسي  ( (Political Affiliationفــاألول هــو الــســلــوك
ـعبرعن إمتثال الفرد للقيم الوطنية السائدة في اجملتمع وااللتزام بالقوان ا
واألنـظمـة والتـعلـيمـات وهو بـنفـس الوقت يـعني احملـافظـة على ثـروات الوطن
ـتلـكاته والـتمـسك بـالعـادات والتـقالـيد واالسـتعـداد لـلتـضحـية دفـاعا ًعن و
الـوطن ..أن قضية األنتماء الوطني على قدر كبير من األهمية كونها تبدأ من
األسـرة وتـنـتـهي عـنـد الـدولـة خـاصـة عـنـد تـعرض اجملـتـمـع لبـعـض االزمات
ـدمـرة أوأنـهـيـارأقتـصـادالـدولـة الـذي يـؤدي في أغـلب الـقـاسـيـة كـاحلـروب ا
عـاييـروتـضاربـهـا في اجملتـمع يـصاحب ذلك األحـيان الى أخـتالف الـقيـم وا
قنـعة ناهيك عن التضـارب في األيديولوجيات وما إنـتشار البطالة والـبطالة ا
ساواة يـصاحـبه من تعـصب عرقي وطـائفي ,إن من نـتائـجه  األخرى عـدم ا
في الفرص واحلقوق وزيادة في حدة التفاوت الطبقي وعند ذاك بل وفي كل
ـفهـوم االنـتمـاء الوطـني الذي وقت وزمـان سنـحتـاج الى مـايعـزز أو يؤسس 
يـعـني بـتـفسـيـر بـسـيط  تـوفـيـر األمن واالسـتـقـرار ألفـراد اجملـتـمع وتـصـفـية
قراطي لـلتعبـيرعن الرأي والذات حتت عـوامل القلق والتـوتروتهـيئة منـاخ د
ظل ظـروف اقـتـصـاديــة وأجـتـمـاعـيـة مــنـاسـبـة مع تـوفـيـر
ا فـرص العمل وسيادة معيار الـكفاءة في التعي ور
أهم من تــلك الـتي ذكــرنـاهــا أن نـحــافظ عـلـى كـرامـة
ــــواطن وأن نـــحـــتــــرم مـــكـــانـــته مـن خالل قـــوانـــ ا

وتشريعات تضمن احلق وحتدد الواجبات .

ـشاعر السيما عند ان لكل جتربة انسانية جـديدة استمتاع خفي ذاتي ا
هني الفاعل. هاري لالداء ا ستقبل ا سبق في النظر الى ا التهيؤ ا

ـعـرفي ـدى الـتـصــوري ا  فـالـتــجـربـة هي الــتـحـدي االدراكي حلــقـيـقــة ا
االنسـاني الـذي لن ينـتـهي او يقف عـنـد عتـبة قـطع اذا بـدأت وان لم يكن
سك وبـصرك لالشـياء ـدركـة في سمـعك و كذلك سـتوقـفك احاسـيسك ا

من حولك .
اضي ـقيـد بشكـوك ا فاحلـياة دون جتـربة هي الـعقل ا

ستقبل . يراوده جهل احلاضر ومخاوف ا
وعـقـلك الـرشيـد ان تـرجـوه يـكن فـتـجـاربك هي من

تدعوه ألداء مستمر .
{ استاذ دكتور
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{ ســـتــــوكـــهـــولم- (أ ف ب)  –تـــدقّ
السـلطـات الـسويـدية نـاقوس اخلـطر
مـحـذّرة من تـوسّع نـفـوذ الـعـصـابات
الــتي تــعــيث فــســادا في هــذا الــبــلـد
الـهـاد عـمـومـا عـلى خـلـفـيـة ازدياد
مــقـــلق فـي عــمـــلـــيـــات إطالق الـــنــار
وغـيــرهـا من أعـمــال عـنف لـتــصـفـيـة

احلسابات.
وباتـت هذه “الـعـصابـات الـعـائـلـية”
التـي تغـلّب مصـاحلـها الـضـيّقـة على
قوان الدولة تـتمتّع بنـفوذ كبير في
دن الكبيرة أحياء فقيرة كثيرة في ا

من دون أن جتد احلكومة أو الشرطة
وسـيـلـة فـعّـالة لـلـتـصـدّي لـتـوسّـعـها

بحسب خبراء.
وكــــان رئـــيـس الـــوزراء الــــســـويـــدي
ســتــيــفـان لــوفــ قــد قــال في مــطـلع
أيــــلـــول/ســــبــــتــــمــــبـــر “إنه سمّ في

مجتمعنا ينبغي لنا استئصاله.”
وتــضجّ وســائل اإلعالم بــأخــبــار عن
انـــفــجـــار قــنــابـل يــدويــة فـي مــبــان
وسيارات مفخّخة واجتار باخملدّرات
وابتزاز. وفي أغـلب األحيـان يخشى
ضـايقات في حال الشهود الـتعرَّض 

أدلوا بإفاداتهم.
وتقول الصحافيـة يوهانا باكستروم
لـــيــرنــبي الـــتي وضــعت كـــتــابــا عن
إحدى أشهـر العائالت اإلجـرامية في
السـويد “إذا كنـتم قـد شاهـد فـيلم
قصود.” +العرّاب+ فستفهمون ما ا
وقـــــد تــــــصـــــدّرت أخـــــبــــــار بـــــعض
ـنــتـمـ إلى الـعـصـابـة األشـخـاص ا
الـــتي يـــتـــمـــحـــور حـــولـــهـــا كـــتـــاب
“الــعــائــلــة ”عــنــاويـن الــصــحف في
آب/أغـسـطس عـنــد قـيـامـهم بـوضع
حــواجــز مـروريــة في حيّ أنــغــيــريـد

الــفــقــيــر في غــوتــنــبـرغ مـع تـوقــيف
السـيارات وطـلب الهـويّات وذلك إثر
نـــشـــوب نـــزاع مـع عـــصـــابـــة أخــرى
ـنــطـقـة?” “وبــغـيـة حــمـايـة ســكـان ا
بحسب ما قال أحدهم في تصريحات

حملطة “اس في تي.”
وتــوقّـــفـت األعـــمـــال الــعـــدائـــيـــة في
آب/أغـــســـطـس لـــكن لـــيس بـــفـــضل
الشـرطـة بل نتـيـجة اجـتـماع عـقد في
أحـد فـنـادق غـوتـنـبـرغ بـ أفـراد من

عدّة عصابات.
ـسـؤول في الـشـرطـة احملـلـية ويـقـرّ ا
فـريــدريك تـيــريـيه بـأن “األمـر مـزعج
بالـفعل. فـاجملـموعـات اإلجرامـية هي
الـــتي أبــرمـت اتــفـــاق سالم وحــدّدت
جــــدوال في حــــ بــــقــــيــــنــــا نــــحن

السلطات جانبا.”
 Èd³  s¹ËUMŽ

ـــســـألـــة لـــتـــتـــصــدّر وعـــادت هـــذه ا
الـعنـاوين الـكـبرى في األيـام األخـيرة
إثـــر إعالن مــاتس لـــوفــفــيـــنغ نــائب
رئيس الشـرطة الوطـنية عن “وجود
 40عصابة عـائلية إجـرامية على أقلّ

تقدير ”في السويد.
ولـــــيس الــــغــــرض مـن مــــجيء هــــذه
الـــعـــائالت إلـى الـــســـويــد بـــحـــسب
ـسؤول الـرفـيع في الـشـرطـة سوى ا
ارتــكــاب اجلـنح وتــطــبــيق نـظــامــهـا
ـوازي. ولـم يـسـتـبــعـد لـوفــفـيـنغ أن ا
يـكـون لـهــذه الـعـصـابـات تـأثـيـر عـلى

دوائـر الـسيـاسـة واألعـمـال ال سـيّـما
في األحـياء الـتي يـقـطنـهـا عدد كـبـير

هاجرين. من ا
ولم تذكـر الشرطـة أسمـاء العـصابات
والـبـلـدان الـتي يـأتي مـنـهـا أفـرادها
وهي مـسألـة غـالـبـا ما تـشـكّل مـصدر
حـرج للـسـياسـيـ غيـر أن الـتقـارير
الصادرة في السنوات األخيرة تشير
إلى جــمــاعـات أصــلـهــا من الــبـلــقـان

والشرق األوسط وشرق إفريقيا.
وتـــواجـه الــــســـويــــد الــــتي شــــرّعت
أبوابـها لـلمـهاجـرين من التـسعـينات
حـــتّى الـــعــام  2016صـــعــوبـــات في
إدمــاج عـشــرات اآلالف من الــوافـدين
إلـــيــهــا فـي الــســنـــوات األخــيــرة في
سـوقهـا لـلعـمل الـتي تـتطـلّب كـفاءات
عـالـيـة.  وتـشـيـر يـوهـانـا بـاكـسـتروم
ليرنبي إلى أن “من يعيشون في تلك
األحيـاء البائـسة هم غـالبـا أشخاص

فقراء ال خيار بيدهم.”
وفي مطـلع آب/أغسـطس قتـلت فتاة
في الـثانـيـة عـشرة من الـعـمـر لم تكن
ــســتــهــدفــة عــلى مــا يـبــدو في هي ا
ــتــواضــعـة ضــاحــيــة نــورســبــورغ ا

احلال والهادئة عموما.
تــسـجّل الـســويـد مــعـدّال مـتــدنـيـا من
جـرائم الـقتـل بواقع  1,07لكلّ 100
ألف نــســمــة ســنـة  2018في مــقـابل
 2,39عـــــلى الــــصـــــعــــيــــد األوروبي

بحسب “يوروستات.”

غيـر أن وزيـر الداخـلـية الـسـويدي لم
يــخـف قــلــقه من تـــعــاظم نــفــوذ هــذه
ــافــيـات. وقــال مــايــكل دامــبـرغ في ا
مـقابـلـة مع وكـالة فـرانس بـرس إنـها
“شـبكـات قـائمـة مـنذ فـتـرة من الزمن
في الـــســويـــد. وأقـــدامـــهـــا راســـخــة
ــنــاطق الــهـشّــة في خــصــوصــا في ا
الــســويـــد حــيث ال انـــتــشــار كـــافــيــا

للدولة.”
وتـــســــعى الــــشــــرطـــة إلـى تـــعــــزيـــز
انـتـشارهـا في هـذه األحـيـاء للـتـأكـيد
عــلى “وجـــوب تـــطـــبـــيـق الـــقـــانــون
السـويدي عـلى األراضي الـسويـدية”

بحسب ما صرّح الوزير.
وتــعــتـــمــد احلــكـــومــة ســلـــســلــة من
الــتــدابــيــر ذات الــصــلــة مــنــذ الــعـام
 .2019لـكـن مـسـؤولــ في الــشـرطـة
أقرّوا مؤخّرا بوجود صعوبات جمّة.
وقال رئـيس الشـرطة أنـدرز تورنـبرغ
في أواخر آب/أغـسطس “نعـمل على
مدار الساعـة بجهد كبـير لكن أعمال
العنف تتواصل… ونـحن لن نستسلم

بالرغم من صعوبة الوضع.”
وخـالل الـــــنــــصـف األول من الـــــعــــام
 ?2020قــــــتل  20شـــــــخــــــصـــــــا في
163عملـية إطالق نار في الـبلد الذي
يـضمّ  10,3ماليـ نــسـمــة بـحـسب
الـشـرطة. وقـضى  42شـخـصـا الـعام
ــــاضي في  334حــــادثــــا من هــــذا ا

القبيل.
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وصل ا

وجـبـة على حـدة وكـما كـانت قـد جرت
الـعـادة بـ نُـخب اجملـتـمع الـعـثـماني.
غــيـر أن الــدجـاج لـم يـكن لــيـســد جـوع
أولـئك الوجهاء حـتى تناولوا اخلروف
احملـشي فـأصـبحـوا في غـايـة البـهـجة.
آنــذاك قـــال لــهم صــاري مــصــطــفى أن
رغـــبــتـــهم فـي فــرض الـــضــرائـب عــلى
أصـحـاب احلرف كـانت شـديدة كـأكـلهم
ـرءُ أن يـجـمع لــلـدجـاج وإذا مــا أراد ا
درهــمـاً واحـداً فـي كل مـرة فـســتـكـون

تــلك عـمـلــيـة حتـتـاج
إلـى جـهـد ومــثـابـرة.
ـــــــــا أنــــــــــهم (أي و
الـوجهاء) كـانوا على
درجـــــة كــــبـــــيــــرة من
الــــغــــنـى والــــيــــســـر
كـــخـــروفـــنــا احملـــشي
ذاك فــإنه مـن األسـهل
عـلـيـه يـوم الـقـيـامة أن
يـبـرر اسـتـغالله لـثالثة
مـن الــوجــهــاء عــلى أن
يـحاول تبرير إِستغاللهِ

لثالثة آالف حرفي)"2.
 تــــوظف ديــــنـــا خـــوري
ثـيـمـة احلـكايـة تـوظـيـفاً
فــــنــــيـــاً فـي دراســـتــــهـــا
فـتقول: ( إن هـذه النادرة
ــثــابـة تــمـثــيـلــيـة تُــعَـدُ 
أخـالقـيـة حتـيط بـاألفـكـار
األســـاســـيــة الـــتي ســوف
يـــجــري الــتــحـــري عــنــهــا
وسـبرها فـي هذه الدراسة
لـــلــــعالقـــات بـــ الـــدولـــة

وصلي الـعثمانية واجملتمع اإلقليمي ا
في فــتـرة مـبـكـرة من الـعـصـر احلـديث.
لــــقــــد كــــان مـــــوره لي عــــلي وصــــاري
ـثـالن الـدولـة الـعــثـمـانـيـة مــصـطـفى 
الـلـذان يـتـعـ علـيـهـمـا أن يـعمـال على
تــرسـيـخ الـثــقـة وتــوطــيـدهــا دومـا من
خـالل الـــلـــجــــوء إلى عـــامــــة الـــشـــعب
بـاعتـبارهمـا شركاء في تـكريس اخللق
اإلسـالمي والـعـالم الـشـرعي. لـقـد كـانـا
يـتطلعـان إلى تقد أنفـسهم على أنهم
صالح عامة الناس في مواجهة حـماة 
األعـــيــان احملـــلــيــ الـــذين ارتـــبــطــوا
بــالــدولـة الــعــثـمــانــيــة عـبــر نــظـام من

منوحة.  األلقاب ا
وفـي الــوقـت ذاته كـــان عـــلى مُـــمــثـــليّ
الــدولـــة أن يــوفــقِّــوا بــ مـــنــاصــبــهم
ومــــراكـــزهـم من خالل احلــــفــــاظ عـــلى
ـراسيم الـسياسـية واالجتـماعيـة. لقد ا
قـدّم األعـيان الـثالثة أنـفسـهم كوسـطاء
بـ الـسـلـطـات الـعـثـمـانـيـة والـسـكـان
وقـبل احلـاكم وسـاطـتـهم تـلك ولـكـنهم
نـزلتـهم االجتـماعـية من خالل ذُكـروا 
ــعــقـدة واألكــثـر الــولـيــمــة الـفــاخـرة ا
أهـمـيـة إصـرار صـاري مـصـطـفى عـلى
أنـهم بـوصفـهم وسـطاء يـنـبغي عـلـيهم
الـتـخفـيف من وزر الـضـرائب عن كاهل
الـسـكان احلـرفيـ احملـليـ عن طريق
ــتــرتـبــة عــلــيــهم. وكـان دفع الــديــون ا
االتـفاق األخيـر بعد مـفاوضات تـسوية

ــديــنــة والــدولــة جــرت بــ حــرفــيي ا
ـــديـــنـــة. والـــواقع أن هـــذا واعـــيــــان ا
االتـــفــاق يـــجــســد فـي روحهِ طــبـــيــعــة
الــعالقـات بــ اجملـتـمع والــدولـة عـلى
وصل في ـستوى احمللي في مـدينة ا ا
فــتـرة مـبــكـرة من الـعــصـر احلـديث)"3.
وبـالــتـالي فـهي تـرى بـان كـتـابـهـا (هـو
استكشاف ألعمال الدولة العثمانية في
مــحــيط إقــلــيــمـي يــتــنــاول الــســلــطـة
الــعـثــمـانــيــة عـنــد األطـراف الــشـرقــيـة
لـإلمـبــراطـوريــة ويــحـاول أن يــبّـرز من
خالل عــبــارات حــاسـمــة مــاعَــنـتـهُ تـلك
الـسلطة لقـطاعات مختـلفة من اجملتمع

اإلقليمي. 
وكـما فعل صاري مـصطفى إلى حد ما
فـــان هــذه الـــدراســة تـــســعـى إلى فــهم
حـدود سـلـطـة الـدولـة من قـبـل مـثـقـف
ــمــارسـة مــوصــلــيـ وجتــســدت في ا
الــســـيــاســيــة لــلـــســكــان احلــضــريــ
. وفي الـوقت الذي أركـز فيه والـريـفيـ
ـــبـــكـــرة من الـــتــاريخ عـــلى الـــفـــتــرة ا
احلـــديـث فـــان الـــكـــثــــيـــر من األفـــكـــار
الــرئـيـســة الـتي تــنـامت خالل الــكـتـاب
تــشــربت بــإشــكــالــيــات أواخــر الــقــرن
الـعـشـرين حـول طـبـيـعـة الـعالقـات ب
الـــــدولــــة واجملـــــتـــــمع فـي الــــعـــــصــــر

احلديث)"4.
ـــــراجع الـــــدكــــتـــــور جــــزيل يـــــقــــول ا
عـــبــداجلـــبــار اجلــومـــرد في مــقـــدمــته
لــلــكـتــاب: (يـتــنــاول الـكــتــاب في إطـار
دراســـة تــاريــخـــيــة نــقـــديــة مــوضــوع
وصل من سـنة 1540م أوضـاع واليـة ا
إلـى سنة 1834م مـعـتمـداً في األساس
ثالثــة ســجالت إحـصــائـيــة عـثــمـانــيـة
وثـائقيـة تتوزع زمـنياً عـلى مدى قرن
ـصادر تـقـريـبـاً ومـسخـراً الـكـثـيـر من ا
ـخــتـلف الـلـغـات لــتـحـلـيل أرقـام تـلك
الـــســـجـالت واســـتـــخالص احلـــقـــائق
الـسيـاسية واالجـتماعـية واالقتـصادية
ـنـهج مــنـهـا في سـيــاق مـنـهـجـي هـو ا
األحـدث في تـنـاول الـتـاريخ الـعـثـمـاني
الــــذي يـــتـــجــــاوز الـــســـرد والــــنـــظـــام
الــكــرونـولــوجي الــوصــفي إلى دراسـة
ـرجـعـيــة وحتـلـيـلــهـا ونـقـدهـا الــبـؤر ا
واالسـتــعـانـة بـالـشـواهــد عـلى تـنـظـيـر

نواجتها في بحث حتليلي. 
ـوصـل لم يـدرس وهــكــذا فــان تـاريـخ ا
هــنـا كـمـوضـوع حـولي تــتـسـلـسل فـيه
ـتواصـلة زمـنيـاً فيـما يـتعلق الـرواية ا
ـــا يـــدرس أمــر ـــوصـل إ ـــديـــنـــة ا
ــوصل كـواقع اجـتـمــاعي مـتـغـيـر في ا
خضم تطور في بنية العالقات اإلدارية
ـجـمل احملـيط والـســيـاسـيـة لـلـواليـة 
اإلقــلــيــمي لــلــمـوصـل وبـالــتــغــيــيـرات
الـسيـاسيـة في مركز الـدولة الـتي تؤثر
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ـنـطـقة الـبـضـائع الـتي تـتـطـلبـهـا ا
وعُــــدَتْ مـــركــــز تـــوزيـع لـــلـــواردات
األوربـــيــــة الـــتي كـــانـت تـــصل إلى
اســـطـــنـــبــول ومـــنـــهـــا تُــفـــرقُ إلى
اجلـبال وإيران وبغداد كما أشار

القنصل الفرنسي عام 1841م. 
فــيـمــا تُــبـ شــيـلــدز في بــحـثــهـا
الــثــاني" تـربــيــة األغـنــام.. الــبـدو
والــــتــــجـــار فـي مــــوصل الــــقـــرن
الــتـاسع عـشـر: خَـلقُ حتـوالتٍ في
ـؤثر مـجـتـمع عـثـمـاني " الـدور ا
وصل من بـدو وحـضر لـسـكـان ا
فـي اإلسـهـام في إحــداثِ تـغــيـيـرٍ
إقـتصـادي من خالل إبراز أهـمية
ـنـتـجـات احلـيـوانـيـة والسـلع مـكـانـة ا
ـوصل الــرعـويـة في مـجـمل صـادرات ا
خالل الـقـرن الـتاسع عـشـر كمـا تـرصدُ
ديـنة الـعالقـة اإلقتـصـادية بـ جتـار ا
نـتج الرعـوي (البدو) (احلـضر) وا
ضِـمنَ إطـار آلـيـةِ شـبكـةٍ تـضمُ مُـمـثـل
جتـاري إقـليـميـ بهـدف تأمـ حركة
الـسلع خاصة في الـظروف اإلقتصادية
ـــضــطــربـــة. حــاز الــبـــدو عــلى قــدرةٍ ا
إقــتـصـاديــةٍ واضـحــة فـجـهــزوا سـكـان
ــديـنـة احلــضـر ومــاجـاورهـا ومن ثمَ ا
ـنـتـجات الـشـرق بـالـلـحـوم والـسـلع وا
احلـيـوانـية الـضـرورية الـتي تـتـطلـبـها
الــصـنــاعـات احملـلــيـة ووجــد الـصـوف
طـريقه إلى مصـانع أوربا. لقد جنم عن
تـأثــيـر الـبـدو في احلـيـاة اإلقـتـصـاديـة
تـأثـيـر سـيـاسي مـوازٍ بـائن فـانـعـكست
ـؤسسـات السيـاسية نـشاطـاتهم على ا

واإلجتماعية للوالية.
الـبـحث الـثـالث: "طمـوحـات فـرنـسا في
الـشـرق األوسط مـفـاوضـات سـايكس-
ــوصل بــيـــكــو وحــقــول الــنـــفط في ا
" 1918.1915  . إدوارد بـــــــــــيــــــــــتــــــــــر
فـيتزجيرالـد/جامعة كارلـيتون. يتناول
الــبـحث طـمـوحـات فــرنـسـا في الـشـرق
االوسط وتــطـلـعـاتـهـا الحـتالل مـصـادر
جتــهــيــز خــارجــيــة لــلــنــفط تــقع حتت
سـيطرتها في أجـواء كانت جتري فيها
مـــفــاوضـــات ســايــكـس- بــيـــكــو حــول
تـقسيم أراضي الدولة العـثمانية لفترة
ـيـة األولى. إالّ أنّ مــابـعـد احلـرب الــعـا
رئــــيس الــــوزراء الــــفــــرنـــسـي جـــورج
كـليمـنصو تـنازل عن حقـوق فرنسا في
ــوصل وتــخــلى عن الــســيــطــرة عـلى ا
شـمــالي بالد مـابـ الـنـهـرين بـالـكـامل

إلى بريطانيا. 
يـسعى الـبحث إلى إيـجاد تفـسيـر لهذا
الــتـــنــازل ومــنــاقــشـــة وجــهــة الــنــظــر
ـســتـقــبل حـقـوق فــرنـسـا الــفـرنـســيـة 
الــسـيـاســيـة واإلقــتـصـاديــة في شـمـال
الـعـراق مع وجـود مـصـالـح بـريـطـانـية
واســتـــثــمــار الــفــرصـــة الــتي وجــدهــا
الـــفـــرنــســـيـــون أمـــامــهـم في تـــوســيع
مــطـالـبـهم اإلقـلــيـمـيـة كــتـعـويض لـقـاء
مــوافــقــتــهــا عــلى قــيــام دولــة عــربــيـة

 . مستقبلية للشريف حس
الـبحث االخيـر للمؤلف بـيتر جَي. بيك
جــاء بــعـنــوان: "سِــجــال مُـحــتــدِمْ مُـمِل
وخَـطِـر" : بـريـطـانـيـا وتـسـويـة مـشـكـلة
ـوصل 1926- 1918. بــيـتـر جي. بـيك ا
ي في أسـتـاذ فَـخـري في الـتـاريخ الـعـا
جــامـــعــة كــنـــجــســتــون لـــنــدن وزمــيل
ـلــكـيـة. يـهـتم اجلــمـعـيـة الـتــاريـخـيـة ا
اً بـالسياسة البريطانية اخلارجية قد

 . وحديثاً
يــكـشفُ الـبــحث حـيـثـيــات الـنـزاع بـ
بـريـطـانيـا وتـركيـا بـشـأن حسم قـضـية
ــيـة ــوصل فـي أعـقــاب احلــرب الــعــا ا
األولى (1918.1914) الــتي جنمَ عــنــهـا
واقـــعــاً دولــيـــاً جــديــداً فـــكــان إمــا أن
تُــنــسبَ إلى الــعــراق أو تـركــيــا. كـانت
ـوصل حـيـنـها واقـعـة حتت اإلنـتداب ا

البريطاني. 
ـــنــــطـــقـــة مـن الـــنـــواحي إنّ قـــيــــمـــة ا
اإلســــتــــراتـــيــــجــــيــــة واجلـــغــــرافــــيـــة
واإلقـتـصـاديـة واحتـوائـهـا عـلى الـنفط
والــثـروات الــطـبـيــعـيــة جـعــلـهــا مَـثـارَ
اهـــتــمـــامٍ كــبــيـــر لــدى الـــســيـــاســيــ
الــبـريــطــانـيــ الـذيـن كـانــوا يَـرقــبـونَ
ـــصــالح الـــبــريــطـــانــيـــة في الــشــرق ا
األوسـط لدرجة أنّ بريطـانيا جلأت إلى
تـــوظـــيـف عـــصـــبـــة األ كـــمـــســـاعـــدٍ
لــلـدبـلــومـاسـيــة الـبــريـطـانــيـة في هـذا

الشأن. 
ــــســــاجالت كــــمــــا يُــــبــــ الــــبـــــحث ا
ــــــفـــــاوضــــــات الـــــتـي جـــــرت بـــــ وا
الــسـيــاسـيـ الــبـريــطـانــيـ واألتـراك
وكـــيف أنّ األجــواء إحـــتــدمـت لــدرجــة
ــواجـهـة الـعـســكـريـة بـ بــريـطـانـيـا ا
وتـركـيا وأصـبح وارداً في أن يتـضمن
الــرد الــبـــريــطــاني اســتــخــدام الــعــمل
الـعسكـري اجلويّ والبحـريّ بالتوافق
مـع عصـبـة األ في حـال جلأت تـركـيا

إلى القوة.
صـدر الـكتـاب عام  2013 فـي عمان عن
مـكتبة الطـليعة العـلمية ويقع في 205

توسط. صفحة من القطع ا
في الــنـهـايـة كـال الـعـمـلــ كـانـا جـهـداً
.. خـالـصـاً خـدمـةً لـلـمـديـنـة والـبـاحـث
ـسـة الــظـهـور الــلـمـســة االخـيــرة هي 
وصل يـتم تداولهـما ب لـكتـاب عن ا
الـنـاس; فـكـانت هـذه الـلـمـسـة لـآلثـاري
الــقــديـر جــنــيـد الــفــخـري الــذي تــبـنى
طـبـعـهـما عـلى نـفـقـته اخلـاصة وذهب
جُـلهـما إلهداءات شـخصـية من مثـقف

. ي وأَكاد
"5" "4" "3" "2" "1 الــدولـة واجملــتـمع
االقـــــلــــــيـــــمـي في االمـــــبــــــراطـــــوريـــــة
ـوصل 1834 -1540.. د. الــعـثـمـانـيـة/ا
ديــنـا خــوري.. تـرجـمــة يـحــيى صـديق
يــحـيى .. مــراجـعـة/االســتـاذ الــدكـتـور
جـزيل عـبـداجلـبـار اجلـومـرد /مـطـبـعـة

وصل/ 2011. الديار/ا

الــشـهـيـر الـذي نـشـر عـام 1978 والقى
ـي رواجـاً كـبيـراً ب أوسـاط األكاد
ـثقف وأَقـامت في القسم الداخلي وا
ـوصـل. كـانت لــلــبــنـات في جــامــعــة ا
احلرب العراقية االيرانية على أَوجها
ـقاهي مـشـهد اجلـنود في الـشوارع وا
أل عـرض البالد واحلـافالت مـشـهـد 
وطــولـهــا الـلــون الـطــاغي هـو الــلـون
اخلـــاكي والـــرائـــحــة رائـــحـــة حــرب
وطـعم احليـاة طعم حـرب ومهـما يكن
من األَمـر أُتيح لها تفقد أَحوال الثقافة
فـي الـــعــــراق والــــتــــجـــول فـي شـــارع
ـــتــنـــبي واالطالع عـــلى مـــكــتـــبــاته ا
ــفــروشـــة عــلى وبـــســطـــات الــكــتـب ا
أَرصــفــته وحــضــور حـفالت لــلــفــرقـة
الـسـمـفـونـيـة الـعـراقـيـة. الـتـقت نـخـبـاً
رفــيـعــة من رجــال الـفــكـر في الــعـراق
فــفي بــغــداد الــتــقت الــدكــتـور صــالح
احــمـد الـعــلي رئـيس اجملـمع الــعـلـمي
الـعـراقي أُسـامـة الـنـقشـبـنـدي الـعـليم
ــتـحف بــاخملــطـوطــات اخلـاصــة في ا
ــيـاء الــعــراقي في بــغـداد يــعــقـوب و
ـؤرخ سعـيد ـوصل ا أَنـسـتاس وفي ا
الـديـوجي اخلـطـاط والـبـاحث يوسف
ذنـون الـباحث حـسن الـعمـري جـميع
هـؤالء وفروا لـها قـدراً وافراً من الدعم
ـــــعــــرفي واألَرشـــــيــــفي كـل حــــسب ا

اختصاصه وثقافته ورؤيته.
تــوزع الـكــتــاب عـلى ثــمـانــيـة فــصـول
ومالحـق توثيقية ومعـجم مصطلحات
ــصـطــلـحــات الــتـركــيـة ـفــردات وا بــا

الواردة في الكتاب. 
بــدأت الـدراسـة بـاالحـتـالل الـعـثـمـاني
لـــــلــــمـــــوصل عــــام 1519م وانـــــتــــهت
بـــالــعــصــيـــان الــشــعـــبي الــذي أَطــاح
ــديـنــة عـام بــالـعــائـلــة احلـاكــمـة في ا
1834م. أُخـتـيـرت الفـتـرات الـتاريـخـية
الـتـي إِنـتـقـتـهـا ألَســبـاب وجـيـهـة كـمـا
نــــوهت هـي بـــذلـك فــــفـــتــــرة الــــقـــرن
الـسادس عشر هي (الفترة التي أُجري
فــيــهــا أول مــسـح تــفــصــيــلي لألَمالك
والــعـــقــارات تــولت ادارته احلــكــومــة
الـعـثـمـانيـة ودشـنت فـتـرة من اتـساع
الـروابط الـتـجـاريـة القـويـة والـوطـيدة
ــوصل وجـــنــوب شــرقي آنـــذاك بــ ا
االنـاضول وهي روابط عـززت بدورها
ـوصليـ وعوائل مـن روابط التـجار ا
الـعـلـمـاء مع مـجـتـمـعـات
الــــــــهـالل اخلـــــــصــــــــيب
واجلــــزيـــرة الـــعــــربـــيـــة
ووسـط وجنـوب العراق.
وتـــنــتـــهي بــعــام 1834م
الــذي أَشـرَ نـقـطـة حتـول
وصـل حيث فـي تاريـخ ا
شـهدت تـخلـصاً حـقيـقياً
لــــــشــــــكل مـن أَشــــــكـــــال
الــهــيــمــنـة الــســيــاســيـة
ــرتـبـطـة الــعـثـمــانـيـة وا
بـالعـوائل السيـاسية في
الـــقـــرن الـــثـــامن عـــشــر
وبشرَ بدنو حقبةٍ جديدة
جتــــنحُ الى الــــتـــحـــديث

وأصـبحَ خاللها قـطاع واسع من ابناء
الــطـبـقـة االرسـتــقـراطـيـة مُــسـهـمـاً في

Æ1"(.مساعي الدولة للتحديث
 W¹UJ(« nOþuð

تـفـتـتحُ الـفـصـل األَول حـكـايـة نـقـلـتـها
الـسيدة خـوري عن مخطوطـة  لياس
كنون  في بن خـيرالله العمـري (الدر ا
ـاضــيـة من الــقـرون) مـكــتـبـة ــآثـر ا ا
ــتـحف الـبــريـطـاني. ( في عـام 1719 ا
ـنـتهـيـة واليـته وصـل ا جـمع حـاكـم ا
مــوره لي عــلـي ضــريـبــة الــســوق من
عــامـة احلــرفـيــ ثم مـا لــبث أن غـادر
ـدينـة ليشـغل منـصباً في مـكان آخر. ا
كـان رؤساء نقابات الـتجار واحلرفي
ـدينة قـد التقوا به قـبيل مغادرته في ا
وطـــالــبـــوه بــإعـــادة الــضـــرائب الــتي
جـمعـها منـهم ذلك أنهم كانـوا واثق
مـن أن احلــاكـم الــقـــادم ســـوف يـــقــوم
ـا يـتـسنم بـجـمع الـضـرائب ذاتـها حـا
ــديــنـة. مــهــام مـنــصــبه اجلــديـد في ا
رفـض مــوره لي عــلـي اإلذعــان لــطــلب
ـديــنـة. أثـنـاء احلــرفـيـ وانــسل من ا
لـقائه مع احلاكم اجلـديد الذي كان في
ـديـنـة شَرعَ طـريـقه مـتـوجـهـا صـوب ا
ـشكـلـة الـتي واجـهـها في بـإخـبـاره بـا
ـوصل سـأله احلـاكم اجلديـد صاري ا
مـــصـــطـــفى:(هـل أن مــا هـــو "شـــرعي"
ـدينة? هل لدى هؤالء مـقبول من أهل ا
الــنـاس "قـاض"?). عـنـدمـا أجـاب مـوره
لـي عــلـي بــاإليـــجـــاب شـــعــر احلـــاكم
اجلـديد باالرتـياح. ما أن وطـأت قدماه
ـــديــنــة حــتـى جتــمع األعــيــان أرض ا
وحـثـوه عـلى فـرض ضـريـبـة سـنـوية "

. ساليانه" (Salyane) على احلرفي
إِن صـــاري مـــصــــطـــفى وهـــو يـــواجه
وضـعـاً يـنـذر بـاالنـفـجـار دعـا وجـهـاء
ــديــنــة إلـى ولــيــمــة دجــاج وخـروف ا
مــحــشي حــيث تَّم تــقـد الــطــعـام كل

بغداد
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"وكــثــيــرا مـا ســمــعتُ أَن بالد الــدنــيـا
الــعـظـام ثالثــة: نـيـسـابــور ألنـهـا بـاب
الــشــرق ودمـشق ألنــهــا بـاب الــغـرب
ـوصل ألن القاصـد الى اجلهت قل وا

ر بها" ما ال
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ال أَلـــذ من بـــهــجـــة الـــقــراءة ومـــتـــعــة
االكـتشـاف. ما عسـانا أَن نفـعل دونها.
حـقــاً لـقـد أَنـقـذت الـقـراءة حـيـاتـنـا من
ـوت وانــتـشـلت مـعـهـا حـيـاة عـوالم ا
ـالـك مـدن كـبـرى وأنـاس ضـمـتـهـا و
صـحـائف الكـتب بـ دفاتـهـا من تراه
كـان سـيـنـقـذُ قـصص هـذه الـعـوالم من
الـهـبـاء لوال الـكـتاب ولـوال ذلك الـقار
ُـنـقِبُ األَمـهر في ـتـفـاني ا الـصـبـور ا
مـتون الـنص. الكـتاب.. صـحبـة الكتب
وحُـــــواتـــــهـــــا هـــــو مـن شـــــدني ودفع
بـخـطـوي الدؤوب صـوب قـصـر احلاج
تـوفـيق الـشاخص مـنـذ مائـة عـام على
تـلة تطل عـلى دجلة وتـستقـبل جريانه
وهــو يـعـبـر فـضـاءات أَقـواس اجلـسـر
ـوصل تـنـفـتح الـثـالث فـيـمـا غـابـات ا
عـلى مرمى البصر عند الضفة األخرى
ـرصـوصة من الـنـهـر. مـنـظـر الـكـتـب ا
ـقاعد تنـاثرة على ا عـلى الرفـوف وا
عـبـقـهـا رائـحـة الـقـهـوة عـود مـركـون
عـند زاوية الصالـة مطرز بتواقيع من
مـروا وعـزفـوا وغـنـوا وأَطـربـوا جالل
احلـسـيني أَكـرم حبـيب آخرون. فـناء
الــقــصـر الــواسع احملــفـوف بــأعــمـدة
ـوصــلي بــســتـانه ــرمــر ا وأَقــواس ا
اجلميل كرمة العريش التي تتوسطه

شـرعة للريح وجه اآلثاري شـبابيكه ا
ديـنـة حامل جـنـيـد الفـخـري.. راوي ا
ــوصـل.. وحــدهــا الــقـراءة قــســمــات ا
أَنـــصـــفـــتـــنـــا في زمن عـــصـي وحــده
الــــكــــتــــاب فـــتـح ذراعــــيه وأَبــــقــــاهـــا
مـفتـوحتـ على سـعة الـعالم.. من قال
.. هـو أَن الــكــتــاب ورق وحــبــر?!..ابــداً
جـــســـد وروح دم ومـــرأى ورائـــحـــة. 
مــا زلتُ أَذكـر تـلـك الـلـحــظـة الـتي وقع
فــيـهـا نـظــري عـلى الـكــتـاب. كـان عـلى
إِحـدى الـقـنـفـات الـتي ال تـغـادر حـوش
الـقـصـر صيـفـاً وال شـتاء وكـان جـنـيد
قــد عــاد مـنــذ مـدةٍ وجــيــزةٍ بـأَحــضـانٍ
مـليئـة بأَلوانٍ من الـكتب من عمان من
بــيــنــهــا نــســخــة مــصــورة من كــتــاب
يـــتــنــاول جــانـــبــاً من تــاريـخ مــديــنــة
ـوصل (الـدولـة واجملـتـمع االقـلـيـمي ا
وصل في اإلمـبـراطوريـة العـثمـانيـة/ا
1834-1540) كــتــبـتـه د. ديـنــا خـوري
باحثة أَمريكية من أُصول عربية وهو
فـي األصل رسـالــة دكــتــوراه كــانت قـد
قـدمــتـهـا في جـامـعـة جـورج واشـنـطن
عـــام 1987 ثـم صـــدرت كـــكـــتـــاب عــام
1997 ونــشـر ضـمن سـلـسـلـة دراسـات
كــمـبــريـدج في احلــضـارة االسـالمـيـة.
تـنـاولـتهُ وتـصـفحـتهُ إِنـتـبهَ لي جـنـيد
الــفــخـري عــبـرَ نــظــارتـيـه وهـو يــقـرأ
فــانـبـرى مـقـتـرحــاً بـصـوتهِ اجلـهـوري
تأني: خذهُ إقرأهُ ثم سكت ومالبث ا
أن أّضـــاف وهـــو يـــرمـــقـــني مـن فــوق
نـظـارته: وإذا أَعـجـبكَ تَـرجـمهُ. أَخذته
وبـدأتُ أتـصفـحهُ وأُقـرأُ فيه احلق أًنه
راق لـي كـــثـــيــــراً جلـــدةِ مــــوضـــوعهِ
وحـداثةِ تنـاولهِ كنت في كل مرة أُقلبُ
فـيه أَقول في نفسـي وأُتمتم: نعم هذا
الـكــتـاب يـسـتـحق الـعـنـاء يـسـتـوجب
الـترجـمة. وكمـا فعلَ اخملـرج االمريكي
ولـيم فـريـدكن الـذي أَخرج فـيـلم (طارد
األرواح الــشــريــرة The Exorcist) في
اضي وهـو يعـبر سـبـعيـنيـات القـرن ا
دخل عـتمة الـقنطـرة الطويـلة الرطـبة 
قـصر احلاج توفيق مُتـمتماً مع نفسه:
الئم ــكـــان ا نـــعم هـــنــا هـــذا هـــو ا
وجــدته.. هـنــا أُصـورَ الــفـيــلم وصـورَ
لــقــطــات مــنه فــيــمــا بــعــد. حـدث ذات
الــشيء مـعي أَخـذتُ الــكـتـاب وعـزمتُ
عــلى تـرجـمـته لــكن لـيس قـبل عـرضهِ
عــلـى األســتــاذ الــدكــتــور جــزيل عــبــد
اجلـــبــار اجلــومــرد أُســـتــاذ الــتــاريخ
االسالمـي في كـلـيـة الـتــربـيـة/جـامـعـة
ــوصل الـذي كـنت قـد تــعـرفت عـلـيه ا
حـديثـاً في منـزل الدكتـور عمـر الطالب
عـام 2007 إِثـرَ جـلـسـات ثـقـافـيـة كانت
تـــعــقــد فـي مــنــزل الــراحـل ضــحى كل
سـبـت اسـتـأنـست بـرأيه ودار بـيـنـنـا
حـديثاً حـول موضوع الكـتاب وآليات
الـعمل التي سنتـبناها. زرتهُ في منزله
واتـفـقـنـا عـلى أَن يكـون الـلـقـاء صـباح
اجلـــمــــعـــة من كـل أُســـبـــوع وشـــرعت
بـالــتـرجـمـة وبـدأت الـلـحـظـات األولى
لـوالدة الـكتـاب بـنصه الـعـربي وكانت
واحــدة من تــلك الــصــدف الــتي تــولـد

فيها الكتب.
أصـبـحت تـرجـمـة الـكـتـاب جـزءأً هـاماً
من نــظــام حــيــاتـي الـيــومــيــة وعــمالً
أَدمــنـته وحـاجـةً مـن حـاجـات الـنـفس
إِســتـحـالَ الــتـفـريط بــهـا فـيــمـا أبـدى
الــدكـتـور اجلـومـرد وكــمـا عُـرفَ عـنه
اسـتـعداداً مـحمـوداً في تـقد مـا لديه
مـن خبـرة ومـعرفـة. كـنت أُهيء نـفسي

لـلـقاءِ اجلـمعـة فالبد من الـوصول الى
مـنـزل الدكـتـور جزيل اجلـومـرد مبـكراً
كـــســـبـــاً لـــلـــوقت رغـم ظـــروف حـــظــر
الــتـجـوال وقـطع الـطــرق الـتي تـخـلـلت
األعـــوام 2009/2008 ومــــا أَكـــثــــر مـــا
اســتـــدعى األَمــر الــذهــاب ســيــراً عــلى
ــسـافـة تـقـارب الـسـاعـة فـيـمـا األَقـدام 
أَبـدى هو بدورهِ ترحابـاً نبيالً وضيافةً
. لن أَنــسى أَجــواء تـلك الــغـرفـة ـةً كــر
الـتي كنا نـشتغل فـيها عـلى الكتاب في
. كان تـفاعالً مـعـرفيـاً حيـاً حيث مـنـزلهِ
ــنــجــزة يــجــري تــدقــيق الــنــصــوص ا
ـــتـــرجــــمـــة الـــتي أَجـــلــــبـــهـــا مـــعي ا
مـناقشتها إِعمـال التأمل في ترجمتها
والـوقـوف عنـد مجـريات األَحـداث التي
ـا ـديـنـة عـبـر تـاريـخـهـا ولـطـا ت بـا أَ
اسـتغـرقنا في نـقاشات مُـفصلـة أَفرزها
الـنص وتعقـيدات التـحوالت التي مرت
ــديــنــة وإِجــراء أُحــفــوريــات في فـي ا
الــنص تـارةً وفي الـتـاريخ االجـتـمـاعي
لــلــمــديــنــة تــارةً أُخــرى وقــد يَــشــدنــا
احلــــديـثُ الى وجــــوهٍ بــــارزه وأَمــــاكن
بــعــيــنــهــا وشــوارع وأَزمــان ســاخــنــة
ــا كـانت نــسـخـة ـوصل. و عــاشـتــهـا ا
الــكـتـاب الـتي وصـلـتــنـا مـصـوره فـقـد
أُضــطــررنـا الـى الـتــوقف كــثــيـراً وفي
بـعض األحـيان جلـأنـا الى الكـتـابة الى
ـؤلـفة ذاتـها لالسـتفـسار عن غـموض ا
أَحـاطَ ببـداية سـطر أو فـقرة جـراءَ عدم
وضــوح االسـتـنـسـاخ. إِســتـعـنـا أَيـضـاً
باألستاذ الدكتور خليل علي مراد أَحد
أَهم اخملـتـص بـالدراسـات الـعثـمانـية

فـي العراق األسـتاذ في جامـعة اربيل
ـــفــــردات الـــتــــركـــيـــة في تــــرجـــمــــة ا
واالصــطالحـات الــفـنــيـة الــتي تـرد في
الـنص فضـالً عن قراءة مـجمل الـكتاب
فـــيــمــا بـــعــد مـــبــديــاً تـــصــحـــيــحــات
ومـالحظات قيمة أَفادت وأَغنت النص.
ــؤلـفـة فـصــوالً من الـكـتـاب إِفــتـتـحت ا
بـأَمـثـالٍ مـوصـلـيـة وَهـبت الـنص دفـقاً
من الــواقـعـيــة واحلـيـاة وقــد وضـعـنـا
األصـل الـــذي يـــنـــاظـــره فـي الـــبـــيـــئـــة
ــوصـلــيـة كــمـا بــحـثــنـا عن األبــيـات ا
الـشعرية األَصلـية التي وردت البعض
مـنـها كـان مـتـوفراً وآخـر أَسـعفـتـنا به
نـسخـة خطيـة كان قـد أَجنزها الـدكتور
اجلــومـرد وهــو في الــثـالــثـة عــشـر من
عـمـره عن نسـخة أَصـليـة كان والـده قد
ـرحـوم حـسن اسـتـعـارهـا من مـكـتـبـة ا
ابن خـيـرالـدين الـعـمـري حـيث كـان قد
نـــســخـــهــا في 1964.1963 وكـــانت في
وقـتها لُقية ثمينة حرصنا كل احلرص
عـلى الدقة واألَمانة العـلمية في ترجمة
الــنص ونـقل الـصــورة الـتي وجـدتـهـا
ــؤلـفــة أَمـامـهــا في واقع األَرشــيـفـات ا
قـابالت الـتي أَجرتـها مع والـوثـائق وا
الـــنُـــخب الـــعــراقـــيـــة والــتي أَرادت أَن
تـوصـلـها الى الـقـار كـتابـات مـثـقفي
ـــوصـل فـــضال عن اســــتـــعـــانـــتـــهـــا ا
ـركـزيـة في بـاألَرشــيـفـات الـعـثـمـانـيـة ا
اسـطنبول. تـوخينا أَيـضاً احلفاظ على
ـيــة وروح الـبـحث لــغـة الـنـص األَكـاد
ـسـاس الـعــلـمي الـتي تـسـودهُ وعـدم ا
بـها حتت ذريـعة سـهولـة إِيصـالها الى
الــقـارىء بــأَيـسـرِ الــطـرق أو مــحـابـاتهِ
عـــلى حــســـاب الــنص وهـــو أَمــر كــان
يـرصدهُ الدكتور اجلومرد بكل دقة كُنا
أَوفــيــاء لــلـــنص. كــنت قــد حتــدثت مع
الـــراحل اخلـــطــاط والـــبــاحـث يــوسف
ـؤلفة وروى ذنـون (رحمه الـله) حول ا
لي كــيف الـتـقى بـهـا واسـتـضـافـهـا في
طـلوبة مـنزله وقـدم لهـا التـسهـيالت ا
سـتندات في لـلوصـول الى الوثـائق وا
ـــوصل والـــكــتب أَرشـــيف مـــحــكـــمــة ا
الــهــامــة في مــكـتــبــة األوقـاف ,قــال لي
وقـتهـا; أَنهـا بقـيت مُمـتنـة وارسلت له
ُــنـجــز وصـورة نــســخـة من كــتــابـهــا ا

عائلية فيما بعد.
كـانت دينـا خوري قـد قدمت عام 1985
ـوصل إِثــر اقـتـراح وتــوجـيه من الـى ا
الـبـروفيـسور حـنـا بطـاطو االسـتاذ في
جـــامــعــة جــورج تـــاون مــؤلف كــتــاب
(الـــعــراق: الـــطــبـــقــات االجـــتــمـــاعــيــة
واحلـركات الثورية من العهد العثماني
حــتى قــيـام اجلــمــهـوريــة في الــعـراق)

وتــــتــــأثــــر في
قــــــراراتــــــهـــــا
وسـيـاسـاتـهـا
اإلداريـــــــــــــــــة
جتـــــــــــــــــــــــاه
إقـلـيـمـهـا في
خــــــــــــــــــضـم
نــــــــســـــــــيج

الـتـمـخـضات
ــتــنــوعــة الــتــاريــخــيــة ا
اقــتـصــاديـاً واجــتـمــاعـيــاً وسـيــاسـيـاً
وبــهـذا فـان الـدراسـة هي عـرض نـقـدي
لـتطور الـكيانـات احملليـة ليس فقط من
داخــلــهــا بل من خالل تــفـاعـل الـداخل
تــــاريـــخــــيـــاً مـع اجلـــوار في أبــــعـــاده
ركز للـدولة العثـمانية ـتفاوتـة ومع ا ا
وبـهـذا فـهي تعـنى بـفهـم مجـمل نـسيج
الـتـاريخ الـعـثـمـاني بـأوجـهه اخملـتـلـفة
خـالل القـرون الـثـالثة أو األربـعـة الـتي

يستغرقها زمن البحث.)"5.
فــيـمـا يــرى جـيــمس ريـلي من جــامـعـة
تــورنــتـو بــأن (مـا يــرفع من شــأن هـذه
الــدراسـة ويـجـعــلـهـا غـيــر مـألـوفـة هـو
حــسـاسـيـة خـوري وتـوحــيـدهـا الـغـني
لـلتاريخ الـفكري والـثقافي في قـصتها.
فـرضياتها حول الطبقة االرستقراطية
ــثـال أُظــهـرت من خالل عــلى ســبـيل ا
ـثــقــفـ قــراءة مــتـمــعــنــة لـكــتــابــات ا
عـاصـرين الذين إسـتقت ـوصـليـ ا ا
بـاد األسـاسيـة لنـظـرتهم إلى مـنـهم ا
الــعــالم إضـافــة إلى نــقـدهم الــضــمـني
والـصـريح لـلـوضع الـعـثـمانـي الراهن.
ــثـقف عـلى فــهي تـنـاقش بــأن تـأكـيـد ا
لـكـية واحلـاجـة إلى العـدالة حـقـوق ا
وفي الـــتــأويل الــصــحــيح لــلــشــريــعــة
اإلسـالمــيـــة من خالل دراســـة احلــديث
تـــظــهـــر وعـــيــهم الـــنـــقــدي وتـــكــشف
ـثقف بـاإلضـافـة إلى ذلك ارتـبـاطـهم بـا
ـــعـــاصــر احلـــاضــر في ا
اجلـــــزيــــرة الــــعـــــربــــيــــة

والهند.).
 في الـنهاية يبقى الكتاب
ذو أهــمـيـة اســتـثـنــائـيـة
فــــمـع أَنه يــــتــــحــــدث عن
عـالقـة الـدولــة بـاجملــتـمع
وصل إِال اإلقـلـيـمي في ا
انــه فـي ذات الــــــــــــــــوقـت
اليــــنــــأى عـن مــــعــــاجلـــة
مــشــتــركــات اقــتــصــاديـة
واجــتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة
ـــــدن مـع كـــــثــــــيـــــر مـن ا
الـــعــربــيــة األخــرى الــتي
انــــــضــــــوت حتت حــــــكم
االمـبراطـورية الـعثـمانـية
إِبـان الفـترة الـتي غَطـتها

الدراسة.
صـدر الـكتـاب عام 2011 ويـقع في 300
ـتـوسط طـبع في صـفــحـة من الـقـطع ا

وصل  مطبعة الديار في ا
 WO½UŁ WÐd&

ـــعـــرفـــيـــة شـــدتـــنـــا أجـــواء الـــعـــمل ا
وحـمـاسـهـا الـتي عـشـنـاهـا في الـكـتاب
األول ودفـــعــتـــنـــا الى خــوض جتـــربــة
ثــانــيـة فــقــد وجــد الـدكــتــور د. جـزيل
اجلـومـرد بحـوثاً هـامـةً تعـالج جوانـباً
ـــبـــكـــر وتـــاريخ ـــوصل ا مـن تـــاريخ ا
ـــكـــتـــبـــة الـــعـــراق احلـــديث تـــثـــري ا
ـوصـلـيـة وحتـرك الـثـقـافـة في مـيـدان ا
ـا يـجــعـلـهـا الــدراسـات الـتــاريـخـيــة 
تـــتـــواصـل مع اجلـــديـــد من كـــتـــابـــات
وصل واقـترحَ علي ـستـشرقـ في ا ا

ترجمتها. حدث ذلك عام 2010.
كــانت أَربــعــة بــحــوث بـحــثــان مــنــهـا
لـسارة شيلدز وآخران لـ "إِدوارد بيتر
فـيـتزجـرالـد و بيـتر جي. بـيك" تـعالج
ـوصل إبــان الـقـرنــ الـتـاسع تــاريخ ا
عـشر والعشرين. كـتبت الدكتورة سارة
شــيـلـدز اســتـاذة الـتـاريـخ في جـامـعـة
ـؤلـفات نـورث كـارولـيـنـا الـعـديـد من ا
ـتــنـوعـة عن والــبـحــوث الـتـاريــخـيــة ا
الـــشــرق األوسط ولـــديــهــا كـــتــاب عن

وصل بعنوان : ا
Mosul Before Iraq Like Bees Mak-
 ing Five-Sided Cells
صـدر عن جـامـعـة نـيـويـورك عام 2000
وصل وجـاء في اهدائهـا: (الى شعب ا
الـذي مازال يكـافح) نقلته الى الـعربية
الــســيــدة بــاحــثــة اجلــومــرد بــعــنـوان
ــــوصـل قـــبـل احلــــكم الــــوطــــني في (ا
الــعــراق: خــلـيــة نــحل تــصــنع بــيــوتـاً
مخمسة االضالع) صدر عام 2008 عن

وصل. دار العابد في ا
تـنـاولت شـيـلـدز في بـحـثـهـا األَول هـنا
موضوع التفاعل اإلقتصادي ب أوربا
ـوصل والــشـرق األوسط مُــتـخِــذةً من ا
ـوذجاً لهذا التفـاعل الذي غَيرَ بعضاً
مـن قطـاعات اإلقـتـصاد احملـلي (زراعة
صـنـاعة إنـتـاج رعوي) ذلك اإلقـتـصاد
الــذي امـتـلك قـاعـدةً مـتــنـوعـة عـريـضـةً
فــضالً عن إرتــبـاطهِ بــشـبــكـة الــتـجـارة
ـوصل مـنـذ اإلقــلـيـمـيــة.عـرف الـغــرب ا
زمن بــعـيـد فـوقـوعــهـا عـلى بـعضٍ من
أهم الــطــرق الــتــجــاريــة احلــيـويــة في
الـــشــرق األوسط مَـــكــنــهـــا من إحــتالل
مـوقـعٍ مـتـمـيـزٍ عـلى مـسـتـوى الـتـجـارة
اإلقـلـيـمـيـة والدولـيـة وحتـقـيق إنـدماجٍ

ي.  فاعل في اإلقتصاد العا
ـوصل الـعـاصـمـة اإلقـتـصـادية مـثـلّت ا
ُـزدهر لوالية واإلداريـة ذات اإلقتصاد ا
عـثـمـانـية واسـعـة ومـتنـوعـة فـصَـنّعت
وصــدرت مــنــتــجـاتــهــا مــوفــرةً مـعــظم
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كـارثة ما سـمي بعـمليـة حتريـر الكويت 1990 أدت ضـمنـا لتدمـير مـؤسسات
الـدولـة مع كل مرتـكـزات احلـضارة من صـنـاعـة وزراعة وفـكـر ...  الـتي كلف
ليارات من اموال الـشعب وقد سحقت برمشـة ع بحرب عدوانية انـشاؤها ا
عـنـوانهـا حتـريـر الـكويـت وهدفـهـا تـدمـيـر العـراق واعـادته الى عـصـور االمـية
والـظالم .. ومـا حلقـهـا من تـوقيع عـلى وثـيـقة اسـتـسالم خـيمـة صـفـوان التي
بـاعت العراق الى االبد .. حينها شعر النـاس باإلحباط سيما بعد اعتصارهم
ـة وما رافقها من كبت لـلحريات وسوء استـخدام للسلطة بـسنوات حصار ظا
نـحهم دفـقة قـادرة على نـسيـانهم جـعل االغلب يـتوقـون للـخالص باي بـديل 
لـلماضي وتخلصـيهم من ربقة احلاضر بـحالة جعلتـهم ال يفكرون باسم ولون

طبوخ على نار هادئة .. عد اجلاهز وا البديل ا
وحــدث زلـزال نــيـسـان 2003 الـذي لم تــات به اجلـيــوش الـغــربـيـة كــمـحـررة
ـسـتعـمـرون .. الـذين لـهم مـصـاحلـهم وفـقا لـلـشعـب فذاك اخـر مـا يـفـكـر به ا
ـصالح احلـيـويـة وضرورة ـنطـق الربح واخلـسـارة والـغايـة تـبـرر الـوسيـلـة وا
حـمايـتـها حـاضـرا ومسـتقـبال .. وهـذا ليـس سراً وال جتـنيـاً بل هي شـعارات
تـاريخية كانت وما زالت مرفوعة من قبل القيـادة الغربية بكل عناوينها .. ولنا
ـوذج تاريخي قريب تمثل في احتالل العـراق قبل  مائة عام باسم بريطاني ا
) .. النتيجة كانت بـكلتا احلالت طبيعية جدا حتت شـعار (محررين ال فاحت
تـنسـجم مع شعـوب ال تمـلك قدرة اإلطـاحـة بطـغاتـها وفـاسديـها اال بـاالعتـماد
عـلى قوى االخـر الـذي ال يسـمح لـهم بضـمـان مصـاحلهـم وال سن دساتـيرهم
وال خـتيـار قيـاداتهم ....اال عـبر قنـواته وادواته التي  –بـالتـأكيـد احلتمي وبال

نفاق  –ستكون مهمتها مصالح احملتل أوال  .. 
شهد واصطباغه بـاللون العسكري السلطوي اال ان قبل 2003 بـرغم عتمة ا
ـكونات يشكلون األكثـرية اخليرة الوطنية العـراقي بسنتهم وشـيعتهم وبقية ا
ـتـطـلـعـة لـعـراق آمن مـسـتـقـر يـعـيش بـتـعـاون مع جـيـرانه احملـبـة واخملـلـصـة ا
والـعـالم .. الــغـريب بــاالمـر ان جـمــيع أولـئك اخملــلـصـ الــذين نـعــرفـهم قـبل
تلكون خبرات وظيفية كبيرة لم يسمح لهم بالعمل او القيادة في 2003 و
الـواقع اجلديـد الذي تـمخـض عن احلرب واالحـتالل واحملاصـصة الـتي حلت
بـعد ان هـيمـنت قـيادات اخلـارج على اغـلب ان لم يـكن جمـيع وظائف ومـراكز

الدولة احلساسة التي لم نر منها سوى الفساد واخلراب ..
رحوم الدكتور عدنان الباججي في احدة لقائته  –وهو مطلع جدا على ذكـر ا
عيب وغير مـا جرى ويجري وكان جزءاً من عملية التغيير وخططها - : (من ا
الالئق وضع الـعراقـي حتت اطارين (الـدكتاتـورية او الـفساد) .. فـالعراق به

ا هو به..  من اخليرات والطاقات ما يستحق ان يعيش ابناؤه افضل 
ـنا وفقـا لذلك الـتاطـير (الدكـتاتـورية والـفساد) لألسف الـكثيـر يحـاولون تـقز
اضي بـرغم كل مـآسـيه او يخـشـون على احلـاضر فـهم اما يـتـرحمـون عـلى ا
بـكل فساده وخرابه .. هنا تكمــــن إشكالـية حضارية .. ينــــــــبغي ان نخرج
من قـوقعـتهـا واجــــــــنداتـها .. فـالـتجـربتـان الـدكتـاتوريـة والفـسـادوية فـشلت
بــقـيــادة الـعــراق وعـلــيـنــا الـتــطـلـع لـنــمـوذج حــكم جـديــد يـات عــبـر صــنـاديق
االنـتخـابات الـشـــــفـافة بال تـزوير وبال ضـــــــغوط وبال اجـندات يـأخذ بـيدنا
ــضي مع تـيــار احلـضـارة بــالـتـعـاون لـبـسـط االمن وفـرض الـســلم األهـلي وا

واالنـفتـاح عـلى دول العـالم الـتي تـــــــسـاعدنـا لـلنـــــهوض
ـا نـحن به وحـمـاية ارضـنـا واهـلـيـنا ..  وذلـــــــك ال
يـتم اال من خـــــــالل قيادة عراقــــــــية مـحلية عابرة
ــــــــعـاناة لـلـطـائـفـيـة والـقـومـيـة تــــــــولـد مـن رحم ا
حـصــرا بــتـعــاون مع اجملــــــتــمع الــدولي لـتــاسـيس
عــــراق مــــســــالم بــــعــــمـــقـه الــــــــــعـــربـي واإلسالمي

واإلنساني ..
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غالف الكتاب

قصر حاج توفيق

قصر حاج توفيق 2

اآلثاري جنيد الفخري

غالف الكتاب

ـستقبلي الـذي هو مقتل الكاتب أتـأمل دوما ككاتب يورط نـفسه في التنبؤ ا
ـاني (( قـضـيـت عـمـري ألعـرف مـا وراء .. اتــأمل مـقـولـة قــائـد عـسـكــري ا
الـتل)) نعـم كل القـادة السـياسـي والـعسـكريـ واالقتـصاديـ يأمـلون ان

نافس اواخلصم او العدو .           يعرفوا ما وراء التل حيث يعمل ا
 الـنبي محمد (ص) قال  للمحـيط به في معركة اخلندق (( من يذهب الى
تــلك الـتـلــة لـيـرى مــا وراءهـا ويـرافــقـني في اجلـنــة)) فـلم يــتـطـوع احـد ألن
مـعـنـويـات اجلمـيع كـانت مـتـدنـية رغم انه (ص) كـان مـعـهم وقـبل ذلك حـفر
مـعـهم اخلـنـدق فـضـرب حجـرا ثالث مـرات بـفـأسه فـتـقدح شـرارا وفي كل
ــا سـألــوه اجـاب بــأنه في الــشـرارة االولـى اراني الـله مــرة كـان يــتــبـسم و
قـصور كـسرى وفي الثـانيـة قصور الـيمن وفي الـثالثـة قصـور الروم .. نبي
مـرسل يعدهم بإسقاط ثالثة امـبراطوريات ولم يجرؤ احد عـلى تنفيذ رغبته

همة . ا اضطر النبي (ص) ان يوعز حلذيفة بن اليمان بتنفيذ ا
ـا تـريدون ان تـسـمعـوه او تـقرأوه بل ـستم اني ال اتـنـبأ  تـزامـلنـا كـثيـرا و

وفق قناعتي اخملتلفة احيانا مع قناعات راسخة لدى البعض ..
ئة وهذا يعـني ان الكاتيوشا رحـيل السفارة حتى اآلن مـؤكد بنسبة 80 بـا
انـتصرت على الدولة االقوى في العـالم على كل الصعد! وعالمات التعجب
عـرفتي بعدم دقة هذه الصـواريخ على االطالق بحيث انها لم جـاءت نتيجة 
تـتـمكن من اصـابـة سفـارة مـساحـتـها اكـبـر من مسـاحـة دولة الـفـاتيـكان ..
ـكن توقـعه في مـرحلـة االنـتخـابات االمـريـكيـة وخصـوصا ولـكن كل شيء 

مزوج ببعض اجلنون . تلك الدهاء ا مع رجل مثل ترامب 
مـا الــذي يـجـري وراء الـتل في دوائـر صـنـع الـقـرار االمـريـكي ? ومـا الـذي
سـتتمكن امريكا من فعله مع احلـكومة ومع الفصائل?  خصوصا وانه ثبت
لـها ان احلكومة مـتعاونة على مـضض ولو كان لديهـا اي بصيص امل غير
امـريـكا لـسـارت فيه وهـذا مـا يعـرفه حـتى االنسـان الـذي ال يعـرف ما وراء
قـابل امريكا ال تـريد خسارة حـكومة عرف شـعبها انـها تريد ان الـتل  وبا
تـصنـع شيـئا لـهذا الـشعب وأنـها تـريد اعـادة هـيبـة الدولـة كبـديل للـفوضى
ولـكنهـا مكبلـة باالستراتـيجيـة االيرانية واذرعـها القـوية نسبـيا في العراق 
وأمـريـكـا تــعي ان ايـة حـكـومـة تـعـمل لـصـالح الـعـراق ال مـنـاص لـهـا اال ان

تضعف النفوذ االيراني في العراق
عـليه امريكا مع احلـكومة ولن تقطع الـعالقات بها اال اذا اضطرت الى ذلك
ة بـالتـأكيـد بأن هنـاك مسـلمـات منـها ان العـراق يتـحمل عـقوبـاتها وهي عـا
ـسـلـحــة والـفـصـائل لــعـدة اشـهـر ويــنـهـار بـعــدهـا . ويـأتي دور االحــزاب ا

سلحة. سلحة والعشائر ا ا
كن توقع ان غلق السفـارة هو اجراء موقت كي ال يحصل تشويش وعـليه 
عـلى فـوز ترامب او ان تـسدد ضـربة مـجلـجـلة مـباغـتة او سـلسـلة ضـربات
لـبـعض اذرع ايران اذا رأى تـرامب انـهـا تخـدمه وسـتكـون هـذه الضـربة /
الـضـربات بال ضـربة مـقابـلـة مؤثـرة فقـاعدة عـ االسـد التي حـتى االعمى
يـرى انهـا باقـية حل زوال الـتهـديد اإليـراني للمـصالح االمـريكـية ليس في
نـطقة كلـها وهذه القاعـدة مصممـة ألن ال تؤثر بها كل الـعراق فقط بل في ا
توفرة في مسرح العمـليات االيراني والعراقي ولعل ضربة الرد االسـلحة ا

طار تؤكد هذه احلقيقة . على حادثة ا
كن الـقول ان اجالء السفـارة سيكـون موقتا لـتهيـئة مسرح عـمليات وهـنا 
مـحتمل ويـزيد من هذا االحـتمال تـوجه النيـة لدى سفـارات كثيـرة للتـقليص
الـذي قد يتطور الـى رحيل  وتعود العـزلة وتبدأ العـقوبات التي ال يتـحملها
الـعراق والتي يزيـد من احتمالـها ان هناك حـزمة من العقـوبات الثقـيلة على
ايـران والـتي لـن تأت اكـلـهـا بـشـكل مـؤثـر اال اذا اغـلـق العـراق مـنـافـذه مع

ايران
ـشكلة ان قـرار بدء احلرب سهل ولـكن الصعوبـة تكمن في توقع نـهاياتها ا
ونـتائـجهـا عـدا للـذين يعـرفون كـيفـية حـساب قـوات الطـرف . ويـعرفـون ما

يجري وراء التل
الـلـهم انـا نـشـكـو الـيك عـجـرنـا وبـجـرنـا فـاجـعـلـهـا بـردا وسالمـاً وكـثـر من

غـامـرين الى حـكمـتك كـمـا هديت حـكـمـائنـا واهـدي ا
االشـجع واالقوى واالكثـر حكمة نـبينـا محمد (ص)
الى صـلح احلديبية مع الكفار  وامنعنا من القتال
مع اجلـبارين كـما منـعت نبيك من الـقتال وأذنت له
ناسب  ولـيس في الوقت غير بـالقتـال في الوقت ا

ناسب . ا
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سريعة من بيبي وأرسل عرضية
أرضــيــة لــويـلــوك داخل مــنــطــقـة
اجلــزاء الـذي مـرر إلى نــكـيـتـيـاه
لــــيــــنــــفـــرد بــــأدريــــان ويــــحـــاول
مـراوغـته إال أن حارس لـيـفـربول

وقف. أنقذ ا
ورد لــيــفــربــول في الــدقــيــقــة 11
بـــتـــوغل مـن جـــوتـــا في اجلـــانب
األيــــســــر أنــــهــــاه بــــعــــرضــــيــــة
جلروجـيتش اخلـالي من الـرقابة

رمى. إال أنه سدد بعيدًا عن ا
ـــــبــــاراة ولـم يــــشـــــكل وهــــدأت ا
الـفـريـقـان أي خـطـورة تـذكـر عـلى
ـــرمـى حـــتى ســـدد جـــونـــز في ا
الدقيقة 35 كرة من خارج مـنطقة
اجلزاء أمسك بها لينو بسهولة.
وأهدر لـيفربـول الفرصـة األخطر
فـي الــدقــيــقـة 45 بــعــدمــا ارتــقى
جــوتـا لـعـرضـيـة وسـدد بـالـرأس
لــكن لــيـنــو تــصـدى لــهــا قـبل أن
يتابعها مينـامينو بالتسديد على
ــرمى اخلــالي الــعـارضــة أمــام ا

لينتهي الشوط األول بالتعادل.

ترجمتها ألهداف".
ــــــــــدرب إلـى أنـه رغم وأشــــــــــار ا
الـــنــــقص الـــعـــددي في صـــفـــوف
بــرشـلـونــة بـعــد طـرد لــيـنـجــلـيت
(ق42) إال أنه فـي وجــود مــيــسي

تشعر وكأنه يلعب بـ11 العبا".
ووجه جــارســـيــا انــتــقــادا إلدارة
النـادي بخـصوص قـدوم صفـقات
جـديــدة فـقــال: "فـريــقـنـا يــنـافس
جـــيــدا رغم فـــقــدانه الـــعــديــد من
ـهـمـة ال زال أمـامـنـا الـعـنـاصـر ا
حـتى  5أكــتــوبــر/ تــشـرين األول
لــــضم أحـــــد الالعــــبــــ لــــكــــني
أصــبـحت أشك في هــذا مع مـرور

الوقت".
ومـن جـهــة اخـرى تــأهل آرســنـال
إلـى ربع نــــهـــائـي كـــأس رابــــطـــة
احملترف اإلجنليزية بفوزه على
مــــضـــيــــفه لـــيــــفـــربــــول بـــركالت
الــتــرجــيح (4-5)  بــعــد انــتــهــاء
الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
وشـكل آرسنـال اخلـطورة األولى
في الـدقـيــقـة الـثـامــنـة بـانـطالقـة

من مـيــسي لـتــرتـد الــكـرة أمـامه
ويُسددها في الشباك اخلالية.

ورغـم الـــنـــقـص الـــعـــددي طـــوال
الــشـوط الـثـاني جنح بـرشـلـونـة
في احلــــفــــاظ عــــلـى تــــقــــدمه في
الــنــتــيــجــة لــيُــحــقق انــتــصــاره
الـثــاني عـلى الــتـوالي وبــشـبـاك

نظيفة حتى اآلن.
أقر مـدرب سيلـتا فيـجو أوسكار
جـــارســيــا بــأن بــرشــلــونــة كــان
األكثـر فاعلـية في لـقائهـما اللـيلة
ــلـعب بــااليـدوس الــذي انـتـهى
لـصــالح الـفـريق الـكـتـالـوني 3-0

ضمن اجلولة 4 من الليجا.
وقــال جـــارســـيــا عـــقب الـــلـــقــاء:
"بـرشـلـونـة كـان فـعـاال لـلـغـايـة ال
يـجـعـلك تـتــنـفس كـثـيـرا الـهـدف
ـبـكـر أضـر بـنا كـثـيـرا وعـنـدما ا
وضــعــنــا خــطــة أخــرى لــلــشـوط
الــثــاني عــادوا لــلــتــســجــيل رغم

النقص العددي".
وتـابع: "حـظيـنـا بفـرص واضـحة
لـــــــكـن لم نـــــــكـن قــــــادريـن عـــــــلى

الدقـيقة 42  بعـد تدخـله العـنيف
على دينيس سواريز العب سيلتا

فيجو.
ـدير الـفني وقرر رونـالد كـومان ا
ــهـاجم لــبـرشــلــونـة اســتـبــدال ا
دافع الشاب أنطوان جريزمان با
رونـــالــد أراوخـــو لــســد الـــنــقص
الـدفــاعي.وانــتــهى الــشـوط األول

بتقدم برشلونة 1-0.
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ومع بــــدايـــة الــــشــــوط الـــثــــاني
ضــاعف بـــرشــلــونـــة الــنــتـــيــجــة
بـالـهـدف الـثـاني فـي الـدقـيـقة 51
بـــهــدف من أوالزا العـب ســيـــلــتــا
فــيـجــو بـاخلــطــأ في مـرمــاه إثـر
تـمــريـرة من مـيــسي لـكـوتــيـنـيـو

سجلها في مرمى زميله فيار.
وســجل مــيــسي الــهــدف الــثــالث
لـبـرشــلـونـة في الــدقـيـقـة 59 إثر
ن ارتــداد الــكــرة مـن الــقــائم األ
بعد تسديدة من كوتينيو لينفرد
ــيـنه بــاحلـارس ويُــســدد عــلى 
ــبـاراة ألــغــاه بـداعي لـكن حــكم ا

التسلل.
وقـــرر كــومــان الــدفع بـــالــثــنــائي
الشـاب بيـدري وتريـنكـاو بدال من
كـوتيـنـيو وأنـسو فـاتي لـتنـشيط
اخلط الــهـــجــومي خــاصًــة بــعــد

التقدم في النتيجة.
وحـــرمت الـــعــارضـــة بـــيــزا العب
سيـلتا فـيجـو من تسجـيل الهدف
األول لــفــريــقـه في الــدقــيــقــة 73
حـــ ســـدد كــرة داخـل مــنـــطـــقــة
اجلــزاء اصـطــدمت بــأقـدام دفـاع
الـبــارسـا وارتــطـمت بــالـعــارضـة

رمى بلوجرانا. األفقية 
وســدد الـبــديل نــولــيـتــو مــهـاجم
سيـلتا فيـجو كرة قـوية من خارج
مـــنــطــقــة اجلـــزاء مــرت بــجــانب

القائم األيسر في الدقيقة 79.
ومن ركـــلــة حــرة مـــبــاشــرة عــاد
نـولـيـتـو بـتـسـديـدة في مـنـتـصف
مـرمى بــرشــلـونــة لــكن احلـارس
نيتو تألق مـن جديد في التصدي

للكرة في الدقيقة 83.
وجنح ســــيـــرجي روبـــيـــرتـــو في
تـسجـيل الهـدف الثـالث مسـتغال
تـصـدي احلـارس فـيـار لـتـسـديـدة
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واصـل بـــرشــــلـــونــــة ســـلــــســـلـــة
انتصاراته بالفوز بنتيجة ثالثة
اهـــــــداف مــــــقــــــابل الشـيء خالل
مـواجهـة سيـلـتا فـيجـو في إطار
مـنــافـســات اجلـولــة الـرابــعـة من

الليجا.
وسجل األهداف لبرشلونة أنسو
فــاتي في الــدقـيــقـة 11 ولـوكـاس
أوالزا العب سيلتا فيجو باخلطأ
في مـــــرمــــاه في الــــدقــــيــــقــــة 51
وسـيـرجي روبـيـرتـو في الـدقـيـقة

.(90+4)
ــبــاراة في وخــاض الــفــريــقــان ا
أجــواء عــاصــفــة ومــاطــرة حــيث
بـلـغت درجة احلـرارة أقل من 16

درجة.
وبـهذا االنـتـصار يـرفع بـرشلـونة
ــركـز رصــيـده إلى 6 نــقــاط في ا
اخلامس بجـدول الترتيب بـينما
يتـجمد رصـيد سـيلتـا فيجـو عند
ركز 11.  5نقاط في ا
ــبـاراة بــضـغط بــدأ بـرشــلـونــة ا
مُبـكر وجنح كوتـينيو فـي تمرير
الـكـرة لــلـشـاب فــاتي الـذي سـدد
ــ فـيـار حــارس سـيــلـتـا عـلى 
فيجـو ليمنح الـتقدم للـبلوجرانا

في الدقيقة .11
وحــاول فــونـــتــان العب ســيــلــتــا
فـيـجـو تـهـديــد مـرمى بـرشـلـونـة
بتصويـبة قوية من خـارج منطقة
اجلــــزاء لـــكن احلــــارس نـــيـــتـــو
أمـسك بـهـا بسـهـولـة في الدقـيـقة
.16
وانــطــلـق إيــاجــو أســبــاس عــلى
ن وتـــــوغل داخل الــــطـــــرف األ
منطقة جزاء برشلونة لكنه سدد
كــرة ضـعـيـفــة بـ يـدي احلـارس

نيتو في الدقيقة 31.
بطاقة حمراء

ونفذ ميسي جنم وقائد برشلونة
ركــلــة ركـــنــيـــة في الــدقـــيــقــة 40
رمى بتـسديـدها مـباشـرة على ا
لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.
ـبــاراة الــبـطــاقـة وأشــهـر حــكم ا
الــصــفـراء الــثـانــيـة لــكــلـيــمـونت
لــيــنــجـــلــيت مــدافـع بــرشــلــونــة
ــــلـــعب في لـــيــــطـــرده من أرض ا
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واجـهة الـكـهربـاء ضمن ـمتـاز  يسـتهل فـريق الـقوة اجلـوية مـبـارياته في الـدوري ا
زمع انطالقه في اخلامس والعشرين مـتاز ا منافسات االسبوع االول من الدوري ا

من الشهر اجلاري.
مـتاز بـحضـور ام سر ادارة وكانت الـهيـئة التـطبـيعـية قـد اقامت  قـرعة الـدوري ا

النادي اللواء محمد صوب الله ومشرف الفريق الكاب مهدي جاسم .
متـاز مرحلة الذهاب والـتي سيلعب فيها واليكم مباريات القـوة اجلوية في الدوري ا

الفريق خمس مباريات خارج بغداد.

“U²L*« …dJ « Í—Ëœ w  —uIB «  UNł«u

WO uLF « t²OFLł œUIF½≈ wHM¹ WOÝËdH « œU%≈

 بشار رسن

UGOK UÐ WH UŽ …«—U³  w  u−O  U²KOÝ f¼b¹ W½uKýdÐ —UD

o∫ فريق برشلونة يتألق ويتغلب على سيلتا بثالثية Qð

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نـفت رئـيـسـة الـهـيـئـة االداريـة لالحتـاد
ـركــزي لـلــفــروسـيــة جـوان الــعـراقـي ا
مــعـصـوم إقــامـة مــؤتـمـر جلــمـعـيــتـهـا

العمومية .
وقـالـت مـعـصـوم في بـيـان صـحـفي  إن
(الـهـيـئـة الـعــامـة لالحتـاد كـانت أقـالت
حــيـدر اجلـمــيـلي من رئــاسـته وذلك في
االجـتمـاع االسـتثـنائـي الذي عـقدته في
الــثـاني والــعـشــرين من شـهــر نـيــسـان
ـــــــاضـي وعـــــــلـى وفـق قـــــــانــــــون 16 ا

لالحتادات الرياضية لسنة 1986).
ولــفــتـت مــعــصـــوم الى ان اجلــمـــعــيــة
العمومـية كانت أقالت الـرئيس السابق
وانـتــخـبت االدارة الــشـرعــيـة احلــالـيـة
ـثـلـ عن تـسـعـة أنـدية من بـحـضـور 
مــجــمــوع أربــعــة عــشــر نــاديــاً تــشــكّل
اجلمـعية الـعمومـية لالحتاد مـبينة ان
الـهـيـئـة العـامـة تـعـتـزم عـقـد مـؤتـمـرها
الـســنـوي الــقـادم بـدايــة شـهــر تـشـرين

قبل. األول ا
وشــــددت مـــعـــصـــوم عـــلى ان االحتـــاد
العراقي للفروسية الشرعي عازم على
إحــالــة اخلالف الــدائــر في أســرته الى
الــقـضــاء الــوطـنـي الـعــراقي وإشــعـار
االحتـــاد الــدولي لـــلــعـــبــة والـــلــجـــنــة
ـبـية الـدولـيـة في حـال ثبت تالعب األو
ــثــلي ـــقــال بــأســمـــاء و الــرئــيس ا

اجلمعية العمومية لالحتاد.
وخـتـمت مـعـصـوم بـيـانـهـا بـالـقـول إن

ــــمــــثل االحتــــاد الــــذي تــــقــــوده هـــو ا
الـــشـــرعي والـــوحـــيـــد لـــفـــرســـان
الــــعــــراق وإنه اكــــتــــسب تــــلك
الــشــرعـــيــة عــبــر احــتــرامه
لــــلــــقـــضــــاء الــــعــــراقي
وقــوانــيــنه الــنــافــذة
مـتــمـثــلـة بــالـقــانـون

16لسنة 1986.
يـــــــــــــذكــــــــــــر ان
اجلـــــمـــــعـــــيــــة
الــعــمـــومــيــة
لـالحتـــــــــــاد
الــــعـــراقي
لـلفروسية
اجـتـمـعت
ــــــــقــــــــر
االحتــــــــــــــاد
وشــــــــــــهـــــــــــد

االجتماع حضور جـميع اعضاء الهيئة
الـعـامـة الـذين صـوتـوا بـاالجـمـاع على
جتـديــد الـثــقـة بــرئـيس االحتــاد حـيـدر
اجلـمــيـلي و خالل االجــتـمــاع ايـضـاً
ـالي السنوي التصـويت على التـقرير ا
نـهاج السنوي لالحتاد باالضافة الى ا
وبــدأ احتــاد الـفــروســيـة نــشــاطه مــنـذ
خــمــســـة اســابــيع بــاقـــامــة مــبــاريــات

ومنافسات مختلفة اسبوعياً.
وسيوقف االحتـاد نشاطاته مـؤقتاً على
ان يتم اسـتئنـافها بـعد انتـهاء مراسيم

الزيارة اربعينية االمام احلس (ع).

فارس عراقي في
احدى منافسات
الفروسية

ركــــنـــيــــة ارتـــقـى جـــروجــــيـــتش
لعـرضيـة وحاول تـسديـدة رأسية
ساقطة إال أن لينو واصل التألق

وتصدى للكرة بنجاح.
ودفـع أرتـــيــــتـــا بـــورقــــته األولى
بـنزول مـحمـد النـني على حـساب
داني سيبايوس في الدقيقة 68.
وظـهــر آرسـنـال لـلـمـرة األولى في
الـشـوط الثـاني بـرأسيـة قـوية من
هــولــدجن في الــدقــيــقـة 70 تـألق

أدريان في التصدي لها.
وفي الــدقـيــقـة 76 أخـرج كــلـوب
جوتـا ودفع بفـيــنـالدوم وبـعدها
مباشرة تابع نكيتياه عرضية من
ويلـوك وسدد بـالرأس إلى جوار

القائم.
ـباراة وحاول أرتـيتـا خطـــــــف ا
فـي الـــدقـــائق األخـــيـــرة بـــنـــزول
الكازيت على حـساب نكـيتياه في

الدقيقة 82.
وتـابع بـيبي كـرة مـرتـدة من دفاع
لـيفـربـول في الدقـيـقة 84 ليـسدد
بـعــدهـا بـجـوار الــقـائم وتــبـعـهـا
نيكو ويليامز بتسديدة من خارج
مــــنـــــطــــقــــة اجلــــزاء ذهـــــبت في

أحضان لينو.
وأجرى أرتيتا التبديل األخير في
الدقيقة 86 بنزول مايتالند نايلز

على حساب ساكا.
وطالب العبو آرسنال باحلصول
عــلى ركــلـــة جــزاء في الــوقت
س بـــدل الـــضــــائع بـــعـــد 
مـيـلنـر لـلكـرة بـيده إال أن
ــــــــبـــــــــاراة لم حـــــــــكـم ا
يــســتــجـب لــتــنــتــهي
ــبــاراة بــالــتــعــادل ا
وتــــــذهب لــــــركالت

الترجيح.
وفــــــــــــي ركــــــــــــالت
الـــتـــرجــــيح ســـجل
لـــلــيــفــربــول مــيــلــنــر
وفـينـالـدوم وميـنـاميـنو
وجـــونــز بـــيـــنــمـــا أهــدر

أوريجي وويلسون.
أمـا آرسنـال سـجل له الكازيت
وســـيــــدريك ونــــايـــلــــــز وبــــيـــبي
وويــلــوك بــيــنــمــا أهــدر مــحــمــد

النني.

ـرمى إال أن لينـو تصدى جتاه ا
بنجاح.

وارتــفع مــسـتــوى لــيــفــربـول في
الـشوط الـثاني ومن جـديد ظـهر
جروجيتش بارتـقاء لعرضية من
ن في مـــيــلـــنـــر من اجلـــانب األ
الدقـيـقة 58 مـسددًا رأسـيـة مرت

إلى جوار القائم.
وعــــاد جـــــروجــــيـــــتش وأطـــــلق
صــــاورخـــيـــة أرضـــيــــة من عـــلى
حدود منـطقة اجلزاء في الـدقيقة
60  تصدى لها لينو.
وأجـــرى كـــلـــوب تـــبـــديـــلــ

لـلــيـفــربـول في الــدقـيــقـة 61
بــنــزول أوريـــجي وجــومــيــز
عــلى حـســاب مـحــمـد صالح

وفان دايك.
وكــــاد جــــوتـــا أن يــــفــــتــــتح
الـتــسـجــيل في الــدقـيــقـة 63
بعـدما تلـقى بيـنية اسـتقبـلها
عـــــــــــلـى الـــــــــــصـــــــــــدر وراوغ
كــوالســيـنــاك وانــفــرد بـلــيــنـو
وســـــدد كــــرة قــــويــــة أبــــعــــدهــــا

احلارس.
ومن ركـــــلـــــة

لــيـــفــربــول بــدأ الــشــوط الــثــاني
بارتقـاء من جروجيتش لـعرضية
من مــخـــالــفـــة في الـــدقــيـــقــة 47

مسددًا رأسية علت العارضة.
وفي الــدقـيــقـة 53 أرسل مــيـلــنـر
عـرضيـة من ركـلة ركـنيـة تـابعـها
جـروجــيـتش بــتـمــريـرة بــالـرأس
لـفـان دايك داخل منـطـقـة اجلزاء
دافع الـهولندي مباشرة ليسدد ا

محمد صالح
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ماشاريـبوف في الدقـيقة 15 من
عـــمــــر الــــلـــقــــاء.وقــــال رسن في
تصـريحات نـقلهـا موقع االحتاد
ـــواجـــهـــة االســــيـــوي  كـــانـت ا
صـــعــبــة ألن بـــاخــتـــاكــور فــريق
مـنـظم وقـوي وبال شك أنه تـأثـر
بـحـالـة الـطـرد الـتي تـعـرض لـها
العـبه مـنــذ وقت مـبـكــر من عـمـر
الــلـــقــاء.وأضـــاف: اســتـــطــعـــنــا
اســتـغـالل الـنــقـص الـعــددي في
صـفـوف بـاختـاكـور أعـتقـد أنـنا
لعبنا مبـاراة جيدة ال سيما بعد
اجملهود الكبـير الذي قدمناه في
ــبــاراة الــســابــقــة أمــام الــســد ا
بـاريـات التي الـقـطري جـمـيع ا
نـلـعـبـهـا هي حـاسـمـة بـالـنـسـبـة
لــنــا ســنــطـوي هــذه الــصــفــحـة
بـاراة القـادمة ونـفكـر أكثـر في ا

أمام النصر.
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ــنـــتــخب الـــوطــني أشــاد جنـم ا
الـــــعـــــراقي بـــــشـــــار رسن العب
بـــــيــــرســــيــــبــــولــــيـس اإليــــراني
بــالــصالبــة الــدفـاعــيــة لــفــريـقه
وذلك بـــــعـــــدمـــــا تـــــغـــــلب عـــــلى
بــاخـتــاكـور األوزبـكي 0-2 أمس
األربــعــاء عـلى ســتــاد جـاسم بن
حــمــد ضــمن ربع نــهــائي دوري
ــنـــطـــقــة أبــطـــال آســـيــا 2020 

الغرب.
ـهـاجم عـيــسى آل كـثـيـر ووقـع ا
عـلى هـدفي بــيـرسـيــبـولـيس في
الدقيقت 49 و66 ليقـود فريقه
ـواجـهـة الـنـصـر الـسـعودي في
مـبـاراة قـبل الـنـهـائي الـتي تـقام

لعب. اليوم السبت على ذات ا
ولعب بـاختـاكور بـعشـرة العب
بـــعــــد طـــرد العـــبـه جالل الـــدين

ماشاريـبوف في الدقـيقة 15 من
ـنـتخب عـمـر الـلقـاء.أشـاد جنم ا
الــوطـنـي الـعــراقـي بـشــار رسن
العب بـيــرســيـبــولــيس اإليـراني
بــالــصالبــة الــدفـاعــيــة لــفــريـقه
وذلك بـــــعـــــدمـــــا تـــــغـــــلب عـــــلى
بــاخـتــاكـور األوزبـكي 0-2 أمس
األربــعــاء عـلى ســتــاد جـاسم بن
حــمــد ضــمن ربع نــهــائي دوري
ــنـــطـــقــة أبــطـــال آســـيــا 2020 

الغرب.
ـهـاجم عـيــسى آل كـثـيـر ووقـع ا
عـلى هـدفي بــيـرسـيــبـولـيس في
الدقيقت 49 و66 ليقـود فريقه
ـواجـهـة الـنـصـر الـسـعودي في
مـبـاراة قـبل الـنـهـائي الـتي تـقام

لعب. يوم السبت على ذات ا
ولعب بـاختـاكور بـعشـرة العب
بـــعــــد طـــرد العـــبـه جالل الـــدين
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ودهــــوك واحـــــتــــرف أيـــــضــــا في
ـــــصــــري واألنــــصــــار الــــزمـــــالك ا

اللبناني.
و يـــدخـل الـــديــــوانـــيـــة الــــعـــراقي
مــعـســكـرا قــصــيـرا في الــعـاصــمـة
دة قـبل  بـغداد بـداية األسـبـوع ا
 8أيـام بــعـد انـضــمـام احملــتـرفـ
األربـــــعـــــة وعـــــدد مـن الالعـــــبـــــ

. غترب ا
وقـــال رئـــيس الــــهـــيـــئـــة اإلداريـــة
للنـادي السيـد حس الـعنكوشي
في بـيـان رسـمي: "سـيـتم اسـتـثـمار
غـلق الـطـرق في الـديـوانـيـة بـسبب
الزيارة األربعيـنية من خالل إقامة
ـعسـكر الـداخـلي في بغـداد لرفع ا
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فــتـحت إدارة الـديـوانــيـة الـعـراقي
ـــفـــاوضـــات مع الالعب خـط ا
الـــدولي الــســـابق صــالح
ســـديــــر لـــضــــمه إلى

الفريق.
وقـــال مـــصـــدر
مــــقـــرب من

إدارة الـنـادي في تـصـريح صـحـفي
ســـــــديـــــــر أبـــــــدى جتـــــــاوبـــــــا في
فـاوضات وهنـاك اتفاق أولي ال ا
ســيــمـا أن رئــيس الــنــادي حــسـ
الــعــنــكـــوشي يــعــول عــلى بــعض
عــنـاصـر اخلـبــرة لـدعم الـفـريق في

قبل. وسم ا ا
وأوضــــــــــح أن
صـــــــفــــــقــــــة
انــــــتــــــقـــــال
صالح سـدير
ليـست معـقدة
ـا أن الالعب طــا
حــر وغــيـر مــرتـبط
بــنـادٍ بــعــد انــتــهـاء

عقده مع النجف.
يــــذكــــر أن ســــديـــر مــــثل
الـــــعـــــديــــد مـن األنـــــديــــة
الــعــراقـــيــة من بــيــنــهــا
النجف والـطلبـة والقوة
اجلــويــة ونـفـط الـوسط

وتـيرة اإلعـداد وحتـقيق االنـسـجام
".وتـابع الـعــنـكـوشي بـ الالعـبــ
عسكر مهم جدا للبدء في اإلعداد ا
احلــقــيــقي لــلـفــريق خــاصــة بــعـد
اكـــتــمــال تـــواجــد احملـــتــرفــ مع
وصول البلجيكي ناثان كابيسلي.
وأضــاف هـذا مع اسـتــمـرار الـعـمل
عــلـى إكــمـــال اإلجــراءات اإلداريــة
لــلـــدخــول في مـــعـــســكـــر خــارجي
ـديـنة أنـطالـيـا التـركـية يـبدأ في
ـقـبل والـذي الـتــاسع من الـشـهـر ا
يــعــول عــلــيه كــثــيــرا في جتــهــيــز
األحــــمـــــر لــــلــــدخــــول بــــقــــوة في
ـمـتـاز الـشـهر مـنـافـسـات الـدوري ا

قبل. ا
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كشـفت الهـيأة الـتطبـيعـية لالحتاد
الــعـراقي لـكـرة الـقـدم عن الـشـعـار
سابـقة الدوري العراقي اخلاص 
مـتاز والذي سـينطـلق باخلامس ا

والعشرون من الشهر اجلاري.
ويــعـبــر الــشــعــار الـذي  اإلعالن
عــنه خالل مــراســيم ســحب قــرعـة
ــــمـــتـــاز عن الــــدوري الـــعـــراقي ا
وسـيكون سهل احلداثة والـبساطة
الــتـــمــيـــيــز من خالل الـــتــصـــمــيم
احلـديث الــذي يـوحي لــلـمـســابـقـة
األولى في الــعـراق.ويـتـألف شـعـار

ـمــتــاز من الــوان الــعـلم الــدوري ا
الــــعــــراقـي و خــــارطــــة الــــعــــراق
مـجــمـوعــة عـلى شــكل كــرة الـقـدم
ــا ـــســابـــقــة  لــتـــشــكل رمـــزيــة ا
يـــتــطـــابق مع فـــكـــرة الــدوري في
الـتـصـمــيم الـذي  تـصــمـيـمه من
قـــبـل شــــركـــة بــــرو لــــلــــخــــدمـــات
والـــتـــســويـق الــريـــاضي.وســـيــتم
أعتمـاد الشعـار في لوائح ورزنامة
وسم 2020-2021 كما سابـقة  ا
سيـتم إبالغ األنـدية بطـبع الـشعار
على قـميـص فرقهـا خالل مـباريات

متاز. الدوري العراقي ا

فريق الديوانية
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- وكاالت  - قـال بيـرنـد لـيـنـو إنه لم يـخش فـقـدان مـكـانه في حـراسة { بـرل
ـيلـيـانو مـارتـينـيز بـعـدما أبـعدته اإلصـابـة في نهـاية مـرمى آرسنـال لـصالح إ
ـاضي عن الـفريق.وتـعـرض ليـنـو البـالغ عـمره 28 عـاما إلصـابة في وسم ا ا
ـوسم -2019 الــركــبــة في يــونـيــو/ حــزيـران وغــاب عن اجلــوالت األخــيــرة 
ـاني ولعب دورا مهما 2020.وأثار مارتيـنيز اإلعجـاب في غياب احلارس األ
في حـصد آرسنـال لقب كـأس االحتاد اإلجنـليـزي قبل أن يـرحل إلى أستون
فيال.وأبلغ لينـو الذي حافظ على شباكـه نظيفة وأنقـذ ركلتي ترجيح في فوز
جـانـرز على لـيـفربـول في كـأس رابطـة األنـديـة اإلجنلـيـزية لـلـمحـتـرف أمس
اخلـمـيس شبـكـة سكـاي سـبورتس: "الـنـادي منـحـني دائمـا الـشعـور بـأنني
احلارس األول وسـأظل احلـارس األول".وتـابع: "هـذا الـنـهج كـان جـيدا من

النادي ووظفيتي هي إثبات ذلك كل أسبوع وأعتقد أنني قمت بذلك".

{ رومـــا- وكـــاالت -أكـــد تـــقـــريـــر صـــحـــفي
إسبـاني أن أحد العبي ريال مدريد بات على
يـركـاتو أعـتـاب الرحـيل صـوب رومـا خالل ا

ـا لصـحـيـفة "مـاركـا" فـإن بورخـا مـايورال الـصـيفي اجلـاري.ووفـقً
دة 3 سنـوات قبل االنتقال إلى وقع عقـدًا جديدًا مع ريال مدريد 
.وأشـارت إلى أن ـدة عــامــ صــفـوف رومــا عــلى سـبــيل اإلعــارة 
مـايــورال اتـفق عـلى الـشـروط الـشـخــصـيـة لـعـقـده مع رومـا أمس
اخلــمـيس وســيـخـضع الــيـوم اجلـمــعـة لـلــكـشف الــطـبي في نـادي
العاصمـة اإليطالية.وأوضحت أن روما يسـتطيع شراء عقد مايورال
ـوسم األول من اإلعـارة نظـير 15 ملـيون يـورو بـينـما عـقب نـهايـة ا
ـــوسم الـــثــاني إلى 20 مـــلــيــون يــرتـــفع بــنـــد الــشـــراء في نـــهــايــة ا
ـغادرين في يـورو.وذكـرت الـصحـيـفـة اإلسبـانـيـة أن مايـورال أحـدث ا
ـواجــهـة قــلـعــة سـانــتــيـاجــو بـرنــابــيـو حملــاولـة جــني أمــوال كـافــيــة 

الية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. الصعوبات ا

477 نـقــطــة من الـتــصــويت الـذي
ــشــاركـــة جلــنــة اجـــراه "ويــفـــا" 
حتــــكــــيم ضــــمت 80 مــــدربــــا من
األنــــديــــة الــــتـي شــــاركت في دور
اجملــــمـــوعــــات لــــدوري األبــــطـــال
ــــــوسم والـــــدوري األوروبـي في ا
اضي و55 صـحـافـيـا كل واحد ا
ــثل االحتــادات احملــلــيـة مــنــهم 
األوروبـيــة بـيـنــهـا وكــالـة فـرانس
برس بفارق كـبير على دي بروين
الــثـاني (90 نــقــطــة) ونــويـر (66
نــقـــطـــة).ويــأتي تـــتـــويج الـــنــجم
الـبـولــنـدي بـعـد مــوسم بـاهـر قـاد
خـالله فــريـــقه الــبـــافــاري لـــلــفــوز
بـــــالـــــثالثـــــيـــــة (دوري األبـــــطــــال
ومـــســـابــقـــتي الـــدوري والـــكــأس
) قـبل ان يـواصل تـفوقه احملـلـي
ـــنح بـــايـــرن لــقـــبــ ويــســـاهم 
ـــــوسم جــــديـــــديـن مع انـــــطالق ا
اجلــديــد هـــمــا الــكـــأس الــســوبــر
األوروبـيــة عل حـسـاب اشــبـيــلـيـة
االســـبــاني 1-2 بــعـــد الــتـــمــديــد
ـانـيـة بـفوزه والـكـأس الـسـوبر األ
عـلى بــوروسـيــا دورتـمــونـد 3-2.
وســـجّل لـــيـــفـــانــدوفـــســـكي خالل
ـاضي 55 هــدفـا في 47 ــوسم ا ا
ـسابقـات منها مبـاراة في جميع ا
15 هـــــدفـــــا فـي دوري األبـــــطــــال
بـــاالضــــافـــة إلى ست تـــمـــريـــرات
حاسـمة.ويـعد فـوز ليـفانـدوفسكي
ــثــابـة بــجــائــزة األفـضل قــاريــا 
جـائـزة تـرضيـة بـعـد إلغـاء جـائزة
ـقـدّمـة مـنـذ عـام الـكـرة الـذهـبـيـة ا
1956 من مجـلة "فرانس فـوتبول"
الـفـرنسـيـة العـريـقة.وقـال الـهداف
الــذي لم يـخـف حـلـمه بــاحلـصـول
عـلى الكـرة الذهـبـية "إنه شـعور ال
يــــصــــدق أن أحــــصل عــــلى هــــذه
اجلائزة لقد عـملت بجد".وأضاف
"يــــــجـب أن أشـــــــكــــــر زمـالئـي في
الــفـــريق واجلــهــاز الـــفــني الــذين
ساعدوني في الوصول إلى ما أنا
ا قـدمـته لي عـائـلتي عـلـيه. كـذلك 
".وخـلف من الـدعم وهـذا مـهم جـداً
ـدافع الهـولـندي لـيـفـاندوفـسـكي ا
في فــريـق لــيــفــربــول اإلنــكــلــيـزي
فـــيــرجـــيل فــان دايـك الــذي أحــرز
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ـبـلي جنم بـرشـلـونة { مـدريـد- وكاالت - أكـد تـقـرير صـحـفي إسـبـاني أن الـفـرنـسي عـثمـان د
يركاتو الصيفي اجلاري. يدرس الرحيل عن النادي الكتالوني خالل ا

بـلي عقد اتـفاقًا مع مسـؤولي برشلـونة بأنه لن يرحل ووفقًا لـصحيفـة "موندو ديـبورتيفـو" فإن د
من النادي على سبيل اإلعارة وسيوافق فقط على البيع النهائي.

ـبلي كان يرفض قـبل ذلك فكرة الرحـيل عن برشلونـة لكنه يدرس األمر اآلن وأشارت إلى أن د
كما أنه يرى اللعب مع مانشستر يونايتد وجهة مناسبة.

ـبلي لـكن مانـشسـتر يـونايـتد وأوضـحت أنه حـتى اآلن ليس لـدى برشـلونـة أي عرض مـحدد لـد
سيتحرك لضمه إذا فشل في التعاقد مع جادون سانشو جنم بوروسيا دورتموند.

بـلي لتـخفيف جـزء من كتـلة الرواتب في وذكرت الصـحيـفة أن برشـلونـة يرحب برحـيل عثـمان د
النادي الكتالوني.
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{ شنغهـاي (أ ف ب) - بعد عشرة
أســـابـــيع بـــعـــيـــدا عن عـــائالتـــهم
وأحــبـائــهم حتـرر العــبـو وطـواقم
أنديـة الدوري الصـيني لكـرة القدم

وخـــرجـــوا من "الــــفـــقـــاعـــة" الـــتي
وضعوا فيها كجزء من اإلجراءات
الـصـحـيـة الصـارمـة الـتـي فـرضـها
تـــــــفــــــشي فـــــــيــــــروس كــــــورونــــــا

ــــســــتــــجـــد.ولـم يــــر الالعــــبـــون ا
دربـون والعـاملـون في الطواقم وا
الطبية والفنية واإلدارية عائالتهم
مـنـذ مـنـتـصـف تـمـوز/يـولـيـو ولم

ـغادرة الفنادق سوى يُسمح لهم 
باريات. خلوض التمارين وا

ووضـعت ثمـانـية من األنـدية الـ16
ـــشـــاركــة فـي الــدوري الـــســـوبــر ا
الـــصـــيــــني في فــــنـــدق واحـــد في
سوجو بالـقرب من شنغـهاي فيما
وضـعت األنـديـة الثـمـانـيـة األخرى
دينـة داليـان الشمـالية في فنـدق 
قرر ان ينطلق الشرقية.وكـان من ا
ـوسم اجلـديـد في شبـاط/فـبـراير ا
ـاضي لــكن تــفـشـي "كـوفــيـد-19 ا
الذي ظهـر في مدينة ووهـان للمرة
األولى فـي كـانـون األول/ديــسـمـبـر
ــوعــد ــاضي دفع الـى تــأجــيل ا ا
حـتى  25تــمــوز/يـولــيــو.وأصــبح
بــإمـكـان اجلـمــيع اآلن الـعـودة الى
عـائالتهم بـعـد أن حرمـوا من رؤية
أحــبــائـهـم طــيــلـة  70يــومـا وذلك
ـرحـلة الـثـانـية بـانـتـظـار أن تبـدأ ا
من الدوري الـسوبر في  16تشرين
ـكـانـ األول/أكــتـوبـر في نــفس ا

ســوجــو ودالــيــان.ولم يــتم اإلبالغ
ـــرحـــلــة عن أي إصـــابـــات خـالل ا
األولـى الـتي تـصـدرهــا غـوانـغـجـو
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{ لـنـدن- وكاالت  -يـعـمل مسـؤولـو بـاريس سان جـيـرمان
على التـعاقد مع اإلجنـليزي ديلي آلي العب وسط تـوتنهام

يركاتو الصيفي اجلاري. خالل ا
وكانت تقـارير صحفـية قد ذكـرت أن جوزيه موريـنيو مدرب
تـوتنـهـام رفض عـرضًـا النتـقـال ديـلي آلي إلى بـاريس على

سبيل اإلعارة.
ووفـقًـا لـصـحـيـفـة "ذا صن" فــإن بـاريس يـجـهـز عـرضًـا آخـر
ـيـركـاتـو عـلى سـبـيل اإلعـارة مع بـند لـضم آلي قـبل نـهـايـة ا

للبيع النهائي.
وأشـارت إلى أن دانـييل لـيـفي رئـيس توتـنـهـام يرى أن كل
العـروض الـتي حصل عـلـيهـا آلي حـتى اآلن غيـر مـقنـعة

للموافقة على رحيله.
وشــددت الــصـــحــيــفـــة عــلى أن
سان جيرمان يتقدم اجلميع في
سـبـاق احلـصـول عـلى خـدمات

النجم اإلجنليزي.
يــذكــر أن مــوريـــنــيــو ســبق أن
اسـتـبـعـد آلي من عـدة مـبـاريات

مـؤخـرًا قـبل أن يـدفع به في الـلـقاء
األخـــيـــر لــــتـــوتـــنـــــــــهـــام في الـــدوري

األوروبي.

وسـط.كـمـا شـهـدت األمــسـيـة مـنح
"جــائـزة رئــيس ويــفــا" لـلــمــهـاجم
الـعاجي الـسـابق ديديـيه دروغـبا
الــفـائـز بــدوري أبـطـال أوروبـا مع
تــشـلــسي عـام 2012 ضـد بــايـرن
مـيـونــيخ بـالــذات عـلـمــا أنه مـثل
مــرســيـلــيــا الــفـرنــسي فـي مـوسم
2004.2003 عـلى كـامل مـسـيـرته

الكروية. 
وأصــــــيب الـــــســــــويـــــدي زالتـــــان
إبراهيموفيتش هداف ميالن لكرة
سـتجد الـقدم بـفيـروس كورونـا ا
بـحـسب مـا ذكـر الـنـادي اإليـطـالي
اخلميس.كتب الـنادي اللومباردي
ـســحـة "يـعــلن مــيالن ان نـتــائج ا
الـــــــتـي خـــــــضع لـــــــهـــــــا زالتـــــــان
إبـراهـيـمـوفـيـتش جـاءت إيـجـابـية
قـــبل مـــبـــاراة الــيـــوم بـــ مــيالن
وبـــودو غـــلــيـــمت" الـــنـــروجي في
الــدور الـــتـــمــهـــيـــدي الــثـــالث من
الــدوري األوروبي.تــابع "أبــلــغــنـا

ــاضي.وحـصل اجلــائــزة الـعــام ا
هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ
عــلى جــائـــزة أفــضل مــدرب لــدى
فرق الرجـال فيمـا كان من نصيب
مـدرب لـيـون الـفـرنـسي جـان لـوك
فـاسور كـأفضل مـدرب لـلسـيدات
بـــيـــنـــمـــا حـــصل مـــدافـع بـــايــرن
جـوشــوا كـيـمــيـتش عــلى جـائـزة

أفضل مدافع.
وحـــضــر ربـــاعي بــايـــرن مــراسم
حـــــــفل الـــــــقـــــــرعـــــــة وتـــــــســـــــلم
ليـفاندوفـسكي جـائزته من رئيس
"ويــفــا" الــســلـوفــيــني ألــكــســنـدر
تشيفـيرين فيمـا  االكتفاء ببث
اشـــرطــــة مـــصـــورة لـــلــــفـــائـــزين
بــــــاجلـــــوائــــــز األخـــــرى.وفـــــازت
ـاركـية بـيـرنـيل هـاردر التي الـد
انـــــتـــــقـــــلت هـــــذا الـــــصـــــيف من
ـاني إلى تشلسي فولفـسبورغ األ
اإلنــكــلـيــزي بــلــقب أفــضل العــبـة
وكـذلك أفـضل مـهـاجـمـة لـتـتـفـوق
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إيفـرغرانـد بقـيادة مـدربه اإليطالي
فــابــيــو كــانــافــارو فـي مــجــمــوعـة
دالـيـان فــيـمـا كــانت الـصـدارة في
مــجـــمــوعـــة ســوجـــو من نـــصــيب
شــنـــغــهـــاي ســيـــبغ.وعـــلق مــدرب
غـوانــغـجـو آر أنــد أف الـهــولـنـدي
جـيـوفـاني فـان بـروكـهورسـت على
جتـــربـــتـه في األيـــام الــــســـبـــعـــ
اضية بـالقول "عندمـا تكون هنا ا
ـوسم (وأنت تعرف ذلك) قبل بدء ا
أن أمامك 10 أسابيع في فندق هنا
في داليان فأول فكرة تراودك هي:
سيـكون األمر صـعبا جـدا سيكون

صعبا على اجلميع".
وتــابع جنم بــرشـلــونــة اإلســبـاني
السابق الذي أنهى فريقه مجموعة
دالـيــان سـادسـا وفـشل في الـتـأهل
الى مـرحــلــة حتـديــد الـبــطل "لـكن
اآلن بـعـد  10أســابـيع مــر الـوقت
بـسـرعـة حـقـا عــلى الـرغم من أنـنـا
جميعا في الفندق بغض النظر إذا
ــــدربــــ كــــنت مـن الالعـــــبــــ ا

مــوظـفـي االحتـاد الــصــيــني لــكـرة
الــــقـــــدم الــــعــــامــــلــــ ووســــائل

لويس
هاميلتون
احد الفعال
في احلمالت
ضد
العنصرية
خالل جائزة
توسكانا
الكبرى

عــلى الــفــرنــســيــة ويــنــدي ريــنـار
واإلنــــكـــلـــيــــزيـــة لـــوسـي بـــرونـــز
الــفـائــزتــ بـلــقب دوري األبــطـال
للسيـدات مع ليون الفـرنسي علما
أن األخـيــرة انــتـقــلت مــؤخـرا إلى
مـــــــانــــــــشـــــــســـــــتــــــــر ســـــــيــــــــتي
اإلنــكـلـيـزي.وحــصـلت هـاردر عـلى
92 نقطة من التصويت مقابل 81
نـــقــــطــــة لـــريــــنـــار و28 نـــقــــطـــة
لـبرونـز.وقـالت هاردر "أنـا فـخورة
ـا كنت عـلى يـق ـا فـعلت. لـطـا
أنني سأصبح العبة محترفة وان
كـرة الـقـدم ستـكـون هـدف حـياتي.
لقـد حلمت بـأنني سـأصبح أفضل
العـــــبـــــة وهـــــا انـــــا احـــــقـق هــــذا
احلـــلم".فـي حـــ فـــازت حـــارســة
لـــيــون ســـارة بــوهــادي بـــجــائــزة
أفـضل حارسـة مرمى وزمـيلـتيـها
ريــنــار بــجـائــزة أفــضل مــدافــعـة
ـانــيـة جــيـنـيــفـيــر مـوروجـان واأل
بـــــجـــــائــــزة أفـــــضـل العــــبـــــة خط

جوزيه مورينيو

الـتـوفـيق بـينـهـمـا.فـمن جـهـة طـلبت
النيابـة العامة الـسجن ثالث سنوات
ضد فـالك و28 شهـرا ضـد اخلـلـيفي
مـع وقف تـــنــفـــيـــذ جـــزئي واصـــفــة
االتفـاق الذي أبـرمه الـشخـصان دون

علم الفيفا بـ"اإلدارة غير النزيهة".
وتـــتـــهم الـــنــــيـــابـــة الـــعـــامـــة فـــالك
بـــاحلــــصـــول مـن اخلـــلــــيـــفـي عـــلى
االسـتـخـدام احلــصـري لـفـيال فـاخـرة
في ســرديــنــيــا  شــراؤهــا مــقــابل
خمسة مالي يورو نهاية عام 2013
ـلـوكة من اخلـلـيفي من قـبل شركـة 
مـقـابل دعـمه في حـصـول شـبكـة "بي
إن" عـلـى حـقـوق الــبث الـتـلــفـزيـوني
ونديالي 2026 و2030 في منطقتي
الــشــرق االوسط وشــمــال إفــريــقــيـا
إضافة إلى اتهام رئيس سان جرمان
بـ"حتـريض فـالـك عـلى ارتـكـاب سـوء
إدارة إجرامي مشدّد".واعترف األم

{  لـــوزان (ســويـــســرا) (أ ف ب) -
ســـيـــواجـه االمــ الـــعـــام الـــســـابق
لالحتـاد الـدولي لــكـرة الـقـدم (فـيـفـا)
الفرنسي جيروم فالك ورئيس نادي
بـــاريـس ســـان جــرمـــان الـــفـــرنـــسي
ومــــجــــمــــوعــــة "بي إن" اإلعالمــــيــــة
القـطري نـاصر اخلـليـفي مصـيرهـما
الـــــــقـــــــضـــــــائـي في 30 تـــــــشـــــــرين
ــقـبل بـعـد اخـتـتـام األول/أكـتـوبـر ا
محـاكمـتـهمـا في سويـسرا اخلـميس
نح حقوق في قضية فـساد تتعـلق 
الـبث الـتلـفـزيـوني لـنهـائـيـات كأسي
وحتـــفــــظت  Æ2030الـــعــــالم  2026و
احملـكــمـة اجلـنـائـيـة الــفـيـدرالـيـة في
بـيـليـنـزونـا عـلى قرارهـا بـعـد عـشرة
أيـــام من بــدء جــلـــســات االســتــمــاع
بشأن إحدى أشهر الفضائح في كرة
ــيـــة والـــتي شـــهــدت الــقـــدم الـــعـــا
ـــكن مـــســــارين مــــتـــعــــارضــــ ال 

wHOK)« WOC  w  rJ(« ∫UHOH « `zUC

Í—U'« s¹dAð  ≥∞ w  p U Ë 

ez«uł∫ ابطال الكرة العراقية في اوربا يحملون جوائزهم

العبان من الدور الصيني

Âö ²Ýù« i d¹ ÊU dOł ÊUÝ

uOM¹—u  ÂU √

الـســلـطــات الـصـحــيـة اخملــتـصـة
ووُضع الـالعب فــــورا في حــــجــــر
ـسـحــات اإلضـافـيـة صــحي.. كل ا
الــتي أجـريت عـلـى الـفـريق جـاءت
ســـلــبـــيــة".وســـجل "إيـــبــرا" الــذي
ســـيـــبــلـغ الــتـــاســـعـــة والــثـالثــ
ـقـبل ثالثـة أهـداف في االسـبـوع ا
ـــوسم بـــيــنـــهــا مــبـــاراتي هــذا ا
ثــــنــــائــــيــــة مع انــــطـالق الـــدوري
االيـطـالي ضـد بـولـونـيـا االسـبـوع
ــــــــاضـي.وكــــــــان العـب مــــــــيالن ا
الـبـرازيـلي لـيـو دوارتي قـد جـاءت
نـتـيـجـة مـسـحـته ايـجـابـيـة ايـضا

االربعاء.
ولن يـغيـب زالتان فـقط عن مـباراة
اخلـــمــيـس في الــدوري االوروبي
ـلـحق بـحـال تـأهل فـريقه بل عن ا
ومـواجهـتـ مقـبـلتـ في الدوري
ضد كروتوني وسبيتسيا.ويتوقع
ان يــعــود بــعــد الـوقــفــة الــدولــيـة
خلوض دربي ميالن ضـد انتر في
17 تـشــرين االول/اكــتــوبــر.وعـاد
عـمالق الـهـجـوم الى مـيـالن بـعـقد
لــســتــة اشـــهــر بــعـــد تــركه لــوس
أجنـــلــيـس غــاالكـــسي االمـــيــركي
بــصـفـقــة بـلـغت 3,5 ماليـ يورو
(3,9 ماليـــــ دوالر) مع خـــــيــــار
بــقـائـه مـوســمــا اضـافــيــا.وفـرض
العب مـــانــــشـــســـتــــر يـــونــــايـــتـــد
االنـكـلـيـزي وبـاريس سـان جـرمان
الـفـرنــسي وبـرشـلــونـة االسـبـاني
الـسـابق نـفسه بـقـوة مـسجال 11
هــــدفـــا في  20مــــبـــاراة.وتـــوصل
ــاضي إلى عــقــد جــديـد الــشـهــر ا
ـوسم واحـد قُـدّر بـسـبـعـة مـالي

يورو (8,3 مالي دوالر).
وارتــقى مــيالن بــعـد قــدوم زالتـان
ــــركــــز احلــــادي عــــشــــر الى من ا
الــسـادس قـبل ان يــنـهي مـوسـمه
دون اخلــــــــــــــــــســـــــــــــــــــارة فـي 12
مـــبــاراة.وكـــان زالتـــان قـــد ســاهم
باحرز مـيالن لقبـه االخير الدوري
احملـــلي عـــام 2011. كــــمـــا احـــرز
ثالثـة الـقـاب مع انـتـر ومـرتـ مع
يـوفـنــتـوس  شـطـبـهــمـا بـسـبب
فـضـيحـة "كالـتـشوبـولي" لـلتالعب

باريات. بنتائج ا

الـعام الـسـابق للـفـيفـا بـأنه طلب من
ـساعـدة في تـمـويل "فيال اخلـليـفي ا
بيانـكا" قبل بـضعة أشـهر من توقيع

عـقـد حـقـوق الــبث الـتـلـفـزيـوني بـ
"بي إن" والـفـيـفــا في نـيـسـان/أبـريل
ـــدعى ـــقـــابـل طـــالـب ا Æ2014 فـي ا

إعالم".ونشر الالعب الـبرازيلي في
شـانـدونغ لـونيـنغ مـويـسيس لـيـما
ـواطنيه األحد صـورة على تويـتر 
اآلخـــريـن في الـــدوري الــــصـــيـــني
ضــمن مـجــمـوعــة دالـيــان بـيــنـهم
العب خط وسط إيفـرغرانـد الدولي
بــاولــيــنــيـو كــاتــبــا "نــتــحـدث عن
أشـــيــاء جـــادة نــشــارك الـــنــكــات
ـزيـد عن قـصـص بـعـضـنا نـعـرف ا
الـــبــعـض نـــتــعـــلم مـن بــعـــضـــنــا
الـبـعض نـضـحـك كـثـيـرا أنـشـأنـا
صـداقـات جـديدة".وتـابع ابن الـ32
عـامـا "لـقـد مـنـحـوني الـقـوة جلـعل
ـضي بـشـكل أسـرع ولكي الـوقت 
أتـخـلـص من بـعض الـقـلق الـنـاجم
عـن وجـــودنـــا بـــعـــيـــدين جـــدا عن

عائالتنا. 
نواجه بـعضـنا الـبعض على أرض
ـلـعب كل واحـد يـدافع عن ألـوان ا
نـــاديه بــأفـــضل طــريـــقــة وبــغض
النـظر عن الـنتـيجـة فإنـنا نواصل

احترام بعضنا البعض".
ورأى أنه "بـدون شك بعـد خمـسة
عـــشـــرة عـــشــريـن عــامـــا من اآلن
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جـــنــيف (أ ف ب)
ــهـاجم - احــرز ا
الـــــبـــــولـــــنـــــدي
روبــــــــــــــــــــــــرت
ليفاندوفسكي
هـــــــــــــــــداف
بـــــايــــرن
مـيـونيخ
ــــاني األ
جــــائـــزة
العـــــــــــب
الـــــعـــــام
في الـــقــارة
االوروبـــــــيـــــــة
اخلــــــــــمــــــــــيـس
بحسب ما اعلن
االحتــــــــــــــــــــــــــاد
االوروبي لـــكـــرة
الــــقـــدم (ويــــفـــا)
عـــــــــلى هـــــــــامش
ســحب قــرعـة دور
اجملــــمـــــوعــــات في
دوري أبـــطـــال أوروبــا
اخلميس متوجا موسما
رائــعـــا حــصل فـــيه عــلى
لــقب الــهــداف فـي الـدوري
ـــــــانـي مع 34 هــــــدفــــــا اال
ودوري ابـــطـــال اوروبـــا مع
15 هـــــــــدفــــــــا.وتـــــــــفــــــــوق
ليفانـدوفسكي الذي حصل
أيــضـــا عـــلى لــقـب أفــضل
مــهــاجم عــلـى زمــيــله في
الـــــــــفـــــــــريـق احلــــــــارس
اخملــضــرم لـــلــمــنــتــخب
ــاني مــانـويل نــويـر األ
الــــــذي حــــــصـل عــــــلى
جـــــــائـــــــزة أفـــــــضل
حـــــارس مـــــرمى
وجنــــــــــــــــــــــــــــــم
مــــانــــشــــســــتـــر
سيـتي ومنـتخب
بـلـجيـكـا كـيفن دي
بـــروين الــذي نــال
جـــــائــــــزة أفـــــضل
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
وسـط.وحــــــــــــــصـل
ليـفانـدوفسـكي على

سـنـتذكـر بـعض الـقـصص من هذه
الفترة".

وخــاض كـل فــريـق مــبـــاراتــ في
األســبـــوع لــيــصـل الــعــدد الى 14
مـبـاراة في مـجمـوعـة دالـيـان التي
تـصــدرهـا غـوانــغـجـو إيــفـرغـرانـد
بـ34 نــقــطــة وبــفـارق 8 نــقـاط عن
جـيـانـغـسو سـونـيـنغ الـثاني و13
في مـــجـــمـــوعـــات ســـوجـــو الـــتي
يـتـصـدرهـا شـنـغـهـاي سـيـبغ بـ32
نــقــطـة وبــفـارق 7 نـقـاط عن بـكـ
غـوان الــثـاني قــبل الـيــوم األخـيـر

. قرر اإلثن ا
وحــســمت هــويــة الــفــرق األربــعـة
ــــــتــــــأهــــــلــــــة في كـل من األولـى ا
اجملـمـوعـت الى مـرحـلـة البـطـولة
الــتـي تــقــام بــنــظــام االقــصــاء من
مــبــاراتي ذهــاب وإيــاب بــ فـرق
اجملموعـت (أول مجمـوعة داليان
ضـد رابع ســوجـو...) بـدورين ربع
ونـــــصـف نـــــهــــــائي وصــــــوال الى
ــبـاراتي الـنــهـائي (يــقـام أيــضـا 

ذهاب وإياب لتحديد البطل).
وبعد انطالق الدوري خلف أبواب

مـوصـدة سُــمح لـعـدد صــغـيـر من
بـاريات في ـشجـعـ بحـضـور ا ا
ـالعـب إن كــــــــان فـي دالــــــــيـــــــان ا
وسـوجـو حيث جـهـز فـندقـا الـفرق
ـكتـبات ومـصـففي بـكل شيء من ا
الـشـعـر الى األلـعـاب اإللـكـتـرونـية

إال أن الكحول كان محظورا.
وأقر االحتاد الصيني قبل انطالق
ـوسم بـأنه قــلق بـشــأن الـصـحـة ا
ن هـم في "الفقـاعة" وقد الذهـنية 
تـطـرق فان بـروكـهـورست الى هذه
همة كبيرة سألة بالقول "كانت ا ا
أمــــام اجلـــمـــيع مـن أجل الـــبـــقـــاء

جاهزين ومركزين".
وتـابـع "كـان األمـر صـعـبـا جـدا من
الــنــاحــيــة الـذهــنــيــة أيــضــا لـكن
بامكان الكل أن يـفخروا بأنفسهم
بـالـطـريـقـة الـتي تـصـرفـنـا وأديـنـا

بها".
ويصل الـدوري الى نهـايته في 12
تــشـريـن الـثــاني/نــوفـمـــــبــر حـ
يــحـدد الــبــطل بــعـد مــبــاراة إيـاب
الدور النهـائي (الذهاب في الثامن

منه).

عليهما بالبـراءة ونفيا عالقتهما في
مـوضـوع الــرشـوة وأوضـحـا ان مـا
حصل بينهما هو اتفاق "شخصي". 
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(أ ف ب) - فــتح االحتـاد { إيــطــالـيــا 
الـــدولي لــريـــاضــة الـــســيـــارات "فــيــا"
حتــقــيــقــا وهــو يــدرس جــديــا اتــخــاذ
إجــراءات ضـد بـطل الـعـالم ست مـرات
الــبـريــطـانـي لـويس هــامـيــلـتــون عـلى
خـلفية ارتداء سائق مـرسيدس قميصا
كــتب عــلــيه شــعــارات تــدين وحــشــيـة
الـشـرطة االمـيـركيـة وذلك عـلى هامش
جـائـزة تـوسـكـانا الـكـبـرى بـحـسب ما
أفـــادت تــقـــاريـــر صــحـــافــيـــة.وارتــدى
هـامــيـلـتـون مـتـصــدر الـتـرتـيب الـعـام
لــلــسـائــقـ والــذي حــقق عـلـى حـلــبـة
ـرحلـة الـتاسـعة مـوجـيلـو اإليطـالـية ا
ـيـة فـوزه الـسادس من الـبـطـولـة الـعا
هذا العام والـ 90 في مسيرته قميصا
كــتب عـلــيه "اعـتـقــلـوا رجـال الــشـرطـة
الـذي قتلـوا بريونـا تايلـور" قبل وبعد
الـــســبـــاق وخالل مــراسـم مــنـــاهــضــة
لــــلـــعــــنــــصـــريــــة وأثـــنــــاء مــــقـــابالت
ـمـرّضة تـلـفـزيـونـيـة.وأردت الـشـرطـة ا
األمـيـركيـة-اإلفـريقـيـة تايـلـور البـالـغة
 26عــامـا وهي امـرأة سـوداء الـبـشـرة
خالل مـداهمة شقتها في والية كنتاكي

اضي. وأفاد متحدث فـي آذار/مارس ا
بــــــاسم "فــــــيـــــا" قـــــنــــــاة "بي بـي سي"
الـبـريطـانـية أن قـضـية هـاميـلـتون هي

"قيد التحقيق الفعلي".
ويـنشط هاميلتون على صعيد محاربة
العنصرية فهو كان سبق له ان ارتدى
قـميصا كتب عليـه "حياة السود مهمة"
(بالك اليـفز مـاتر) بـعد مـقتل االمـيركي
من اصــول إفـريـقـيـة جـورج فـلـويـد في

أيــــــار/مـــــايــــــو مـــــا أدى إلـى إنـــــدالع
احـــتـــجـــاجـــات في أنـــحـــاء الـــواليــات
ـتـحـدة االمـيـركـيـة مـن دون ان يؤدي ا
ذلـك إلى أي ردة فــــعـل ســــلــــبـــــيــــة من
اإلحتـاد الدولي لرياضة الـسيارات.كما
دأب هــامــيـلــتــون في بــدايـة ســبــاقـات
ـوسم احلـالي عـلى الـركـوع بـصـحـبة ا
بــعض الــســائــقـ عــلى ركــبــة واحـدة

تضامنا مع حركة "بالك اليفز ماتر".
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الكوفة

لقد اسـتمعت لآلراء واخلـطط اخملتلفة
لعملية تصفية مفاعل 14 تموز وقرأت
ــوضــوع وبـعــدهـا دراســتـ لــنـفس ا
حــســـمت االمــر بـــعـــد اجــتـــمــاع ضم
مـجمـوعة من مـنـتسـبي الطـاقة الـذرية
ـثل من هيـئة ـتقـاعدين وبـحـضور  ا
ـستـشارين بـاتـخاذ قـرارنا بـاعتـماد ا
أسـلـوب الـطمـر او االحـتـواء لتـصـفـية
ـفـاعل ولـيس بعـمـليـة الـتفـكـيك الذي ا
يــحــتــاج الى مــخــازن او أمــاكن امــنـة

شعة.   فاعل ا لطمر مخلفات ا
ــسـؤول األول عن الـطـاقـة لألسف ان ا
الـذريـة كـان مع رأي الـتـفكـيك مـعـتـمدا
عــلى أمل انــشـاء مــخـزن لــلـمــخـلــفـات
ـنـطـقـة ومـتـنـاسـيا ـشعـة في نـفس ا ا
احـداث 2003 وهــجــوم بـعض ســكـان
ـنطـقة من الـفقـراء واحملتاجـ  على ا
واد وقع لألستحواذ على حاويات ا ا
ـشـعـة لـيـسـتـعـمـلوهـا فـي حاجـاتـهم ا
ــا ســبـب لــهم االمــراض الـــيــومــيـــة 
السـرطانية والـتشوهـات اخللقـية. لقد
 التـعاقد علـى اعداد تصامـيم مخزن
ـزمع اقـامته  مع شـعـة ا اخملـلـفـات ا
االحتــاد األوربي قـبـل اسـتالمي إدارة
ــبــلـغ جتــاوز ال مــلــيــوني الــوزارة 
دوالر. اسـتـثمـرت تـواجـدي في فيـيـنا
حـــزيـــران 2018 حلـــضــــور مـــؤتـــمـــر
ي الذي اقـامـته مـنـظـمة الـفـضـاء الـعـا
ـتحـدة للـقاء مـدير عـام الوكـالة األ ا
الـدوليـة لـلـطـاقـة الذريـة يـوكـيـا أمـانو
ـعـاجلـات لــغـرض اعالمه بـاأللـيـات وا
ـقـتـرحـة من قـبل اخلبـراء الـعـراقـي ا
لـتـصـفـيـة مــخـلـفـات مـفـاعل  14تـموز
كــونــهــا ضــمن سـيــاقــات والــتــزامـات
سؤول العـراق الدولـية حـيث اوعزنـا 
الـــــطــــــاقـــــة الــــــذريـــــة س واخملـــــول
باخملاطبات اخلارجية لـلكتابة للوكالة
ديـر الوكـالة لـتـحديـد موعـد للـقـائنـا 
ولـــكن الـــرد الـــذي وصـــلــنـي بــرفـــضه
واعـتـبــار عـمــلـيـة تــصـفــيـة مـخــلـفـات

الــذي كـان له الـدور الـكـبـيـر في اجنـاز
مـهـمــة الـتـخـلص من بــقـايـا األسـلـحـة
الـكــيــمــيــائــيــة هــدفـهــا االطالع عــلى
ـتضـررة والتـحقق ـفاعالت الـثالثة ا ا
من إمـــكـــانــيـــة تـــصـــفـــيـــتـــهــا ضـــمن
ـــاديــة الــشـــحــيــحــة اإلمــكـــانــيــات ا
ـنـطـقـة واخلـبـرة الـعـراقــيـة.. دخـلـنـا ا
ـــــفــــــاعالت احلــــــارة الـــــتـي تـــــضـم ا
والـوحـدات الـسـانـدة لـهـا بـعـد اتـخاذ
إجــراءات احلـــمــايــة مـن االشــعــاعــات
حـيث كـانت مـظـاهـر اإلهـمـال الواضح

ها بشكل عام.  على معا
استمعت الى حديث اخلبراء والفني
ـــدمــرة والــرؤى ــنـــشــآت ا عن واقـع ا
األولية عن كيفية تصفيتها والتخلص
مــــنـــهــــا واطــــلـــعـت عـــلـى اإلجـــراءات
ــعـتــمـدة لــتـصــفـيــة مـفـاعـل تـمـوز 2 ا
واإلجنـاز البـسـيط الذي ال يـتـجاوز الـ
ــئـة بــالــرغم من الــدعم الـدولي 20 بــا
تمثل بـالوكالة الدوليـة لطاقة الذرية ا
في فـــيـــنـــا والـــدورات والــورش الـــتي
شـــارك فـــيـــهـــا اخلــبـــراء والـــفـــنـــيــ

العراقي ومنذ عام 2012.
بـعــد الـتــشـاور مع بــعض اخملــتـصـ

اتخذت قرار الـبدء بتصـفية مفاعل 14
ــنـــتــســبــ تــمــوز خلـــطــورته عـــلى ا
ـنـطـقـة بــكـامـلـهـا وألسـبـاب عـديـدة وا
ــهــيـأ ومــنــهــا ان هـيــكــله اخلــارجي ا
لالنـــهــــيـــار كـــونـه قـــائم فـــوق األرض
بــارتــفـاع يــبـلغ الـ 9 أمـتــار فـضال عن
ــعــرضـة ــلــتــصــقــة به  وا الــبــنـايــة ا
لالنـهـدام في أي وقت بـسـبب الـقـصف

الذي طالها في عام 1991.
لـقد اتـخذنـا قرار الـتصفـية بـالرغم من
ان الـفـتـرة الـتي اعـمـل فـيهـا هـي فـترة
تــــصـــــريف اعـــــمـــــال وبــــعـــــد اجنــــاز
االنـتـخـابات واسـتالم أعـضـاء مـجلس
ــبـاحـثـات الـنـواب اجلــدد مـهـامـهم وا
كـانت قـائـمـة لـتـسمـيـة رئـيس مـجـلس

وزراء جديد. 

حـصلت وزارة الـعلـوم والتـكنـولوجـيا
الــرعــايــة واالهـتــمــام من احلــكــومـات
تـعاقبـة بعد  2003من خالل منـحها ا
األمــوال لــشــراء األجــهـــزة الــعــلــمــيــة
وبـــرامج تـــطــويـــر مــؤهالت مـــهــارات
ـــــشــــاركــــات في مالكــــهـــــا من خالل ا
الـــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة او مـــنـــحـــهم
االجـــازات الــــدراســـيـــة خـــارج وداخل

العراق. 
ولـكن لألسف لـم جند االجنـاز الـفـعـلي
في هــذه الــوزارة وحـــتى لــلــمــشــاريع
والـبـرامج الـتي تبـنـتهـا والـتي انـفقت

عليها األموال الطائلة. 
لـقــد عــمــلت عــلى مــنــاقــشــة مـشــاريع
ـــبــادرات ـــســؤولـــ او أصـــحــاب ا ا
ألكـتـشف ان مـعـظمـهـا نـظريـة وبـعـيدة
عـن احلــــقــــيــــقــــة لــــذا حــــاول بــــعض
شـاريع التي يشـوبها سـؤول عن ا ا
الـفــسـاد بـعــدم احلـديث عـنــهـا امـامي
شـروع تصـفية األسـلحة وكمـا حصل 

الكيميائية. 
طـرح عــلــيــنــا مـقــتــرح إعــادة تــفــعـيل
الـــبــرنـــامج الــنـــووي الــعـــراقي وكــان
ـشاكل اعـتـراضي بـضـرورة تـصـفـيـة ا
والـكوارث الـتي سبـبهـا هذا البـرنامج
سـابــقـا ودراسـة أســبـابـهــا واالخـطـاء
كن الـتفـكير التـي ارتكبت ثم بـعدهـا 
ومـنـاقـشـة فـكـرة انـشـاء مـفـاعل نـووي

سلمي عراقي. 
ÍËu½ qŽUH

لـذا عـلى اجلـنـة الــتي شـكـلت لـدراسـة
انـشــاء مـفـاعـل نـووي ضـمـن االتـفـاق
االولـي مع فـرنـسـا ان تـكـون  واقـعـيـة
بتوصياتها  وتأجيل التفكير باإلنشاء
نشـأة السابـقة والتي لغـاية تصـفيـة ا
بدأنا بـها خالل االشهر األخـيرة لفترة

استيزارنا.  
وقع الطاقة الذرية ان زيارتنا الثانية 
(مـدينـة التـويثـة) في يوم األربـعاء 18
أيار 2018 رافـقنـا د.مـاجد الـسـاعدي

ــنــظــومـات اجنــزت مــراحل تــفــكــيك ا
شعة واد ا فاعل وإزالـة ا رتبطـة با ا
ـنطـقـة التي وبـعـد التـأكـد من نـظافـة ا
ــلـوثـات ــفـاعل وخـلــوهـا من ا حـول ا
ــبـــاني احملــيـــطــة ــشـــعــة  هـــدم ا ا

فاعل.   با
ـفــاعل ــقــرة لــتــغــلـيـف ا ان اخلــطــة ا
باخلرسانة الكونكريتية يجب ان تنفذ
بــثالثـــة مــراحل حــيث أجنــزت مــنــهــا
فاعل مرحلت من خالل تغليف قلب ا
بارتفاع 2.5  متر وبسمك 1.5-1 متر
ـــشـــروع مع وعـــنــــدهـــا تـــــــــــــوقف ا
انـتـهــاء مـهـمـتـنــا في الـوزارة بـتـأريخ
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ـرحـلـتــ ضـمـنت مـنع اي ان اجنــاز ا
فاعل شـعة من قـلب ا تسـرب للـمواد ا
ولـكن بـقي اخلـوف مـن مـؤشـر انـهـيار
كن فاعل والذي  اجلزء العلوي من ا
ان ينجز كمرحلة ثـالثة بفترة زمنية ال
تــتــجــاوز الــشــهــر ولــكن لألسف بــقي
ـبلغ احلـال كـما تـركـناه مـع العـلم ان ا
ـهمـة كـان مـتـوفرا اخملـصص إلجنـاز ا

ضمن موازنة 2018.
لقـد كانت األولـيات التي تـشيـر للكـلفة
التخـمينـية التي اعدت قـبل استالمنا
لــلــوزارة لـتــصـفــيـة مــنــشـئــات مـوقع
الــتـويــثـة مــقـدرة بـ 86 مــلــيـار ديــنـار
عراقي مع مقترح احالتها الى شركات
اجــنــبــيــة أصــحــابــهــا عــراقــيــ في
اخلـارج واحـدهم قــابـلـني فـي مـؤتـمـر
الـطاقـة الذريـة في فيـينـا ولكن مـذكرة
تــعـديل الــكـلــفـة قـدمـت لـنـا فـي أيـلـول
2018 ومـن دون ان نـــطـــلـــبـــهـــا قـــدر
مبلـغها بـ 6.7 مليـار دينار أي اقل من
ـقـدرة سـابـقـا ـئـة من الـكــلـفـة ا 10 بـا
ـعـدة من قـبل نـفـس االشـخـاص لذا وا
تــمـت إحــالــة الــقــضــيــة الى اجلــهــات
ــتـابــعــة مــلـفــات الــفــسـاد ــعـنــيــة  ا
وبـضــمـنــهـا هــيـئــة الـنــزاهـة. خــتـامـا
ــسـؤولـ عن بـرامج الـطـاقـة أوصي ا
الــذريـة بــالـعــمل ســريـعــا عـلى اكــمـال
ـة والـتي تـعد نـشـأة الـقد تـصـفـيـة ا
بـؤرا لــلـتــلـوث االشــعــاعي فـضال عن
ــلـوثــات االشــعـاعــيـة الــتـخــلص من ا
ـــنـــتـــشـــرة في بـــعـض احملـــافـــظــات ا
وثـقـة فـي دوائـر الـعـلوم الـعـراقـيـة وا
والـتكـنولـوجـيا ووزارة الـبيـئة وإنـقاذ
العـراقيـ من احد مـسبـبات االمراض
الـــســــرطـــانـــيـــة. وضـــرورة  الـــقـــيـــام
بالـدراسة الـعلمـية الـعميـقة في الوقت
ــســتــقــبل قــبل الــبت احلــالي أو في ا
بــأنــشــاء مـشــاريـع سـبـق وان سـبــبت
الكوارث على العـراق وكما نقول دوما
اتــقـــوا الـــله  وارحــمـــوا الـــعــراقـــيــ
واعملوا من اجل مستقبل ابنائكم.

ــفـــاعالت هــو شــأن عـــراقي داخــلي. ا
أصــدرت امــرا بـســحـب الـتــخــويل من
(س) ومنـحه للـدكتور مـاجد الـساعدي
حـيث تـمت مـخـاطـبـات الـوكـالـة وحدد
مـــوعـــد الـــلــــقـــاء في الـــيـــوم الـــثـــاني

للمؤتمر.
 لـقـد حتـدثت مع الـسـيد يـوكـيـا أمـانو
عن حاجـتنا لتـقيمـهم اخلطة الـعراقية
لــتــصــفــيـة مــفــاعل 14 تــمــوز وابـداء
مالحـظـاتهم بـالـتـعديل او اإلقـرار. لـقد
ابـدى اسـتـعـداده لـبـذل أقـصى درجات
الـتـعـاون واهـتمـامه بـطـلـبـنا من خالل
ايعازه بـعقد اجـتماع في الـيوم التالي
مع مـســؤولي قـسم الــتـعـاون الــتـقـني
وقــــسم االمن الـــنــــووي في الـــوكـــالـــة
للتشـاور بشأن طلبـنا حيث  االتفاق
عــــلى الــــتــــحــــاق عــــدد من اخلــــبـــراء
والـفـنيـ الـعـراقيـ الى مـقر الـوكـالة
الــدولـيــة في فــيـيــنــا خالل اسـبــوعـ
لالتـــفــاق عـــلى بــرنـــامج الـــتــصـــفــيــة
الـتــنــســيــقي يــعــقــبه زيــارة اخلــبـراء
ــتـابـعـة تــنـفـيـذ الـدولــيـ إلى بـغـداد 
ـشتـركة واإلجراءات اخلطـة العـملـية ا
ـفـاعل.  حـصـلت اخلـاصـة بـتصـفـيـة ا
مـوافـقة الـوكـالـة الدولـيـة على اعـتـماد
خـطـة الـعراق بـطـمـر مـفاعل  14تـموز
بـتـغـلــيـفه بـاخلـرسـانـة الـكـونـكـريـتـيـة
وبسـمك يتـراوح ب  1.5- 0.5  متر
لــضـــمــان عـــدم تــســـرب االشــعـــاعــات
ـفــاعل فــضال عن عــدم انـهــيـاره مع ا
إبـقــائه مـفــتـوحــا من األعـلى لــضـمـان
ـراقـبـة وحـساب استـمـراريـة عـمـليـة ا
ــــفــــاعل نــــسب االشــــعــــاع في قــــلب ا
والـتــأكـد من عـدم حـدوث أي تـفـاعالت
فيه.  اعداد تصميم لهيكل خرساني
ـفـاعل من األعلى نـصف كـروي لغـلق ا
ولــكــنه مـــفــتــوح من اجلــانب حتــرسه
بــوابــة مــحــكــمــة تــســتــخــدم لــدخـول

االشخاص . 
احـتسـبت الكـلفـة التـخمـينـية لـتفـكيك
فاعل مع رتـبطـة بقلـب ا نـظومـات ا ا
ــــبـــانـي احملـــيـــطــــة به وإزالـــة هـــدم ا
فاعل باخلرسانة األنقاض وتغليـف ا
بلغ ال يتجاوز الـ 500 مليون دينار

عراقي. 
ـفــاعل بـعـد  إقـرار خــطـة تـصـفــيـة ا
منـاقشة الـتعـديالت مع خبراء الـوكالة
في فــيـيــنـا اب 2018 حــيث حـضــرنـا
ـنـاقـشـات لـتـزامـنـهـا مع اجـتـمـاعـات ا
مؤتمر الدول األعضاء للوكالة الدولية
للـطاقة الـذرية. حصـلت موافقـة السيد
رئـيس مجـلس الـوزراء الدكـتور حـيدر
الـعـبـادي عـلـى خـطـة عـمـلـيـة تـصـفـيـة
ـبـلغ مـفـاعل 14 تــمـوز وتــخـصـيـص ا
ـبـاشـرة في بـدايـة الـالزم لـهـا وتـمت ا

شهر أيلول 2018.
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اهية يقتضي من أجل بيان فلسفة شيء ما البد من البحث في ماهية هذا الشيء  والبحث في ا
قصد والغاية من وجوده ? . واستنادًا حتـمًا البحث في أجزاء ومكونات هذا الشيء ?  وما هـو ا
ـشرع الـعـراقي وقت الـتـشـريع وكذلك لـذلك البد أن نُـبـ مـفـهـوم الشـركـة الـعـامة وفق فـلـسـفـة ا
ـشرع ـذهب الـذي كـان يـعتـنـقه ا ـوجـبـة لتـشـريع الـقانـون  كـذلك نـشـير إلى ا نـوضح األسبـاب ا
العراقي وقت تشريع القانون  وهل أصبحت احلاجة ملحة لتغيير القانون في الوقت احلاضر?.
ـادة ( (1من قـانـون الــشـركـات الـعــامـة الـشـركـة بــأنـهـا: ( الـوحـدة ـشــرع الـعـراقي في ا عـرف ا
ـعنوية واالستقالل ملوكة لـلدولة بالكامل  الـتي تتمتع بالـشخصية ا مولة ذاتيًـا وا االقتصـادية ا

الي واإلداري). ولو قمنا بتفكيك النص أعاله لوجدناه يتكون من ثالثة عناصر وكاآلتي : ا
لوكة للدولة أوالً: وحدة اقتصادية 

قصـود بذلك أن الشركات الـعامة مؤسسـة حكومية ذات نـشاط اقتصادي ويـكون هذا النشاط وا
ؤسـسـ وتمـارس نشـاطـا هو من جـنس نـشاطـا األفراد  وكـذلك يـستـطيع مـنعـزال عن أنـشطـة ا
ارسـة نشاط يشبه نشـاط الدولة. وقد يكون هذا الـنشاط االقتصادي ذا طبـيعة صناعية األفراد 
 أو جتاريـة  أو زراعية  و كـذلك جميع أمـوال الشـركة تكـون أمواال عامـة  فال يجوز حـجزها 

أو التصرف بها  أو تملكها بالتقادم.
ولة ذاتيًا ثانيًا: 

ـفهـوم العـام يقـصد بـالتـمويل الـذاتي : هو أن تـكون لـلشـركة مـوازنة خـاصة بـها  تتـضمن وفق ا
شرع العراقي ول خارجي. أمـا ا تقديـرات لنفقـاتها  وإيراداتهـا  فالشركـة تمول نفسـها دون 
الية االحتادية رقم ( (6لـسنة ادة ( (1من قـانون اإلدارة ا مـولة ذاتيًا  في ا فـقد عرف اإلدارات ا
ديريات التي تتمتع بالشخصية ملوكة للدولة والهيئات وا  2019بأنهـا: تشمل الشركات العامة ا
ـالي واإلداري والـتي تـعـتـمـد علـى مواردهـا الـذاتـيـة في تـمـويل مـوازنـتـها. ـعنـويـة واالسـتـقالل ا ا
ـمـولة شـرع قـد جـانب الصـواب في هـذا الـتعـريف ; فـهو قـام بـتـعداد اإلدارات ا واحلـقـيقـيـة أن ا
ذاتيًا دون بـيان ماهية التمويل الـذاتي  فالتمويل الذاتي هو توجه مـالي  أو سياسة مالية  يكون

وارد الشركة نفسها ومن أرباحها. الغرض منها مواجهة االلتزامات 
الي واإلداري والعمل وفق أسس اقتصادية  ثالثًا: التفرد ا

إن أي عمل يحـتاج إلى تنظيم  والـتنظيم بدوره يجـب أن يقترن بهيـكل تنظيمي حـتى يسير العمل
ال  ورد الـبشـري  وا بـشكل مـستـمـر دون توقف  وهـذا الهـيكل الـتنـظيـمي يـطيـر بجـناحـ : ا
نظم لـلمؤسسة أو التشكيل  والشركات العامة ويختـلف تنظيم هذين األخيرين بحسب التشريع ا
ـوارد البشرية ونـصوص أخرى تطرقت إلى ال تخرج عـن هذا الفلسـفة  فهنالك نـصوص نظمت ا
ال فالـشركة الـعامة وفق قـانونهـا لها مجـلس إدارة  ومدير عـام يتولى إدارة شـؤونها  وكذلك ا
لـها حـسابـاتهـا اخلاصـة التي تـختـلف عن حسـابات الـدولة بل حـتى الوزارة الـتابـعة لـها هذا من
ـشرع عـند وضع جانب  ومن جـانب آخر يـجب أن يـتم العـمل وفق أسس اقـتصـادية  فـتفـكـير ا
ـؤسس وتفكـير الـعامل يـجب أن يكون وفـق طريقـة اإلدارة االقتـصادية التشـريع  وكذلك تـفكـير ا

شاريع الفردية  وحتقيق األرباح. ومنافسة ا
شرع العراقي _شركة شروع العام  _وفق تـصورات ا ا تـقدم أعاله نقول: حـتى يطلق عـلى ا

عامة ال بد من توافر العناصر أعاله.
وضوع يحتاج إلى عودة أما عن أسبـاب أو فلسفة تشريع قانون الشركات الـعامة  فشرح هذا ا

تاريخية إلى الوراء فالفلسفة في جزء منها تاريخ.
في عام  1760ظهرت الـثورة الصنـاعية والتي عـلى أثرها شهـد العالم انفـجارا معلـوماتيا هائال
وتـطورا تـكنـولوجـيا غيـر العـالم  فقـد توالت االكـتشـافات  وابتُـكرت الـعديـد من االختـراعات مثل
احملـرك البـخاري  وتـطورت صنـاعة الـقطن نتـيجـة ظهـور ماكيـنات جـديدة  كـما جنحت الـفلـسفة
الـطبـيعـية والتـي كان من آثار جنـاحهـا ظهـور العـلوم الـطبيـعيـة مثل : الـفيـزياء وهي دراسـة الكون

لكية الفردية. بكل وسيلة متاحة  كما كان من نتائج هذه الثورة تشجيع ا
ـذهب على وفي هـذه الـعقـود ظهـر مـذهب احلريـة الـفرديـة أو اقتـصـاد السـوق احلر ويـقـوم هذا ا
امـتنـاع الـدول عن التـدخل بصـورة مبـاشرة في االقـتصـاد  فـجُل عمل الـدولة هـو تنـظيم الـسوق
وحريـة التنافس وحرية التـعاقد لألفراد  وحتارب االحتكار  فـلو حصل أي انحراف في السوق
نـتج لكي تسمح بـدخوله للدولة  أو نع هذا االحتـكار فمثالً تـضع شروطا معـينة  سوف تتـدخل 
الي مـن القرارات تضع شـروط سالمة في الـسيـارات  فالـدولة تـعد الـيد اخلفـية الـتي تضـبط ا
ـنتـجـ  وجتـعل هـذا الـتضـارب يـصب في مـصـلـحة ـستـهـلـكـ وا ـتعـارضـة وكـذلك ماليـ ا ا

اجلميع.
ـذهب لم يستـمر على نـفس الوتيـرة من النجـاح  فقد ظهـرت األزمات االقتـصادية التي لكن هذا ا
لم يـسـتـطع مـواجـهـتـهـا  األمـر الـذي جعـل الـدول تبـحـث عن نـظـام بـديل  وهـكـذا اجتهـت خـطوة
ـوجه  فـأضـحت مـضـطـرة لـلـتـدخل لـتـقـد خـدمـات كانـت حـكرًا عـلى بـخـطـوة نـحـو االقـتـصـاد ا
يـة الثانيـة لكي تواجه األزمات االقـتصادية  وقد أدى النشـاط الفردي وال سيـما بعد احلـرب العا
ذلك إلى استـحواذ الدول التي تؤمن بـاألفكار االشتراكـية على غالـبية النشـاط االقتصادي  ولكن
هـذه الـدول وجدت بـعـد ذلك أنهـا أسـيرة إجـراءات وتـعقـيـدات وروت خـطـير قـد يـعطل الـغـاية من
وجود النـظام االشتراكي أصلًا  فـنتيجة لهـذا الروت وجدت نفسـها ال تستطيع مـواجهة النشاط
الـفردي إال بـإنشـاء الشركـات العـامة االقـتصـادية. إذًا فلـسفـة إنشـاء الشـركات العـامة هـو نتـيجة

باد االشتراكية. لألفكار وا
شرع الـعراقي لوجدنـاه ينص على هذه الـفلسفـة  فقانون الـشركات العـامة لسنة ولو جئـنا إلى ا
ـبـاد االشـتــراكـيـة  وهـذا األمـر قـد  1997وضع في زمن كــان احلـزب احلـاكم أنـذاك يـؤمـن بـا
ـادة ( (2من قـانـون الـشـركـات الـعـامة انـعـكس عـلى الـتـشـريع في ذلك الـوقت  لـذلك جـاء نصَ ا
يعـكس هذه الفـلسفـة بشكل واضح وجـلي حيث أشار إلى إنه : (( يـهدف هذا الـقانون إلى تـنظيم
الشركـات تأسـيسا وإدارة وتـصفـية  بأحـكام وأسس مـالية وإداريـة موحـدة لبلـوغ اعلى مـستوى
من النمـو في العمل واإلنتـاج واعتماد مـبدأ احلساب االقـتصادي وكفـاءة استثمـار األموال العامة
وفاعلـيتـها فـي حتقيـق أهداف الـدولة ورفع مـستـويات أداء االقـتصـاد الوطنـي))  ومبـدأ احلساب
االقـتصـادي الذي أشـار إلـيه النص : هـو وسيـلة خـاصة بـاالشتـراكـية تُـعبـر عن عالقة اقـتصـادية
ركـزية في اإلدارة مع منح لـكية الـعامة لـوسائل اإلنتـاج واخلدمـة وكذلك تقـوم على ا تقوم عـلى ا
ركـزية في اإلدارة هـو للسـيطـرة على تلك تفرد واسـتقالل نـسبي لـتلك الشـركات  والـغرض من ا
الـشركـات  أمـا االستـقالل فـالـغرض مـنه هـو حتـفيـز الـشـركات اقـتـصـاديًا لـتـمويـل نشـاطـها من

مواردها الذاتية  وكذلك رفد االقتصاد الوطني من أجل حتقيق التنمية الوطنية .
ـال العام وفـاعلـيتهـا  هو مـصطلح اقـتصـادي براد به إدارة األموال الـعامة أما كفـاءة استـثمار ا
بطريقة صحيحة عن طريق استخدام أقل وقت  وأقل موارد وجهد  مقابل احلصول على منفعة
كبـرى. أما الفـاعلـية فـهي نسـبة األهـداف احملقـقة إلى األهـداف احملددة  مـثال علـى ذلك : شركة
عامة قـامت بتحقـيق األرباح احملددة لهـا كل شهر  هنا حـققت األرباح بفـاعلية عـالية جداً  ولكن

وارد وجهد أقل هنا حتققت الكفاءة والفاعلية. لو حققت نفس األرباح 
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بـعـد عـام 2005 وبـعـد وضع دسـتـور 2005 الـعـراقي أصـبـحت الـفـلـسـفـة االقـتـصـاديـة لـلـعـراق
وجه شوهـاء  فلم يعد توجه العراق االقتصادي واضحًا  هل هو اقتصاد السوق أم االقتصاد ا
? فأصبح الـعراق يأخذ شـيئا من الـفلسفـة االشتراكـية وشيئـا آخر من فلـسفة اقتـصاد السوق 
ل يـؤدي إلى عـدم وجود تـناغـم وتالقح ب فـلـسفـة قـانون الـشركـات الـعامـة وفـلسـفـة الدسـتور
ـادة (25) مـنهُ عــلى أنه ((تــكــفل الــدولـة إصالح احلــالي  صــحــيح أن الـدســتــور قـد نـص في ا
ـا يضـمـن اسـتثـمـار كـامل مـوارده وتـنـويع االقـتـصـاد الـعراقـي وفق أسس اقـتـصـاديـة حـديـثـة و
مصادره وتـشجيع الـقطاع اخلـاص وتنمـيته))  إال إن عبـارة (تشجـيع القطـاع اخلاص ) ال تعني
اقتـصـاد الـسـوق احلر مـطـلـقًـا  فجـمـيع الـدول واألنـظـمة االشـتـراكـيـة في الـعالم تـشـجع الـقـطاع
ا يـحقق الـوظيفـة االجتـماعيـة للـقطاع اخلاص في حدود ضـيقـة جدًا يعـمل وفق اخلطـة العـامة و
االشـتـراكـي  والـعـكس صـحـيح فـالـدول الـتي تـأخـذ بــفـلـسـفـة الـسـوق احلـر قـد تـكـون تـدخـلـيه و
رافق الـعامة فالفـلسفة االقتـصادية نسبـية غير مطـلقة  ولكن هذا واطن وا اشتراكـية في بعض ا
ال يـعـني أن يكـون الـفكـر االقـتصـاديـة في الـغالب األعـظم مـنه غـير واضح  فـالـتوجه االقـتـصادي
للعـراق غير واضح مطلقًا  وهذا األمر يجعل قانون الشركات العامة دائرة حكومية مقيدة بروت

اإلدارة  الذي ينـعدم فيه روح االبتكار وتفقد احلكمة والفـلسفة من إنشائها  عليه نقترح اآلتي :-
1- العـودة إلى نظام االقتـصاد اخملتلـط أو كما يطـلق عليه االستـغالل اخملتلط والـذي أصبح هباءً
يـة الثـانـية  ويـقصـد باالسـتغالل منـثورا نـتـيجـة لسـيطـرة الفـلـسفـة االشتـراكيـة بـعد احلـرب العـا
اخملـتـلط هو أن يـشـترك الـقـطاع الـعام مع األفـراد في إدارة تـلك الشـركـات  فمن جـانب نـقلل من
ـعـقـد  ومن جـانب آخـر نـتالفى عـيوب اإلدارة بـاالمـتـيـاز الـتي يـكون ـبـاشـرة والروتـ ا اإلدارة ا

هدفها الربح فقط.
2- أما كيـفية تطبيق هذا االستغالل اخملتلط فيكون في صورة شركة مساهمة تخضع في شكلها
العـادي لقانون الشركـات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1997 تـكتتب فيها الـشركات العامة

مع األفراد  لكن مع مراعاة ما يأتي :
ـال حتى ال تـصبح الـدولة حتت أ- تكـون نسـبة اكـتتـاب الشـركات الـعامـة أكثـر من نصف رأس ا

رحمة القطاع اخلاص .
كن األخذ ـوظف الـتابع لـلشركـات العامة مـوظف عمـومي ; والـسبب في ذلك ال  ب- يبقى ا
ـصلحة ساهـمة على أطالقهـا  يجب أن يكـون للسلـطة العامـة حق الرقابة لـتحقيق ا بالشـركات ا

وظفون العموميون. ثليها وهم ا العامة  ورقابة السلطة العامة ال تتحقق إال عن طريق 
ـا أن هـذه الـشـركـات (االقـتصـاد اخملـتـلـط ) تـشـكل خـروجـا عـلى قـانـون الـشـركـات الـعـامة ج- 
وخـروجـا علـى قانـون الـتـجـارة األمـر الـذي يـجب مـعه تـعـديل قـانـون الـشـركـات الـعامـة عن طـريق
تـخـصيـص فصل كـامل يـنـظم هذا األمـر وحـذف الـفصل الـتـاسع الـذي ورد في قـانون الـشـركات

العامة بعنوان  )–حتول الشركات العامة ) لكي ينسجم مع الواقع اجلديد .
رفق ادة  35من قانـون الشركات العامة وتصبح كاآلتي (( يجوز تغيير طريقة إدارة ا  -3تلغى ا
الـعام الـذي يـدار بـأسـلوب الـشـركـات العـامـة إلى شـركـة مسـاهـمـة بـناء عـلى تـوصـيـة من الوزارة

ؤسسة وقرار يصدر عن مجلس الوزراء)) . ا

Issue 6775 Saturday 3/10/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6775 السبت 15 من صفر 1442 هـ 3 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

WO «dF « WÝUO « vKŽ wM¹dA² « dJH « dOŁQð ` ö

ÍË«eF « rÝUÐ s¹b « fLý

بغداد

واألخــرى بــالــتــغـيــيب ,هي إدانــة بـحق
احلكومة العراقية?
ئة اتفق 95.5 با
ئة  4.5 ال اتفق با

ــتـحـدة س9- مـا بــ مـفــوضـيـة األ ا
نظمات الدولية األخرى اخملتصة في وا
سـاعدة االنـتخـابيـة واحلكـومة تقـد ا
الــعــراقــيــة ومــجــلس الــنــواب الـعــراقي

صراع سياسي سيتمخض عن?
تغييـر قانون انتخـابات ليصـبح منصفا

ئة 52 با
حصر او حتجيم او ايقاف تدفق او منع

ئة سالح 35.8با
ئة محاسبة الفاسدين 28.5 با

فكرين ـتظاهـرين وا القبض عـلى قتلة ا
ئة 22 با

س10- ان  وحـصل تغـيـيـر في قـانون
ـقـبـلـة ,وحـدث ان تـرشح االنـتـخــابـات ا
ـانيـة وجوهـاً شابـة لم تكن للـدورة البـر
مــشـــاركــة في الــدورات الــســابــقــة  ,هل

ستشارك في عملية التصويت?
ئة نعم 70.7با
ئة ال 11.3با
ئة ا 18با ر

س11- في أي جـانب ستـصب مـصـلـحة
عــدم إدالءك بـــصــوتك في االنـــتــخــابــات

قبلة ? ا
أني ضد الـوطن ومع الـسيـاسي الفـاسد

ئة 55.7با
أني ضد السياسي الـفاسد وضد الوطن

ئة 6.1 با
أني ضــــد الـــســــيــــاسي الــــفـــاســــد ومع

ئة الوطن 38.2 با
ـكـتـسـبات الـتي حـصل س12- مـا هي ا
عليهـا الشعب العـراقي بعد كل ما مر به

طيلة فترات احلكم السابقة
- اكـــثـــر وعي ولن يـــتــأثـــر بــاجلـــيــوش
ـعـاديـة لـلـعراق االلـكـتـرونـيـة للـجـهـات ا

ئة ومصلحته 30 با
ـــتـــلك وعـي مـــحــدود لـن يـــغــيـــر من - 
الــواقع شيء بــســبب تــأثــيــر اجلــيـوش
ـصلـحة االلـكتـرونيـة للـجـهات الـعمـيـلة 

ئة دول اخرى 35.4 با
ـتـلك اي وعي وسـيـتـكـرر كل شيء  -ال 

ئة كما هو عليه34.6با
س -13هل تعتـقد ان اخلطـابات الديـنية
السياسية ستجدي نفعاً في االنتخابات

قبلة? ا

ئة االسالم السياسي 13.6با
ــر بــهـا س3- في ظل الــظــروف الــتـي 
الـعـراق من حتـركات شـعـبـيـة للـمـطـالـبة
ـشــروعـة ,هل تـعــتـقــد بـان بــاحلـقــوق ا
الـــتــــدخـالت اخلـــارجــــيــــة لــــلـــدول ذات
تنفذه بـالشأن الداخلي تعمل شاريع ا ا

لصالح الشعب العراقي?
ئة ال 80.6با

ئة ا 16.4با ر
ئة نعم 3با

س4- هل تــــعــــتــــقــــد إن مــــا يــــقــــوم به
الـــســــيـــاســـيــــون من حتـــركــــات قـــبـــيل
االنـتخـابـات بـاجتـاه الـشعب ,مـا هو إال

اعتقادهم بشكل جازم بأن ?
ـقـبـلـة حـقـيـقـيـة وشـعروا االنـتـخـابـات ا

ئة بالتهديد 41 با
ـقـبـلـة غـيـر حـقـيـقـيـة ولن االنـتـخـابـات ا

ئة يتغير شيء 38.1 با
ئة ا ذكر 20.9 با الشيء 

س5- أركان الفسـاد في الدولة الـعراقية
يعود سببه إلى ?
ئة واطن 67.2 با ا

ئة موظف الدولة الفاسد0.7 با
ئة سؤول في الدوائر احلكومية0با ا

ئة االحزاب12.7با
عـــدم وجــــود حـــســــاب لـــلــــمـــقــــصـــرين

ئة والفاسدين 18.7 با
ئة جميع ما ذكر اعاله. 67.2 با

س6- الـوعي اجملـتــمـعي في الـعـراق مـا
بــــعـــد 25 تـــشــــرين األول  2019له دور
حاسم في تغيير اخلارطة السياسية في

العراق?
ئة اتفق 56.4 با
ئة ال اتفق 6 با
ئة اا 37.6 با ر

ـــــذهــــبي س7- الــــتـــــوجه الــــديـــــني وا
والـقـومي ألـقى بـظالله وبـشـكل مـلـحوظ
ا اثر ذلك واطن العـراقي  على حيـاة ا
عـلى تفـكـيره ومـيـوله (اجلـواب نابع من

جتربتك الشخصية)
ئة اتفق 82.4 با
ئة ال اتفق 17.6 با

س8- عـــمـــلـــيـــة قـــمـع احلـــريـــات الـــتي
تــنـتـهـجــهـا احلـكــومـة الـعـراقــيـة والـتي
ــتــظـــاهــرين الــســلــمــيــ اســتــهــدفت ا
ـشـروعـة والـتي ـطـالــبـ بـحـقـوقــهم ا ا
انــطـــلــقت في 25 تــشــرين األول ,2019
والتي  قسم منها بالتصفية اجلسدية
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اجـرى الـبـاحث ( شـمس الـدين ) وفـريق
العمل في بـغداد واحملافظـات استطالعا
لــلـرأي الـعــراقي حـول الــتـأثــيـرات الـتي
حـــدثت بــــالـــتــــحـــول االيـــديــــولـــوجي (
اجتماعي سـياسي ثقافي ) مـا بعد ثورة
تــشـرين وقــد جــاءت نـتــائج االســتـطالع

مــتــفــاوته في بــعـض االسـئــلــة الــتي 
وضــعـــهــا من قــبـل الــفــريق و  االخــذ
بــاعـلى الــنــتـائج والــتي اوضــحت مـدى
عــدم تـقـبـل الـشـارع الــعـراقي لــلـعـمــلـيـة
السياسيـة ولألسالم السياسي بعد االن
ألنـهم اظهـروا عـدم كـفـاءتهم لـلـعـديد من
االسباب اهمهـا اثارة النعرات الـطائفية
ـفكـرين العـراقيـ لكل وقتل الـشبـاب وا
من يـــخــرج عن نــهــجــهم وهــذا مــا جــاء

قال. با
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أظـهــرت نـتـائج اســتـطالع الـرأي والـذي
دة أسـبوع وقـد اشتـرك به أكثر استـمر 
من 1100 مــواطـن حــيث كــانـت نــســبــة
وكانت ـئة  ـشـاركـون 64.2 بـا الـذكـور ا
ــئـة ـشــاركـات 35.8بـا نــسـبــة اإلنــاث ا
شارك -26 وكانت النسبـة األكبر من ا
ـــــئـــــة , فـــــضـال عن ان 57.5 - 36 بــــــا
الـتحـصيـل الدراسي لـلـمشـاركـ حلمـلة
الـشــهـادة اإلعــداديـة وصـوالً الى حــمـلـة

شهادة البكالوريوس و شهادات عليا.
شــارك فـي االســتــطالع مـن احملــافــظــات
ـشاركة التـاليـة بالـتدريج حـسب نسب ا
بـصرة, من األعـلى إلى  االدنى ( بـغداد ,
مثنى, قادسـية , كربالء ,ديالى ,ذي قار ,

موصل ,بابل)
واحملافـظـات التـي لم يتم ذكـرهـا لم تكن

فيها مشاركات.
وكـــانت نـــتــائج االســـتــطـالع بــالـــنــسب

وحسب االسئلة بالتسلسل:
س1- كيف تـرى عـملـيـة إدارة احلكم في
العراق في ظل تسيد األحزاب اإلسالمية

وحتكمها في مفاصل الدولة ?
ئة ضعيف بنسبة 95.5با

ئة جيد 3 با
ئة مقبول 1.5با

س2- اجملــتــمع الــعــراقي ومــيـولـه عـلى
مـخــتــلف أطــيـافـه الـثــقــافــيـة واالثــنــيـة
والـــعــنــصــريــة يـــفــضل ان تــكــون ادارة

الدولة
ئة العلمانية - 86.4با

(الفـاسـدة بكل أنـواعـها) وبـهـذا سيـكون
هناك حتول كبير في العـملية السياسية
قبلـة وهذا يعد مـؤشراً ايجابـياً يبعث ا
إلى األمل ,فضالً عن التـوجهات الـدينية
واطن ـذهبـيـة والـقومـيـة الـتي كـان ا وا
الـعـراقي خـاضعـاً لـهـا نـتيـجـة لالنـتـماء
إلــيــهــا بــصــورة فـطــريــة بــدون مــعــرفـة
مسبقة ألسبـاب انتمائه والتي كانت أما
ألنه من نـــفس مــذهــبـه أو ألنه من نــفس
وهـذا ديــنه أو ألنـه من نــفس قــومــيــته ,
يــلــقي بــظاللـه عـلـى الــرأي االجـتــمــاعي
وبـالـتـالي لـن يـتـمـكن من مـعـرفـة مـا هـو
أفــضل له ولــبالده فــسـيــقــوم بـاخــتــيـار
الـشـخص بـاالنـتـخـابات جملـرد كـونه من
ــذهــبي أو ضـــمن مــكــونـه الــديــنـي أو ا
الـقـبــلي أو الـقـومي ,وهـذا يــعـد مـثــلـبـة

تحضر. كبيرة على اجملتمع ا
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- أن مــشــاركـة الــوجــوه اجلــديــدة الـتي
تــنـبـثق مـن الـروح الـشــبـابـيــة هي الـتي
سـتـحمل بـ ثـنـايـاها عـمـلـية سـيـاسـية
ـواطـنـ تـبـعث عـلـى األمل وسـتـجـعل ا
ألنهم ـقـبـلـة , يـشـاركـون بـاالنـتـخـابـات ا
يـحـمـلـون أفـكـار جـديـدة نـابـعـة من رحم
ـعـاناة الـتي عـاشـهـا الـعـراقـيون خالل ا

اضية. السبعة عشر عاماً ا
ـواطـنـ الـعـراقـيـ أن - يـتـفق اغـلب ا
الـعــزوف عن االنـتــخـابــات سـيـؤدي إلى
األضرار بالوطن والذي سـيؤدي بالتالي
إلى تــقــد الـنــفع لــلـســيــاسـيــ الـذين
يــتـحـيـنــون الـفـرصــة لـتـكـرار جتــربـتـهم
الـــســـابـــقـــة ,وســـتـــغالل ذلـك الـــعــزوف
ـــصــلـــحــتــهـم اخلــاصــة ,فــضالً عن ان
الــبــعـض األخــر يـــعــتــقـــد انه ســـيــضــر
الــســيـاسي ويــنــفع الــوطن بـعــزوفه عن
االنـتــخـابـات وهــذا أمـر لـيس بــصـحـيح
بـــتـــاتـــاً ألن اإلدالء بــصـــوتك يـــؤدي إلى
تقليل فرص السـياسي الفاسد من شراء

األصوات الوهمية.
- أثرت اجليوش االلكترونية بأجنداتها
اخلــفــيـة بــشـكـل أو بـآخــر عـلـى طـريــقـة
ـواطن والـتي عـمـلت لـيل نـهـار تـفـكـيـر ا
لــتــخـلـق جـو عــام مــضـطــرب ســيـاســيـاً
واطن ,إذ واجتماعيـاً لتشتيت أفـكار ا
واطن أن يكونوا على ثقة يجب على ا
ببعـضهم ألنهم قـد اكتسـبوا وعيـاً كافياً
ومنـاعـة من اجليـوش االلكـتـرونيـة التي
ــا يــكــفي وأالن هــدمت أركــان الــدولــة 
يــجب أن نــحــاربـــهم من خالل احلــد من
ــواطــنــون ال نــقـل اإلشــاعــات. ال يــزال ا
لـكون ثـقة كافـية بـان اخلطـاب الديني
يقـتـصـر على الـدين فـحسب ,وال يتدخل
بالشـأن السياسي ,وهذا دليل على مدى
تــأثــيـــر ومــعــرفـــة قــدرة الــســـيــاســيــ
الـفـاسـدين وكـيـفـيـة حتـكـمـهم بـاخلـطاب
الـســيـاسي ,لــذا البــد إن تـكــمن مــعــرفـة
ـواطن الــواعي بـكـيـفـيــة الـتـخـلص من ا
االنـتمـاءات الـسـياسـيـة اإلسالمـيـة التي
تعمل على تـعطيل الـبلد وذلك عن طريق
تـدمــيـر االقـتـصــاد والـتـعـلــيم والـقـضـاء
والـصحـة وجـعل الـبلـد ال يـقـوى على إن
ــوارد ــقــدراتـه من نــاحــيــة ا يــنـــهض 
تلكها.  البشرية وتنوع الثروات التي 

ئة اتفق 15.9 با
ئة ال اتفق 40.9 با
ئة ا با 43.2 ر

وقــد ظــهــرت عــدة نــقــاط كــنــتــاج لــهــذا
االستطالع

- إن الــرأي الــعــام الــشــعــبي يــرى  بـأن
تسيد األحزاب اإلسالمية وتسلطها على
مفاصل الدولة لم يـؤت بثماره الذي كان
مـؤمالً من قـبل الـشـعب وبـهـذا أصـبحت
جــمــيع األحــزاب عــمــومــاً (واإلسـالمــيـة
خصـوصـاً) غيـر مـرغوب بـها اجـتـماعـياً
وســيـاســيـاً ألن اهــدافـهــا كـانت نــفـعــيـة
لنـفسهـا فحـسب. وهنـا الشـعب العراقي
اصـــبح بـــحـــاجـــة الى فـــصل الـــدين عن

السياسة.
-  أن الــــتــــدخالت احلــــاصـــلــــة من دول
اجلوار والعالم الغـربي بالشأن العراقي
الـداخلي من حـيث اخلـارطـة الـسيـاسـية
ـقـدرات الـبـلد كـانت غـايـتـها والـتـحكم 
األساسيـة خدمة مـصاحلها وتـعمل على
تـنــفـيـذ أجـنــداتـهـا اخلـاصــة مـهـمـا كـان
انــتــمــائـــهــا الــديــنـي أو الــســيــاسي أو
احملـوري ,فـالــعـراقـيـ بــحـاجـة إلى من

يعمل ألجل العراق فحسب.
- يــتـــطــلع الــشــعـب إلى أمل جــديــد عن
ـقــبـلـة ,وفي هـذه طــريق االنـتــخـابــات ا
رحلة جنـد  إن ما يقوم به الـسياسي ا
قـبلة من حتركـات خدمـية لالنتـخابـات ا
مـــا هي إال اســــتـــدرار عــــاطـــفــــة الـــرأي
االجتماعي نحوهم ,هذا ويعتقد البعض
األخـر انه لن يتـغـيـر شيء بـاالنتـخـابات
ـقــبــلــة وهي مــجــرد لــعــبــة مــشــابــهـة ا
للـماضـية لكـون االنتـخابـات السـابقة لم
تــكن نـــزيــهــة ,وســـيــكـــون خــلق بـــيــئــة
ســيـاســيـة جــديـدة بــتـصــرف احلـكــومـة

ا يلي: بإيجاد حلول 
- أوضـحـت نـسـبــة االسـتــطالع عـلى أن
احلكـومة احلـالية البـد لهـا من محـاسبة
كل أركـان الفـسـاد والـتي تتـمـثل بـكل ما
 ذكــــره أعاله فـي االســـتــــطالع ألنــــهم
جميعاً مشارك في عـملية الفساد الذي

اضية. دمر العراق خالل ال17 عاماً ا
- إن على احلكومة احلالية إيجاد حلول
والعـمل على تـوثيق الـعالقة مع الـشعب
ومع ما يـريـده فهـو مصـدر الـسلـطات,إذ
أن الـــشـــعـب يـــريـــد كل مـــا  ذكـــره في
االخـتـيـارات أعـاله كـونـهـا تـعـد مـصـدراً
خللق عنـصر الـتغيـير والتـجديد لـيبعث

قبلة. رحلة ا على األمل في ا
ـــواطـــنـــون رفـــضـــهم الـــقـــاطع - أكـــد ا
ــمـنـهج واالغـتـيـاالت لـعـمــلـيـات الـقـتل ا
طالب وتكميم األفواه لـلشباب الثـائر ا
ـشروعـة خصـوصاً بحـقوق الـعراقـي ا
بعـد أحـداث ثورة تـشـرين وحتـى يومـنا
ــتـورطـ هـذا ,لـذا يــجب الـكــشف عن ا
. فكرين العراقي تظاهرين وا بقتل ا
- حـــدث تــغــيـــيــر واسع الــنـــطــاق عــلى
مــســتــوى الــوعي لـلــمــجــتــمع الــعـراقي
وخــصـــوصــاً بــعــد ثــورة تــشــرين الــتي
كــسـرت كـل الـقــيــود الـتي كــانت مــؤثـرة
بقـرار الشـعب لـسنـ طوال وكـسرت كل
مــا كــان يــعــد خــطــطــا احــمــر لـألحـزاب
الــسـيــاسـيــة اإلسالمــيـة والال إسالمــيـة
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التشكيلي عضيد طارق يتحدث لـ(الزمان ) عن رحلة نزوحه الغامضة :

ـعلم الـرسم اإليـطالي فـي عصـر النـهـضة سـانـدرو بوتـيتـشـيلي لـلـبيع في مـزاد في نـيويـورك في كـانون الـثـاني/ينـاير  ?2021مع  تطـرح دار "سـوذبيـز" لـوحة 
تقديرات بأن يتخطى سعرها  80مليون دوالر.وتمثل اللوحة شابا بشعر طويل يحمل قالدة. ولم تُعرف هوية هذا الشخص في الرسم غير أن خبراء يظنون أنه
قـرب من أسرة ميديـتشي التي أدت دورا محوريـا في تاريخ مدينة فلـورنسا اإليطالـية.وال يحمل هذا العـمل أي تاريخ غير أن التـقديرات تشير قد يكون أحد ا
إلى أنه أُجنز ب نهـاية سبعيـنات القرن اخلـامس عشر وبدايـة ثمانيـنات القرن عيـنه على يد الرسـام ساندرو بوتـيتشيلي ( (1510-1445واسمه األصلي أليساندرو

دي ماريانو فيليبيبي.
وهذه الفترة كانت األكثر غزارة في اإلنتاج لدى الرسام إذ توجه خاللها إلى روما بطلب من البابـا إلجناز أعمال فنية تزدان بها كنيسة سيستينا وهو رسم أيضا في
زاد بأكثر من  80مليون دوالر أي ما يقـرب من ثمانية أضعاف طـروحة في ا رحلة اثـن من أشهر أعماله وهـما "والدة فينوس" و"الـربيع".وقُدّرت قيمـة اللوحة ا تلك ا
عـمدان صغـيراً". وكـانت هذه اللـوحة قد السعـر القـياسي ألي من أعمـال الفـنان اإليطـالي والذي سـجلته لـوحة بعـنوان "الـعذراء مر والـطفل يـسوع والقـديس يوحنـا ا
لوكة لفرد من هواة جمع األعـمال الفنية وهو اشتراها سنة  1982في مقابل زاد كانت  بيعت بسعر  10,4مالي دوالر سنة .2013كما أن اللوحة التي سيجرى عليـها ا

 810آالف جنيه استرليني (حوالى  1,3مليون دوالر). لكنها عُرضت في متاحف كثيرة لفترات طويلة.
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اعـدام تـاريخ  ثـمـة لــوعـة كـبـرى لم تـعـد
فـالتـاريخ انبـأنا بأن خـافتة وال مـكتـومة 
ـا كان الـوحـشيـة ضد حـضـارة شعـب طا
ركز محق مصدرها غزو اجـنبي  هدفه ا
ـوصل كـان سابـقة اآلخـر . ماحـصل في ا
تـقـول شيـئاً اخـر  الـذين حطـمـوا تراثـنا
كـانو يـسكـنـون بيـوتاً جتـاورنا  ونـاموا
على وحشة اسرتنا بعد ان غادرنا ديارنا
. مــاجــرى جــهــالــة مـــطــلــقــة جــعــلت من
االنـــســـان آلــــة حتـــركــــهـــا االنــــفـــعـــاالت
واالنفالتات . فال غلو او تزييف للحقيقة
عـنـدمـا اشـيـر سـابـقـاً والحـقـاً ان الـعـراق
مـهـد احلـضـارة والـتـاريخ  هـذا الـتـاريخ
الذي اسـتهدف مـنذ احداث مـابعد 2003
ـــتــحـف احلـــضــاري ابــتـــداء مـن نــهـب ا
ـوصل في مــديـنـة ا وسـرقـة مـحــتـويـاته 
تــكـامـلـت الـدرامـا الــدمـويــة بـاســتـهـداف
الـتــراث األثـري  الــثـري  ومن كل مــاهـو
تنويري وحـضاري  اذن هل يتسع االفق
لشراكة جهات اخرى في االصالح  نقول
نعم لـكن اين دور وزارة الـثقـافة واالعالم
ودائرة االثـار  واين الدور الـرائد لـلدولة
العراقية في اعادة اعمار تلك الشواخص
الـشـماء  ال ارى اال سـرابـاً بـعيـداً ضـن
الـــوصـــال . مع وجـــود امــيـــة الـــثـــقـــافــة

البصرية والذائقة الفنية .
ـدرسي مـديـراً  مـكنك { عـملـك في النـشـاط ا
ــواهب من الــوقــوف عــلـى نــخــبــة مــهـــمــة من ا
ـبـدعـة  الى اي مـدى ـوصـلـيــة ا واالمــكـانـات ا
ـوصل من اإلسـتـئـثـار بـلـقب ريـادتـهـا تـتـمــكن ا
الفـنية وقدرتـها على اجناب اجيـال فنية مـتمكنة

?
ـسكـة بـتالبـيب فرص ـوصل  -الزالت ا
الريادة في كل اجناس االبداع ولم ترخي
قـبـضـتـهـا يـومـاً عن االمـسـاك بـالـريـادة .
ـدرسي كــان يـلـعب عـدة ادوار الــنـشـاط ا
ــدرســـة والـــتي تـــعــد كـــونه يـــرتـــبط بـــا
مـؤسـسـة لـلـتـنـشـئـة االجـتـمـاعـية تـتـولى
مـهــمـة تـربــيـة الـنــشئ عـلى قــيم الـتـذوق
دارك  لكن لالسف كان وصقل وتهذيب ا
ـدرسي هـنـاك اجـهـاض لفـكـرة الـنـشـاط ا
واهـــدافه مـن خالل دمـــجه مـع الـــنـــشــاط
الـــريــاضي في مــحـــاولــة العــاقــة الــعــمل
ـالـية بـذرائع شـتى بـضمـنـهـا الضـائـقة ا
ويــبـدو ان من سـعى لــهـذا الـدمج ال يـعي
درسـية في الـبناء اهمـية دور االنـشطـة ا
الـنفـسي لـلطـالب او انه يـسعـى لتـخريب
ـــــســــــرحي الــــــوعـي الـــــفــــــني االدبـي وا
وسيقي والتشـكيلي عن عمد . والزلنا وا
جنهل اسـباب هذاالـدمج  الذي جعل من
درسي في حـالة الـنشـاط الـريـاضي وا
درسية . فقد جتهيل وتكبيل لالبداعات ا
كـان لـلــمـوصل الــكـثـيــر من الـريـادات في
شاركـات القطرية وال زالت . الكثـير من ا
ـدرسي في ويــنـبـغي ان يـكـون الـنـشـاط ا
اولـويــات اسـتـراتـيــجـيـة وزارة الــتـربـيـة

وصوالً لطالب متكامل فكريًا ومعرفياً .
{ بـــاســتــثـــنــاء مــبـــادرات مــحــدودة قـــام بــهــا
ــديــنـة نــاشـطــون في ســبــيل ايــصــال مــا الّم 
ــوصل الســمــاع الــعــالم خــصــوصــا بــالـدول ا
الــعـربـيـة  في هـذا اجلـانـب هل تـمـتـلك خـارطـة
دينة وما الّم خالل طريـق نحو ايصال معاناة ا
اضـية خصـوصاً في صفوف االعوام الـقليـلة ا

العالم او على اقل تقديرالبلدان العربية?
-مــاجـــرى حــول احــدى اعـــرق حــواضــر
ـوصل ) لم يـكـن هيـنـاً  ثـالثة الـشـرق ( ا
ـــوصل حتـت نـــيــر اعـــوام امـــضـــتـــهـــا ا
الـتنـظـيم قـبل ان تـتـحـرر . لتـتـحـول بـعد
الـتـحـريـر لـركـام من االنـقـاض  والحـيـاء
ـــوصل يــنـــبــغي ان يـــكــون هــنــاك روح ا
رسـالـة مفـعمـة بـاالمل والصـمـود مفـادها
ـوصل يـنـبغي ان يـسـتـعـيد ان مـجـتـمع ا
ريــادته ودوره احلـضـاري في الـتـغـيـيـر .
من خـالل تعـزيـز نـظام الـتـعلـيم وتـطـوير
ــنــاهـج الــدراســيــة والــتــصــدي لــآلثـار ا
الـنــفــســيـة الــتي تــعــرض لــهـا الــشــبـاب
صـاحلة والـسالم . نعم سـاهمـة في ا وا
ــقـاهي ـنــتـديـات وا هــنـاك الــعـديـد مـن ا
ــزدهـرة وشـبـاب ــكـتـبـات ا الـثــقـافـيـة وا

يسـتند الـفنان الـتشكـيلي عضـيد طارق
عــلى  فـاصــلـة تــاريـخـيــة في مـحــطـاته
الــفـنــيــة  حــيــنـمــا يــســتــقي مــواضـيع
لــوحــاته الــتي  تــؤكــد عــلـى احلــضـور
ـزج فيـها وصل اذ  ـدينـة ا الـريادي  
ـا شـفافـا  ونظـرات تـستـغـرب كل تلك ا
ـــة الــــتي عـــاشـــتـــهـــا ـــؤ الــــفـــواصل ا
وصل حيث التخلو دينة ا االنسانية 
وال لـوحــة من لــوحــات  طــارق من هـذا
االسى  الــــــذي يـــــلـــــتـــــصـق بـــــذاكـــــرة
ــوصـــلــيــ  مــرورا بــاعــوام واعــوام ا
متـتالـية وتـبقى من تـلك االعوام مـحطة
ــديـنــة اســيــرة تــنـظــيم داعش وقــوع ا
واالهوال التي كـابدها ابـناؤها  تـلمسا
لطريـق االنعتاق مـن تلك القـيود ومنهم
رحلـة الفـنان من عـالم الظالم نـحو افق
الـــضــــيـــاء وبـــزوغه فـي روحه قـــبل ان
يــشـعــر به .. في تــلك  الــلــوحــات الـتي
انـتـجـتـهـا ريـشـة الـفـنـان عـضـيـد طارق
تـنــصت لـروح الــفـنـان  وهــو يـروي لك
بـــصــــدق وواقـــعـــيـــة  تــــلك احملـــطـــات
والـــتـــواريخ  ويـــتـــركك تـــتـــابع بـــعــ
تـترجم كل االرهـاصـات  التـي مرت بـها
ـدينـة ..من ب جـموع الـبشـر في تلك ا
كلمـاته التي  مرت خالل احلـوار تلمس
نـظرة لـلمـستـقبل  فـيهـا من التـفاؤل ما
ــوصل  مــقـــبــلــة عــلى يــشــعــرك بـــان ا
الـفضـاء الذي يـتـيح للـشمس ان  تـمنح
اشعتها  لكل  الـنفوس لتشعرهم بدفء
ـديـنـة من جـديد  والـربـيع الـذي تـكرر ا
ـوصل ام الـربـيـعـ ـرتـ  لـتـصـبـح ا
ســيـــكــون لـه حــضــور ثـــالث ورابع في
مــوسم االمل الــذي  يــتــنــاثــر من  فــكـر
الفـنان  رغم عـبارات االسف الـتي تلون
بـعض االمـكـنـة الـتي احـالـهـا الـتـنـظـيم
لـركـام ..انـصـتوا لـلـفـنان عـضـيـد طارق
ـتـلك الـفـنان ا   في هـذا احلـوار فـلـر
خـارطـة طـريق  نـحـو تـلـمس ربـيع اخر

دينة خرجت من ركام  احلرب :
ـحــطـات تـاريـخـيـة ـوصل  { مــرت مـديـنـة ا

مهـمة وصـوالً لـسقـوطهـا بيـد تنـظيم داعش 
كفـنان هل تقع مـسؤولية توثـيق تلك احملطات

وابرازها كبانوراما?
-يـخطئ من يـعتـقـد ان الفـنون تـتراجع
في اوقات احلـروب  مـؤرخو الـفن لهم
رأي مـعـاكس يفـيد بـحـقيـقـة ان دافعـية
الفـنان للـتعبـير عن نفـسه وعن سخطه
تـكـون أكبـر وتقـوده بـالنـتيـجـة للـبحث
عـن طـرق جـديـدة لـلـمـقـاومـة عن طـريق
الــــــفـن . وعـــــلــــــيـه فـــــان كـل احلـــــاالت
االنـــســانـــيــة الـــتي تــلـــدهــا الـــظــروف
االســتـثــنــائــيــة حتــفـز ريــشــة الــفــنـان
ــشــبـــعــة بــااللم واحلــنــ  حــتى ان ا
الــتـخـطــيـطــات الـتي لم يــتـاح لـلــفـنـان
رسـمهـا كـلوحـة مكـتمـلـة بل بقـيت على
شــكل اســكــتش او فــكــرة في اخملــزون
الـــداخــلي لـــلــروح تــكـــون عــادة بــرحم
الـفـرشـاة وحتــتـاج لـتـلــقـيح عن طـريق
الــتــحــفــيـــز واإلســتــثــارة . فــاحلــروب
والـثورات ومـحـطات الـنـزوح واخلراب
ثـخـنة بـجراحـات ليس لـها واالمـكنـة ا
سواحل كانـت ازمنة محـورية بالـنسبة
لــلــفــنـــون في الــعــراق وبـــالــذات الــفن
الـتشكـيلي لـيصـبح العراق مـتحـفاً لفن
ــا ان حــقــبــة داعش كــانت ــوت  و ا
مـــوت مــجــاني بــاعـــ مــفــتــوحــة وفم
اليــكف عن الــصـراخ لــعــمـوم الــنـاس 
وجـدنـا الفـنان الـتـشكـيلـي يتـعاطى مع
هـــذا احلـــدث بـــعــــ مـــدركـــة وذاكـــرة
تـسـجـيـلـيـة انـصـبت عـلى تـوثـيق هـذه
الصور الـذهنيـة الحداث متتـالية  وقد
وعى الفنان التشكيلي في نينوى دوره
ـبـكــر  والسـيـمـا بـعــد اجنالء غـمـامـة ا
حـقـبـة داعش فـانــتج وثـائق تـاريـخـيـة
لــتــلـك االهــوال ووظف فــظــائــعــهــا في
اعـمـال فـنـيــة بـرؤيـة عـالـيـة الـتـعـبـيـر .
وبالعودة لـفكرة البانـوراما هناك رغبة
كــبـيــرة لـتــنـفــيـذ بــانـورامـا خــالـدة في
وصل حتـكي لالجـيال صـمود مـدينـة ا
ـا اسـتـعـصت عـلى اعـدائـها مديـنـة طـا

واســتـــفــاقت من رمــاد يـــبــابــهــا في كل
مـحــطـات مـحـنــهـا الـتي عــصـفت بـهـا .
قـتضيات مشروع بـهذا احلجم يـحتاج 
اولــهــا ذائــقـة فــنــيــة وروح مـســوؤلــيـة
اخالقــــيــــة جتــــاه االحــــداث في ذاكــــرة
وضـمير الـقائـم عـلى مسؤولـية الـبلد

ومستقبله التاريخي واحلضاري .
{ تمـتلك ريـشة مـتميـزة اسبـغت علـيهـا نظرة
فنـية بـارزة  هل وظـفت تلك الـريشـة لسـكبـها
ـسحوقة همومـ والفئات ا اليصـال معانـاة ا

في اجملتمع?
-الــــــدخـالء ســـــــرقــــــوا وجـه احلـب من
قـطع الزمني من تاريخ مدينـتي  هذا ا
احــتالل انـصـار الـقـبح واعـداء اجلـمـال
ـتعـبـة وصور جـعـلـني اجمع الـوجـوه ا
وجع الــــدمــــعـــة واجــــســــاد الــــفــــقـــراء
ومـاتـفـصح عـنه من هـمـوم وجـراحات 
ــشــهــد مــرتــبــكــاً في ذهــني قــبل كــان ا
نـزوحي  عـداء ضـد انـسـانـيـة االنـسـان
بــالــتــزامن مع الــعــهـر فـي زمن طــوفـان
ن سـاهـمـوا بـرسم مالمح الـفـاســدين 
هــــذه اجملــــازر  فــــاجتــــهت الـى قـــراءة
الـــوجع االنـــســاني بـــروح الـــفــلـــســـفــة
ـسـربــلـة بـهــمـسـات وانـ الــواقـعـيــة ا
وقـهــر الـصــور الــتي الزلت تــخـمش لي
ذاكــرتي  فــااللـم كــان دافــعــاً ومــحــركـاً
للفـعل االبداعي على مـر الزمان يؤسس
لتاريخ الشـعوب واحداثهـا فيتحول من
بـــعــده الـــذاتي والـــفـــردي اخلــاص الى
ابــــعـــاد ابــــداعــــيــــة تــــلــــخص الــــواقع
وتؤخرلـلحدث . اعـمالي الفـنية في هذه
ـــواضـــيع الـــفـــتـــرة  تــــدور في افالك ا
قهورين واجلياع ـهموم ا تعلقة با ا
من االطـفـال الـذين يـعتـصـرالـفـقر  رطب
اعـيـنـهم  وهـنــا اقـول بـات االلم يـشـكل
ـقـاربة االقـرب الجـواء اللـوحـة الفـنـية ا
لــلــخـطــاب الـتــشـكــيـلـي الـعــراقي جـراء
احلرب واالرهـاب ماجعل االبـداع الفني
وطـرق اسـتـقـبـاله وانـتـاجه تـغوص في
جلــة من مــفــردات الــقــهــر واالحــســاس
بـالالجـدوى . لوحـاتي االخـيـرة جتولت
ب صدر االلم ونـحر القهـر الذي عانته
وصـل والزالت تئن حتت وطأة مديـنة ا
االحــــســــاس بــــالالمــــبــــاالة وعــــتــــمــــة

الالاهتمام
ــــتـــاحـف وتـــشـــويـه االثـــار من { تــــدمـــيـــر ا
الـصــفــحــات الـتي بــقــيت عــالــقـة عــمــا ابـرزه
ديـنـة حيث تـقابـلهـا حركـة فنـية التـنظـيم في ا
تــســهم بـتــرســيخ الــوعي الــفــني لــدى اهـالي
ديـنة  وبصفتك واحـد من ابرز الفنان في ا
ـديـنــة هل يـتــسع االفق لـشــرائح اخـرى في ا

همة? شاركة بهذه ا ا
ـتـاحف والـنـصب واآلثـار في -تـدمـيـر ا
ــعـنى االكــثـر قــربـا من احلــقـيــقـة هي ا

تـبــنى لـغــة الـتــراث والـفن   لــكن هـنـاك
ا يتطلب اجنـازه على مستوى الكثيـر 
ـتـزنـة وتـبـني قـيم ـقـراطـيـة ا نـشـر الـد
واخالقيات ترقى باالنسان وحتافظ على
ــوصل تـــراثه وحـــضــارتـه . مــجـــتــمـع ا
اصـبح مؤمـناً بـضرورة اسـتئـناف حـياة
ـسـؤولـيـة تقع جـديـدة وهـنـا اعـتقـد ان ا
ـرحلـة . هناك على الـشبـاب النهم رواد ا
مـســتـقـبل واعــد لالعـمـار الــفـكـري الـذي
ـشـاريع الـعـمـرانـيـة والـتي هي يـسـبق ا
ـــســــتـــوى الــــنـــكــــبـــة لـالسف ال تــــرقى 

وصلية. ا
{ في هـذا اجلانب هل تتبنى رؤية نحو انشاء
وصل  ماهي االفكار مـتحف للفن في مدينة ا
الـتـي يـتــطــلـبــهــا مــثل هـكــذا مــشــروع ومـاهي
ـكن ان جتسد مثـل هذا العمل اجلـهات التي 

الرض الواقع?
-لـم يـكن هــنــاك بــنـيــة فــكـريــة واضــحـة
ـالمح بـــعــد احـــداث ٢٠٠٣ فـــالــفـــنــون ا
باشـكالهـا البصريـة والسمـعية اخملـتلفة
مـن ابـــرز حــــضــــارة وادي الـــرافــــدين ال
بوصفها تمثيال جمالياً للواقع فقط  بل
عـمـليـة خلق لـعـناصـر احلـياة واجملـتمع
والـطبـيعـة  فلم تـقتـصر مـعاداة الـفنون
عــلى مـافــعـلـه الـتــنـظــيم في نـيــنـوى من
اسـتهـداف لكـنوز فـنيـة عظـيمة  بـل ثمة
ـتـأسـلـمة من ال في الـسـلـطـة واالحزاب ا

يــخــتــلف عــنـه  فــبــعــد احـداث٢٠٠٣ 
تـشـكيـل جلنـة رسـميـة الجـتثـاث الـنصب
الـفـنـية مـن الـسـاحـات العـامـة وعـدد من
مــدن الـفـرات االوسط بــحـجـة ازالـة آثـار
مرحـلة مضت فـاقتلـعت مخالب الـآلليات
اعمال فنية خـالدة خلالد الرحال ونصب
ــقـاتل الــعــراقي وهـو لــفــنـان اســبـاني ا
قدمه هدية لـلشعب العراقي وتـدميرقاعة
ــثل وجه ابـي جــعــفــر حتـــمل نــصــبـــاً 
ـنــصـور بــاني بـغـداد بــتـهــمـة انه كـان ا
طـائــفـيــاً  وظل مـســرح الـرشـيــد مـدمـراً
لعقد كامل من الزمان . فكرة بناء متحف
ـوصل بات حلـماً بـعيد للـفن في مديـنة ا
ـطالبة بهذا نال  بحت االصوات في ا ا
ـشروع  غـالبـية االحتـادات والنـقابات ا
واجلـمـعـيـات ال مــقـرات لـهـا وان وجـدت
كن فهي غيـر الئقة . اما اجلـهات التي 
لـهـا ان تكـون سـنداً لـهـكذا مـشـروع فهي
اوال وزارة الـثـقــافـة الـعـراقــيـة والـتي لم
نـرى لـهـا حـضـوراً يـلـيق بـاسم الـثـقـافـة

العراقية .
{ رعت اجلـامعة في زمن مضى حـركات فنية
انـتجت مشـاريع مهـمة لـعدد من رواد الفن في
درسي ـا قـدم في الـنـشـاط ا ـوصل اضـافة  ا
وبـالـتــحـديـد مــديـريـة الــتـربــيـة  هل تـســتـطـيع
احـصـاء اجلهـات االخـرى الـتي من شـأنـها ان
ــديـنـة وتـفـتح تـوسـع حـجم االهـتـمــام بـالـفن بـا
االفـــاق امـــامه في ان يـــرى نـــور االزدهــار من

جديد ?
ــيـة ــوصل مــؤســسـة اكــاد -جــامــعـة ا
وريـاديــة في قـيــادة مـشــهـد فــني رصـ
طـيــلـة عـقـود  لــكن مـاجـرى مـع جـامـعـة
ـــوصل كـــان واحـــداً من اكـــبـــراجملــازر ا
الـثقـافيـة في التـاريخ . ماأصـاب جامـعة
ـوصل مـن اسـتـهـداف آلالف الـكـتب في ا
الـفـلــسـفـة والـعـلـوم والــقـانـون والـشـعـر
واســتــهـداف وســرقـة مــتــحـفــهـا وقــاعـة
عـروضـهـا الـفنـيـة وتـاريخـهـا احلـضاري
الـــذي لـم يـــكـن مـــنـــفــــصالً عـن مـــأســـاة
اسـتـهداف الـبـشر  . الـفن الـتشـكـيلي في
ــوصل طــيـلــة زمن طــويل كـان مــديـنــة ا
ــوصل في يــتـــنــفس من رئــة جـــامــعــة ا
ــركـــز الــطـالبي والــتـي كــانت قـــاعـــات ا
عارض اجلـماعيـة والفردية . حتتـضن ا
ــتـــابــعــ وذوي الــشـــأن يــحــمــلــون فــا
احلكومة العراقية مسؤولية االضمحالل
الـذي يعـيـشه الـفن عـمـومـاً والـتـشـكـيلي
ـوصل يـاتي في خـصــوصـاً في مـديـنـة ا
مـقـدمـتهـا غـياب الـدعم احلـكـومي والذي
ادى لـــتـــراجع كـــبـــيـــر في عـــدد قـــاعــات
الـعـروض الـتـشكـيـلـيـة وان وجـدت فـهي
سـياسـية اكـثر من كـونهـا اجتـماعـية وال

تـتـفق مـع فـكـر الفـنـان . وفـي ضـوء هذا
ـوصل ـعـطى من يــصـدق ان مـديــنـة ا ا
حلـــــد االن ال تـــــمـــــلـك قـــــاعـــــة عــــروض
تشـكيـليـة(كالـيري ) لالسف الـشديد ولم
تعاقبة او تضع احلكومات االحتـادية ا
احملـلـيــة في حـسـابـاتـهــا دوراً لـلـثـقـافـة
والــفـــنــون مــايـــؤشــر ضــعف الـــذائــقــة
اجلـمــالـيـة لـقــيـادات الـقــرار الـسـيـاسي

والثقافي في العراق .
ـوصل { عـانــيت االمـريـن وانت تـنــتـقـل من ا
كـبلة بقيـود التنظيم نـحو فضاء احلرية  وال ا
بـد انك جاهرت بتلك االحـداث التي تمثل امام
نـاظريك كـشريط . هل وجـدت الفـرصة في ان
ــكن ان تــوثق خاللــهـا تــرى الــنـور كــلــوحــة 

معاناة فنان ينتقل من الظالم الى النور?
-كـانت رحـلـة النـزوح غـامـضة كـاحلـياة
وت. غدا فـيها الزمن ثقيالً وواضحة كا
كـنت أنـظـر بـعــيـون قـلـبي الى االطـفـال.
وهم يخـرجـون من رحم احلرب  ووجع
االيـام الـثـقـيلـة يـصـرخ بوجـوهـهم زئـير
اجملهول وتلفنا جـميعاً عتمة االحساس
بــالــقـهــر ونـصل الــســكـ عــلى رقـابــنـا
ــا يـــحــتــاج الـــفــنــان عـــمــراً كــامالً ور

. الستيعاب مارأته الع
صور ولوحات ارجعتنا الى صبر أيوب
وصـفاء روح يـوسف ونـحن نـغوص في
غـابـات وبـراري الـوحـشـة واخلـوف بـ

العراق وريف حلب وحدود تركيا.
الـتـعـبـيـر عن زفـرات وجع الـنـازح في
تـلك االيــام الـعـصــيـة عـلى االســتـيـعـاب
حتــتــاج الى بــانــورامـا كــبــيــرة بــحـجم

لوعتنا
لكل دقيقة من دقـائق النزوح خفقة فؤاد
دامي ودمـــعـــة عـــ مـــاحلـــة ســـحـــائب
طـر وعاقبـة اكثر سواد سوداء.. تـنذر 
في أي حلظـة.. كل دقيقـة لها كـآبة بلون
مــخــتـــلف ويــأس مــخــتــلف.. اتــأمل مــا
ـآسـي الـتـي حـلت مـضـى من جــحـافـل ا
وصل وبكـثافة عجيبة... وكأن دينة ا
ـوصـلي كان فـائـضاً عن الـدم العـراقي ا

احلاجة االنسانية.
غـدت الـدقـائـق والـسـاعـات كـأنـهـا دهور
ونـحن نـعـبـر اخلط الـفـاصل بـ الوطن
والـــغــــربـــة بـــ الــــوطن والـــتــــيه تـــلك
الـــتــفـــاصــيل ال تـــضــمـــهــا اال جـــداريــة
بــانــورامــا. حتــكي قــصــة وجع مــديــنـة
ـوصل الـتي  كـان لـهـا نـصيب اسـمـهـا ا
آسي ما يستعصي على الوصف. من ا
وهـنــا ادعــوا لــتــنــفــيــذ جــداريـة تــوثق
بذاكرة تسجيلـية لظالمية العدوان على
مــــديــــنــــة ... كـــانـت رمــــزاً لـــلــــسالم ...
رتـسمـات لهـا اذا ما واتـشرف بـوضع ا
ـسـؤولـة لدعم تـكـفـلت احـدى اجلـهـات ا

شروع ا
{ هنـاك سـؤال تقـلـيدي دائـماً مـايـتكـرر حول

دارس الـفنـية الـتي تأثـرت فيـها او فـناني ا
ديـنـة وغيـرهم  لـكن لنـنـتقل الى الـسؤال ا
ـــوصل بــــصــــيـــغــــة اخــــرى هل تــــرى ان ا
ستـشـهد نـخبـة من الـفنـانـ القـادرين على
احملـافـظـة لأللق الـفـني وابـراز وجه نـيـنـوى

ا سلكه روادها? فنياً امتداداً 
-نــعم لــنــيــنــوى الــتــاريخ الــوضـاء 
وذاكرة الشـواخص الشماء عـدد كبير
ـواهب الـتي تـسـتـطـيع تـأسيس من ا
خـطـاب فـني ثـقافي ابـداعي تـشـكـيلي
يـليق بـعراقـة نـينـوى  هذه اجملـاميع
الــواعـدة مـن شـبــاب وفــئـات عــمــريـة
مـخـتـلـفـة التــنـتـظـر مـنـة من سـيـاسي
الـصدفـة ومفـسـدة الظـروف وأجدهم
مــنـشـغـلــ ومـؤرقـ في رسم مالمح
سـتقـبل حركـة فن تشكـيلي نـهضوي
يـعـيـد لـنــا االحـسـاس بـريـادة مـديـنـة
ـوصل كــونـهـا مــركـزاشـعــاع فـكـري ا
وصل وحضـاري باذخ العـطاء  في ا
االن حـــراك فــنـي ثــقـــافي قــيـــمي بــدأ
ــســتـــقــبل جــديـــد من الــفــهم يــؤثث 
الـــواعي لــــدور الـــثـــقـــافـــة في بـــنـــاء

احلضارات .
وصل في فترة ماضية حراكاً { شـهدت ا
اعالمــيـــاً تــمــثـل بــبــروز عـــدد من عــدد من
ـديـنــة  مـامـدى الـفــضـائـيــات اخلـاصـة بــا
اسهـام تلك الفضائـيات او غيرها في ابراز
ديـنة الفني وقدرتها على تنشيط هذا دور ا

اجلانب?
ـوصل لم تسـتطع -الـفضـائيـات في ا
مـغـادرة االطــواق الـتـقـلـيــديـة لـلـعـمل
االعالمي وبقيت غاطسة في محليتها
ـفـهومـيـات مسـطـحة لـلـعمل مكـبـلة 
االعالمي وغـيـر مــواكـبـة اليــقـاع لـغـة
الـعــصـر وابـجـديــات الـتـجــديـد فـيه .
ـشروع ثقافي وحضاري هناك غياب 
وقـد غـلبت الـذهـنيـة الـتجـاريـة بعـيدا

عن رسالة االعالم .
 نــحــتــاج العالم فــضــائي بــعــيــد عن
ســـيــاســـة الـــتـــقـــلــيـــد والـــتـــبــســـيط
والــتـــســطـــيح  فــأزمـــة الــهـــويــة في
شروع االعالمي هـو نتيـجة النهزام ا
ي   احملــــلـي امـــام الــــدولـي والـــعــــا
ـــوصـل حتـــتــــاج لـــعـــدد اكــــبـــر من ا
ـتــنـافـســة في اظـهـار الـفــضـائــيـات ا
االنتـمـاء لـلهـويـة ولـلـثقـافـة واجلـمال
بـعيـداً عن تمـريـر اخلطـاب السـياسي
وفـــبــركـــة الــواقع ومـــصــالـح الــقــوى
الــفــاعـلــة  الـتـي ال تـخــدم  مـســتــقـبل
ـا هــنـاك امل فـي قـنـاة ـديــنـة . ور ا
نينوى اآلن وهي قـناة رسميـة محلية
تـتــطـلع لـرســالـة اعالم ذات مــحـتـوى
مخـتـلف  نـحـتـاج لفـضـائـيـات تـعمل
عــلى الـــتــربــيــة وبــرامـج الــتــنــشــئــة

اإلجتماعية. من اعمال الفنان عضيد طارق

عضيد طارق 
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حلــشـد مـئـات ماليـ الـدوالرات الالزمـة
ألعـمـال الـتـرمـيم.لـكن بـاالنـتـظـار يـتـدبّر
اللبنانيـون أمورهم بأنفسهم مثل غابي
ـتخصّص في صـيانـة التحف معـماري ا

{ بـيــروت (أ ف ب) - كــانت الــفـنــانـة
ـتـخصّـصة اللـبنـانـية مـايـا حسـيني ا
عـشّق تـنوي االعـتزال بـعد بـالزجـاج ا
عــــقــــدين من الــــعــــمـل في تــــصــــمــــيم
زجـاجـيـات ملـوّنـة لكـنـها بـاتت الـيوم
غـارقـة حتـت وابل من الـطـلـبـيـات بـعد
االنفجـار الهائل الذي ضـرب العاصمة

بيروت.
وتقول الـفنانة الـبالغة  60عاما بحزم
"ال يجـوز أال أحاول على األقلّ أن أرمّم
ما دمّر".وقد تسبب االنفجار الذي وقع
فـي مــــرفـــــأ بـــــيــــروت فـي الـــــرابع من
ــقــتل أكــثــر من 190 آب/أغــســطس 
شخصا وإصابة اآلالف بتردّداته التي
زلــزلت الـعـاصـمـة. كـمـا أحلق أضـرارا
جــسـيــمـة يــصـعـب جـبــرهـا بــعـشـرات
الـــعــمـــارات األثــريـــة.وحـــســيـــني هي
واحــدة من مــجــمــوعـة فــنــانــ بـدأوا
تـدريـجـا تـرميـم التـحف الـتي شـوّهـها
االنــفــجــار.في ورشــتـهــا الــواقــعـة في
ضـواحي بـيـروت تـظـهـر مـا تبـقّى من
كـنيـسة تـعود إلى الـقرن الـتاسع عـشر

رمّـمـتـهـا بـعـد احلـرب األهـلـية (-1975
ــعــادن احملــطّــمــة  .(1990كــومــة من ا
تعـلوها قـطع قليـلة صمـدت من الزجاج
ـلوّن بـاألزرق والبـرتقـالي وضعت في ا
عـلــبــة من الــكـرتــون.وتــقـول حــســيـني
"سـبـعـة مـشـاريع علـى األقلّ من صـنعي
دُمّرت في االنفـجار".ومن بينـها مشاهد
قدّس رسمـتها على زجاج من الكتـاب ا
كـنـيـسة والـنـوافـذ الـزجـاجـيـة الـزاهـية

تحف سرسق. باألصفر والبرتقالي 
وقـبـل االنـفـجـار كانـت تـنـوي االعـتزال
بعد االنتهـاء من صنع زجاج كاتدرائية
في األردن.لكن اليوم "لن أسـمح لنفسي
بــــالـــــتــــوقّـف" بــــحـــــسب مــــا تـــــقــــول
الـفنـانة.وتـخـتار حـسيـني وهي جتلس
عـلى طــاولـة عــمـلــهـا قــطـعــة زجـاحــيـة
ليلكيـة اللون وتثبّتـها بالرصاص اللّ
لـــتـــرمــيـم نــافـــذة مـــزخــرفـــة بـــالــورود
ـنـزل خــاص.وهي تـســتـعـ واألوراق 
ـتـدرّب لـكن عبء الـعـمل ال يـزال جدّ
كبيـر.وتقرّ الفـنانة "لن أتمـكّن من تلبية
".وفي دّة أقلّها سنت بعض الطلبيات 

ـرفـأ بــدأ الـعــمل لـتـغــطـيـة ضــواحي ا
الـنوافـذ واألبـواب في نحـو مـئة عـمارة
ـطـر.وقـد أثـريـة قـبل حـلـول الـشـتـاء وا
أعلنت اليونـسكو عزمها تـنظيم مؤتمر

الـفـنّـيـة الـذي يـعـرض تـرميـم الـلـوحات
ــتـــضـــرّرة بــاجملّـــان.ويـــروي أنه قــرّر ا
تــســـخــيــر مـــوهــبــته فـي خــدمــة تــراث
العـاصـمة بـعـد رؤيـة الشـبـاب ينـظّـفون

شـوارع بـيـروت ويرفـعـون مـنهـا الـركام
الـذي خــلّـفه االنـفــجـار. ويـقــول الـفـنـان
الـبـالغ  58عــامـا وهـو أسـتـاذ جـامـعي
كن خـسـارتـها بـسـرعة إن "إنـهـا قـطع 
رء لألمر".ويعـمل في مشغله لم يتنـبّه ا
في بيروت على لوحة من القرن السابع
عـشـر لـلـفـنـانة اإليـطـالـيـة إيـلـيـنـا ريـكو
تــظـهــر قـطّـة تــنـظـر بــشـهـيّــة إلى سـمك

نافق شقّتها شظايا زجاج.
ويقـلب لوحـة أخرى وهـو يضع قـفازين
في يديـه بدأ بـتـنظـيـفهـا لـيـنفض عـنـها
شــظــايــا الـــزجــاج.وإلى جــانـــبه عــمل
لـلــفـنـانــة الـلـبــنـانـيــة الـراحــلـة صـوفي
يــــرامــــيــــان تــــشــــقّـق طالؤه من جــــّراء
االنفـجار.ويقـول غابي معـماري "لم نكن

نتوقّع هذا الكمّ من االتصاالت".
وهـــو راح يـــقـــيّم األضـــرار فـي صــاالت
عـــرض ومــــنــــازل خــــاصــــة عــــلـى حـــدّ
ـنـازل انـتـشل لـوحـة ســواء.وفي أحـد ا
بـعـشـرات آالف الـدوالرات مـن الـقـمـامـة
ووجـد أخـرى مـلـفـوفة بـالـكـامل بـشريط
ـنزل قـد هرعت الصق.وكـانت صاحـبة ا

ستشفى مع ابنها الذي أصيب إلى ا
إصابة بـالغة من جـرّاء االنفجار. ولم
يدرك من ساعدها على تنظيف البيت
.وحتّى من دون شريط قيمة التحفت
ــهــمـة تــتّــسم مـهــمـة الصـق يـعــقّـد ا
الصيانـة بالتعقيـد إذ تتطلّب ساعات
س التـحفة على من التـحضيـر قبل 
حدّ قول معماري.ويوضح الفنان "في
بـــعـض األحـــيـــان يـــنـــبـــغي تـــكـــرار
اخلـطـوة عــيـنـهـا مــرّات عـدّة ألنـنـا ال
ــلك بــكـلّ بــســاطــة مـــعــدّات كــتــلك
ــــتـــاحف".ومن ـــســـتــــخـــدمـــة في ا ا
الصعب شراء أجهـزة متخصّصة من
ـشددة على اخلارج في ظلّ الـقيود ا
ــصــرفــيــة من لــبــنـان الـتــحــويالت ا
الــرازح حتت وطـأة أزمـة اقــتـصـاديـة
هي األسـوأ مـنـذ عـقـود.لـكن مـعـماري
ـضي قــدمـا بــاالتّـكـال مـصــمّم عـلـى ا
على مجـموعة من األصـدقاء ومعدّات
محـلية الـصنع.وهو يـؤكّد "سنواصل
تأديـة مهامـنا يـوما بعـد يوما إلى أن

تنفد موادنا أو مواردنا".

∫rO dð

فنانة في مشغل
لترميم عمل فني
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عــلى الـــرغم من مـــرور نــصف قــرن
على رحـيله مـا زال اسم جمـال عبد
الــنــاصــر الــذي انــتــقل الـى رحــمـة
ورحــاب ربـه الــعـــظــيم في الـــثــامن
والعشرين من ايلول عام  1970اثر
نــوبـة قـلــبـيــة مـفــاجـئـة فــارق عـلى
اثرها احلياة دائم األلق واحلضور
الي مـن ابناء في عقـول وقلـوب ا
الـــشـــعب الـــعــربي مـــابـــ احملــيط
واخلـــلـــيـج وفي مـــخـــتـــلف ارجـــاء
الـعـالم يتـمـتع بالـتـقديـر واإلحـترام
مـثـيرا لـلحـمـاس الوطـني والـقومي
وبــاعــثــا عــلى الــفــخــر واإلعــجــاب
ـــا قـــام به ذلـك الــبـــطل بـــالـــنــظـــر 
الـقـومـي الـتـأريـخي من دور حـاسم
واسـتـثـنـائي فـريـد في حـيـاة وطـنه
ــقـــال اخـــتـــرنــا وامـــتـه..في هـــذا ا
مجـموعـة من أقوال عـدد من األدباء
الــعـرب الــذين رثـوا عــبــد الـنــاصـر
ثـله من فـكر وكـتبـوا عـنه وعن مـا
قـومي ثوري تـقدمـي وما اطـلقه من
مشروع وحدوي نـهضوي حضاري
مـنــوهـ بــشـخـصــيـته الـكــارزمـيـة
الــعــمالقــة وســحـرهــا الــعــجــائـبي
ــواقـفه وتــأثـيــرهــا الالمـحــدود و
الـوطــنــيــة والــقــومـيــة الــشــجــاعـة
ـلــحـمــيـة الـكــبـري ضـد ومـعــاركه ا
قــوى اإلســتـعــمــار والـصــهــيـونــيـة
والـرجـعـيـة من اجل حتـريـر الـوطن
العـربي من ربقة الـهيمـنة األجنـبية
ومـن الـــــتــــجـــــزئـــــة واإلســــتـــــغالل
والــتـخــلف وصــوال جملــتـمـع عـربي
ـــا اجنــزه ـــقــراطـي مــزدهـــر و د
وحققه خالل ثمانية عشر عاما كان
خاللــهـا هــو الــفــتى الــعـربي األول
والـقـمــر الـسـاطع في ســمـاء مـصـر
واألمة العربية التي احبها واحبته
كــمـا لم حتـب احـد من قــبـله وال من

بعده...
*لقد فاجأنا خبر وفاة عبد الناصر
فنغص حيـاتنا تنغـيصا النعرف له
مـثـيال..لـقـد كـنا نـرجـو بل كـنـا نثق
بـأن الـرئــيس جـمـال عـبــد الـنـاصـر
سيمد له في األجل لـتحقيق اهداف
الوطن وهي مـهمـة لم تتح ألحد من
قبل فـهو قـد حاول مـوفقـا الى ابعد
احلدود الـغاء الطـبقات واألخـذ بيد
ــســاواة الـــضــعــفــاء والـــفــقــراء وا
.. وحـاول ــواطـنــ الـكــامـلــة بـ ا
شـيــئـا مـااظـن انه حـوول من قــبـله
الئـــمــة بـــ اإلشــتـــراكــيــة وهـــو ا
والديـانات السـماويـة ..واشهد اني
عـرفت الـرئـيس عــبـد الـنـاصـر مـنـذ

اوائل الثورة واتصـلت بينه وبيني
مــودة كــانت فـي غــايـة اإلخــاء وفي
ــتــانــة..لــقــد كــان صــديــقـا غــايــة ا
صــدوقـا واخــا حــمــيـمــا وكــان بـرا

.. واطن وعطوفا على كل ا
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لقـد كنت ياجـمال بضعـة من جوهر
شعـبك النـفيس صاغـها بـيده بدأب
وحـدب بـعد طـول مـعـاناة وانـتـظار
عــلى مـدى احـقـاب..لـقـد جـسـد فـيك
الـشـعب صــورة حـريـته..لــقـد جـعل

منك حيا تمثال احلرية لنا..
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ان اي كلـمات في رثاء عـبد الـناصر
تبدو باهـتة..انها ال تـمثل شيئا من
كل مــعــاني الـــفــجــيــعــة والــرهــبــة
والضياع والذهول واخلشوع التي
فــاض بـهــا كل قـلب عــربي و مـئـات
اليـ من الـنـاس من غـيـر الـعـالم ا
الــعـربي.. ان هـذه األرض الــعـربـيـة
ــتـرامـيـة من احملــيط الى اخلـلـيج ا
والــتي عــرفـت مــئــات الــســنــ من
الـــركــــود والـــظالم واإلســــتـــكـــانـــة
واإلهــمــال والــتي عـاشـت دهـرا في
قــلب الــعـالم جــغــرافــيـا وهـي عـلى
هامـش احليـاة لم يهـزها شيء كـما
هـزها صـوت عـبد الـنـاصر ومـعارك
عبد الناصر وطـموح عبد الناصر..
طموحه لـها وطموحه بـها..لقد ترك
عبـد الناصـر لهذه األمـة كلهـا تراثا
بـاقـيا.. تـرك لـهـا خطـوات ال تـمحى
وهو يدفعها معه دفعا الى اخلروج
من دائـرة اخلــنــوع والــتـخــلف الى
دائـــرة الـــكـــرامـــة والـــنـــصـــر عـــلى
التـخلف والرغـبة فى اقتـحام دائرة

العصر احلديث..
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انه لـيس مـجـرد شـخص وال مـجـرد
قائد ثـورة او زعيم شعب او رئيس
لــلـجـمـهــوريـة ..انه شيء اخـر.. انه
ـان رســالـة وعــقــيـدة ومــبــاد وا
..انه اسـلـوب لـلـحـياة و لم يـكن كل
ذلك مجرد اوراق مكتوبة وال مجرد
سـلــطـة تــفـرض ارادتــهـا والمــجـرد
تــركــيــز حلــركــة في داخــلــنــا... في
داخل كل فــرد فــيــنـا.. في عــقــولــنـا
وفي قلوبـنا وفي تصرفـاتنا ..كانت
ـــبــاد الـــرســـالـــة والــعـــقـــيـــدة وا
ــــان واســـلـــوب احلــــيـــاة قـــد واإل
صـنـعت شـخصـيـتـنا ..كل مـقـومات
ــصــريـة.. وهــذا مـا الــشـخــصــيـة ا
صنعه عـبد النـاصر.. ال الشـخصية

الـسـيـاسـيـة فــحـسب بل شـخـصـيـة
اسلوب احلياة..
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*ان عـبـد الـنـاصـر هـو الـرجل الذي
تـلـخــصت فـيه احالم امــة بـأسـرهـا
..انـه الــــزعـــــيم الــــذي ارتـــــبط اسم
ـعـلـم الـذي عـمـر الـوطن بـأســمه ..ا
الوجدان بالثقافة والقيم الفاضلة..
الـــرائـــد الـــذي فــجـــر في اجلـــوائح
العـزة والكـبرياء.. الـصوت اجلـهير
الذي دوى في الـدنيا الـعربـية آلخر
حلــظــة.. رجل الــدولــة الــذي فـرض
عــلى الــعــالم هــيــبــة الــعـرب.. األب
الـذي شــعــر ابـنــاء الـوطـن في ظـله
بــــالــــطــــمــــانــــيــــنــــة والــــثــــقــــة في
ـســتـقـبل..األخ الـذي جـعل حـيـاته ا
كـلـهـا اثـارا نـبيـلـة من نـضـال جـبار
اليهـدأ حتى يـنتـصر احلـق ويسود
العـدل ..جمـال عبد الـناصـر بكل ما
ـثــله من شـرف الــكـفــاح وطـهـارة
الــقـــيـــادة بــكل جـالل األب احلــاني

وعظمة القائد الصديق ...
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*عـبـد النـاصـر هو دم الـثـورة الذي
ــاء ــلـح وا ـــنح األرض كـــلـــهـــا ا
والــنـضــار...فـخالل ثــمـانــيـة عــشـر
عاما استطـاع ان يزرع الشجرة في
ارض بــوار بـل وان يــرى اوراقـــهــا
تخضر ويطمـئن على انها ستعطي
عـطـاءً نــامـيـا عـظـيــمـا.. لـقـد اعـطى
ناصر كل مـا لديه الـعرق و العروق
والـدم والــنـبـض لم يـبــخل بـقــطـرة
واحــدة لــقــد احس انه مـن الـشــعب
فأعـطي ما اخـذه ألنه افراز خـير ما
فـي الــشـــعـب من ثـــوريـــة ونـــضــال
وارادة وحتــدي...انه الــقــمــر الــذي
اليــأفل ابـدا...وســيـظـل الـتــجـســيـد
احلي لـكل ما في األمـة الـعربـية من
ارادة وثـوريــة و قـدرة عـلى اإلبـداع
والـعـبـقـريــة.. لـقـد اعـاد الـروح الى
األرض الـعـربـيـة بـعـدمـا افـتـقـدتـهـا
لــقـرون طــويــلـة وقــد تـســلــلت هـذه
الـــــروح وســـــرت داخل اإلنـــــســـــان
العربي فنمت كيانه وقوته ومنحته
الــقـــوة عــلى مــواجــهــة الــضــغــوط
لـيـتـجـاوزهــا الى مـا ال نـهـايـة وبال

حدود.
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 *ان عـــبـــد الــــنـــاصـــر بــــطل عـــلى
مـسـتـوى الـعـصر فـابـطـال الـعـصر
احلـقــيـقـيــون هم الـذين يــتـوحـدون
بــشــعــوبــهـم ويــجــســدون امــالــهــا
ويــهــبـــون حــيــاتــهم لــلــماليــ من
بــســطــاء الــنــاس وعــبــد الــنــاصــر

وذج رائع لهؤالء..
©tK « b³Ž Íd³  qOŽULÝ«Æœ®

 *لـم يـكن غــريـبـا ان حتــزن مـصـر
اعمق احلزن لوفاة بطلها وزعيمها
وحـبيـبـها جـمال عـبـد النـاصر ولم
يـكن غـريـبـا ان تـشـيع مـصـر ابـنـها
الـعـظـيم في اكـبـر مـسـيـرة شـعـبـيـة
عـرفـهــا الـتــاريخ كـله .. كــمـا انه لم

يـكن غــريــبـا ان يــغـمــر ابـلغ األسى
الوطن الـعربي الـكبـير بـأكمله وان
انها تشـعر األمـة العـربية بـأسرهـا 
فــــــقــــــدت اغـــــــلى وأعـــــــز وأعــــــظم
ابــنــائـهــا..فـقــد كــان عـبــد الـنــاصـر
ـصر ولألمة الـعربـية هو بالـنسـبة 
قــائـد نـضــالـهــا وبـاعث نــهـضــتـهـا
ومــلــهم كــفـاحــهــا ومـعــقــد آمـالــهـا
والـتـجــسـيـد احلي جلـمــيع مـثـلـهـا
الـعـلـيـا ورمـز كـل مـا تـعـتـز به هـذه
األمـة وتــتـطـلـع إلـيه في حــاضـرهـا

ومستقبلها...
©ÂU ù« bOLŽ wMOD KH « VðUJ «®

*ان األمة العربية عند عبد الناصر
هي اجلماهير الـعربية الكادحة من
سـتـضعـف الـعـمال والـفالحـ وا
واجلــنـود الـعــرب ..وقـد كـانت هـذه
اجلـمـاهـيـر بـشـكل خـاص هي الـتي
بـكت بـكـاء مـريـرا عـنـدمـا رحل عـبد
النـاصر ألنهـا كانت تـدرك بفطـرتها
ــثل عــبــد الــســلـــيــمــة مــاذا كـــان 

الناصر بالنسبة لها وآلمالها..
ØŒ—R*«Ë dJH*« fO½« rOEF « b³Ž® 
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*غــاب عـبــد الـنـاصــر ...اجـمل اسم
ــعـاصـر لـيـجـدد في في تـأريـخـنـا ا
صــمــيـم كــيــانــنــا كـل الــتــطــلــعــات
واألحـالم واآلمــال واألمــجـــاد الــتي
اقـترن اسـمه بـها ..ان عـبـد النـاصر
اوصل ثــــقل الــــوطن الـــعــــربي الى
العـالم كمـا كان رمزا لـلعـالم الثالث
وجتسـيدا لعنـوان الثائـر على الذل
ولتواضع االبطال احلقيقي الذين
حقـقوا لـبالدهم وشعـوبهم الـكرامة

..كل الكرامة.....
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 *كـانت لـلــرئـيس الـراحـل بـصـيـرة
نافـذة وقدرة على الـتنبـؤ باألحداث
ـــوهـــبـــة اخلـــارقـــة تـــقـــتـــرب مـن ا
واحلـدس الـسيـاسي الـذي يـندر ان
يـتـوفـر لـســيـاسي اخـر بـ سـاسـة
الــعـالـم ..بـرز عــبــد الــنــاصـر وسط
مــعــارك عــديـدة وحتــديــات كــثــيـرة
ومــواقف مــتــغــيــرة وكــان ذلك كــله
يـــحـــتــاج الـى مــرونـــته الـــنــادرة و

موهبته الفذة... 
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*مـــاذا بـــعـــدك يـــاجـــمـــال? ان هــذا
الــعـصــر هـو عــصــرك الـذي اقــتـرن
بـاسـمـك واتـسم بــطـابـعـك والـتـهب
بثورتك وثوريـتك في مشرق العرب
ومـغـربـهم.. عـصـر عـرف قـيـمـته من
عـــاش قــبــلـه وســيــعـــرف اكــثــر من
سيـعيش بـعده ..لم يـكن عصـر عبد
الناصر سـوى عصر البـطولة الفذة
ومـــا انــطـــوت عـــلـــيه من وطـــنـــيــة
وشـــجـــاعـــة و حـــكـــمـــة وذكـــاء بال

حدود..
WHO×  d¹d% fOz— W×¹d  bOFÝ® 

ÆÆ©WO½UM³K « —«u½ô«

*لــقــد حــول جــمـال عــبــد الــنــاصـر
ـصانع بـثورته الـرائدة وبـالـسد وا

ـبادئه ونـضـاله مـصر واألقـطار و
الـعربـية الى امـة ثوريـة وسيـاسية
وصناعية ..ان مـعنى جمال ومصر
عــنــد األمـة الــعــربــيـة:هــو احلــريـة

والعدالة اإلجتماعية والوحدة..
wM1 dJH Ë VðU  ∫bLŠ« V Uſ rÝU  

*لـــو ان شــيـــئــا في الـــوجــود كــان
ا ا تردد شعبه و كن ان يفتديه 
تـرددت امته حلـظة ان يـقدمـا فداءا
حليـاته الغالـية والـعزيزة كل شيء
ذلـك ألن مـــــــاوهــــــــبه ...واي شـيء 
جـمال عـبد الـنـاصر لـشعـبه وألمته
كــان هـــو احلــيـــاة ذاتــهـــا لـــشــعب
مصر..لعمالها وفالحيها ومثقفيها
وجنودها.. قدم عبد الناصر الكثير
وبذل الـكثـير واجنز وحـقق الكـثير
..كــــمــــا انه لألمــــة الــــتي احــــبــــته
واحــبـهــا كـمــا لم يـحـب شـيــئـا في
الــــوجــــود..لألمــــة الــــتي رأت فــــيه
مـاضي حـيــاتـهـا الــزاخـر وصـمـود
حاضرهـا الشامخ وامل مـستقـبلها
الــزاهــر ..لألمــة الــعــربــيــة قــدم مـا
افــــتـــقــــدته اجــــيـــاال مـن عـــمــــرهـــا
ومــااحــتـــاجــته دائــمــا وابــدا يــوم
وضع مصر وشعبـها الباسل حيث
يـجب ان تـكـون مـصـر دائـمـا وابـدا
قـاعـدة وطـلـيــعـة لـلـثـورة الـقـومـيـة

الوحدوية االشتراكية..
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*لم يـكـن جـمــال عـبــد الـنــاصـر في
ثـورته وجـهـاده مـنـاضال عـاديـا بل
هو مدرسة كامـلة للنضال واجلرأة
والتخطيط الـواعي..لم يعرف طيلة
حيـاته التي كرسـها للـنضال شـيئا
اسمه(الراحة)ولم يفكر يوما ما في
مــــطــــالب شــــخــــصــــيــــة او مـــآرب
ذاتــيـة...لم يـعـرف لـغـة اإلسـتـسالم
ــان بل عـــرف لــغــة الــتــحــدي بــإ
ـواجـهة في والـصـمود بـإعـتزاز وا
حزم الـثوار وصدق األحـرار ...فهو
لي معـلم واستاذ وقـائد للـثوار ..
قاومة ويحقق ارادة التحدي لغة ا
ـــــــواقـــــــفـه روائع ..ويـــــــســـــــجـل 
الـبـطــوالت سـيـاسـيـا واجــتـمـاعـيـا
وفي ســـاحــــة الـــدفـــاع عـن حـــريـــة
الــشـــعــوب ...عـــبــد الـــنـــاصــر امل
اجلـمــاهـيـر الــذي مـسح عـن جـبـ
العـرب مذلة اخلـوف وعقـدة التردد
وازدواجـيــة الــنــفس والــذي اطـاح
بالرجـعية والعمـالة وكشف االعيب
ودســائـس اإلحــتــراف الـــســيــاسي
وغـرس في ضمـيـر الشـعب الـعربي
مــعــاني الــكــرامــة ورسم بــوضـوح
طــريق الــتـحــريــر ...حتـريــر الــفـرد
عـاصر كإنـسان وحتـرر اجملتـمع ا
وجـــعل من الـــبــنـــاء ثــورة ...ثــورة
سـياسـية وثـورة اجـتمـاعيـة وثورة
اخالقـيــة تـؤمن بــالـقـيـم والتـضـيع
ــتـاهــات بل تــرتــبط بــاالنــسـان بــا
الــكـادح الـبــاحث عن احلـريـة ...من
ـته الــفـوالذيـة اصــبـحت امـام عـز
جماهيـرنا العربيـة الرؤيا واضحة
فـإلـتـفت حول مـبـاد عـبد الـنـاصر

ومـواقـفه البـطـوليـة وبايـعـته رائدا
وزعيما وقائدا وبطال عمالقا.....
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 *ان جــمـال عـبـد الـنـاصـر كـانت له
نــتـيــجـة حتـديــات كـثــيـرة وكــبـيـرة
خــاضـهــا وجنح فــيـهــا شــخـصــيـة
الــبــطل الــتــاريــخي وكــان اتـصــاله
بـجـمـاهـيـر األمـة الـعـربـيـة مـبـاشرا
ولـم تــكن اجلـــمــاهـــيــر تـــفــرق بــ
وجـودهـا ووجـوده بـ انـتـصـارها
ته.. تها وهز وانتصاره ب هز
ان جــــمـــال عــــبـــد الــــنـــاصــــر كـــان
يـة كاملة ..كان تأثيره شخصية عا
قـادرا على اقـتحـام حدود وحـواجز
ا بـعـيدة يـصل وراءهـا الى اكـثـر 
تـصل الـيه سلـطـة الدولـة الـتي كان
يــحــكم فـــيــهــا ..كــان امـــام الــعــالم
اخلـارجي تعـبيـرا ظاهـرا عن الرأي
الــــــغـــــــالـب في امـــــــة عـــــــربـــــــيــــــة
بأسرها..وكان داخل امة عربية هو
نـــقــطـــة الـــلــقـــاء الـــكـــبــرى لإلرداة
الواحدة لهذه األمـة ..ان جمال عبد
الـنـاصـر كـان شــخـصـيـة تـأريـخـيـة
ومـن بـعـده فـلـيس هـنـاك اشـخـاص

تأريخيون...
©qJO¼ 5M Š bL× ®

*ايها الفارس الذي غادر
      احلومة عزالء بعده والرجاال
عظم اخلطب فيك غالب غالب

                 يعبي لكل خطب نزاال
يعجز الفكر ان يواتي 

             ماتواتي بداهة وارجتاال
انشد الناس اذ رأوك على

  األعناق تختال هيبة وجالال
عالي فليعلون من تعالى ذي ا
         هـكـذا هـكـذا وإال  فـال  ال
شرف ينطح النجوم بروقيه

             وعــز  يقـلـقـل  األجـبـاال
ÍbN  bL×  d³ _« »dF « dŽUý®
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*يا من تبكون على ناصر...
السيد كان صديق الشمس
فكفوا عن سكب العبرات...

السيد مازال هنا...
يتمشى فوق جسور النيل 
ويجلس في ظل النخالت...
ويزور اجليزة عند الفجر
ويلثم حجر االهرامات...

يسأل عن مصر ومن في مصر...
ويسقي ازهار الشرفات...

ويصلي اجلمعة والعيدين...
ويقضي للناس احلاجات...
ما زال هنا..عبد الناصر ..

في طمي النيل.. وزهر القطن..
وفي اطواق الفالحات..

وفي فرح الشعب وحزن الشعب 
وفي األمثال وفي الكلمات..
ما زال هنا..عبد الناصر...

من قـــال الـــهـــرم الــرابـع مــات????? 
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*ابـــكــــيك يــــا جــــمـــال مـن احملـــيط
لــلــخـلــيج.. ابــكــيك في مــصــانع لم
تفـتحـها بـعد.. ابـكيك في مـعاهد لم
تفتحها بعد.. وفي صحارى فرشت
رمـالهـا يـداك سنـابال وورد.. ابـكيك
فـي الــقـــنـــال ..ابـــكــيـك في الـــثــالث
والـعــشـرين من يـولـيـو.. ابـكـيك في

ــنـازل الــشــعـبــيــة..في الــسـد..في ا
دارس الريفية.. في الغيطان ..في ا
الــعــلــمــاء الــســمــر في الــطالب في
الـعـمـال ..في الـكـتب فـي الـسـاحات
في األطفـال .. ابكـيك في الغالل في
احلـــــــــــــدائـق .. ابـــــــــــــكـــــــــــــيـك فـي
اخلــــنـــادق..ابـــكـــيـك في الـــفـــؤوس
ــــطــــارق.. في خـــــوذة الــــعــــامل وا
واجلـــنـــدي ..فـي كـــوفـــيــــة الـــفالح
والـــــعـــــقـــــال. أبـــــكـــــيك فـي قالنس
األحبـار... في عـمائم االئـمة..ابـكيك
في الـصــلــيب في الــهالل .. ابــكـيك
ــوال يــاجـــمــال ..في الـــنــاي وفي ا
..ابكيك يا مدرب القراءة.. ابكيك يا
مــدرس الـنـضـال.. ابـكـيك يـا جـمـال
فـي لــهـــجــة الـــعــراق والـــســودان..
ابــكـيك فـي األردن ..في لـيــبـيـا وفي
لـبــنـان.. ابـكي مع الـوحـدة ..ابـكـيك
في اإلنـفــصـال ..ابــكـيك بــكل لـغـات
األرض جمال يا جـمال.. ابكيك لكن
واقـفـا وصـامـدا وزاحـفا ..ابـكي من
احملـيط للـخليـج لكنـي تعلـمت كيف
يـــكــون الـــصــبـــر واجلــهـــاد وكــيف
حتــــمي شـــرف الــــرجـــال مـــصـــارع
الـــرجــــال.. ابـــكــــيك يــــا جـــمـــال ...
(ســـمــــيح الـــقـــاسم شـــاعـــر األرض

احملتلة).
∫lłd*«

 كـتاب ( قـالـوا في عـبد الـنـاصـر) إعداد
الـــكـــاتب حـــمـــدي الـــكـــنـــيـــسـي..صــادر
عن:مـكتـبـة الفـكـر النـاصـري..القـاهرة ..

دار القلم/بيروت
ـعرفـة/بيـروت..الـطبـعة األولى آذار دار ا

1971..
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صرية استعدادات بدأت األحزاب ا
مـــكـــثـــفـــة خلـــوض االنـــتـــخـــابـــات
ـــقــبــلــة ســواء عــلى ــانــيــة ا الــبــر
ـسـتـوى الـفـردي أو الـقـائـمة وفي ا
هـذا اإلطـار أثـارت النـسـبـة احملددة
حلـزب الـوفـد في القـائـمـة الوطـنـية
احــتـجــاج عـدد من األعــضـاء الـذين
اعـــتـــصـــمــــوا داخل مـــقـــر احلـــزب
مطالب رئـيس احلزب باالنسحاب
من تــلك اإلنـتـخــابـات  وعن مـوقف
احلـزب من تـلك اإلنـتـخـابـات كان لـ
(الــــزمـــان) هـــذا احلــــوار مع فـــؤاد
بدراوي سكرتير عام حزب الوفد : 
{ هـنـاك غـمـوض حــول مـشـاركـة حـزب
انية القادمة . الوفـد في اإلنتخابات البـر
ــوقف الـــنــهـــائي لــلـــوفــد من فـــمــا هـــو ا

شاركة ? ا
- اعــــتــــذر عن اإلجـــــابــــة عن هــــذا
ــوقف ـــوضــوع حـــتى يـــتــضـح ا ا

النهائي .
{ هـنـاك مَن يـرى أن شـعـبـيـة الوفـد في
ــــصـــري وعــــلى الــــســـاحـــة الــــشـــارع ا
الـــســيـــاســيـــة تــراجـــعت في الـــســنــوات

األخيرة . فما هي حقيقة ذلك ?
- هذا الكالم مخالف للواقع وهناك
ـكن أن يــتـخـلى ثـوابت لــلـوفــد ال 
عــنــهــا وهـــذه الــثــوابـت وضــعــهــا
زعــمــاؤه الــتـاريــخــيــون من أمــثـال
سـعـد زغـلـول و مصـطـفى الـنـحاس
وفــؤاد ســراج الــدين وقــد يــحــدث
هــبــوط في بــعض الــفــتــرات ولــكن
يظل حزب الوفد باعضائه ومبادئه
ثل ضـمير األمـة وخيـر دليل على
ذلك صـــمــوده بـــعــد مــائـــة عــام من

تأسيسه .
{ وهـل حــــقـــــقت جتـــــربــــة الـــــوفــــد في
إنـتــخــابــات مــجــلس الــشــيــوخ الــنـتــائج

رجوة منها ? ا
- إنـتـخابـات مجـلس الـشـيوخ تـعد
جتربة جديدة شاركت فيها عدد من
األحـــزاب ورغم أن حــزب الــوفــد لم
ـأمـونـة إال يـحـقق مـنـهـا الـنـسـبـة ا
إنـــنــا نــتـــوقع أن تــكـــون الــصــورة
مــخــتـلــفـة فـي إنـتــخـابــات مــجـلس

النواب .
ــــــاذا قـــــاطع الـــــنــــــاخـــــبـــــون تـــــلك { و

اإلنتخابات?
ــصــري لـيـس مـعــتـاداً - الــشـعب ا
عـلى هذه الـنـوعيـة من اإلنـتخـابات
فـــضال عـن أن ظـــروف إجـــراء تـــلك
اإلنــتـخـابـات في ظـل إنـتـشـار وبـاء
كــورونـا دفـعت عـددا من الـنـاخـبـ
ـؤكد أن إلى مـقـاطعـتـها ولـكن من ا

الــــصـــــورة ســــوف تــــخــــتـــــلف في
انية وسوف يقبل اإلنتخابات البـر

واطن عليها . ا
{ هـنـاك ردود فــعل غـاضــبـة من جـانب
ــواطـــنــ عـــلى فـــرض غــرامـــات عــلى ا
ــقـاطـعــ لإلنـتـخـابــات خـاصـة في ظل ا
األزمـة اإلقتصاديـة احلاليـة . فكيف ترى

هذا ?
- الـــغــرامـــات مـــقـــررة فـي قـــانــون
مباشرة احلـقوق السيـاسية ولكني
أعتقد أنه لم يتم تطبيقها بنوع من
الــــتــــعــــسـف أو الــــضــــغـط في ظل

الظروف التي تمر بها البالد .
{ بـعد إنتـخابات مـجلس الشـيوخ بدأت
األحــزاب في اإلســتــعــداد لـالنــتــخــابـات
ـانـيـة  فـكيف أسـتـعـد احلـزب لـتلك البـر
اإلنـتخابات ? وهل سـيتحالف احلزب مع

أحزاب أخرى ?
ـرشحـيه خلوض - الـوفد حـاضر 
تــــلك اإلنـــتــــخــــابـــات ســــواء عـــلى
ـسـتـوى الـفـردي أو الـقـائـمة ومن ا
الـطــبـيــعي أن نـتــحــالف مع بـعض

األحزاب خلوضها .
ــطـلـقـة أم  { وهل تــفـضـلـون الــقـائـمـة ا
ـــغــــلــــقــــة أو الــــفــــرديـــة خلــــوض تــــلك ا

اإلنتخابات ?
- كل مــشـــهــد ســيـــاسي له ظــروفه

والــظــرف احلــالي اقــتــضى إجــراء
ـطـلـقة اإلنـتـخـابـات وفق الـقـائمـة ا

مع إبقاء نسبة للفردي .
{ هـــنـــاك انـــتـــقـــادات تـــوجه إلى األداء
ـانـي لـلــنــواب في مــجــلس الــنـواب الــبــر

احلالي . فما هي وجهة نظرك ?
- هذا القـول تنقـصه احلقيـقة فهذا
اجملـلس قدم الـكثـير والـكثـير سواء

بـــالـــنـــســبـــة لـــلـــقـــوانــ الـــتي 
إصـدارها او طـلـبات اإلحـاطـة التي
ــصـــري وإن كــانت ـــواطن ا تــهم ا
هـنـاك انـتـقـادات تـوجه بـعـدم طـرح
االستجوابـات خالل دورته احلالية
ـقـابل ــسـؤولـ إال أنه في ا عـلى ا
قـــدم اجملــلـس عــلـى مــدار اخلـــمس
ــــاضـــيــــة كـــثــــيـــرا من ســــنـــوات ا

التشريعات واخلدمات .
{ هــنــاك مَن يــرى أن الــفـتــرة احلــالــيـة
عـارضة الـسيـاسية إذا شـهدت تـراجع ا
قيـست بالفـترة السـابقة . فـما هي وجهة

نظرك ?
ـــوجـــودة حـــالـــيــا ـــعــارضـــة ا - ا
مــعــارضــة مـــوضــوعــيـــة ولــيــست
معارضة الـصوت العالي ويجب أن
نـأخـذ في االعتـبـار أن مـصر حـالـيا
مـستـهـدفة من الـقوى احملـيـطة بـها
وأعـتـقـد أن الـفـتـرة الـقـادمـة سـوف

يكـون للـمعـارضة دور أكـبر على أن
عارضة موضوعية . تكون تلك ا

{ ومـا هي رؤيـتك النـتـخـابـات احملـلـيات
القادمة ?

- بـعـد إنـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب
سندخل إنتخابات اجملالس احمللية
وهي طـبقـا لـلقـانـون اجلديـد سوف
تـخـتـلف عن اإلنـتـخـابـات الـسـابـقة
حيث سـتعطي سـلطة أكـبر ألعضاء
اجملــالس احملــلـيــة تــقـد طــلــبـات
اإلحـــاطــة لــلــمــســئــولــ وإذا كــان
ـسـائل مـجـلس الـنـواب يـخـتص بـا
الــــعـــــامــــة فــــإن اجملــــلـس احملــــلي

واطن . شاكل ا سيختص 
{ هــنــاك قـلق لــدى الــرأي الـعــام بــفـعل
اجلـمود احلـالي في ملف سـد النـهضة 
فــمـا هي رؤيــتك لـتــعـامل مــصـر مع هـذا

لف ? ا
ـــــــلـف دقــــــــيق - الشـك أن هــــــــذا ا
ـــائي س األمن ا وحـــســـاس ألنـه 
ــصـر وهـو مـسـألـة حـيـاة أو مـوت
بالـنـسـبـة لـنا لـذا فـأنـني مـتـأكد أن
الـقــيـادة الــسـيــاسـيـة لـن تـفـرط في
فاوض قطرة مـياه واحدة كـما أن ا
ــــصـــري له خــــبــــرة كـــبــــيـــرة في ا
الــتـــعـــامل مع اجلـــوانب الـــفــنـــيــة

لف . والقانونية لهذا ا

فؤاد بدراوي يتحدث لـ (الزمان)
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مـــرت قـــبل أيـــام ذكـــرى حـــركــة 26
ايـــلــول  1962الــعـــســكـــريـــة الــتي
أطــاحت بــحــكم اإلمــامــة في الــيـمن
وأقــــامت الــــنـــظــــام اجلـــمــــهـــوري.
شير عبدالله السالل أول وأصبح ا
رئـيس لـلـجمـهـوريـة لـكنـه أطيح به
هــو اآلخـر بـعـد خــمس سـنـوات من
حـــكـــمه. الـــزمـــيل أنـــور الـــعــنـــسي
ـقـال جـوانب يـسـتــعـرض في هـذا ا
ـكن تـصوره من شـخـصـيـته:مـا ال 
عـنـد تذكـر زيـاراتي لـلزعـيم الـيـمني
الــــراحل عــــبــــدالــــله الــــسالل أول
رئيس جلـمـهوريـة قامت في جـنوب
جـزيـرة الـعرب هـو مـقـدار "بـسـاطة"
هــذا الــرجـل الــذي قــاد بـــلــداً خالل
ظـروفٍ تـاريـخــيـة اسـتـثــنـائـيـة في
ي بــــ بـــدايـــات ذروة صـــراع عــــا
مـرحـلـة الـتـحـرر الـوطـني ونـهـايـات
حــقــبــة االســتــعـمــار.قــبل تــدويــني
ألجــزاء من مــذكــرات الـسـالل الـتي
كـلـفـني بـها كـنت قـد قـرأت كـتـابات
ن مـــعــظـم الــعـــرب والــغـــربـــيــ 
تـــــنــــاولــــوا جتــــربــــتـه في احلــــرب
والسياسة بدءًا من ذهابه في بعثة
لــلــتــعـلــيم الــعــســكــري في الــعـراق
وانـتـهــاءً بـاإلطـاحـة به وهـو رئـيس
جــمــهــوريـــة أثــنــاء قــيــامه بــزيــارة
رســمــيــةٍ إلى بــغــداد أيــضــاً.وأعــاد
الـسالل حــيـنــذاك طـائــرة الـرئــاسـة
وبدلته العسكرية وأوسمته وجنوم
رتـــبــته إلـى صــنــعـــاء ثم ذهب إلى
صـديـقه جــمـال عــبـدالـنــاصـر الـذي
سانده ليقيم في مصر.وسألته كيف
تـطلب مـن عبـدالـناصـر الـبقـاء وهو
الـذي سحب جـيـشه من الـيـمن عقب
نــكـــســـة حـــزيــران  1967بـــعــد كل
تــضــحــيــاتـه فــيه دون تــنــســيق أو
تــــــرتـــــيـب مـــــعـك وســـــلّـم بـــــلـــــدك
للسعودي عقب توصله في مؤتمر
الالءات الـــثالث فـي اخلــرطـــوم إلى
تسويـة مع فيصل بن عبـدالعزيز آل
ــوجـبــهــا األخــيـر ســعــود تـعــهــد 
برعاية مـصاحلة هشـةٍ ب الطرف

ـلـكي? ـتــصـارعـ اجلـمـهـوري وا ا
ضـــحك الــسالل وتــســاءل: "من لــنــا
حينذاك غير مصر وأين نذهب إلى
غــيــر جـمــال عــبــدالــنــاصــر? وأعـاد
الـسالل حــيـنــذاك طـائــرة الـرئــاسـة
وبدلته العسكرية وأوسمته وجنوم
رتـــبــته إلـى صــنــعـــاء ثم ذهب إلى
صـديـقه جــمـال عــبـدالـنــاصـر الـذي

سـانـده لـيـقـيم في مـصـر.كـان يـسـرد
ـة هــازئـاً ضـاحـكًـا ـؤ كل ذكــريـاته ا
بـاكـيـاً وأحـيـانـاً كـان يـبـدو لي بـكل
هـذه احلـاالت مـعـاً في حـالـة خـاصة
لــدرجــةٍ حتـــيــرني في صـــيــاغــة مــا
يقوله عدا عن قناعتي بسخريته من
الــتــاريخ واعـــتــقــاده بــأن الــتــاريخ
ؤلم أن مـجرد "مـهـزلة" كـبـرى!ومن ا
تـلك األوراق من مـذكـراته التـي كنت
أحــررهـا بـحــمـاس بــخط يـدي الـذي
كـان يـعجـبه اخـتفـت على مـا يـبدو
وال أعرف مـصيـرها رغم أنـني كنت
أقـوم بتـسلـيمـها إلـيه يداً بـيد وأوالً
بـأول بـنـاءً عـلى طـلـبه ووفق رغـبـته
ــجــرد انـتــهــاء زيـاراتـي له.ولـيس
ذلـك فـــــــحـــــــسـب بـل إن األحـــــــاديث
التلفـزيونية الـطويلة الـتي أجريتها
معـه وأفرغت مـحـتواهـا إلى الورق
الذي رجـوته أن يحـتفظ بـها لـم يعد
لـهـا وجــود في مـكـتــبـة الـتــلـفـزيـون
الـيـمـني الـتي  نـهـبـهـا عـدة مـرات
خالل دورات العنف التي تـلتها!قبل
ذلك بــأعـوام كـان الــسالل قـد اخـتـار
"ذمــار" الــواقــعـــة جــنــوب صــنــعــاء
لــتـأمــ سالمــته كــرئــيس لــلــدولـة
وللدفـاع عن اجلمهوريـة الوليدة في
ـنــاطـق في جــنــوب جــزيـرة أكــثــر ا
لكية العرب فقراً وجهالً ضد بقايا ا
الــــتي كــــانت ال تــــزال تـــتــــربص به
خـصـوصـاً في "رداع" وجـبل "أحـرم"

بـدعمٍ ســخيٍ من الـسـعـوديـة الـدولـة
النفطية اجلارة الناهضة بقوة.وأقرَّ
الـسالل في أحـاديثه مـعي بـارتـكابه
كــثــيـراً مـن األخـطــاء وبــوقـوعه في
الـــوقت ذاته ضـــحـــيــةً لـــكـــثـــيــرٍ من
ؤامـرات لـكني أشـهد اخلـيانـات وا
أنـه رغم ذلك لـم يــغـــمـط أحــداً حـــقه
ـن كـــــــانـــــــوا جــــــــزءًا من حـــــــتـى 
مــعـانـاته.وعــنـدمـا حملــني غـيـر مـرة
ـة أخــتـلـس الـنــظــر إلى بــثــورٍ قــد
وبـــــقعٍ ســـــوداء في قـــــدمــــيـه وهــــو
يــحـــدثــني ســـألــني  هل يـــهــمك أن
تـسـمع مـا في رأسي أم تـعـرف مـاذا
في ســيـقـاني? أجـبــته ضـاحـكـاً وقـد
أعـجـبـتـني مالحـظـته: كالهـمـا.وقال
الـــسالل: هــذه بــعض مــا تــبــقى من
آثـار الـقيـود الـتي وضـعهـا سـجـانو
اإلمــام أحـمـد بـعـد فــشـلـنـا في ثـورة
 1948عــلى أبـيه يــحـيى وأبــقـوهـا
عـــلى قــــدميّ فـي ســـجن "نــــافع" في
مـديـنـة "حـجـة" طـوال سـبع سـنـوات
ـــحـــهــا الـــزمن.ســـألــتـه كــيف ولم 
اخـــتـــارك اإلمـــام أحـــمـــد بـــعـــد ذلك
لـتـصـبح قـائـداً حلـراسـته ومـؤتـمـناً
عــلى قـصـر سالحه? ســرد بـواقـعـيـة
شــديـــدة تــفــاصــيل كـــثــيــرة يــطــول
شـرحهـا خالصـتهـا أنه عـاد ليـعمل
بـإخالص مع اإلمـام "اجلديـد" أحـمد
إلصالح أحــوال الــبالد لــكـنـه يـئس
مـنه ولم يـسـتـطع وقف فـسـاده وال

تأثرين كبح جماح صغار الضباط ا
بــجـمــال عــبـدالــنــاصـر خــصــوصـاً
بـعــدمـا وعـدوه بــتـنـصــيـبه رئــيـسـاً
لـلــجـمـهــوريـة إذا سـلــمـهم مــفـاتـيح
قـصـر السالح وهـو مـا فـعله تـمـاماً
ليلة  26 ابلول 1962 . ومثل حياة
زعـمــاء كــثـيــرين في طــول الــتـاريخ
وعـــرضه كـــان لــــلـــسالل جـــوانب ال
تـخلـو من سخـريـة وظُرف ودعـابات
مـهـما كـانت صـرامـة وقـسـوة بعض
!ً كان الـسالل الـزعيم قـرارته أحيـانـاً
ـقـاتل الـصلـب يؤمن أن لـيس كل وا
ـكن جتاوزهـا بـالـتـصلب في أزمـة 
ـواقف بـل بـالــســخـريــة وإشــاعـة ا
رح الـسـيـاسي" إن جاز مـناخٍ مـن "ا
الـتـعـبـيـر يـسـمح بـتـهـدئـة الـنـفـوس
وإعــادة الــطــبـــيــعــة الــبــشــريــة إلى
ـاليــ من أبــنــاء ذاتــهــا.ويــعــرف ا
شـعــبه الـكــثـيــر عن طــرائـفه لــكـني
سأروي طرفة واحدة فقط حدثت لي
معه.وعـندمـا كان اجلمـيع في طريق
العودة من الـعاصمة األردنـية عمان
في شـبـاط 1994بـســقف مـنــخـفض
من اآلمـال والــتــفــاؤل في إمـكــانــيـة
تنـفيذ "وثـيقة الـعهد واالتـفاق" التي
ــثــقــفـ أعــدهــا بـعـض الـســاســة ا
للمصاحلة ب الرئيس الراحل علي
عــبـدالـله صــالح ونـائـبـه عـلي سـالم
البيض إلنهاء أزمة خـطيرة بينهما
قـلت لـلـسالل إننـي شهـدت الـرجـل

صــــالح والــــبـــيض  بــــالــــصـــدفــــة 
لك يتبـادالن التهـديدات في وجود ا
الراحل حس الذي كان يـصحبهما
ـلـكي بـعـد في أحــد أروقـة الـقـصـر ا
لــقـــاء عـــاصف.وأكـــدت لـــلــسالل أن
احلـــرب بــ الـــزعــيـــمــ قـــادمــة ال
محالة وأنـني متشائم للـغاية فقال
لي بـلـهـجــته الـصـنـعــانـيـة الـهـادئـة
"إســمع يــا إبــني ال تــشــغل نــفــسك
ـجـرد عــودتك إلى صـنـعـاء أطـلب
مـن الــــزوجــــة كــــأس عـــــصــــيــــر من
الــدعـــمــمــة (الالمـــبــاالة) والــبُــوراد
(بـــرودة األعــصــاب) وإشـــربه عــلى
(نـــخس واحـــد) أي دفـــعـــة واحــدة
وسـتنـام جـيداً وتـكتـشف في الـيوم
التالي أن هـذا هو حال الـيمن طوال
ـــؤسـف أن احلـــرب تـــاريــــخه."مـن ا
أوشـكت عـلى االنـدالع  وأن السالل
نفسـه الذي أدرك ذلك لم يعـمل بهذه
ا آل الـنصـيـحة بل مـات مـقهـوراً 
إليه الـوضع في البالد بـعدهـا بأيام

فقط.
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الـتـدريـسي في قـسم الـلـغـة الـعـربـيـة بـكـليـة االداب في
ـسـتـنصـريـة حـاضـر في ورشـة الـكـتـرونـية اجلـامـعـة ا
اقامتـها كلية التـربية للبنـات باجلامعة العـراقية بعنوان

عاصر). (قصيدة القناع في الشعر ا
nODK « b³Ž dÝU¹

ـــــســـــرحي ــــــمـــــثل واخملــــــرج ا ا
ــوت االربــعـاء الــســوداني غــيــبه ا
ـــــــاضي فـي أحـــــــد مــــــشـــــــافي ا
الـــســـودان والــــراحل تـــخـــرج في
ـسـرحـية عـهـد الـعـالي لـلـفنـون ا ا

عهد. ادة التمثيل با في سورية ليعمل بعدها أستاذاً 
…œuŽ —U³ł
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نائب مدير بيت الشعر االردني ادار االمسية التي اقامها
فرق  البـيت وضيف فـيهـا شاعـرين من أبنـاء محـافظـة ا

هما محمد خليف العنزي و محمد حمدان العنزي.
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وحــاضـرهـا) وهـي بـأن تـكــون جـنــسـيـة
ـتقـدم عـراقـية ويـكـون محل اقـامـتهم ا
الدائـمة الـعراق وتـنحـصر اعـمارهم ب
ـنـافـسـة تـكـون  15و25 عـامـاً كـمــا أن ا
بــ الــلــوحـات الــواقــعــيــة فـقـط.وتـرسل
ــعــارض بــالــدائــرة االعــمــال الـى قــسم ا
اعــتـبــاراً من يـوم غــد األحـد ولــغـايـة 23
تـــشـــرين االول اجلـــاري عــلـى ان يــرسل
شارك اسمه الـكامل ورقم هاتفه). وب ا
(ان جلــنـــة ســتـــشــكل
قـريـبـا تـضم عـددا من
الـــفــنــانـــ الخــتــيــار
الــفــائـــزين) . الى ذلك
أطـــــلــــــقت الــــــدائـــــرة
ــــــاضي االربــــــعـــــاء ا
مـــــعــــرضـــــاً فـــــنـــــيــــاً
الـكــتـرونـيـاً  لــلـفـنـان
الـــتــشـــكــيــلـي نــاصــر
سماري  أحتوى على
16 عـــــمـالً  فـــــنـــــيــــاً
بـأسـلـوب فـني جـمـيل
ورؤيــــــة ابـــــداعــــــيـــــة

يزة.
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تــنـظم دائــرة الـفـنــون الـعــامـة مـســابـقـة
الفـنان بـشيـر مهدي لـلرسم الـواقعي في
ــديــر الــعــام دورتــهــا الــثــانــيــة. وقــال ا
لـلـدائـرة عـلي عـويـد ( إن الـفـنـان حدد 3
جوائر للـفائزين األوائل قيـمة كل جائزة
الف دوالر). وأضــــاف (ان شــــروط عــــدة
ــسـابــقــة الـتـي حتـمل لــلــمـشــاركــة في ا
عنوان (بغداد قـبلة التنـوير في ماضيها

لـتـجـري غـسـيـالً لـلـكـلى وهـو أمـر
اعتادت عليه.

كـــــمــــا قــــالت : (وصـــــلت لــــعــــمــــر
رض أنـهكـني لكـنني الـتسـع وا
لـم أســـتـــســـلم يـــومـــاً وأعـــيش
حـياتي بـشـكل طبـيـعي ومازلت
قــادرة عـلـى الـعــطــاء والــوقـوف
أمام الكـاميرا وال مشـكلة عندي

في أي شيء).
وأشارت إلى (أنها تمارس مهنة
الــتـمــثـيـل بـشــكل طــبـيــعي وقـد
شــاركت مـــؤخــراً في مـــســلــسل
شــــارع شـــيــــكـــاغــــو) مـــبــــديـــة
اسـتعـدادها لـلـمشـاركة في أكـثر

عمل رغم مرضها.
كـمــا أوضــحت أنـهــا تــخـرج مع
تعة األصدقاء وتقضي أوقاتاً 

مثل أي إنسان آخر.
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مـثلة السـورية أنطوانيت كشفت ا
جنـــيب أنــــهـــا تـــضـــطـــر لـــدخـــول
ـــســتـــشــفى مـــرتــ كـل أســبــوع ا
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خـطفـت الفـنـانـة الـلـبنـانـيـة هـيـفاء
وهبي األنظار بإطـاللتها اجلديدة
الـتي ظهـرت فيـهـا مرتـدية فـستـاناً
أحــمــر مـن شــخــصــيــة رانــيــا في
مـســلــسل (أســود فـاحت). وتــصـدر
فـسـتـانـها الـذي أطـلت به في أولى
سلـسل مواقع التواصل حلقـات ا
االجـــــتـــــمـــــاعي بـــــســـــبـب لـــــونه
ـغطى هـذا الـفـسـتـان ا وتـصـمـيـمه
ـنـقط من مـجمـوعـة (بوال بـالـتول ا
كــونــر)ويـــبــلغ ســعــره نــحــو 390
ا يعادل 497 جنيها إستـرلينيا 
ــســـلــسل من دوالراً أمـــريــكــيـــاً.وا
بطـولة هيفـاء وهبي أحمـد فهمي
شـريف سالمـة صبـري فـواز عـمر
الـسـعـيـد نـبــيل نـور الـدين رانـيـا
مــنــصــور فــراس ســعــيــد نــاصـر

مـصــطـفى نــاتـاشـا شــوفـاني مع
ــعــتــصم الــنــهـار ظــهــور خــاص 
ـشـاركـة روجـيـنا و
مـن تـــــألــــــيف أمـــــ
جــمـــال ســيـــنــاريــو
وحــــــــــوار شــــــــــريف
يـــســــري وإبـــراهـــيم
ربيع وحمدي التايه
إخراج كر العدل.
مـن جــــــهــــــة اخـــــرى
نـــشــــرت الـــفــــنـــانـــة
الــلــبــنـانــيــة المــيــتـا
فـــــرجنــــــيـــــة عــــــلى
صـــــفـــــحــــتـــــهـــــا في
(إنـســتـغـرام) صـورة
تـظــهـر بـهــا حـمــلـهـا
الـثـاني بـشـكل مـثـيـر
إذ ارتــدت  بــنـطــلـون

جـيـنـز وظـهـرت مــكـشـوفـة الـبـطن
وعــلق مـتــابـعــوهــا عـلى الــصـورة
بـعدة تعـليـقات مـنها: (مـلكـة جمال
احلـوامل.. شكـلك هـتجـيـبي بنـوتة

حلوة زيك).
وكانت فـرجنية احـتفلت بـزفافها
عـــلى رجل األعـــمــال الـــلــبـــنــاني
فـــريـــدي مـــخـــرز عـــام 2014 في
بـــــاريس وقـــــد رزق الـــــثــــنـــــائي
بـــابـــنـــهـــمـــا األول عـــام  2016في
تحـدة األمريكية ووفقا الواليات ا
لليوم السابع هي اآلن مبتعدة عن
التمـثيل منذ 8 أعوام حيث كان
آخـر تـواجد لـهـا من خالل فـيلم
(عــمــر وســلـمى 3) مع الــنـجم
تامر حسني والنجمة مي عز
الدين ولم تـظهر بـعدها في

أي عمل فني.

طــالـب الــدراســـات الــعــلـــيــا الــعـــراقي نــاقـش رســالــة
عنونة (دور الصـحافة العراقية في تعزيز اجـستير ا ا
الهـويات الفـرعية وانـعكـاسها عـلى السلم االجـتماعي.
دراسـة حتـلـيـلـة لـلمـقـال االفـتـتـاحي في جـريـدة الـبـيـنة

اجلديدة والدستور وطريق الشعب).

عـــازف الــكـالريــنـــيت الـــســوري شـــارك في  أمــســـيــة
موسـيقية متنـوعة ببرنامـجها الفني اقـيمت على خشبة

مسرح الدراما بدار االسد للثقافة والفنون بدمشق.

الشـاعر العـراقي تلقى تـعازي االوساط الـثقافـية لوفاة
اضي سائل الله تعالى والده (ابـو محمد) الثالثاء ا

ان يسكنه فسيح جناته.

عازفـة الكمان في الفرقة الـسيمفونية الـوطنية السورية
اعلنت ان طلبة معهد صلحي الوادي للموسيقى عادوا
للـدوام في اروقته بعد انقطاع زهـاء ستة أشهر بسبب

إجراءات التصدي لفايروس كورونا.
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الــضـابـط الـعــراقي في امــانــة الـســر الــعـام في وزارة
ـوت االربــعـاء نــعـته الــوزارة بــعـد ان غــيــبه ا الـدفــاع 

اضي إثر مضاعفات اصابته بفايروس كورونا. ا

هيفاء وهبي

ــته الــواقـع  واخــذ من قـــوته وعـــز
ــشـهـد الــثـقــافي في صـراع فـيــجـد ا
ويــرى في بــعــده الــســكــيــنــة وراحــة
البـال)  وتـابـعت (صـحـيح ان الـكاتب
يـجـد تـقـاربــا روحـيـا وانـسـجـامـا مع
كــتــابــاته  وفـي كــثــيــر من االحــيــان
صورة مـتجـسدة داخل احـداث رواية
يخـطـها قـلمه فـكـثيـرا مـا اشعـر انني
واحــدة من ابـــطــال روايـــتي واقــرب
الروايات الى قـلبي رواية "ارض ذات
رماد" كـانت بدايـتـها من الـعام 1982
قـد بـدأت بـيـوم الـقـصف كـانت اجـمل
مــا تــوقــعـت  ودومــا اشــعــر بــحــزن
ابـطـال الــروايـة وافـراحــهم وخـوفـهم
وراحتهم  وايضا رواية 16 ديسمبر
من اجمل روايات الـتي حصلت اعلى
شاهدات). وترى زهراء ان (الرواية ا
ـا حـظـيت به الـعـراقـيـة لم حتــضى 
باقي اقسام االدب من ذيـوع وانتشار
ـواطن التي ا الن الـعـراق احـد ا  ر
تـقـيـدت بـقـيــود الـسـيـاسـيـة  وكـانت
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ـوسـوي من مـديـنـة الـكـاتـبـة زهـراء ا
كـربالء  بـدأت الكـتـابـة في الـسـابـعة
عــشـرة مـن عـمــرهــا  كــانت الــبــدايـة
ـقـاالت وخـواطـر واشـعـار  بـعـدها
كــتـبـت اول روايـة قــصــيــرة فــصـحى
بـعــنـوان (الــبـؤر)  وبــدايـتـهــا كـانت
ـرء ال ينـتبه البداعه محض صدفـة فا
الـــــذي في نـــــفـــــسه بـل يـــــدركه فـــــيه
االخرون  وعـائلتـها اول من اكـتشف
ذلك مـن خالل كـــتــابـــات بـــســـيـــطــة 
واستمـرت في الكتـابة الى ان وصلت
الصــدار روايـــات هي(اعـــلــنت عـــلــيه
احلب)  16( ديـسـمـبـر)  (ارض ذات

رماد) و(البؤر). 
ـشـهـد الـثـقافي ـوسـوي( ان ا تـقول ا
طغت علـيه االحداث الـسياسـية ليس
فـقط بــالـعـراق بــوجه اخلـصـوص بل
في الوطن العربي عـموماً  وما عمق
الـشـرخ لـدى الــقـار الـذي يـرغب في
ــلــجـا يــأوي الــيه هــربـا من ايــجـاد ا

ـسـتواى الفـصـحى وانـتـشرت عـلى ا
الـــعـــربـي  وان شـــاء الـــله تـــتـــطـــور
الروايـة العـراقيـة عـلى يد الـكثـير من
تواصلـة وتصبح الكتـاب باجلهـود ا
ذات شهرة وفن كباقي فنون االدب).
ـوســوي تـقــرأ كـثــيـرا من الــكـتب و ا

ـاضي تـكـبل نـتـاجـات الـروائـ في ا
لـكن مع مـرور الـوقت صـارت الـرواية
ذات اهمـيـة كـبـيـرة  واقرب الـى قلب
الـــكـــثــيـــر من الـــقـــراء  حـــتى انـــهــا
اســتــحــوذت عــلى اعــجــاب الــكــثــيــر
وصارت لـهـا اهـميـة كـبـيرة كـالـرواية

فــلــيس لــديــهـا كــاتـب مـفــضل بــوجه
اخلـصـوص  ولـكن تـأثـرت بـكـتـابات
جبران خليل جبران واالديبة الكبيرة
كوليت خـوري مؤلـفة روايـة ايام معه
 وايـضــأ بـالــكـاتب الــعـراقي مــحـمـد
خضير وايضا ال أنسى دكتورة نوال
سعداوي التي كتبت مذكرات طبيبة .
وحتــدد طـــرقــا ســـلــيـــمــة ونـــاجــحــة
بـالكـتـابـة الروائـيـة بـصـفتـهـا تـعشق
التاريخ  واول مافعلته دراسة تاريخ
ـقـدسـة  وحـفظت مـحافـظـة كـربالء ا
كل تاريـخـها ومـنـاسبـاته وتـقالـيـدها
ـة  وبفـضل األهتـمام بدأت من القد
ـــقــوالت ووصـف حــضــارة كــتـــابــة ا
كـربالء بـأجـمل احلـضـارات واقـدمـها
ـة . وتـشـير وجـمال قـصـورهـا الـقـد
ــــعــــوقـــات (تــــوجــــد الـــعــــديــــد من ا
الشخصية التي قد تعيق االبداع عند
رأة رأة  ابـرزهـا تـنوع اولـويـات ا ا
فـلدى الـنـسـاء  اولـويات مـتـنـوعـة قد
تـــؤثــــر عـــلى قــــدرتـــهن فـي حتـــقـــيق
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بــدأت كــعـارضــة أزيــاء وفــتــاة إعالنـات
واليوم هي في مسـتشفى بعـمان للعالج
مـن مـــرض الـــســــرطـــان واحلـــمــــد الـــله
رض صـحـتـهـا جـيـدة وسـتتـعـافى مـن ا
بـأذن اللـه . عشـقـنـاهـا في مـسـلسل (دار
ـالك وشــــكــــلـت مــــعه دور) مـع قــــاسم ا
ثــنـائـيــا جـمــيال كـان الـصــغـار والــكـبـار
ـســلـسل عــلى قـنـاة يـنــتـظــرون عـرض ا
(الـشـرقـيـة) في شـهـر رمـضـان .. سـمراء
أخـــذت جــمــالـــهــا وســحـــرهــا من أرض
الـعـراق . طـيـبـة الـقـلب  تـعـامل الـنـاس
مـزوجة بـالتـسامح والـعفو بأخالقـها  ا
واحملـبـة واخلـيـر لـلـجـميـع .وحـيدة االن
في عمـان في مراحـلهـا األخيـرة بالعالج
رض الذي داهمها فجآة واكتشفت من ا
زيف الــصـداقــة عـنــد الـبــعض لــكن الـله
مــوجــود كــمـا هـي تـقــول دائــمــا . انــهـا
ــمــثــلــة مــيالد ســري الــتـي حــاورتــهـا ا

(الزمان) الكترونيا. 
{ وانتِ في رحــلـة الـعالج الــصـعب والــغـربـة
كيف تـقيـم الصـداقة االن بـعد أن عرفتِ من

? رض ومن خذلكِ وقف معكِ في أزمة ا
- كـلمـة صـديق من الـصعب نـطـقـها ألي
شـخص كان الن الـصـديق احلـقـيـقي هو

الـســنــد الـوحــيـد
لـلـوفـاء .هـنـاك
أصــــــــدقــــــــاء
وقـفوا مـعي

ـــرض لــيس نـــهــايــة مـــؤمــنــة بـــالــله وا
انك رض حتـد واخـتبـار إل اإلنسـان . ا
بـــالــله وبـــاحلــيـــاة واألصــدقــاء وكـــلــنــا
راحـلـون عن هـذه الـدنيـا لـكن مـتى وأين

فالله وحده يعلم .  
فترة العالج كـانت طويلة وعـانيت كثيرا
وجودين في االردن ومع األسف بعص ا
من الـذين اعـرفــهم كـانـوا بـيـاعـ كالم .
ـاتي الـبـعض مــنـهم لم يـردوا عــلى مـكـا
والبعض اآلخر أخـلفوا وعدهم ورغم كل
الصعاب التي واجـهتني كان  الله  معي
لم يـنــسـني  وتـعــلـمت الـكــثـيـر في أزمـة
مـرضي واراهـا بـدايــة حـيـاة جـديـدة مع
أصـدقـاء جـدد يـعـرفـون مـعـنى الـصـداقة

والوفاء .
رض ? { هل تغيرت احلياة لديكِ بعد ا

- لم تتغـير حياتي سـابقى كمـا انا قوية
صـــابـــرة وأن شـــاء الــلـه الـــقــادم اجـــمل

وأحسن بعون الله .
{ اكــثـر فـنـان عــمـلتِ  مـعه هـو الــفـنـان قـاسم
الك .هـل هـنــاك تـواصـل مـعه هـل اتـصل بك ا

وسأل عن صحتك ومرضك?
- عـمـلت مع الـكــثـيـرين ولم يـصـلـني أي
تـصـال مـنـهم بل حـتى رسـالـة واحـدة لم
ـهـم أن يـسـألــوا عـني تـصــلـني  لــيس ا
هم أنا بخير  ولهم الصحة والعافية. ا
- الفن في العراق هل مات سريريا بفعل
جتـاهل الــدولـة وقــلـة اإلنـتــاج ومـغـادرة

هنـاك من يشـهر ويسـيء لسمـعتي  ومع
ذلك انــا مــتـواصــلــة مع اجلــمــيع ولـدي
كن مـتـابعـ وجـمـهـور اعـتـز بهـم وال 
االسـتغـنـاء عنـهم النـهم مـنـحوني الـثـقة
والــقـوة واحملــبـة وأقــول لـهـم من مـنــبـر
(الـــزمــان) أصـــبــحت قـــويــة بـــوجــودكم

ودعمكم  شكرا لكم من األعماق. 
{ هـل تـشـتــاقـ لـبــغـداد ولـو طــلـبت مـنكِ ان

نتصل بشخص لسماع صوته فمن هو?
- اشتاق لها كـثيرا وابتعد عـنها كثيرا.
اشعر انهـا ليس بغـداد التي كنا نـحبها
ونـعـشقـهـا ايـامً زمـان . أحـزن عـلى حال
حـبــيـبـتـي ومـعـشــوقـتي بـغــداد النـهـا ال
تـستـحق كل هـذا الـظـلم واإلهـمـال حتى
شـعــبـنـا مــظـلــوم وعـنـدي يــقـ أن الـله
سينـتقم من كل ظـالم ظلم الـعراق واهله
. ولـيس لـدي امـنــيـات بـعـد شـفـائي
وال أرغب االتـصـال بأي شـخص
الـــذي يــريـــد أن يـــســـأل عــني
يـسـتـطــيع أن يـتـصل بي أنـا

هكذا . 
{ هل أنتِ طباخة ماهرة ?

- نـــعـم طـــبـــاخـــة مـــاهـــرة
واجــــيـــد الــــطــــبخ وأحب

ة . الدو
ــــيالد ــــفــــضل  { الــــلـــون ا

سري?
انهما االسود و البني .

اكـثـر الـفـنـانـ والـفـنـانـات الـوطن لـقـلة
االعمال وصعوبة العيش ?

ـــوت لــــكـــنـه مـــريض بــــفـــعل الــــفن ال 
الـســيـاسي الــذي تـعـمــد عـلى قــتـله النه
اليـــحب  الـــفن والـــفــنـــانـــ  وال يـــهــتم
ويسـأل عنـهم  وعن اوضـاعهم الـصعـبة
ويعـلم  أن الـفـنـان العـراقي يـعـيش على
راتــبه ولــيس لـه مــورد اخــر  ويــحــتـاج
سؤول ومع ذلك مازال لرعاية الدولة وا
الفنان العراقي شامخا رغم كل الظروف

الصعبة ويقدم أعماال ناجحة .
{ أين دور نـقـابـة الـفـنـانـ في رعـايـة الـفـنان

والوقوف معه في وقت األزمات?
- بــالـنــســبــة لي وعن جتــربـة ال نــقــابـة
الفنـان وال وزارة الثـقافة تـرعى الفنان
وقــد يــزعل مــني الــكــثــيــر لــهــذا الــكالم
وبـاخلـصـوص نـقـابـة الـفنـانـ الـتي لم

تقدم لي أي شي . 
ــســلـسالت { هل تــتـابــعـ الــفــضـائــيـات وا
العـربية أم احلياة في واقـعها هي مسلسل ألم

وحزن ?
- أتـابع الـذي يـحـلـو لي وابـتعـد عن اي

برنامج يحزنني .
{ كيف تـرى الفنـانة اجلمـيلة السـمراء مواقع
التـواصل االجتـماعي خـاصة وهـناك من نـشر

رات دون حياء وخجل?  موتكِ عشرات ا
- اجــــمـل شي هــــو مــــواقع الــــتــــواصل
نـغصـات حيث االجتـماعي رغم بـعض ا

ســيف حــســام اجلــنــدي نـانــسي
صالح حــــنــــان ســـلــــيـــمــــان آيـــة
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عــــلــــيك أن تـــــتــــحــــمل ضــــغـط الــــظــــروف وال تــــدفع
باألموربطريقة غير سليمة.

qL(«

ـاضـي  شاعر العاطفية مـن ا ا تهاجمك بعض ا ر
وذكريات جتــارب سابقة .

Ê«eO*«

ال تــفـقــد صــبـرك مع األمــور الـروتــيــنـيــة واإلجـراءات
شاهدة واالنتظار. وعليك ا

—u¦ «

تـمـر بـظـرف صـعب وقــد حتـتـاج مـسـاعـدة األصـدقاء
ودعم األقارب.رقم احلظ 9.

»dIF «

ال  تـكـتـشف أمور خـافـيـة وقد تـطـمـئـنك معـلـومـات. ا
يدفعك للبحث عن حقوقك.

¡«“u'«

قـد تـعيـش اليـوم فـتـرة دقـيـقـة تـتـطـلب مـنك الـتـصرف
بحكمة وحتفظ.

”uI «

ـــاديــــة وجتـــنب  كن حــــذرا في إدارتك لــــلـــنــــواحي ا
التسرع.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

حاول الـيـوم أن ترى اإليـجـابيـات فـيمن حـولك مـثلـما 
رقم احلظ 7. ترى السلبيات 

Íb'«

حرصك على الـعمل يجعلك تكـسب التقدير وقد ترتب
لسفر أو رحلة.

bÝô«

ا تـفكـر في السـفر  قـد تفـكر في عـطلـة الصـيف ور
في مكان مختلف وجديد .

Ë«b «

الـيـوم تـسـاعـدك األفالك عـلى حتـقـيق تـفـاهم مع من 
حولك وحتركهم بذكاء.

¡«—cF «

عـلـيك أن حتتـرم مزاج من مـعك وكيف تـسعـدهم.يوم 
السعد الثالثاء.

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

وشــطب احلــرف اكـــثــر من مــرة

ـطـلـوبـة لـتـحـصل عـلـى الـكـلـمـة ا

(اسم لنوع من السيارات):

اولد موبيل  –شيفرولية  –بونتياك

–مازدا  –تويوتا  –مرسيدس  –

ميـتـسوبـيشي  –النسر  –كورال –

بـاجـيرو  –ريو  –فـولـكس فـاكن –

مان  –فـولـفو  –نـيـسان  –فـيات –

الدا  –اودي  –ســيـارات  –دايـو –

كولت  –كيا  –فن  –بيجو  –اوبل.

ــهــنــيــة ــســاعي ا ا
واالبداعيـة كرعاية
اســـــــــرتـــــــــهـــــــــا
وااللـــــــــتــــــــزام
بــــــــعـــــــادات
وتـقــالــيـد

او
رعــايــة
اطفـاله

ـسـنـ  الذين يـحـتـاجون او االباء ا
رعـايـة خـاصة الـى جانـب الـعديـد من
الـقـضـايـا الــشـخـصـيـة االخـرى الـتي
ـوهوبـات تـهـتم بـها جتعـل النـسـاء ا
اكـثـر من قـضــيـة الـعـمل االبـداعي ) .
وسـوي ضرورة تـقبل الـنقد وتؤكـد ا
(ولكن ليس اي نـوع بالتـأكيد  الـنقد
الـبـنـاء وتـقــد اراء صـحـيـحـة حـول
عـمل االخـرين  والـتي تـنـطـوي عـادة
عـلى تـعـلـيــقـات ايـجـابـيـة وسـلـبـيـة 
ولـكن بـطـريـقـة وديـة ولـيس بـطـريـقة

فيها عناد وهدم لذات) .

#U  œuÝ√ w  …b¹bł W öÞSÐ w³¼Ë

{ ان كـان لـديك أربـعـة اشرطـة غـنـائـيـة لـكاظم
ـهـنـدس وعـاصي احلالني الـسـاهـر و مــاجـد ا
ومــيـــادة احلــنــاوي . اي مـن هــؤالء تــخـــتــارين

فضلة لديك ? واألغنية ا
- احــــــب كـــــــــاظم الـــــســــــــــاهــــر لـــــكن
ـهــنــدس طـغـت عـلى إنــســانـيــة مــاجــد ا
ـــطـــربــة الـــقـــيــــــــــصـــر وأحب صـــوت ا
ـطربة الراحلـة وردة اجلزائريـة وايضا ا
شـــيــرين وإذا ســـمــعـت مــيـــادة حــنــاوي
ساردد اغـنيـة (كان يـا مكـان  احلب مالي

بيتنا ).
{ حكمة تؤمن بها? 

- (عقلك برأسك تعرف خالصك). 
{ هل تـمـارسـ الـريـاضـة وهل تـتـابـعـ كـرة

القدم ?
- نــعم أمــارس ريــاضـة
ــــــــشي وأشــــــــجع ا
نـــــــادي الـــــــزوراء
ـعــجـبـات ومن ا
بالـراحل احـمد
راضي الـــذي
تـــرك غـــصـــة
في قــلــوبــنـا
بــــرحـــــيــــله

فاجئ . ا

ولم يتركوني مـطلقـا  أما من كان يدعي
انه صديق فـهذا رحل ولم يـترك أثرا في
حــيــاتي . ال أعــاتب اي صــديق لم يــقف
مـعي  وال أكـلــمه ويـبـقى الــسالم بـيـنـنـا
لكن إذا وقع في شدة في يوم ما سأكون

بجانبه ألني اعرف معنى الصداقة .
{ لــــو عــــادت بكِ الــــســــنــــ الى الــــوراء هل

تختارين الفن كمهنة ?
- اختـار الفن ألنـي أعشـقه وأجد نـفسي
فيه لكن عـلى الفنـان أن يبحث عن مـهنة
أخرى حـتى يـسـتـطيع أن يـعـيش بـشكل
مــحـتــرم ويـؤمن مــسـتــقـبــله الن الـفن ال

يعطي ماال ولكنه قد يعطيك شهرة .
{ من هــو الــشــخص الــذي تــتــذكــريــنه وأنتِ
تــتــلــقــ الــعـالج ومـاذا تــقــولــ لـه لــو كـان

بقربك?
= تـعــلـمت أن أكــون وحـدي
وسـأبـقى هـكـذا بـدون ذكـر

أغلى األحباب .
ــــــرضكِ { كــــــيف عــــــرفتِ 
ومـــاهـــو شـــعـــورك وأنتِ في
رحلة العالج الى االردن ?
رض قـضاء وقدر - ا
وأنـــا إنـــســـانـــة
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من السـذاجة القـول انّ االمريـكان إذا قرروا اغالق
سـفـارتهم  في بـغـداد وسحـبوا جـنـودهم الى أربيل

سيكونون في منأى عن القصف الصاروخي.
ــعـطـيـات تــوحي بـقـوة أنَّ قــراراً كـهـذا لـو ال تـزال ا
جرى تنـفيذه فهو قـرار لشن حرب ساحـتها العراق
لـلـرد عـلى اصـحـاب الـقـرار في اطالق الـصـواريخ.

ليس هناك تفسير متاح آخر.
الهجمات الصاروخية التي انهالت في محيط أربيل
ومـطــارهـا الــدولي هي تــصـعــيــد جـديــد يـفــسـر أنّ
صـاحب الـقرار الـصـاروخي يـصر عـلى انَّ الـعراق
ــثـــالــيــة أليــة تــصــفــيــة هــو ســـاحـــــــته األســهل وا
حـــســـابـــات أو بث رســــائل حتـــد أو الـــشـــروع في
احلــرب الـتي تــدق طـبــولـهـا فـي الـرؤوس من بــعـيـد
وقـريب وقد تـخرج مـن الرؤوس الى الـواقع في أية

حلظة.
الـتـصـعـيـد بــ اخلـصـوم يـهـدف الى جسّ الـنـبض
ـواقف ومــعــرفــة اخلـطـط والـنــيّــات وســحب اآلخــر 
اضطرارية قد يبدو فيها ضعيفاً وغير مستعد كما

هو حال الوضع االمريكي قبيل االنتخابات .
ثمّة مراهنة على أحداث غـير مرئية وتوقّعات تخص
االنـتــخـابــات االمــريـكــيــة والـبــيت االبــيض في هـذا
الــتــوقـــيت احلــسّــاس ويــبـــقى الــعــراق أحــد أبــرز
سـاحات االعـداد والتـنفـيذ ألي تـصعـيد أو مـواجهة

أو تلويح أيضًا.
يـبــدو انَّ هـنــاك حـلــقـة خــارج الـســيـطــرة تـمــامـاً ال
ـنع التـداعيـات وما تـمـسهـا االتصـاالت احلكـوميـة 
يـخــشى له أن تـكـون هــنـاك حـلـقـات كــثـيـرة تـتـوالى
بـالــتـتــابع لــتــــــــشــكل هي الــصـورة الــطـاغــيـة في
ـشاهد احلـكوميـة والرسـمية في ـشهد وتـتوارى ا ا

اخللف.
في احملصلة  مـهما كانت التفـسيرات فإنَّ العراق
هو الـسـاحـة األولى لـلـصـراع االيـراني االمـريـكي 
وكُـل مـا يـقــال في الـتـصــريـحـات الــرسـمـيــة مـجـرد
أمـــنــيـــات أو اســـــــــــقــاط فـــروض من مـــســـؤولــ
عراقـيـ باتت الـريح الـعـاتيـة أقـوى منـهم مـنذ زمن

بعيد.
الــتــفـاؤل في غــيـر مــحــله أخـطــر أنـواع اخلــطـوب.

قبل . ولنتحسّب جيداً لألسوأ ا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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
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