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أســـدل الــســـتـــار عــلى مـــســرح
الـــتـــحــــريـــر وسط حــــالـــة من
الـذهــول واالسـتــغـراب تــنـتـاب
االوساط الـشعبـية من النـهاية
ـتــوقــعــة الحـتــجــاجـات غــيــر ا
تـــــشـــــرين  وقـــــيـــــام جـــــمـــــيع
ـعـتـصـمـ بـرفع خـيامـهم من ا
الــــســـــاحــــة واالعـالن امس عن
فتحهـا واستئنـاف العبور على
ـغـلق مـنذ جـسـر اجلـمـهوريـة ا

تشرين االول  2019 .
وتــــداولـت مــــواقع الــــتــــواصل
االجـتـمـاعي تـعـليـقـات ال تـخـلو
من االسى تصف احلالـة بأنها
نهايـة غير سـعيدة  فال الهيبة
ــفـــســدين عـــادت لــلـــوطن وال ا

اودعـوا الـسـجـون وال الـبـطـالـة
اغـلق ملـفهـا وال احلقـوق عادت
وبـاخـتـصـار الى اصــحـابـهـا  
ظل الـــــشــــعـب هــــو اخلـــــاســــر
الـــوحــيـــد والســـيـــمـــا امـــهــات
الــشـهــداء الــبــالغ عــددهم 600
مـــتـــظـــاهــر وعـــوائل اجلـــرحى
الـفا. الـذين جتـاوز عددهم  30 
وعــلق رئـيس مــجـلس الـوزراء
مصـطفى الـكاظـمي بشـأن فتح
ساحـة التحـرير وإعـادة احلياة
إلى طــبــيـعــتـهــا فــيـمــا اكـد أن
العـراق لن ينـسى شبـابه. وقال
الــكــاظـــمي في تــغــريــدة عــبــر
مـنصـة تـويتـر إن (شـبابـنا في
سـاحـة الـتـحـريـر ضـربـوا أروع
األمــثـلــة الــوطــنـيــة طــوال عـام
كــــــامل والــــــيـــــوم يــــــؤكـــــدون

شـــمـــوخــهـم الــوطـــني بـــإبــداء
أقـصى درجـات الـتـعـاون لـفتح
الــســاحــة أمـام حــركــة الــســيـر
وإعــادة احلـيــاة الــطــبـيــعــيـة)
وأضاف أن (االنتـخابات احلرة
الـنــزيـهــة هي مـوعــد الـتـغــيـيـر
الـــقـــادم الـــذي بــدأه الـــشـــبــاب
بـصــدورهم الـعـاريـة قـبل عـام)
وتــابع ان (الــعــراق لن يــنــسى
شبابه). واعادت قيادة عمليات
بــغـداد فــتح ســاحــة الـتــحــريـر
وجسـر اجلمـهوريـة امام حـركة
الـســيـر.وقـال قــائـد الـعــمـلـيـات
قــــيس احملـــمــــداوي في بـــيـــان
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس  ان
(اجلـهـد الهـنـدسي في عمـلـيات
بغداد بـاشر باعـادة فتح ساحة
الـتـحـريـر وجـسـر اجلـمـهـوريـة

امــام حــركــة ســيـر الــعــجالت)
مــشـيــرا الى ان (ذلك سـيــخـفف
ـــروري احلــــاصل في الـــزخـم ا
ـنـاطق القـريـبة من الـسـاحة) ا
واعـلـنت خـلـيـة اإلعالم  األمـني
عن الـــطــرق الــتي  فـــتــحــهــا
بــــــــالــــــــقــــــــرب من ســــــــاحــــــــة
التـحرير.وذكـرت في بيان امس
أن (اجلـــهــد اخلـــدمي لــوزارتي
الـدفـاع  والــداخـلـيــة بـاشـر في
سـاحـة الـتـحـريـر ومـقـتـربـاتـهـا
وشــوارع الـرشــيـد والــسـعـدون
وســـاحـــة الـــطــــيـــران وجـــســـر
اجلـمهـورية العـادتهـا لوضـعها
الطبيعي) وأضاف أن (احلركة
 بـــدأت صـــبــــاح يـــوم امس مِن
الكرخ  الى الرصافة على جسر
اجلـمـهـوريـة ومـازالت اجلـهـود

لـــعـــوائل الــــشـــهـــداء). وبـــعـــد
انـقــضــاء عــام عـلـى واحـدة من
أبـرز الـنـشـاطـات الـشـعـبـيـة في
الـعــراق الـنـاجتـة عن 17 عـامًـا
من عـدم الـرضـا الـشـعـبي جتاه
الـعمـلـية الـسيـاسـية بـعد2003
قـــــــاومـت خـاللـه عـــــــاصـــــــفــــــة
احتـجاجات تـشرين الـعديد من
ـطـبـات والـصعـوبـات األمـنـية ا
واالجــتـمــاعــيـة والــســيـاســيـة
لـيــتـخـذ عــدد من نـاشــطي هـذا
احلــــــــراك قــــــــرارًا فـي ذكـــــــراه
الـــســـنـــويـــة األولى القى ردود
فـعل مـخـتـلـفـة مـعـظـمـهـا كـانت
ذات أثر عاطفي. وبـعد انقضاء
فـعـالـيـات 25 من تـشـرين األول
ــرتـــبــطــة بـــإحــيــاء ـــاضي ا ا
الـــذكــــرى الــــســــنـــويــــة األولى
للـحراك  أخـذ عدد من نـاشطي
احلـراك الــقـرار األصـعب الـذي
ــا تــردد وراود الـنــاشــطـ طـا
دون اإلقـــدام عــــلـــيه إال أن مـــا
تـخـلل فـعالـيـات الـذكرى األولى
وصفـها نـشطـاء بأنـها (مـريبة)
وغـيـر مــفـهـومــة كـان له الـدور
األكـــبـــر في اإلقـــدام عــلـى هــذه
ـتمـثلـة برفع اخلـيام اخلـطوة ا
وفض االعتـصام. وفي كربالء 
تــظــاهــر الـعــشــرات من اهــالي
ـطــالـبــة احلـكــومـة احملــافـظــة 
بــضـــرورة االســـراع في أجــراء
انـتـخـابـات مــبـكـرة بـعـيـدا عن
االحزاب والتكتالت السياسية.
ورحــبت غـــرفــة جتــارة بــغــداد
غـلـقة بـإعـادة افـتتـاح الـطـرق ا
وَسْط الــــعــــاصــــمــــة  وعــــودة
الـنـشـاط االقـتـصـادي والـتـبادل
الــــتـــجــــاري ونــــشـــاط حــــركـــة
األسـواق . ورحب رئـيس غـرفـة
جتـــارة بـــغـــداد فـــراس رســـول
احلـــمـــداني في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امس (بـإعـادة افتـتاح
الــطـرق الــتي مــضـى عـام عــلى
إغـالقـــــهـــــا بـــــســــــبب أحـــــداث
االحـتـجـاجـات الـشـعـبـية  ومن
بعدها حظر التجوال الوبائي 
ونــأمل بـإعـادة افــتـتـاح الـطـرق
ــتــبـــقــيــة لــفك االخـــتــنــاقــات ا

وسالسة حركة النقل).

والـــفــنــيــة والـــثــقــافــيــة)  واشــار
الــكــاظـمـي خالل مــؤتـمــر صــحـفي
مـــشـــتــرك مع مـــدبـــولي الى (ايالء
أهـمـيـة قصـوى بـاللـجـنـة العـراقـية
شتركة وتفعيل ـصرية األردنية ا ا

مقرراتها). 
مـن جــــانـــــبه  اكـــــد مــــدبـــــولي ان
ــصــري ســعــيــد بــهـذه (الــشــارع ا
الــزيـارة ونـسـعى العـادة الـعالقـات

القوية ب البلدين).
 واضــــاف انه (تــــمت مــــنــــاقــــشـــة
ساعدة العراق في استعداد مصر 
مـــجـــال الــطـــاقـــة والـــنــقـل وكــذلك
شروعات التي ستحددها وتنفيذ ا
احلـــكــــومـــة الـــعـــراقـــيـــة). ووصل
مــدبـولي امـس الـسـبـت الى بـغـداد
ـتــحـدث بــزيـارة رســمــيـة . واكــد ا
بـــاسم وزارة اخلـــارجـــيـــة أحـــمــد
الـــصــــحـــاف إن وفـــد احلـــكـــومـــة
ــصـريـة الــذي يـتــرأسه مـدبـولي ا
يـضم وزراء ومسـؤولي القـطاعات
وســيــوقـعــون مـذكــرات تــفـاهم في
بـــــــــغــــــــــداد مـع احلـــــــــكـــــــــومـــــــــة
الــعــراقـيــة.وأضــاف الـصــحـاف أن
(تــوقــيـع مــذكــرات الــتــفــاهم يــعــد

تـــعـــزيـــزاً آللــيـــة الـــعـــمل الـــثالثي
ـــشــتــرك بــ بـــغــداد والــقــاهــرة ا
وعــــمــــان ونــــحــــرص عــــلـى هـــذه
اجلــهـود وفق مــصـالـح مـتــسـاويـة
ومـتـشـاركة) مـوضـحـا ان (الـعراق
يــعـمل الـيـوم عـلـى تـنـويع عالقـاته
الـسـتـراتـيـجـيـة مع عـمـقه الـعربي
والســـــيــــمـــــا مع األردن ومـــــصــــر
لـالســـتـــفــــادة من الـــقــــدرات الـــتي
تـتـوافـر عـلـيهـا مـصـر في قـطـاعات
اإلســــكــــان واالعــــمــــار والــــزراعـــة
والـصـحـة والهـدف من ذلك تـعـظيم
الــواردات الــعــراقــيــة والــبــوابــات
االقــتـصــاديـة) وتــابع ان (الــعـراق
ومـصـر اسـتـكمال حـوارات مـعـمـقة
من شـأنـها إعـادة بث الـبـرامجـيات
الـــــتي حتــــسـن الــــتــــواصـل عــــلى
مـسـتوى اخلـبرات وبـنـاء الطـاقات
وتــعــزيــز الــبــيــئــة االســتــثــمــاريـة
ـشـتركـة عـلى مسـتـوى القـطـاع ا
اخلـاصـ في الـبـلـدين وهـذا األمر
ســــيــــفــــضـي إلى شــــراكــــات بــــ
الـقـطـاعـ وسـينـتـهي بـتـسـيهالت
مـــشـــتــركـــة عـــلى كـــفــاة الـــصـــعــد

واجملاالت).
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وقـع الــعــراق ومــصــر  15 مــذكــرة
تــــــفــــــاهـم وبــــــرنــــــامج تــــــعــــــاون
وبـروتوكـوالت في مجـاالت ابرزها
ــائـيـة والــصـحـة ـوارد ا الــنـقل وا
والــبـــيــئــة والــعــدل واالســتــثــمــار
واإلســكــان واإلعــمــار والــصــنــاعـة
الية. وقال بيان امس والتجارة وا
ان (الـعراق وقع  15 مـذكرة تـفاهم
وبـــرنــامج تـــعــاون مع مـــصــر في
مـجاالت مـختـلفـة وذلك في مراسم
رســـمــيــة جــرت بـــحــضــور رئــيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
صري مـصطفى مدبولي ونـظيره ا
حـيث وقّعـا محـضر اللـجنـة العـليا
ــشـتــركـة) ـصــريـة ا الــعـراقــيــة  ا
وتـضـمنت مـراسم احلفل الـرسمـية
الـتـوقيع عـلى (عدة مـذكرات تـفاهم
وبـرنامج تـعاون وبـروتوكوالت في
ــائــيـة ـوارد ا مــجــاالت الــنـقـل وا
والـــصــــحـــة والـــبـــيــــئـــة والـــعـــدل
واالســتـثــمـار واإلسـكــان واإلعـمـار
ــالـيـة). والــصـنــاعـة والـتــجـارة وا
وتـرأس كل من الـكاظـمي ومـدبولي
.وأشاد مـباحثات وفدي احلكومت
الــكـاظــمي في مـســتـهل االجــتـمـاع
بـ(الـعالقـات األخويـة بـ البـلدين
ورغــبــة الــعــراق بــتــطــويـرهــا الى
مـستوى عالقات ستراتيجية تخدم
مـصـلـحة الـبـلدين كـمـا ثـمن موقف
مـصر الداعم للـعراق في حربه ضد

تنظيم داعش).
واعـــرب الــكـــاظـــمي عن (ســـعــادته
بـتـضـيـيف بـغـداد أعـمـال الـلـجـنـة
حـيث سـيتم الـتـوقيع عـلى عدد من
االتــفـــاقــيــات في مــجــاالت الــنــقل
والــصــحـة والــطــاقــة والـكــهــربـاء
والــتـعــاون في اجملـاالت الــعـلــمـيـة
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اخلدميـة مستـمرة). في غضون
ذلك  شــكــلت هــيـئــة الــتــقــاعـد
الـوطـنـيـة جلنـة عـمـل مـشـتـركة
إلجنــــاز مـــــعــــامـالت شــــهــــداء
وجـرحى الـتـظـاهـرات.واشـارت
الهيـئة في بيان تـلقته (الزمان)
امس إنـه ( تـــشــكـــيـل جلـــنــة
مـشتـركة من مـؤسسـة الشـهداء
والــهـيــئــة لـلــعــمل عــلى اجنـاز
مــــعـــامـالت شـــهــــداء وجـــرحى

الــتــظــاهـرات) مــؤكـدة انه (
ـعامالت إكـمال جـزء كبـير من ا
ـستـمـسـكات بـعـد اتـمام كـافـة ا
ـطـلـوبة و اسـتـقـبـال عوائل ا
الـــشــهــداء في مـــقــر مــؤســســة
ــكـــاتــفــة الــشــهـــداء ولــعـــمل 
ـعـامالت اجلـمـيع الجنـاز تـلك ا
وتخصيص الرواتـب التقاعدية
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أعـــرب رئـــيس إقـــلـــيم كـــردســـتــان
نــيــجـيــرفــان الــبـارزاني عـن حـزنه
لــرحـيل مــحـافـظ كـركـوك الــسـابق
. وقــال الـبـارزاني جنـم الـدين كـر
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إن
(رحــيـله نــبـأ مـؤسف وحــزين لـنـا
ولـلـشـعب الـكـردي بـأسره) مـقـدمـاً
عــزاءه الــعـمــيق (لــزوجــة الـفــقــيـد
وأبـــــنــــــائه ولـــــشــــــعب كـــــركـــــوك
وكـــردســـتـــان كـــافــةً) وأضـــاف إن
(كـر قدم شبـابه لثورة كـردستان
وكــان طـبـيـبـاً نــاجـحـاً وواحـدا من
قـوات الـبـيـشـمـركـة الـذين شـاركـوا
فـي ثورة أيلول ومن أشعلوا فتيل
ثــورة كـوالن واعـتـنـى بـالـبـارزاني

اخلـالـد في مـرضه وعـمـل كطـبـيبٍ
فـــــاعلٍ في عـــــمــــله حـــــ كــــان في
أمـريكـا دون أن ينـقطع عن نـضاله
الــسـيـاسي والــدبـلـومـاسي)  كــمـا
عـزّى رئيس حكومة إالقليم مسرور
الـبارزانـي بوفـاة كر بـعد صراع
هـله طويالً في أحد مـع مرضٍ لم 
ــتـحـدة. مــسـتـشــفـيــات الـواليـات ا
ـزيـد من احلزن وقـال الـبارزاني (
واألسـى تـــلــــقــــيــــنــــا نــــبــــأ وفـــاة
ـنـاضل الــشـخـصــيـة الــوطـنـيــة وا
ــعــروف في كـردســتــان وصـاحب ا
) وتـوفى ــواقف جنم الـديـن كـر ا
كـر  بـعد تـعـرضه لوعـكـة صحـية
ـكـتب اإلعالمي مــنـذ أيـام. وأعـلن ا
حملـافظ كـركوك الـسـابق أن ( كر
فـــــــــارق احلـــــــــيـــــــــاة فـي احــــــــدى

ـتـحـدة ـسـتـشـفـيـات بـالـواليـات ا ا
األمــريـكـيـة وســيـتم نـقـل جـثـمـانه
بـناءً عـلى طلبه الـشخـصي ليوارى

الثرى في  كركوك). 

جنم الدين كر
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ية ترمي إلى كوفاكس مبادرة عا
العمل مـع مصنـعي اللـقاحات من
أجل تـمـك الـبـلـدان في مـخـتلف
أنـحـاء الـعالـم من احلـصول عـلى
ــجـرد لــقـاحــات آمــنـة وفــعــالـة 
تـرخــيـصـهــا واعـتـمــادهـا.  وقـال
ــتــحـــدث بــاسم الــوزارة ســيف ا
الـبـدر إنه (سـيــتم تـوزيع الـلـقـاح
) مضـيفـاً أن (هـناك خـطة مجـاناً
لــــتــــوزيـع الــــلـــقــــاحــــات حــــسب
ــوافــقـة األولــويـات لــكن يــجب ا
) وأوضح البدر على الـلـقاح أوالً
أنـه (ســـيـــتـم إعـــطــــاء األولـــويـــة
للقـوات العسـكرية والـعامل في
ـعرضة مجـال الصحـة والفـئات ا
للخطر عنـد توزيع اللقاح والذي
). وحـالـيـاً سـيـتم تـوفـيـره مـجـانـاً
هناك   190 لقـاحاً لـكـورونا قـيد
البحث والتطوير  10 منها فقط
ـرحــلـة الــنـهــائـيـة وصـلـت إلى ا
ـيـة ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا ـا  وفـقً
ـــؤمل أن تــكــون مـــلــيــاري ومن ا
ـياً جـرعـة من الـلـقـاح مـتـاحـة عـا
نــهـــايــة 2021 . ونـــفت روســـيــا
صـحـة تـقـريــر حتـدث عن تـعـلـيق
اخـــتــــبـــارات الـــلـــقـــاح الـــروسي
ـضـاد لـكـورونـا سـبـوتـنـيك  V ا
ـســتـجــد مـؤكــدة أن الـتــجـارب ا
مــســتــمــرة.وقــال مــســاعــد وزيــر
الـــصـــحــــة الـــروسي ألـــيـــكـــسي
كوزنـيـتـسـوف في بـيان امس إن
(اخــــتـــبــــارات الـــلــــقـــاح ال تـــزال
مستمرة) مشددا على أنه (سيتم
حتقـيق مشـاركة  40ألف متـطوع
فـي عـــمـــلــيـــة الـــتـــلـــقـــيح ضـــمن

التجارب).
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
انـــخــفـــاضــا مـــلــحـــوضــا بـــعــدد
ــؤكــدة بـــفــايــروس االصــابـــات ا
كــورونــا  وسط ارتـــفــاع حــاالت
الشفاء واسـتقرار معـدل الوفيات
وقف الوبائي اليومي . واكـدت ا
الـــيـــومـي الـــذي اطـــلـــعت عـــلـــيه
(الــــزمــــان) امس انه ( فــــحص
 12672حالة في عموم مختبرات
الصـحـة في الـعراق  اذ  رصد
 1997اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونا 
وتــســجــيل  2414 حــالــة شــفـاء
واستقرار معـدل الوفيات اليومي

بواقع  48 حالة).
و أعــلــنت دائــرة صــحــة الـنــجف
تــســـجــيل  28 اصـــابــة جـــديــدة
اضية. بكورونا خالل الساعات ا

وذكـرت الـدائـرة في بـيـان أنه (
اجـراء  774 فـحــصـاً مــخـتــبـريـاً
حيث حلـاالت مـشـتـبه بـهـا  192 
 تشـخيص  28 إصابـة جـديدة
بكورونا) واضاف ان (احملـافظة
سجـلت  110 حـاالت شـفاء دون
وفـيـات تـذكـر). وكــشـفت مـنـظـمـة
ـيـة عن تـخـصيص الـصحـة الـعـا
احلـكـومـة الـعـراقـية  170مـلـيون
دوالر لشـراء لـقاح ضـد فـايروس

كورونا.
ـنظـمة في بـيان امس إن وقالت ا
(الــــعــــراق انــــضـم إلى مــــبــــادرة
كوفاكس  لـيكون من أوائل الدول
ــســتـــفــيــدة من لــقــاح كــورونــا ا
ـخـصــصـات بـلـغت ـواطـنــيه و
 170 مــــلـــــيــــون دوالر). وتــــعــــد
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دانت حكومة إقليم كردستان بشدة
الـعـمل الـتـخـريـبي الـذي اسـتـهدف
أنــبــوب تــصــديــر الــنــفـط اخلـاص
بــاالقـلـيـم.و اسـتـهــداف األنـبـوب
ـاضي  ــصـدر لـلـنـفط األربـعـاء ا ا
ـا أدى إلى توقف عـمليـة تصدير
اخلــام. واسـتــنـكـر بــيـان حلــكـومـة
كـردسـتـان العـمل  مـؤكـدا أن (هذه
الـتـصـرفـات سـتـتـسـبب في تـعـقـيد
نـطقـة بـشكل األمـور في اإلقـليـم وا
عـام) وأضـاف الـبـيان أن (حـكـومة
اإلقـلـيم لن تـسـمح وبـأي شـكل من
األشــكـال أن تـتــعـرض مـصــاحلـهـا
لـــلـــتــهـــديـــد واخلـــطــر ولـن تــقـــبل
بـاسـتـهـداف قوت شـعب كـردسـتان
حتت أي ظرف). فيما ذكرت تقارير
صــحــفــيــة نــقال عن قــوات الــدفـاع
الــشـعـبـي وهي الـذراع الـعــسـكـري
حلــزب الـعــمـال الــكـردسـتــاني بـأن
عــنــاصــر احلــزب فــجــروا أنــبــوبـاً
نفطياً في شمال كردستان. وافادت
الـتقاريـر أن (عناصـر احلزب قاموا
يــوم األربــعـاء بــتـفــجــيـر األنــبـوب
الـنفـطي لشـركة بوتـاش في منـطقة
ــديـنـة مـيـردين) بــاغـوك الـتـابـعـة 
مـشـيـراً إلى أن (الـعـمـلـيـة تـسـبـبت
بــإعـطـاب األنــبـوب الــنـفـطي كــلـيـاً
وخـــــــروجه عـن الــــــعــــــمـل). ووجّه
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد

بـزعامة مسعـود البارزاني انتقاداً
حلـزب الـعـمـال  عـادا إيـاه مـصـدر
تـهـديـد ألهـالي كـردسـتـان مـطـالـباً
احلـزب الـذي تـعـدّه أنـقـرة مـنـظّـمـة
إرهـابية بـنقل معـاركه خارج حدود
ـــدن الـــكــردســـتــانـــيـــة ردّاً عــلى ا
تـــصـــريـــحـــات لـــقــادة فـي احلــزب
ـعـارض لتـركيـا نـفت تورطـها في ا
الـتـخطـيط لــعمـلـيــات إرهـابـية في
ـــتـــحـــدث بـــاسم اإلقـــلـــيم. وقـــال ا
احلـزب محـمود مـحمـد في بيان إن
(الـتصـريحات األخـيرة لـقادة حزب
الـعـمـال الـكـردسـتـاني تـظـهـر أنـهـا
حتـمل نـفس الـتـهـديـد والـرغـبة في
خــلق الـتــوتـرات وعـدم االســتـقـرار

وقلب احلقائق).

وكـان مجـلس أمن إالقلـيم قد أعلن
ــاضي تــفــكــيـك شــبــكـة اإلثــنــ ا
مـرتـبـطـة بـحـزب الـعـمـال واعـتـقال
أفـرادها الـبالغ عددهم  12شـخصاً
فـي أربــــيل كــــانت تــــخــــطط لــــشن
هـــجـــمـــات عـــلى دبـــلـــومـــاســـيـــ

وأصحاب رؤوس أموال. الى ذلك 
اعــــلـــنت وزارة الـــنــــفط عن اعـــادة
اســتـئـنــاف ضخ الـغـاز اجلـاف 42
عـــقــدة مـن  الــبـــصــرة الى بـــغــداد
ـثـنى بـعـد عزل ـحـافـظـة ا مـرورا 
ــتـضــرر واسـتـبــداله اثـر ــقـطع ا ا
حــــــادث االنـــــفــــــجـــــار الــــــذي وقع
امـس.وقـال وكـيل الــوزارة لـشـؤون
الــتــوزيع حــامــد يــونس فـي بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (االنـبوب

الـنـاقل لـلـغـاز اجلـاف مـن الـبـصرة
ـــغــذي الـى بـــغــداد  42 عـــقـــدة وا
لبعض محطات الطاقة الكهربائية
كـان قـد تعـرض الى حـادث انفـجار
ثنى ادى الى اندالع  احلريق فـي ا
ـــتــضـــرر مــنـه حــيث فـي اجلــزء ا
تـمكـنت  الفـرق الفـنيـة والهـندسـية
مـن الـــســـيـــطـــرة عــــلـــيه واتـــخـــاذ
االجـــراءات الالزمـــة  بـــاســتـــبــدال
تـضرر واستـئناف عـملية ـقطع ا ا
الــــــضـخ فــــــيه مـن جــــــديــــــد خالل
مـعربـا عن امله الـساعـات القـادمة)
(فـي اجناز عـمـليـة اصالح وتـاهيل
ــتـضــرر بـوقت قــيـاسي االنــبـوب ا
واعــــادة عــــمــــلـــــيــــة الــــضخ خالل
ـقــبــلـة) مــشــيـرا الى الــســاعــات ا
(تـشـكـيل جلـنـة فـنـيـة لـتـحـقـيق في

مالبسات احلادث). 
28 وتــــــــوفى طــــــــفالن واصــــــــيب 

شخصاً بانفجار االنبوب.
 واوضـح بـيـان امس أن (انــفـجـاراً
حــصل داخل احـدى أنـابـيب الـغـاز
الــنـاقـلــة في مـنــطـقـة الــنـجـمي في
قــضـاء الـرمـيـثــة بـاحملـافـظـة  أدى
إلـى وفـــاة طـــفــــلـــ وإصـــابـــة 28
شــخـصـاً من بـيـنـهم 9 مـن احلـشـد
ــعـــســكــر خــلــفــيــات الــلــواء 44
ـــصــابـــ الـــبــقـــيــة مـن اهــالي وا
ـنطـقة كـموقف أولي)  وأضـافت ا
أنـه (ما زالت اسبـاب االنفجـار غير
مـــعــروفـــة واجلــهـــود مــســـتــمــرة

للسيطرة على النيران).
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ثنى ≈½U−H—∫ النيران تندلع في انبوب الغاز بعد انفجاره في محافظة ا U³—»…∫ جانب من مباراة الطلبة والصناعات الكهربائية

11

W b)«  UŽÒuD²   UłUO²Š≈ wÒ³K¹ “«e³ «
rEŽ_« ÂU ù« l U−Ð

WK UJ « W öF « nD ð W³KD «

 …—U )UÐ n−M « V UFð WOFO³D² «Ë
5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

جنح فريق الطلبة بكرة القدم في
حتقـيق فوزه األول امس الـسبت
متاز للموسم بالدوري العراقي ا
احلالي بـتغـلبه عـلى الصـناعات
الـكـهـربائـيـة بـثالثـيـة نـظـيـفة في
ـباراة الـتي اقـيـمت عـلى مـلعب ا
الــصــنــاعــة  ضــمن مــنــافــســات
اجلـولـة الـثـانـيـة . وشـهـد الـلـقاء
سيطرة االنيق بـالطول والعرض

عــلى مـجــريـاتــهـا حــيث انـتــظـر
حتى الدقيقة  26 ليسجل الهدف
األول عن طــريق مــحــمــد جــفــال
لـيـنـتـهي الـشـوط األول علـى هذه
الـنــتـيـجــة وفي الـشــوط الـثـاني
اسـتـطـاع األنــيق ان يـزيـد الـغـلـة
بــتــسـجــيــله الــهــدف الـثــاني عن
طـريق مـظهـر احـمـد في الـدقـيـقة
65  ليعود مـحمد جـفال ويسجل
الـهـدف الـثـالـث لـفـريـقه والـثـاني
الـشــخـصي له في الــدقـيـقـة 69 

وبهـذا الـفوز رفع األنـيق رصـيده
الى الـــنـــقـــطــة  4بـــيـــنـــمــا بـــقي
الـــصــــنــــاعــــات من دون نــــقـــاط.
وحلـــســـاب ذات اجلـــولـــة قـــررتْ
ــســابــقــات في الــهــيــئـة جلــنــة ا
الــتـطــبـيـعــيـة عــد فـريق الــنـجف
خـاسـراً أمـام فــريق نـفط الـوسط
ــبــاراة (3- صــفــر) بــنـــتــيــجــة ا
اســـتــنـــادا لــلـــفــقــرة 13/ (أ) من
سابقات ادة الثانية من نظام ا ا
2021/2020 الــتـي تــنـص عــلى
إذا تـــــأخـــــر الــــــفـــــريق عـن وقت
ـبــاراة األصـلي بـ (15) دقـيــقـة ا
يُعد الفريق خاسراً (3- صفر). 
ومن جهة اخرى حقق فريق ريال
مدريد انـتصـارًا عريضًـا بنتـيجة
(1 -4 خالل مـواجـهــة هـويـسـكـا
فـي إطــار مـــنـــافـــســـات اجلـــولــة
الــثـامــنـة من الــلـيــجـا لــيـواصل
سلسلـة االنتصارات احملـلية بعد
ـــاضـــيـــة الـــفـــوز في اجلــــولـــة ا
بالكالسيكو. وسجل أهداف ريال
مـدريــد هـازارد فـي الـدقــيـقـة 40
45 ـا هدفـ في الدقيـقت وبنز
و 90 وفــــيـــدي فـــالــــفـــيـــردي في
الـدقـيـقـة 54 بـيـنـمـا سـجل هـدف
هــويـــســكــا دافــيــد فــيــريــرو في
الـدقـيـقة 74 . وبـهـذا االنـتـصار

رفع ريال مـدريـد رصـيده إلى 16
نقطة في صدارة جدول الترتيب
بينما جتمد رصـيد هويسكا عند

ركز الثامن عشر.  5 نقاط في ا
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االحـتـيـاط.وفـتــحت مـديـريّـة الـشـؤون
ساجد لتوفير ملجأ الدينيّة التركيّة ا
ـــمـن فـــقــــدوا مـــنــــازلـــهـم نـــتــــيـــجـــة لِ
الـكــارثـة.ووفّـرت الــبـلــديـة خــيَـمًـا في
مــــتـــــنــــزّه صـــــغــــيـــــر الســــتـــــقــــبــــال
تـضـررين.وأظـهـرت مـشـاهـد نُـشرت ا
عـلـى مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
يـاه جتـتـاح شوارع إحـدى الـبـلدات ا
الــقـريــبــة من إزمــيــر بــســبب ارتــفـاع

مستوى مياه البحر على ما يبدو.
وتـصــاعــدت سـحب غــبــار أبـيض من
ديـنـة حيث انـهارت مخـتلف أنـحـاء ا

باني. ا
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وبث التلفزيون مشاهد لعناصر إنقاذ
يساعدهـم األهالي وكالب مدرّبـة فيما
ـنـاشــيـر لـشقّ كـانـوا يــسـتـخــدمـون ا
سبل ب ركـام مبنى من سـبع طبقات
واقع انهـار جـرّاء الـزلـزال.في أحـد ا
رل من تمكّن وزير الـزراعة بكـر باكد
إجـــراء اتّــــصـــال هــــاتـــفي مـع فـــتـــاة
مـحــاصـرة حتت األنــقـاض.وقــال لـهـا
ـصـوّرة ـشــاهـد ا حـسـبـمــا أظـهـرت ا
"نـريــد مــنكِ احلــفــاظ عــلى الــهـدوء...
سـنــحــاول رفع الـكــتــلـة االســمــنـتــيّـة
والـوصـول إلـيك". وقـال تـلـفـزيـون "إن
تي فـي" إنّ مــــــا يـــــصـل إلى ســــــتّـــــة
ـوقع بــيـنـهم أشـخـاص عــلِـقــوا في ا
أحـــد أقـــارب الــــفـــتـــاة.وفـي جـــزيـــرة
ســامـــوس الــيـــونــانـــيّــة قـــرب مــركــز
الـزلــزال هــرع الـنــاس إلى الــشـوارع
مذعـورين.وقـال نـائب رئـيس الـبـلـديّة
يورغـوس ديونيـسيـو "عمّت حـالة من

الـــــفــــوضـى. لم نـــــشـــــهــــد شـــــيـــــئــــا
دنـية كهـذا".وطلـبت وكالـة احلـمايـة ا
الـيــونــانــيــة من أهــالي ســامـوس في
رسالة نصية "البـقاء في العراء بعيدًا
من األبـنـيـة".والـعالقـات بـ الـبـلـدين
اجلـــارين مـــتـــوتّـــرة تـــاريــخـــيًّـــا رغم
كـونــهــمـا عــضــوين في حــلف شــمـال
األطــلــسي.لــكنّ الــكــارثــة أطــلــقت مــا
ــــراقــــبــــون عـــــلى الــــفــــور وصــــفـه ا
بـ"دبلـومـاسـيـة الزالزل" بـعـدمـا أجرى
وزيــرا خـــارجــيــة الـــبــلــديـن اتــصــاال
هــاتـــفــيـــا تاله اتـــصــال بـــ رئــيس

أجـــرى رئـــيـس الـــوزراء الـــيــــونـــاني
كـيـريـاكـوس مـيـتـسـوتـاكـيس اتّـصـاالً
هـاتــفــيــاً نــادراً مع الــرئــيس الــتـركي
رجب طيّب إردوغـان لتـقـد التـعازي
شخـصًا والدعم.وفي تـركـيـا لقي 24 
حــتـــفــهـم وأصــيب 800 وفق وكـــالــة
إدارة الـــكـــوارث الــــتـــركـــيــــة.أمّـــا في
الـيـونـان فـلـقي مـراهـقـان حـتـفـيـهـمـا
ـدرسـة في عـنـدمـا كـانـا عـائـدين من ا
جـزيــرة سـامــوس حــ انـهــار جـدار
وفق مــا أفـــاد تـــلــفـــزيــون "إي ار تي"
العام. وأصيب تسعة أشخاص وأُبلِغ
عن أضرار مادّية.لكنّ غـالبيّة األضرار
في تـركـيــا سُـجّـلت في مــديـنـة إزمـيـر
ومحيطهـا والبالغ عدد سكّـانها قرابة
ـديـنـة أيـضًا  3ماليـ نـسـمـة. وفي ا
ــبــاني الـــســكــنــيّــة عــدد كــثــيـــر من ا
الشـاهـقة. وأظـهرت مـشـاهد الـتـقطـها
تلفزيـون "إن تي في" من اجلَوّ مباني
ــديـنــة. وفـي بـايــرقــلي مــدمّـرة فـي ا
ــنـقـذون عــلى رفع أقـسـام من يـعـمل ا
ـنهـارة عـبر رافـعات وسط اجلدران ا
ـــتـــواصل لـــلـــمـــطــارق الـــضـــجــيـج ا
ـديـنة الهـزازة.وأشـار رئـيس بـلـديّـة ا
تـونــتش ســويــر لــشــبــكـة "سي ان ان
تـورك" إلى انــهــيـار 20 مـبــنى وقـال
ــســـؤولــون إنّــهـم يــركّـــزون جــهــود ا
اإلنقاذ في 17 منـهـا.وتوحي مـشـاهد
الـدمـار بـاحـتـمـال ارتـفـاع احلـصـيـلة.
وعـمـد أحـد مــسـتـشـفــيـات إزمـيـر إلى
إخــراج عــدد من مـــرضــاه والــبــعض
مـنـهم عـلى أسـرّة طـبّـيّـة مع جـرعـات
أدويـــة إلـى الـــشــــارع عــــلى ســــبـــيل
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اجملـتــمــعــيــة . وقـال وزيــرالــصــحـة
والــبـيــئــة الــدكــتــور حــسن مــحــمـد
الـتـمـيمـي في بـيـان تـلـقتـه (الـزمان)
امس ان (احلـمالت الـتي سـتقـام كل
يوم جـمـعـة من قـبل دائـرة الـتـوعـية
واالعالم الـبـيـئي والـفـريق االعالمي

الــطـــبي تـــتـــضــمـن الــعـــيــادة
تنقلة  والتي تديرها الطبية ا
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نفـذت وزارة الصـحـة  حمـلـة توعـية
طبـيـة اسـبـوعيـة ( الـعـيادة الـطـبـية
ركز الـثقـافي الكائن تنـقلـة ) في ا ا
ـــتــــنـــبـي الـــتــــابع الى في شــــارع ا
محافظة بغداد للتوعية الوقائية من
 فــايــروس كــورونــا بــالــتــعــاون مع
مـــنــظـــمـــة يـــونـــســـيف والـــشـــرطــة

Z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق  
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الـــــوزراء الـــــيـــــونـــــانـي والـــــرئـــــيس
الـتـركي.وكــتب مـيــتـسـوتــاكـيس عـلى
تويتر "مـهما كانت خالفـاتنا في هذه
األوقــــات شــــعــــبـــنــــا بــــحــــاجــــة إلى
الـتــكـاتف".وردّ إردوغــان في تـغــريـدة
"شــكــرا لك الــســـيّــد رئــيس الــوزراء".
وأضاف أن "إظهـار جارت للـتضامن
خالل األوقـات الـصـعـبـة أعـلى قـيـمـة
من أشــيـاء كــثــيــرة في احلــيــاة". أمـا
فرنسا التي تدور خالفات بينها وب
تـــركـــيـــا حـــول عــــدد من الـــقـــضـــايـــا
وهــاجــمــهــا إردوغـــان عــلى خــلــفــيــة
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في الـلـقـاء الــصـحـفي الـذي أجــريـته مـعه في عـام 2008 قــال رئـيس الـوزراء
قراطية من غير أحزاب )  على هدي : ( ان ال د الـسابق السيد عادل عبد ا
ـقـراطيـة  وانـهـا تـثري اعـتـبـار ان الـتعـدديـة احلـزبـية مـظـهـر من مـظاهـر الـد
ضامـينها السـياسية واالجتـماعية واالقتـصادية  كما قـراطية  التـجربة الد
قـراطيـة من االنتـهاكات الـتي تتـعرض لـها  لكن انهـا ساتـر متـ يحمي الـد
قـراطيـتنـا كـانت حزبـية مـارسـة أثبـتت ان الرصـاصـة التي أصـابت قلـب د ا
بامـتياز ..  فقد تفـاعل العراقيون مع هذه الـتجربة في بداياتـها وحتمسوا لها
 وحتـدوا جميع أشـكال االرهاب في سـبيل جتسـيدها علـى أرض الواقع عبر
مـشــاركـاتـهم في االنــتـخـابـات االولى والــثـانـيـة  وأدلـوا بــأصـواتـهم حلـسـاب
ا األحزاب الـتي ظنوا انهـا تعبر عن تـطلعاتـهم ومشاغلـهم  لكنهـم أحبطوا أ
احـباط في السنوات الالحقة  اذ اتضح ان الكثير من هذه األحزاب ال حتمل
هـمـا وطـنـيـا حقـيـقـيـا  وان صـراعهـا عـلى الـسـلـطة لـم يأت لـتـطـبـيق مـشاريع
ـاضي  بل لتـحـقيق مـصالح لالرتقـاء بـالبالد وتـعـويضـها عـمـا خسـرته في ا
ـكاتب االقـتصـادية شخـصـية وحـزبيـة ضيـقـة  بداللـة حتاصص الـوزارات وا
فـيـهـا  مـا يـعـني انـها غـيـر مـبـدئـيـة ولـيسـت أميـنـة  وال تـتـحـلى بـروح وطـنـية
تقـتضيها قيـادة البلدان  وان والءها لـلعراق مشكوك فـيه  فمصالح األجنبي
ـصالح الـوطنـية  وفي ضـوضائـها ضـاع صوت الـقوى مفـضلـة لديـهـا على ا
الوطـنية اخملـلصـة  وتعـذر عليـها مـنافـستهـا التكـائها عـلى غربـاء يديـنون لهم
ذهبي  وتكدّس السالح في مـشاجبها  وعدم بالـوالء السياسي والديـني و ا
تـوانيـهـا عن اسـتـخـدامه في حـال تـهـددت مـصـاحلـهـا  ولـكل ذلك فـان وجود
قـراطـية سـليـمـة  بل قد تـكون األحزاب لـيس بـالضـرورة داللـة على وجـود د
معوال لتهد بناءها وتشويه رسالتها النبيلة  كل هذا صار واضحا ومعلوما

ل . للعراقي واحلديث فيه تكرار 
لـقـد أثـبـتـت الـتـجـربـة ان جل أحـزابـنـا بال مــضـامـ اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة
ستقبل الذي تريد له التحقق وسيـاسية   وليست لديها صورة واضحة عن ا
ـكن لـلـعـراقـيـ الـتـحـرر مـنـهـا  وابـعـادهـا عن ـا األمـر كـذلـك فـكـيف   وطـا

قراطي  وهيمنتها على السلطة . سار الد التحكم با
وفي سـبــيل ذلك ســلك الــعــراقـيــون مــخــتـلف الــســبل لــلـتــحــرر  وتـمــســكـوا
قـراطية بوصفها قراطيـة في سلوكهم حرصا مـنهم على الد باخلـيارات الد
دنية  فـعلى خجل وخوف ومنذ وقت مبكر تظاهروا طريـقا آمنة لقيام الدولة ا
 لكن تـظـاهـراتـهم قـوبلـت بيـد من حـديـد كـانت أبـعد مـا تـكـون عن الـفـاسدين
الـذين ويتباهون بـفسادهم  ويتـحدثون عنه صـراحة في وسائل االعالم وكأنه
شـطارة وذكـاء  من دون أن يـقـول لـهم أي من الذيـن وليـنـاهم الـقـيادة الـعـلـيا

(من اين لك هذا?). 
ويتـسـاءل العـراقيـون عن األسبـاب التـي حتول دون مـباشـرة صاحب الـسلـطة
حاسـبة الفـاسدين بـالرغم من حجم الـدمار الـذي أحلقوه بـالعراق  األعلـى 
قـدورها تخليصنـا منهم  لكن التزوير وقبل الـتظاهر توهمنـا ان االنتخابات 
وأفـواه الـبـنـادق جـاءت بهم ثـانـيـة  بـيـنمـا ابـعـد الـوطنـيـون  حـتى بـلغ الـيأس
ـقراطـي اغلـقت بـوجـوههم  بالـنـاس مـبلـغـا أشـعرهـم ان أبواب الـتـغـييـر الـد
ـشـاركــة في االنـتـخـابـات االخـيـرة .  وفي حلـظـة فـعـزف ثالثـة أربـاعـهم عن ا
تفـاعل فيهـا القنوط وانـعدام اخلدمـات وازدياد البـطالة وفقـدان الثقـة بالعـملية
دنيـة  انفـجرت انتـفاضـة اكتـوبر  وأقنع السـياسـية  وتالشي حـلم الدولـة ا
هولـها وبطولة شبابها ونـهر الدم الذي سال فيها القـريب والبعيدين انها حد
ـ  عالـم الفسـاد والعـمالـة لألجنـبي وعالـم استعـادة الوطن  فاصـل ب عا
فـقـيـل ان مـا بـعـدهــا لـيس كـمــا قـبـلـهــا  لـكن الـذين لـم يـسـتـحــوا من الـبـشـر
والتـاريخ وما جادت به االنتـفاضة من قيم وطـنية  عادوا ثـانية لتـفصيل ثياب
القـادم من األيام على مقاسـاتهم  ومن هنا ستـبدأ الكارثة  عـندما تمنح هذه
القـوى نـفسـهـا صالحيـة تـشريع الـقـوان االنـتـخابـية  فـهي ال تـمثل
الـشعب حـقـيـقـة بـداللـة االنـتفـاضـة  ولـيس لـديـهـا نـكران
لـلـذات  ولم تـتجـرد من الـسالح وال تـؤمن بـقـيم الـدولة
ـصـاحلـها  كل ذلك ـدنـية  وتـلـوي أعـنـاق القـوانـ  ا
يــؤكـد ان االنــتــخـابــات الــقـادمــة لن يــفـوز فــيــهـا غــيـر

الفاسدين  واخلاسر األكبر فيها هو الشعب .    

W∫  مجلس النواب خالل احدى جلساته برئاسة محمد احللبوسي Kł

ـصـدر ( مـسـؤول) بـشـأن مـوضـوع ضـحــكت ُ كـثـيـرا  وانـا اقـرأ تـصـريـحـا 
االقتـراض لتمويل الـعجز احلكومي  بـأن االقتراض هذا الشـهر  والذي يليه
ـتـقـاعـدين والــرعـايـة االجـتـمـاعـيـة ـوظــفـ وا  سـيـقــتـصـر عـلى دفع رواتب ا
وتكـالـيف االدويـة  والى استـيـراد مفـردات مـواد " الـبطـاقـة التـمـوينـيـة "  وقد
اضحـكتني عبارة ( مفردات البطاقة التـموينية)  ... فهل ما زالت هذه البطاقة
ــفـعــول  وهل ان وزارة الـتــجـارة  مــسـتــمـرة في تــقـد خــدمـاتــهـا ســاريـة ا
للـمواطـن في تـوفير الـغذاء لـهم   بيـنما نالحظ ان الـصحف والـفضـائيات 
نـاطق واحملافـظات  يـؤكدون فـيها واطـن  من مـختـلف ا تقـدم لقـاءات مع ا
ان هـذه الـبـطـاقـة  مـاتت سـريـريـاً  عـدا اعـداد يـتـيـمـة من زيـت الـطـعـام والرز

والطح والسكر  تًقدم ب مدة واخرى ..
الـيس من حقي ان اضـحك  في مجـلس فاحتة هـذه البـطاقـة التي كـانت يوماً

محل اعجاب العالم في مواجهة احلصار الظالم الذي شهده العراق ?
اظنـكم تـعـطـوني احلق في ذلك  فـبعـد ان كـانت هـذه البـطـاقـة صورة نـاجـحة
واطـنيهـا  وكانت تـضم اكثـر من عشرين للـتكـاتف االجتـماعي تقـدمه الدولـة 
مــادة  ضـروريـة  لألســرة والـطـفـولــة   اصـبـحت االن مــحط تـنـدر لــفـقـرهـا
سؤول لم وهشـاشة نوعيتهـا .. واالشد ضحكاً  وهو ضحك كـالبكاء  ان ا
يـكـفـوا من الـتـصـريـحـات بـان هـذه الـبـطـاقـة  (سـتـشـهـد) تـطـورا في الـنـوعـيـة
ـواطـنون  ان هـذه التـصريـحات مـجرد والكـميـة  وتـمر االشـهر  فـيكـتشف ا

كالم في شبكة الوعود الكاذبة !   
لـقـد غـاب عن اذهـان الـبـعض  ان الـعالقـة الـوطـيـدة ب الـوعـود في تـصـريح
ثـابة سـؤول  اعالمي واحلـرب النـفسـية  هـي عالقــة اجلــزء بالـكل فوعـد ا
ثـابة الكل وقـد اتفق علمـاء االجتمــاع واخملتصون اجلزء واحلـرب النفـسية 
والبـاحـثون  واالعالمـيون عـلى أن الوعـود التي لم تـتحـقق تعــد أحـد أسـاليب
االنتـكاسات اجملـتمعيـة  مثلهـا في ذلك مثل الدعـاية وغسل الدمـاغ أو افتعـال

الفـ واألزمات وغير ذلك من األساليب الكثيرة.
علـينا االنتباه للوعـد الذي نطلقه  كون الوعد الـكاذب  ينتج عنه ازمة ثقة ب
واطـن وب من ينطـقها  وشخـصيا انـا حزين على مسـؤول يطلق وعدا  ال ا
يـتحقق  وحزين على مواطن يسمع بوعود هي هواء في شبك  فمن وعد مرة

ولم  يف  ال يصدق ابدا  حتى لو صدق ! 
ان من مثل هـذه التصـريحات شـبيهـة بالشعـارات الفضـفاضة ومـجموعة من
االقـوال الـزائـفــة   وهي واحـدة  من األكـاذيـب الـتي انـطـلـت عـلى اجملـتـمع ..
فـعـنـدمـا تـكـون الـقــرارات عـشـوائـيـة والـشـعـارات مـزيـفـة والـضـمـيـر غـائـبـا
والفـساد منتشرا والصواب مشوها والطرق ملتوية ..فإن
ـسـؤوليـة  هو حـديث سـراب في مـخيـلة اي كالم عن ا

مريضة !
آسف جـدا  ال زلت اضـحك .. فال اعتـقـد ان البـطـاقة

التموينية ما زالت .. قائمة !

ـــــنـــــشــــورات فــــضـال عن تـــــوزيع ا
عقمات  طبوعات والكمامات وا وا
وارشـــــادات صــــــوتــــــيـــــة مـن خالل
ـتـنـقـلـة الـتـابـعـة لـدائـرة االذاعـات ا
الــــتـــــوعـــــيــــة واالعـالم) . واضــــاف
الـــتــــمـــيــــمي ان (الـــوزارة تــــســـعى
ـيداني ضـاعفـة اجلهـد التـوعوي ا
كـثف اضافـة الـى اجلهـداالعالمـي ا
الـــذي تـــقـــدمـه الـــوزارة لـــتـــوعـــيـــة
) مؤكـداً ان الـتـعـاون مع ـواطـنـ ا
محـافظـة بغـداد مسـتمـر في جوانب
عـدة). من جـانـبه قــال مـحـمـد جـابـر
العـطا  مـحافظ بـغداد ان (احملـافظة
تكـرس كل امـكانـيـاتـها من اجل دعم
واجهـة اجلائحة بـاعتباره الوزارة 
جهـداً وطـنيـا يـخدم ويـحـفظ سالمة
) .وتــأتي هــذه احلـمالت ـواطــنــ ا
سـؤوليـة االجتـماعـية انطالقـا من ا
التي تبنـتها وزارة الـصحة والـبيئة
/ دائـرة الـتـوعـيـة واالعالم الـبـيـئي
مـنـذ بـدء جـائحـة كـورونـا فـي اطار
خـطـة تـعــاون مـشـتـركــة وضـعـتـهـا
الوزارة مع  اجلـهـات ذات جملـابـهة

خطر فايروس كورونا.

مـجـمـوعـة من االطـبـاء االخـتـصاص
ويتم من خاللها اجراء مجموعة من
  الـفـحــوصـات لـلــراغـبـ وتــنـظـيم
مـــحــــاضـــرات مـــبــــاشـــرة جلــــمـــيع
احلاضرين للتوعية والوقاية وطرق
العالج  في مواجهة جائحة كورونا
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{ بايـرقلي (تـركيا)),أ ف ب) - حاول
عمّـال إنقـاذ مـساء اجلـمـعة إزالـة كتل
ـنهارة غـرب تركيا بـحثًا عن باني ا ا
ناج إثر زلزال قوي خلّف 26 قتيالً
عـــلى األقلّ و800 جـــريح فـي الـــبالد
وفي الـــــيـــــونــــان اجملـــــاورة.وحــــاول
حـافظـة إزمير منقـذون في بايـرقلي 
شقّ طــريـق بــ أنـــقــاض مـــبــنى من
ســبع طـــبــقـــات طــالـــبــ فـي بــعض
ــوجـودين األحـيــان من األشــخــاص ا
كان الـتزام الـصّمت في مـحاولة في ا
لـلــعــثــور عــلى نــاجــ وفق مـا روت

صحافية من وكالة فرانس برس.
ــسح اجلــيــولـوجي وأفـادت هــيــئــة ا
األميـركـيـة بـأنّ شدّة الـزلـزال بـلغت 7
درجات وسُجّل قـبيل الـساعة 12,00
ت غ في بحر إيجه جنوب غرب إزمير
ثـالث أكـبـر مـدن تـركـيـا وقـرب جـزيرة

ساموس اليونانيّة.
‰«e “ ÀËbŠ

وتسـبّب الـزلـزال بـتسـونـامي مـحدود
دّ في جزيرة ساموس بـبحر إيجه و
بــــحــــري أغـــــرق شــــوارع في إحــــدى
الـــبـــلـــدات عـــلى الــــســـاحل الـــغـــربي
لتـركـيـا.كـان غـوركـان خان (32 عـاما)
يـقـود دراجــته الـنــاريـة عـنــدمـا حـدث
الزلـزال وقـال "شعـرتُ بـالـرعب ليس
من أجلي بـل من أجل زوجـتي وابني
(...) قــلت لــنــفـسـي +لن يــنــتـهـي هـذا
أبــدا+. شــعــرت بــأنّـه اســتــمــرّ عــشــر
دقائق".وانبـثقت عن الـكارثة انـفراجة
دبــــلــــومـــاســــيّــــة بــــ اخلــــصــــمـــ
تضرّرين من الزلزال إذ التاريخيّ ا
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واجه مقترح قانون معادلة الشهادات
العـلـميـة سـيل من االنـتقـادات واتـهام
ــان بــتــفــصــيل الــقــوانـ عــلى الــبـر
صـالح والـرغـبة بـعـيدا عن مقـيـاس ا
الـرصــانـة الــعــلـمــيـة وسط اعــتـراض
نقابي ووزاري على االلية التي صوت
عــلــيــهــا دون الــرجــوع الى اجلــهــات

عنية بذلك.  ا
ــادة 12 من ـــيــون ان (ا وقــال اكــاد
القـانون التـي تسمـح العضاء مـجلس
النواب والوزراء ونظـرائهم بالدراسة
اثنـاء الـتكـلـيف بـاخلدمـة أتت بـتوجه
جديـد يـخـالف تـوجه هـيـئـة الرأي في
سـتقـر عليه مـنذ عام مجلس الـدولة ا
2013 كـمـا ان الـقــانـون اجـاز اعـادة
الــنــظـــر بــالـــشــهــادات الـــتي رفــضت
دة سنة واحدة فقط معادلتها سابـقا 
وال نــعــلـم احلــكــمـــة من هــذا اجلــواز
ــادة ــدة الــواردة في ا الــقــانــوني وا
13) مــــؤكـــــدين ان (هـــــنــــاك بـــــعض
الحظات الـتي سجلت عـلى مشروع ا
الـــقـــانــون مـن خالل االطالع عـــلـــيه ,
حـيث لم يــتم مــراعـاة الــتـســلـسل في
ـواد بـاالضـافـة الى انه لم يـدقق من ا
اجملـلس وفـقـا لـلـسـيـاقـات الـقـانـونـية
عتمـدة في تدقيق مشـاريع القوان ا
لــذا جنـــد فــيـه الــكـــثــيـــر من اخـــطــاء

الصياغة واللغة.
WMOF   UÝUO

ولـــفـــتـــوا االنـــتــــبـــاه الى ان (بـــعض
نـــصـــوص الـــقـــانـــون فــــصـــلت عـــلى
قــيـــاســات مـــعــيـــنــة وادخـــلت عـــلــيه
نـصــوص العالقــة بـالــقـانــون فــمـثال
ـادة  12سـمح نص الــبــنـد اوال مـن ا
لـلـمـوظـف الـذيـن يـشـغلـون مـنـاصب

للـدراسة االمـر الدي سـيـنعـكس سلـبا
على الرصانة العلمية) ,وشددوا على
الــقــول ان (الــقــانــون ســيــســمح لــكل
سـؤولـ بـاحلصـول عـلى شـهادات ا
عليا من جامعـات غير رصينة  ,اذ ان
قيام اجمللس بـهذه اخلطوة غيب رأي
ــعــنــيـة الـوزارة الــتي تــعــد اجلــهـة ا
بالشـهادات فكـيف  تشريع الـقانون
دون مـروره بــضــوابط الــتـشــريع هي
االقـــتــــراح ثم االحـــالــــة من مــــجـــلس
الـوزراء اوال أم لــدى مـجـلـس الـنـواب

صالحية التشريع مباشرة ?).
Í—«“Ë kH%

وســجـــلت وزارة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
والبحث العلـمي حتفظهـا على طريقة
تمـريـر الـقـانـون الـذي كـان يـنـبغي أن
تـــــراعـي رأي الـــــوزارة اخملـــــتـــــصـــــة

عنية. ودوائرها ا
 وقـــالت الـــوزارة فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امـس (تــعــرب مـــؤســســات
التـعـلـيم الـعالي عن قـلـقـهـا من بعض
ـؤشرة في مـ الـقانـون التي واد ا ا
ـؤسـسات ال تؤسـس سيـاقـا رصـيـنـا 
الــدولـة فــضـال عن خــفــوت ونــكـوص
سؤولـة عن تقييم الفلسـفة العـلميـة ا

الشهادات ومعادلتها).
ــبـدأ الـتــكـامل واضـاف انه (مــراعـاة 
ب السلطات فإن الوزارة قد فاحتت
مـجلـس النـواب بـشـأن عـدم قـنـاعـتـها
رسـمـيـا بـالـذهـاب الى تـشـريع قـانـون
بـهــذا الــصـدد وأرســلت الى مــجـلس
الـدولـة مـقــتـرحـا لــتـعـديل تـعــلـيـمـات
أسس مـعـادلـة الـشـهـادات والـدرجـات
العلمية منعـا ألي تقاطع بالتشريعات
ـنـظــمـة لـعـمل مــؤسـسـات الــتـعـلـيم ا

العالي والبحث العلمي). 

ـيـ الـعـراقـي وعـدت نقـابـة االكـاد
دروسة بعض فقـرات القانـون بغيـر ا
الـتي سـتـنـطـوي عـلى عـواقب لم تـأت
ـشـرع . وقــال الـنـقـابـة في عـلى بـال ا
ــان بــيــان امس (كــان االجــدر بــالــبــر
االســـتــمـــاع ألصـــحـــاب الـــشــأن قـــبل
الـشـروع بـالتـصـويـت علـيـه كـما وان
ـــعــادلــة وســلب حق تــعــدد جــهــات ا
ـسـؤولـة عن الـوزارة كـونـهـا اجلهـة ا
منح الـلـقب العـلـمي ال يوجـد له مـثيل

ــا يـجـعل الـتـدرج في الـعـالم اجـمع 
ي فـي مؤسـسـاتـنا اجلـامـعـية األكاد

في مهب الريح). 
اضي على ان االربـعاء ا وصوت البر
مــقـتــرح قــانــون مــعـادلــة الــشــهـادات
والــدرجـــات الــعــلـــمــيــة. وقـــال بــيــان
ــان شــرع هــذا لــلــمـــجــلس إن (الــبـــر
الـقـانــون إسـتـنــاداً ألحـكـام الــدسـتـور
الذي عـزز مـركـز الـتـعـلـيم كونـه عامال
أســاســيــا ومـــهــمــا لــتـــقــدم اجملــتــمع

عــلـــيـــا بــاحلـــصـــول عــلـى الــشـــهــادة
باسـتـثـنـاء من الـعمـر وهـذا يـتـعارض
مع التـشـريـعـات الـنافـذة ومع طـبـيـعة
ــلـقـاة عــلى هـذه الـفــئـة الـتي ـهـام ا ا
يـفــتــرض مـنــهم الــتــفـرغ العــمــالـهم),
ـيون ان (الـبنـد ثانـيا واوضح االكاد
ــــادة الــــذي اجــــاز مــــنح من نــــفـس ا
وظـف في االلقـاب العـلـميـة لعـمـوم ا
الـدولــة مــتــعــارضــا مع قــانـون وزارة
التـعـليم الـعـال كمـا الـزم البـنـد ثانـيا
ــعــادلـة ـادة 13 من الــقــانــون  من ا
الـــشـــهـــادة من دون اجـــازة دراســـيـــة
واضاف فـقـرة الى عـجـز البـنـد خـطرة
العالقــة لــهــا بـالــقــانــون بــاحــتــسـاب
ـذكــورة لــكـافــة االغـراص الـشــهــادة ا
للحاصل عليها قبل نفاذ القانون اي
باثر رجعـي ولفئات مـحددة فضال عن
ــادة 2 اعـــطــاء الـــبـــنـــد ثـــالـــثــا مـن ا
ـــعـــادلـــة الـــصالحـــيـــة لـــلـــجـــهـــات 
الشـهـادات التـدريـبيـة من دون قـيد او

شرط ).
ـــــــــادة  11من واشــــــــــاروا الـى ان (ا
القـانـون شـرعت الـدراسـة عن بـعد من
ـادة 16 من دون اقــامـة  ,وصــادرت ا
القـانـون صالحيـة رئـيس اجلمـهـورية
ـصـادقـة عـلى مـشروع الدسـتـوريـة بـا
الـقـانـون حـيث نــصت عـلى نـفـاذه من
تـاريخ الــتــصـويت عــلــيه في مــجـلس

النواب).
ـيــون ان (الـبـنـد رابـعـا وتـابع االكـاد
ادة 6 من الـقـانــون قـلـصت مـدة من ا
االقــامــة لـــلــحــصــول عـــلى الــشــهــادة
وجـعـلـتـهـا مـنـفـصـلـة او مـتـصـلـة في
ح القانون السابق كان يشترط مدد
اطول لالقامة وكان يـشترطهـا متصلة
لـضـمـان مـواصـلــة ومـتـابـعـة الـطـالب

وتشـجيـعاً لـلـبحث الـعلـمي لألغراض
ا يخدم اإلنسانية ولرعاية السلمية 
ــبــتـكــرين ــبــدعــ وا ــتـفــوقــ وا ا
واحلث على احلصول على الشهادات
الـعــلــيــا مع احلــفـاظ عــلى الــرصــانـة
الـعـلـمـيـة وتـبسـيـط إجـراءات مـعـادلة
وتقييم الشـهادات والدرجات الـعلمية
وضـوعية وكـفالة عايـير ا واعتمـاد ا
حق االعتـراض والـتظـلم عـلى قرارات

عادلة). التقييم وا

كافحـة التطرف اإلسالمي تدابيرهـا 
ـسـاعـدة كـمـا فـعل االحتاد فعـرضت ا
األوروبي واحلـلف األطـلـسي. وسُـجل
بــعض من أقـــوى الــزالزل في الـــعــالم
عـلى خط الـصـدع الــذي يـعـبـر تـركـيـا
وصــوال إلـى الــيـــونـــان. وعــام 1999
ضرب زلزال بقوة  7,4درجات مناطق
في شمال غرب تركيا موديا بأكثر من
17 ألف شـــــخص بــــيـــــنــــهـم ألف في
اســطــنــبـول.فـي الــيــونــان أودى آخِـر
زلــزال قــويّ بــشـخــصــ فـي جــزيـرة
كوس قرب ساموس في تموز 2017.
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أعــلن مـصــرف الــرافــدين عن شــمـول
ــوطــنــة مــنــتـــســبي وزارة الــدفـــاع ا
ـــصــــرف بـــالـــســـلف رواتـــبـــهـم في ا
ــصـــرفــيــة األخــرى من واخلــدمــات ا

استر كارد.  حاملي بطاقة ا
ـصـرف في بـيان امس انه ( وقال ا
شـــمـــول مـــنـــتـــســـبي وزارة الـــدفـــاع
صرفية األخرى بالسلف واخلدمات ا
ـصـرف بـعـد تـوط ـنـحـهـا ا الـتي 
رواتـبـهم وحــصـولـهم عـلـى الـبـطـاقـة

اإللكترونية).
…b¹bł WF œ

فــيــمــا رفع مــصــرف الــرشــيــد دفــعـة
جـديـدة من سـلف مــنـتـسـبي الـدوائـر
احلــــكــــومــــيـــة ووزارة الــــداخــــلــــيـــة
ــوطـنـة رواتـبـهم لـدى ـتـقـاعـدين ا وا
ــكـــتب االعالمي ــصـــرف .  ودعـــا ا ا
ن ــسـتـفــيـدين  لـلــمـصـرف كــافـة (ا
ـبـلغ سـتـرسل لـهم رسـائـل نـصـيـة بـا
مــراجـــعــة فـــروعه او مـــنــافـــذ الــدفع

االلكتروني الستالم السلفة). 
ـركـزي قد افـاد بـأتـاحة وكان الـبـنك ا
بـاشر لألموال ب عملـية التـحويل ا

الـبـطـاقـات اإللـكـتـرونـيـة. وقـال بـيـان
امس ان (الــبــنك وســعــيــا لــتــطـبــيق
ستراتـيجيتـه في التحـول نحو الدفع
ـصارف االلكـتـروني يـؤكـد اعتـمـاد ا
ــصـدرة لــلــبــطـاقــات االلــكـتــرونــيـة ا
ومـزودي خـدمـات الــدفع اإللـكـتـروني
ـــالـــيـــة بــ خـــدمـــة الـــتـــحـــويالت ا
البطـاقات اإللكـترونية مـن بطاقة الى
أخـــرى عــــلى أن اليــــتـــجــــاوز ســـقف
الـتـحـويل لــلـمـرة الـواحـدة 400 الف
ديـــنـــار او مـــا يـــعـــادلـــهـــا بـــالــدوالر
بالغ األمريكي فيـما ستـصل حدود ا
احملـولـة خالل الـشـهـر الـواحـد الى 2
مليوني دينار أو مـا يعادلها بالدوالر

األمريكي). 
وتـفـقـــدت مـديـر عــام دائـرة الـتــقـاعـد
والـضــمـان االجــتـمـاعـي لـلـعــمـال في
وزارة الـعمل والـشـؤون االجـتـمـاعـية
خـلـود حــيـران قـسم تـقــاعـد وضـمـان
العمال في مـحافظة نـينوى  واطلعت
على آليـة سيـر العمل واسـتمعت إلى
ــعـــــــوقـــات الــتي تـــواجه الـــقــسم ا
مـوعـزةً بـحل بـعض الـقـضـايـا بشـكل

فوري. 
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مشاركون في حملة توعية ضد كورونا
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اجلاليات العربية تعلم ابناءها اللغة العربية لغة الوطن االم 

خاليـا داعش النـائـمـة الذي يـتـسبب
ـجـزرة وحـشـية بـ فـتـرة واخـرى 
بحق االبرياء ). ومن جانب آخر قال
 قـيــادي في احلـشــد الـعــشـائـري في
مـــحــافــظــة ديـــالى لــ (الــزمــان)  ان
(راعي جــــامـــوس اضل طــــريـــقه في
ـقـداديـة قـريــة اخلـيالنـيــة شـمـالـي ا
نـحو مـنـاطق مـحرمـة تـتـواجد فـيـها
اوكار ومخابئ لتـنظيم وبعد رصده
مـن قـبـل عـنــاصــر الــتــنــظــيم قــامـوا
بنحره واخذ رأسه وتفخيخ جثته ).
ــصـدر   ان  (ذوي الــراعي وتــابع ا
الضـحيـة وصلـوا الى مكـان احلادث
ووجـــدوا جـــثـــته مـــنــحـــورة وبـــعــد
اقــتـرابــهم نــحـوهــا انــفـجــرت جـراء
تفخيـخها من قبل عـناصر داعش ما
ــقــتل 4 افــراد من اقــاربه تــســبـب 
ليصـــبح عدد الضحايا  5 مؤكدا ان
قــــوات امـــنـــيـــة وصـــلت الى مـــكـــان
احلــادث ونــقــلـت اجلــثث الى الــطب
الـعـدلي ). امـا الـنـائب عن مـحـافـظـة
ديـالـى رعـد الـدهــلـكي  فــقـد قـال لــ (
ـقـدادية ال ـة ا الـزمـان )   ان  (جـر
يخـتلف عـليـها اثـنان بـانهـا محـاولة
رخيصة ومرفوضة ومستنكرة قامت
بها عصابـات ارهابية خللط االوراق
وتهـديـد النـسيج اجملـتـمعي الـواحد
في احملافـظـة )  مبـيـنا ان  (الـشعب
العـراقي اصـبح علـى دراية واضـحة
بـــتـــلـك االســـالـــيب ورفض ويـــرفض

االرهــــاب واالهـــابـــ ووعــــيه قـــطع
الـطـريـق عـلـيـهم  لـتــحـقـيق مـكـاسب
اإلجرامية الضيقة على حساب دماء
ـــــواطــــــنــــــ ) .واضـــــاف وارواح ا
الــدهـــلــكي ان  ( الــواجـب الــوطــني
يـــحــتم اتـــخــاذ عــدد مـن اخلــطــوات
ـــهـــمـــة تـــكـــون كـــخـــارطـــة طـــريق ا
اصالحــــيــــة لــــلــــوضـــعــــ االمــــني
واجملـتـمـعـي في احملـافـظـة لـضـمـان
عدم تـكرار تـلك اجلرائم االرهـابية) 
الفـتــا الى ان  (اولى تـلـك اخلـطـوات
هي اعـــادة تــقــيـــيم جــمـــيع اخلــطط
ا ينسجم مع االمنية في احملافـظة 
الـــوضع احلـــالي وعـــلى الـــقـــيــادات
يدانية باشـرة وا ـعاجلة ا االمنية ا
جلـــمـــيع نـــقــاط اخلـــلل فـي اخلــطط
الــسـابــقـة اضــافـة الـى الـعــمل عـلى
ـنـاطق الــرخـوة والـهـشـة مـعــاجلـة ا
لـــضـــمـــان عـــدم حتـــرك عـــصـــابـــات
ــنـــظــمـــة واجلــمـــاعــات ـــة ا اجلــر
ـنـاطق لـتـنـفـيذ االرهـابـيـة ب تـلك ا
اعـــمــالــهــا االرهـــابــيــة ) .وتــابع ان
هم ايضـا هو اعادة العوائل (االمر ا
الـنازحـة الى مـنـاطقـهـا لضـمـان عدم
ـناطق من عـصـابات استـغالل تـلك ا
ـة لتـنـفيـذ اعـمالـها االرهاب واجلـر
ــة االجـــرامـــيـــة خــاصـــة ان اجلـــر
النـكراء وقعت في مـنطـقة خـالية من
اهلـها بـعد مـنعـهم من العـودة اليـها
ــا جــعل الــعــصــابــات االرهــابــيــة
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وصل وفــد نـــيــابي أمــني بــرئــاســة
حسن الـكعـبي النائـب األول لرئيس
مجلس النواب إلى مـحافظة ديالى
فيما عقد اجتماعا في قيادة عمليات

احملافظة. 
ـكــتب اإلعالمي لـلــكـعـبي في وذكـر ا
بــيــان تـلــقــته (الــزمــان) أن  (حـسن
كـر الكـعـبي الـنـائب االول لـرئيس
مـــجــلس الـــنــواب وصـل مع رئــيس
جلنـة االمن والدفـاع النـيابـية مـحمد
رضــا آل حــيـــدر وعــدد من اعــضــاء
مــجـلـس الـنــواب ومـســتــشـار االمن
الـــقــومـي قــاسـم االعــرجـي ورئــيس
اركــان اجلـيـش الـفــريق الــركن عــبـد
االمــــيـــر يــــار الــــلـه ونـــائـب قــــائـــد
ـشـتـركـة الـفـريق الـركن الـعـمـلـيـات ا
عـــبــد االمـــيــر الـــشــمـــري وعــدد من
القيادات االمنية العليا الى محافظة

ديالى). 
 UIOI% ¡«dł«

وأضـاف الـبـيــان أن  (الـكـعـبي عـقـد
فـور وصـوله اجـتـمـاعـا مـشـتـركـا مع
الــقـيـادات االمــنـيـة الــعـلـيــا في مـقـر
قـيادة عـمـلـيـات ديالى لـالطالع على
ـتــبــعـة والــتـحــقـيــقـات اإلجــراءات ا
اجلـــــاريـــــة فـي حـــــادثـــــة مـــــجـــــزرة
اخليالنـية ومـتابـعة عمـليـات تنـفيذ
خــطط فــرض االمن واالســتــقـرار في

عنية في احملافظة).   ناطق ا ا
ــقـداديـة وكــان قـائــمـمــقـام قــضـاء ا
ــحـافــظـة ديــالى حـا الــتـمــيـمي
روى  تـفـاصـيـل مـجـزرة اخلـيالنـيـة

شرق القضاء . 
وقـال الـتـمـيـمي لـ (الـزمـان) امس ان
(احـد مـربي اجلــامـوس ذهب إلبـعـاد
قطـيـعه عن بسـات قـريـة اخليالنـية
ـقــداديـة لــيــقع في قـبــضـة شــرقي ا
خـلــيـة داعـشــيـة وتـقــتـله).  واضـاف
الـتـميـمي  (وبـعـد فـتـرة ذهب اثـنان
مـن أقـــاربه لـــلـــبــحـث عـــنه واثـــنــاء
الـعـثور عـلى جـثـته انـفـجـرت عـبوة
نـاســفـة قـريـبـة عـلـيـهــمـا لـتـقـتـلـهـمـا
باحلـال). وتابع الـتـميـمي   (بعـدها
انــفـجـرت عــبـوة ثــانـيــة عـلى اقـارب
آخــرين لــلــضــحــايــا لــتــقــتل اثــنـ
وتـــصـــيب اثــــنـــ اخـــريـن لـــيـــصل
اجــمـــالي ضــحــايـــا احلــادثــة الى 5
).  واضاف شـهداء ومـصـابـ اثـنـ
الـتـمـيـمي أن ( اغـلب الـضـحـايـا من

اسرة واحدة مجددا تأكيده ضرورة
انـهـاء ملف قـريـة اخلـيالنـيـة واعادة
سـاكـنــيـهـا من قـبـل الـقـوات االمـنـيـة

تكرر للدماء) .  بسبب النزيف ا
فيـمـا دعا عـضـو مجـلس الـنواب عن
مـــحـــافـــظـــة ديـــالـى الـــنـــائب فـــرات
لف امن التميمي  الى تقييم عاجل 

احملافظة بعد مجزرة اخليالنية .  
وقـــال الـــتـــمـــيـــمي لـ (الـــزمــان ) ان
(مـــجــزرة اخلـــيالنـــيــة قـــرب قــضــاء
ــقــداديــة  تـمــثل ً خــطــرا ً وخــرقـا ً ا
فاضحا ألمن ثـاني اكبر مدن ديالى 
 مـــا اســـفـــر عن مـــقـــتـل واصـــابــة 7
مـدنيـ ابـرياء بـيـنهم احــــد شـيوخ
عــــشــــيـــــرة بــــنـي كــــعب فـي ديــــالى
(واضـــاف الــــتـــمـــيـــمي  ان (ديـــالى
بـــحــاجـــة الى تــقـــيــيم امـــني عــاجل
وتـــــدخل مـن قــــبل رئـــــيس الــــوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي قــبل ان تـؤدي
مجازر داعش الـى تداعيـات ال حتمد
عقباها خـاصة وان نزيف الدماء في
احملافـظة مـستمـر منـذ اشهـر وهناك
الــعــشـرات مـن الـضــحــايـا ســقــطـوا
تطرف ) بسبب هجمات وعـبوات ا
واشـار الـتـمـيـمي   الى ان  ( ديـالى
بـحاجـة الى ان يـعـقد اجـتـماع االمن
الوطـني في بـعقـوبة لـتدارس مـلفـها
بـشـكل تـفـصـيـلي لـكـثـرة الـتـحـديـات
واتــخــاذ قــرارات تـعــيــد االســتــقـرار
وحتـمي الـسـلم االهـلي وتـنهـي ملف

تستـغل هذا الوضع لـتنفـيذ اعمـالها
االجـرامـيـة”مـحــذرا بـعض االطـراف
الـسـيـاسـية “من مـحـاولـة اسـتـغالل
ـــة االرهـــابـــيـــة خلـــلط هــــذه اجلـــر
االوراق وحتقيق مـكاسب جديدة في
ـغرافـي) . فيـما مـجال الـتـغيـير الـد
اسـتـنـكـر عـضـو مـجـلس الـنـواب عن
مــحــافـظــة ديــالى هــمـام الــتــمــيـمي
ـة مـنــطـقـة اخلـيالنـيـة بـقـضـاء جـر
قدادية محمال قائد عمليات ديالى ا
ـسؤولـيـة بسـبب تـقـاعسه عن اداء ا
كلف بـها  فيما دعاه الى واجباته ا

االعتذار .
gŽ«œ rz«dł

وقــــال الــــتـــمــــيــــمـي لــ (الــــزمـــان) 
ة البـشعة التي ادت (استنكـر اجلر
الى اسـتـشـهـاد احـد شـيـوخ عـشـيرة
بـــني كـــعـب في ديـــالى وأربـــعـــة من
افــــراد عـــائـــلـــته واصـــابـــة عـــدد من
دنـيـ االبريـاء)  مـبيـنـا ان  (هذه ا
ـة ال تــخـتـلف عن ســابـقـاتـهـا اجلـر
التي ارتكبها تنظيم داعش االرهابي
ـــقـــداديـــة ).  ودعـــا بــــحق اهـــالـي ا
الــتــمــيـمـي الـقــائــد الــعـام لــلــقـوات
ــسـلــحـة مــصـطــفى الـكــاظـمي الى ا
ـلف االمـني في مـحـافـظة (مـتـابعـة ا
قصرين)  مشيرا ديالى ومحاسبة ا
الى ان  (قائد عمليات ديالى تقاعس
ـكلف به وانشغل عن اداء واجباته ا
بأمور ثانـوية فيـها غايات شـخصية

كـــالـــســــيـــطـــرات والــــطـــرق). وبـــ
التميمي ان  (بعض مناطق محافظة
ديالى غيـر مستـقرة امنـيا وسبق ان
حذرنا من استغاللـها وعلى اجلهات
ـنـاطق عـسـكـريـا االمـنـيـة سـد تــلك ا
وعـــدم الــــســــمــــاح بــــخاليــــا داعش
االرهـابـي من الـتـمــركـز بــهـا واعـادة
ــواطــنــ نـــشــاطــهــا الســتـــهــداف ا
االبــريـاء).  مـن جـانــبه أكــد مــحـافظ
ة ديالى مثنى التميمي  أن  (اجلر
الـتي وقـعت بــحق الـشـيخ فـضـاله و
خــمـــســة من بــني كـــعب عــلى أيــدي
ـقـداديـة مـحـاولـة لـزعـزعـة داعش بـا
األمـن في احملـــــافــــظــــة مــــؤكــــدا أن
الـــقـــوات األمــنــــــيــة ســـتــقـــتص من

اجلناة) . 
وقـال التـمـيمي فـي تصـريح صـحفي
تــلـــقــته الــ ( الــزمـــان )  انه  (طــلب
بـعـقـد اجــتـمـاع مع الـقـادة األمـنـيـ
وإلــــقــــاء الــــقــــبـض عــــلى اجلــــنــــاة
واالقــتــصـــاص مــنــهم وإعــادة األمن
لـلمـحـافظـة). وأضـاف التـمـيمي  أن
(الـعصـابـات الـتكـفـيريـة قـامت بـقتل
أحد الشيوخ أثـناء ما كان في احدى
ـقدادية حيث ناطق الـزراعية في ا ا
تختبئ جرذان داعش  ومن ثم قامت
بـتـفـخـيخ جـثـته وبـعـد الـعـثـور عـلى
اجلثـة من قبل ذويه انـفجـرت علـيهم
مـا أسـفـرت عـن اسـتـشـهـاد وإصـابـة

عدد كثير منهم) .
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هـناك ألسنـة حداد ال تكلُ وال تـملُ من توجيه ألـوان النقـد الى فئات شتى من

الناس  حتى ال يسلم من نقدها أحد ..!!
انهم ينقدون مدرسيهم وأساتذتهم ..!!

البل ينقدون آباءهم وأمهاتهم أيضا ..!!
ـــســؤولــ  –ومن دون اســـتــثـــنــاء – ـــرّ لــكل ا فــضال عـن أمــواج الــنـــقــد ا
ويـفترضون النفـسهم بلوغـها مرحلـة من الكمال والـسمّو والنـزاهة تسوّغ لهم
وال يـخـلو مـجـلس من اجملالس وال وسـيـلة من سـتـمرة  مـشاوريـهم الـنقـديـة ا
قـروء من شـواهد عـديـدة تعـزز مـا قلـناه سـمـوع وا ـرئي وا وسـائل االعالم ا

وتثبته بكل وضوح ...
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والسؤال اآلن :
اذا التوجه بالنقد صوبَ اآلخرين بعيداً عن مراجعة الذات ونقدها ?

كن ـوذج االمثل لـكل ما  طـلق للـذات حتى كانـها اال ومـا معنـى االنحيـاز ا
واهب ? ان تنطوي عليه النفس البشرية من شموخ واكتناز للمناقب وا

ـثالب " وال يـذكـرها ذاكـر هـربا من تـبـعاتـهـا ألم يكن من ـاذا تُسـتـعبـدُ " ا و
ـكارم الـصحـيح ان يكـبح الـناقـد جمـاح نفـسه أوالً ويـروضهـا على االلـتزام 

االخالق قبل ان يشن الغارات على االخرين ?
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انها النفس األمارة بالسوء 
ومعظم الناس يغفل عن أنَّ عدوّه يقبع في أعماق ذاته 

عائب فلن يقوى على تطهير غيره . ومن لم يطهر نفسه من الشوائب وا
ا قال الشاعر : وقد

كيف احتراسي من عدوي إذا 
كان عدوي ب أضالعي ?
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على ان دواعي النقد ليست كلها من أجل التطهير 

ذهبي او القومي او احلزبي .. فقد تكون ناشئةً من التعصب الديني او ا
كما انها قد تنشا من احلسد 

وقد تنطلق من تراكم الضغائن  
ناصب واالمتيازات  نافسة احملمومة على ا وقد تكون نتيجة ا

وقد تكون مدفوعة الثمن ...
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ومن جـميل مـا قـرأتُ في باب الـنـــقـد الـذاتي بيـتـــ مـن الشـعر لـلـمسـتنـجد
بالله (ت 566 هـ) وكان قد حكم احدى عشرة سنة - :

اذا مرضنا نوينا كلَّ صاحلةٍ 
وإنْ شفينا فمنأ الزيغُ والزللْ 

نُرضي االلهَ اذا خفنا ونغضبهُ 
اذا أمِنّا فما يزكو لنا عملُ 

فوات الوفيات / اجمللد الثاني / ص 666
انّها لقطة مثيرة 

ـرض الى مـشـاريع انـسـانـية نـافـعـة يـنوون فـالكـثـيـرون مـنّـا يتـحـولـون عـند ا
بادرة اليها حتى اذا ما رزقهم الله العافية  ولبسوا أبرادها كانت  ا

مـارسات نـسيّـا مـنسـيا  البـل توالت الـنـشاطـات احملمـومـة واالنحـرافـات وا
ا كانوا عليه في حالة مرضهم ..!! ذمومة وهذا على العكس  ا

وحـ تشتد اخلطوب واالزمات نـفزع الى الله ضارع اليه نـستمطر شآبيب
رحمته وعونه ونكف أنفسنا عن كل ما يسخطه ويغضبه 

وحـ تنـقـشع تـلك الـسحب الـداكـنـة فلـن ترى مـنـا االّ الـنكـوص عن الـتـمسك
بأهداب الطاعة والتزام االستقامة .

-6-
طلوب وقفه عميقة حملاسبة الذات عما اجترَحَتْهُ  ا

ويقظة كاملة لالبتعاد عن االنحياز األبله لها .
وتـتـويج ذلك بـتــرويض مـسـتـمـر لـلـنــفس لـلـنـأي بـهـا عن

زالق ... طبات وا ا
وان ترزقنا الـلهم انا نسـألك ان تعيننـا على انفسـنا 
الـهدى والتـقوى والبصـيرة انّك خيـر مسؤول وأكرم

مع .

كن أن يخون اخلائنون? أيخون إنسان بالده? إن خان معنى أن يكون كيف 
صلحة الـعامة إلشباع بطنهِ ال أشبعَ الله لهم كن أن يكون?) يهدم ا فكـيف 

بطناً. 
نسـتحضر معاناة دول االحتـاد السوفياتي بعد الـتحول من النظام االشتراكي
إلـى اقتـصـاد الـسـوق فوضـى مؤسـسـاتـيـة أنتـجَت بـيـئـة مالئـمة لـشـخـصـيات
ــؤسـسـاتي بـقـرارات أســطـوريـة من الـفــسـاد في دولـة تـعـانـي تـفـكك اإلطـار ا
راقـبة ـعنـيَّـة  هوجـاء قـامت بإلـغاء أو تـغـييب اسـتـقالليـة مـؤسسـات الدولـة ا
ـالـيـة واالقــتـصـاديـة ـوارد واإلشـراف عــلى الـسـيـاســة ا تـخــصـيص وتـقـيــيم ا

ا يُوفر بيئة مالئمة لالدخار واالستثمار. وتنفيذها 
عنـدئذٍ فقط بدأ اهـتمام خبراء االقـتصاد بظـاهرة الفساد وقـياس آثارها على
ـالي وأهم مـصـادر الـفـسـاد: اإليـرادات الـريـعـية معـدالت الـنـمـو والـتـضـخم ا
كـالـعقـود اخلـارجـية لـبـيع النـفط والـداخلـيـة لبـيع الـعـملـة بـعيـداً عن الـشفـافـية
ن والرقـابة لتتحول مـصدراً لتعزيز قـوة ونفوذ شخصيـات محددة. والكثير 
ن تولـوا الوزارات حتولـوا إلى مراكز فـازوا في انتخـابات مـجلس النـواب و

قِوى وزعماء كُتل!
ـال وأضيفت عمـلية احـتسـاب النمـو االقتصـادي تعتـمد الـيد العـاملة ورأس ا
مؤخـراً فقرة الـتطور الـتكنـولوجي لكن خـبراء االقتـصاد اكتـشفوا جـزءاً مهماً
وغامـضاً في تسعـينات القـرن العشريـن هذا اجلزء هو دور مـؤسسات الدولة
ُـدمـرة لالقـتـصاد ومـدى نـزاهـتـهـا فـبدأ اهـتـمـامـهم بـظـاهـرة الفـسـاد وآثـاره ا

الكلي. 
Transparency In- /مـنظـمة الـشفـافيـة الدولـية (TI) ؤسـسة في تـقريـر 
ـركـز  162من مــجـمـوع 180 ternational) لـعـام 2019 احـتـلَّ الـعـراق ا
ـركز االول ـركـز 168. واحـتـلت نـيـوزلـنـدا ا دولـة وفي الـعـام 2018 احـتلَّ ا
ركـز األخيـر. تقـدم العـراق سنة 2019 ـارك واحتـلت الصـومال ا تلـيهـا الد

ثماني مراحل!
في الصـومال: إذا ذهب س ليتقـدم بشكوى وكشف حلالة فـساد موثَّقة بأدَلة
ووثــائق فـعـلــيه الـبــحث عن واسـطــة وزيـر أو عـضــو مـجـلس نــواب في جلـنـة
ا مكـافحة الفساد ألنَّ قاضي التحقيق اخملتص ال وقتَ لديه لكي يسمعه ر

يصرفه بخارطة طريق إلى جهة أخرى!
ـاذا وكيـف أصبـحت ـشـتـكي لـسـؤال دم الـبـعـوضـة:  ـوظَّف ا ا يـتـعـرض ا ر
مسـؤوالً لـلقـسم الفالني فـي الشـركة الـفالنيـة لـكنَّ أحداً ال يـجرؤ عـلى سؤال
دراء الـعـامـ عـن بنـود االتـفـاقـيـة الـتي أذعـنَ موافـقـاً عـلى أحـد الـوزراء أو ا
شروطـها وبضمنها تعي مدير مكتب حاسم وصارم في فرض النسبة! وهذا
أمر بـات غير خافٍ على أحد! هل ثمَّة مالحقة للفاسدين? ومن يُضخم عمليات
مكـافحة الفساد كرجلٍ مُحرمٍ في احلج يستفتي في قتلِ بعوضة فقيل له: وا

عجبا ألهل الصومال يقتلون ابن بنت نبيّهم ويستفتون في دم بعوضة! 
الـفـسـاد مــؤسـسـاتي بـغـيـاب الـرقـابـة ومـســاءلـة الـفـاسـدين الـصـغـار وجتـاهل
ـا هلك الـذين قبـلَكم أنـهم كانـوا إذا سرق احليـتـان الكـبيـرة وفي احلديث (إ
). دِفاعاً عن فيـهمُ الشريفُ تركوه وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه احلدّ

الفاسدين ومنعاً لإلصالح تَقَطَّعُوا الشعب بينهم أحزاباً وطوائف وأقليات.
ـواطن بـحـكـومـته فـانـهارت ـديـره وا ـوظَّف  انـهارت عـالقة األب بـأبـنـائه وا
ؤسـسات. النـجاح يعني عالقـات جيدة الـفشل عالقات سـيئة. جناح الـعائلة ا
ـديـره. الـدولة: عـالقة ـوظف  ـؤسـسـة: عالقـة ا يعـتـمـد عالقـة األب بـأبـنـائه. ا
اذا ـواطن الـعـراقي ودولـته? و ـواطن بـحكـومـته. فـمـا هـو نـوع الـعالقـة بـ ا ا
تعـتبـر الدول الـعربـية أضـعف منـاطق العـالم على حـمايـة نفـسهـا من االحتالل

والغزو رغم أنَّها األكثر إنفاقاً عسكرياً وأمنيَّاً? بسبب انهيار العالقات. 
كـيف سـنـقـضي عـلى الـفـسـاد إذا لم تـتـجـدد الـسـلـطـة ولم
تتـطـور? ال يـوجد جتـديـد أو تـغـييـر لـلـسلـطـة الـتنـفـيـذية
احلـاكـمة وال الـتـشـريـعـية وال الـقـضـائـيـة ألنَّ رؤساء
الــكــتل االنـــتــخــابــيــة هم أنــفــســهم أربــاب الــوزارات
والهـيئـات التي تُـسمي نفـسهـا مستـقلـة وليس بعض
الـوزراء إال عــبـيــد مــسـلــوبـو اإلرادة وكــذلك أعــضـاء

مجلس النواب.
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من منا اليعرف اهـمية اللغـة العربية
ـرمــوقه بـ كل لــغـات ومــكـانــتـهــا ا
بـل هي أشــــرفُ الــــلــــغـــات الــــعــــالم 
وأكـثــرهـا تـمـيــزًا ويـكـفي انــهـا لـغـة
الـقران الـكـر لـغـة اهل اجلـنـة  هذه
اللـغة الـتي فيـها الـبالغه والبـيان ما
ال يــوجـــد في أي لــغــةٍ مـن كل لــغــات
العالم ..ناهيك عن سحرها وتاثيرها
عــلـى كل لــغـــات الــعـــالم وهي اوسع
الـلـغــات انـتـشـارًا فـي الـكـون  حـيث
يتحـدث بها عـدد كبيـر من الناس في
مـــخــتــلـف بــقـــاع الــعــالـم ولــيس في
فـــالــلــغــة الــوطـن الــعــربـي فــحــسب 
العـربيـة تـعد من أكـثر الـلغـات غزارةً
ادة اللغوية كما أنها من من حيث ا
الـلــغـات احلـيــة الـتي تــضم مـفـرداتٍ
كثيرة ومـترادفاتٍ ال يوجـد مثلُها في
لـغــةٍ أخـرى مـن لـغــات الـعــالم اجـمع
كن القول ان معظم لغات العالم ..و
قـــد تــاثـــرتــبــالـــلــغـه الــعــربـــيــة وفي
مفرداتها وتفسيـرها ودقتها اللغوية
واحتوائها عـلى احملسّنات الـبديعية
من جـنـاسٍ وطـبـاقٍ وسـجعٍ وتـورية
ـــــا زاد في مـــــســــتـــــوى اجلــــمــــال
وفي بريـطانـيـا اخذت (جـمعـية فيـهـا
دارس العـربيـة التكـميلـية ) بادارة ا
امــيــنــهــا الــعــام ســامي فــارس عــلى
عـاتقـهـا مـسـوؤليـة االهـتـمام بـالـلـغة
الــعـربــيـة فـي بالد الـغــربــة وحتـافظ
ــهـا كــمــا يـجب وكــمـا عــلـيــهــا وتـد
يـنبـغي  وخـاصـة ان هـنـاك جيال بل
اجـيـال عــراقـيـة وعـربــيـة تـعـيش في
ــوالــيــد اجلــديــده الــتي ــهــجـــرو ا ا
جـــائـت والدتـــهم في تــــلك الـــبـــلـــدان
الـغــربـيـة ولم يــتـعـرفـوا عــلى بـلـدهم
ـا لو تـعـلمـوا الـلغـة الـعربـية اكثـر 
ومتها في وحافظوا عليـها وعلى د
دارس الـقـراءة والـكتـابـة من خـالل ا
وان شـعارهـا ثابت ( العـربيـة هـناك 
اللـغة الـعـربيـة توحـدنا ) وبـرامجـها
ـنـهـجـية ذات الـتعـلـيـمـيـة واخلطط ا
وتـمـضي بـخـطوات ـهنـيـة الـعـالـية ا
عمـلـية وعـلـميـة مـدروسة فـي تطـوير
الذات والكـفاءة وتبـادل اخلبرات في
ـلتـقيات اإلدارة والتعـليم من خالل ا
الــتــربــويــة والــدورات الــتــطــويــريــة

والـتــأهـيــلـيـة الــتي نـقــيـمـهــا بـشـكل
مستمر.

وقــــال : اليـــــســــعــــني اال ان اتــــقــــدم
لــوكـــالـــتـــكم بـــالـــشــكـــر والـــعـــرفــان
لــــتـــــســــلـــــيــــطـــــكم الـــــضـــــوء عــــلى
مــؤسـشــســشــتـنــا الــتي اخــذت عـلى
عــاتـقـهــا االهـتـمــام بـالــغـة الـعــربـيـة
وطلـبـتهـا الدارسـ من الـعراق ومن
الـوطن الـعـربي  ولـقـد اسـسـنـا هـذه
ــقــصــود وا اجلــمـــعــيــة عــام  2015
(بالتـكمـيليـة ) هواكمـال عمل االسرة
ـدرسـة االنــكـلــيـزيـة ومــنـهـا وعـمـل ا
تربـية االوالد وتـعلـيمـهم ثقـافة الـبلد
واالهتـمام بـشكل اسـاسي وكبـير هو
( ( اللـغـة العـربيـة لـغة الـقران الـكر
نعم فـاهميـتهـا البد ان تـكون راسخه
في عقـول ابـنائـنـا وبنـاتـنا واحلـفاظ
ـهـجـرمن عـلى الــلـغـة الــعـربـيـة فـي ا
والبد من ترسيخها الضياع الفكـري 

بشكل عملي وعلمي مدروس .
واضــاف فـــارس انه (بـــالــرغم من ان
عــمـلــنـا هــذا يـتــطـلب (جــهـود وزارة
ـؤســسـاتـهــا لـتـحــافظ عـلى الــلـغـة
الـعـربـيـة هـنـاك) اال انـنـا اخذنـا عـلى
عـاتــقـنـا ذلـك بـاجملـهــودات والـسـعي
الـشـخـصي وبـالـتـعـاون مع زمالئـنـا
ومن ضــمن اهـتــمــامـات جــمـعــيـتــنـا
ــنــاهج وبــرامـــجــهــا هــو تــوحـــيــد ا
وتــطـــويــرهــا في نـــفس الــوقت  الن
ــــدارس هــــنــــا فـي بــــريــــطــــانــــيــــا ا
مـــتـــخـــصــــصـــة بـــالـــتــــدريس هـــنـــا
لغـيـرالنـاطقـ بـاللـغه الـعربـية وهي
نـاهج للـمدارس تخـتلف تـمامـا عن ا
وحتى الـقـاموس عـروفـة  العـربـيـة ا
الـلــغـوي لـلـطــفل يـخـتــلف ايـضـا الن
ـهــجــر يــتـحــدث بــالـغه الــطـفـل في ا
ــدة اســبــوع من خالل االنــلــكــيــزيـة 
درسة االنكـليزية الـتي يداوم فيها ا
لذلك عندما ياتي للمـدرسة التكميلية
( عطلة نهايـة االسبوع ) حتى يتعلم
اللـغه الـعربـيـة ويتـقـنهـا النـها الـلغه
االم له والبـــد ان يــكــون الـــقــامــوس
الـلـغـوي ضـمن مـنـهج يـقـوي ذاكـرته
وينـميهـا حلفظ الـلغه الـعربـية  وقد
عـمــلـنـا عـلـى تـوحـيـد الــبـرامج الـتي
اشــرت الـيــهــا وهي تـكــون مــطـابــقـة

تقريبا للمناهج البريطانية ).

ـ مــــؤكـــــــدا  ان (هــــنـــاك مــــؤســـســـة
مختـصة يطـلق عليـها ( اوف ستيب)
ـناهـج وتسـعى ـشـرفـة عـلى ا وهي ا
ـنـاهج عـصـريـة ومـواكـبة ان تـكـون ا
للمـناهج البريـطانيـة ومثال على ذلك
نـاهج ( خالـية تـماما ان تكـون هذه ا
من لــــغـــة الــــتــــعــــصب والــــتــــطـــرف
والطائفـية وان تكـون ذات طابع نشر
لغة احملبة والسالم والتسامح) النها
تنشا مع هؤالء الطلبة اثناء الدراسة
 ونـــــعـــــمل االن مـع الـــــكــــثـــــيـــــر من
ـنـاهج ــعـنـيــة لـطـبـع ا ـؤســسـات ا ا
التي اشرت اليها وتكون جاهزة وفي
متناول طلبتنا االعزاء  ونامل ايضا
ان من وزارة التـربـية عـلى طـبع كتب
خاصة لغير الناطـق باللغه العربية
 وقد وجـدنا ان كـثير مـن دول العالم
تطبع الكتب اخملتلفـة (لغير الناطق
بالـلغـة العـربيـة) لالغراض الـتربـوية

والتعليمية التي اكدنا عليها).
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واكــد فــارس ان (هـــذا لــيس صــعــبــا
علـينا وجـمعـيتـنا تـضم االن اكثر من
 26مـدرسـة عـربيـة وعـراقـيـة تـنـتـشر
على امتداد بريطانيا ومدنها الكبيرة
ـؤتـمـرات والـصـغــيـرة ونـلـتــقي في ا
والـــلــقـــاءات الــتـــربــويـــة اخملــتـــلــفــة
والــــــــــنــــــــــدوات واحلــــــــــوارات وفي
ـنـاســبـات الـتـربـويـة والــتـعـلـيـمـيـة ا
وجنـتمـع بشـكل دوري مـنسق ايضـا 
سواء في لـندن  نـوتنـكهـام وروتردام
ومــــاجنــــســـتــــر ولـــيــــدز وكالســــكـــو
ونيـوكاسل ومـدن بريـطانـية مـختـلفة
وامــتــداد اجلــمــعـيــة يــصل مــداه في
سـتمرة ؤتـمرات والـندوات ا اغلب ا
ـــعـــلــــومـــات واخلـــبـــرات وتــــبـــادل ا
ـكـتـسـبـة بـيـنـنـا  وكـما والـتـجـارب ا
تــعـــرفــون فــان االطـــفــال في اخلــارج
يـعـتبـرون ثـروة بـشـريـة مهـمـة لـلـبـلد
وواجــبــنــا ايــصــال وتــعــلــيم الــلــغـة
الــعـــربــيــة وقـــواعــدهــا الـى كل طــفل
عــراقي وعــربي هــنــاك  ويــتم قــبـول
االطفـال من ( عمر 4 سنوات الى 18
وان احـد عــقـبــات عـمــلـنــا هـو ســنه)
ــنـــهج الــتــجـــاري ) الــذي تــعج به (ا
ناهج كتبـات هناك وتكثـر به تلك ا ا
ـية !! والكـتب التـجـارية الـغيـر اكاد

لـكـثـره االخطـاء فـيـهـا وعـدم اتـزانـها
الـــلـــغـــوي واخـــطـــائـــهـــا االمـالئـــيــة
والنـحوية والـطبـاعية والـهدف مـنها
جتـــــاري وربـــــحي بـــــحت! لـــــذلك ان
ية سعيـنا نـحو ايجـاد مناهج اكـاد
رصـيـنـة لـنعـلم بـهـا طـلـبـتـنـا والـلـغة
وهـناك بعض العـربيـة هي اساسـها 
ـــدارس جتــد ضـــائــقـــة مــالـــيــة في ا
تسديد االجور الشهرية لالبنية التي
طبـوعات وكلفـتها! ولكن تشغلـها وا
ــدرســ البــد ان اشــيــر ان مــعــظم ا
مــتـطــوعــ لــهـذا الــعــمل االنــسـاني
الـكـبــيـرلـتـنـشـئــة جـيل عـراقي عـربي
واضح هـدفـهم الـوحـيـد هـو احلـفـاظ

على اللغة العربية ).
هـاجـرين من الـدول االسيـوية وعن ا
او الغـربيـة بشكـل عام والتـي يسعى
اولـــيــاء االمـــور فــيـــهــا الـى تــعـــلــيم
ابنـائهم الـلـغة الـعربـية ولـغة الـقران
ـدارس الــتـكـمـيـلـيـة قـال فـارس (ان ا
الـــعــربـــيــة التـــضم فـــقط الـــعــرب بل
تـــتــعـــداه الى اســـتــقـــبـــال وتــدريس
االطـــفـــال مـن دول الـــعـــالم االخـــرى
واود االشـارة الى ان في بــريـطــانـيـا
اكثر من( 15 جامـعة اجـنـبيـة تدرس
اللـغة العـربيـة ) واللغـة العـربية في
بريطانـيا تعتبـرهي (اللغة الـرئيسية
الثانيـة بعد اللـغه الصينـية) ونعمل
وفق رؤيـتـنـا فـي ان تـكـون مـدارسـنـا
ايـضـا كـمـراكـز ثـقـافـيـة ونـشـر الـلـغة
الــعــربـــيــة بــشــكـل واسع وحــتى من
ابــنـاء الـعــوائل الـبــريـطـانــيـة طــلـبـة
يدرسـون اللـغه العـربيـة ويتـعلـموها
وهــــنــــاك مــــدارس فـي مــــدارســــنـــــا 
بــريـطــانــيـة (تــعـلم الــلــغـة الــعـربــيـة
وعــنــدمـا وتــدرســهـا بــشــكل واسع) 
نقـول التـكمـيلـية النعـني فقـط العرب
بل اجلمـيع ينضـمون الـيهـا  وهناك
مدارس لـكل اجلالـيـات في بريـطانـيا
وهــذه اجلــالـــيــات لــديــهــا ( مــدارس
عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة االســـبـــوع ) الـــتي
يسـجـلون ابـنائـهم فـيهـا واالستـفادة
من عــطــلـة نــهــايـة االســبــوع وتــعـلم
اللـغة الـعربـية فـيهـا وقد جـعلـنا من
مدارسنا نوعا من الفرحة والتشويق
لــيـاتي الــيـهــا االطـفــال بـدافع مــنـهم
ورغـــبــــتـــهم وةاســـتــــخـــدام وســـائل

االيضاح وااللعـاب والرسوم وتـنمية
ـواهب في نـفس الــوقت  وجـعـلـنـا ا
الــتـعــلـيم فــيـهــا مـرغـوبــا في عــطـلـة
الـطـلـبـة االسـبـوعـيه  واقـمـنـا ايـضا
دورات في عـــلم الـــنـــفس الـــتـــربــوي
عـلمات قد يجيدوا اكثر للمعلم وا
خـتلف كيـفيـة التـعـامل مع الطـلبـة 

مستوياتهم العمرية) . 
ـؤسسات واكد (التـعامل مع جـميع ا
لحقية وخاصة السفارة العـراقية وا
الثـقافـية في لـندن اضافـة الى بعض
ؤسسات دني وا منظمات اجملتمع ا
الــــتـــربـــويـــة هـــنـــاك  كــــذلك بـــعض
ــؤسـســات الـبــريـطــانـيــة الـداعــمـة ا
لــلــتـعــلــيم ونــحن نــحـظى بــدعم من
ســفـارتـنــا الـعــراقـيـة في بــريـطــانـيـا
وحتــضـر وتــدعم مــعـظم انــشــطـتــنـا
التـربويـة والتـعلـيمـة في بريـطانـيا 
كما انـها تعـمل على تواصـلنا الدائم
مع مؤسساتنا التربوية في العراق 
ـؤسسـات الـتربـوية والتـواصل مع ا
البـريطـانـية ولـيس هنـاك دعم مادي
بل تعاون ودعم معنوي وتقد سبل
اجنـاج الــفـعــالـيـات الــتـربــويـة الـتي
نــقـيــمــهـا واليــفـوتــني ان اذكــر بـان
ـدارس الـعـربـيـة مـهـمـتـهـا احلـفـاظ ا
عــلى الــلـغــة الــعــربـيــة من الــتــشـتت
والـــضـــيـــاع مـــابـــ لـــغــات الـــعـــالم
ــبــاشــر بــ االطــفــال واالحــتــكــاك ا
والــتـاكــيــد عـلـى اتـقــانــهـا وخــاصـة
البـــنــاء اجلـــالـــيــات الـــعــربـــيــة  الن
اجلاانب الـنفـسي يـؤكد عـلى اكتـمال
الشعور بـالنضج واالنتـماء التام من
خالل ضـبط الـلـغـة الـعـربـيـة  لـلـعرب
قـبـل غـيــرهم من االجــانب الن كل من
يـتــمـسك بــلـغـتـه يـتـمــسك بـانــتـمـائه
لوطـنه وشـعبـة وارضه وتـرابه حتى
وان ولـد في بالد الـغـربـة  كـمـا انـنـا
خـــصــــصــــنــــا صــــفـــوف خملــــتــــالف
ـسـتــويـات واالعـمــار ومـراعـاة ذلك ا
في التدريس وتعـليم لغة الـضاد لغة
ومن اجل الـقـبول في القـران الـكر 
اجلـامـعـات هـنــاك يـكـون شـرط تـعـلم
اللغـات اخملتـلفة اسـاسيا واحـتساب
النقاط التي تؤهل الطـلبة للجامعات

اخملتلفة ).
ـــــــدارس ـ واضــــــــاف فـــــــارس  ان (ا
العـربيـة جمعـية مـستـقلـة تعمل وفق
قنـاعة انـسانـية بـعيـدة كل البـعد عن

الـطــائـفـيــة والـعـنــصـريـة واحلــزبـيـة
واهــدافــهــا واضــحــة تــخــدم (الــلــغـة
الــعــربـيــة ) وتــخــدم ابـنــاء اجلــالــيـة
الـعــراقـيـة والــعـربـيــة في بـريــطـانـيـا
ومبـدانـا العـمل حتت شـعـار ( نحن )
درسة فريق عمل تطوعي لدعم هذه ا
الـعــراقـيـة الـعــربـيـة الـكــبـيـرة والـتي
تــفــرغت لــلــعــمل ايــام االســبـوع كــله
week )وخــاصـة ( نــهــايـة االســبـوع
end الــتـي يــتــفــرغ فــيـــهــا الــطــلالب
واحلـضـور طــوعـيـا لــلـدراسـة من كل
ارجاء بريطانيا واهم اهدافنا نشرها
هجـر وتدريب وتـأهيل الهـيئات في ا
التـعلـيـميـة واإلدارية ايـضا ويـشرف
علـيهـا هيـئـة استـشاريـة مسـتقـلة من
ـهـنـيـ  اضـافة الى يـ وا االكـاد
ان هيكليـتها تتكـون من هيئة األمناء
والـــــهــــيــــئــــة اإلداريــــة الــــتـي تــــضم
الية والثقافية مجموعة من اللجان ا
ــنـاهج وجلــنـة واإلعالمــيـة وجلــنـة ا

التدريب والتطوير)..
 lÝu  dLðR

ؤتمرات اخملتلفة شاركة في ا وعن ا
قــال (اقــمــنــا مــؤتــمــرا مـوســعــا ضم
أكــثـــرمن 350 مـــخــتـــصـــا وبــاحـــثــا
ــيــا ولـــغــويــا من وتـــربــويــا واكـــاد
العراق والعالم وعـرضت فيه العديد
مـن الــــدراســـات والــــبــــحــــوث لــــدعم
الـشـبـاب وكـذلـك الـدراسـات الـلـغـويـة
الــتـي من شــأنــهـــا تــقــويــة األواصــر
هجر والبلد األم اللغوية ب شباب ا
 وقـــدم الــــعـــديـــد من الـــتـــوصـــيـــات
للـنـهـوض بالـواقع الـشـبابي في بالد
وفسح اجملال الوطن العـربي الكبـير 
للكـفاءات لـلمسـاهمـة في بناء الـبلد 
ـلـتـقى الـتـربـوي كـمـا نـقـيم كـل عـام ا
ي للغة العربية) ناسبة(اليوم العا
اليـوم الـذي يـصادف 18من ديسـمـبر
من كل عــام وهــو الــيــوم الــذي أقـرت
ـتـحــدة  الـلــغـة الـعــربـيـة فـيـه األ ا
لــتـكــون الــلـغــة الــرسـمــيــة من ضـمن
يـة للمخاطبات في األ اللغات العا
ووجـــهـــنـــا الـــعـــديـــد من ـــتـــحـــدة  ا
الــدعــوات الى شــخــصـيــات مــهــنــيـة
ـدني ـثــلي مـنــظـمــات اجملـتــمع ا و
ـلتقى الذي شاركة في ا للحضـور وا
ي للـغة ـنـاسبـة اليـوم العـا اقمـناه 
الــعــربــيــة وشــارك فــيه ضــيــوفــا من
ـذاهب واألديـان جـمـيع الــطـوائف وا
اضشافـة الى االكادمـي واخملـتص
ـستـشرق من العـراقي والـعرب وا
ـانـاً مـنـا بـان الـبـريـطـانــيـ وذلك إ
الــلـــغـــة الـــعــربـــيـــة لـــلـــجــمـــيع  و
تخـصيص جـائزة تـمنـحهـا اجلمـعية
ـيـة تـهـتم سـنـويـاً  لـشـخـصـيـة أكـاد
وتــدعم تــعــلــيم الــلـغــة الــعــربــيـة في
كـــمــا أنــضم الى جــمــعــيــة ــهــجــر  ا
دارس دارس العـربيـة العـديد من ا ا
ـية الـعـربـية والـشـخـصـيـات األكـاد
ونطـمح ان يـنضم إلـينـا كل من يـهتم
بالـلـغة الـعربـيـة والتـربيـة  والـتعـليم
ا من داخل بريـطانـيا أو خـارجهـا  
ــهــني يــدعـم عــمــلــنــا الــتــعـــلــيــمي ا

ويطوره) .

سامي فارس
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بلجيكيا

{ الــقـــدس (أ ف ب) - عــقـــد وزيــر
الـــدفـــاع األمـــريــــكي مـــارك إســـبـــر
اخلـمـيس سـلـسـلـة اجـتـمـاعـات في
إســـرائـــيـل لـــضـــمــــان "تـــفــــوقـــهـــا
الــعــســكـري" إقــلــيـمــيــاً في أعــقـاب
تـوقـيـعهـا اتـفاقـات تـطـبيع مع دول
عــربـيــة.وكــان في اســتـقــبــال وزيـر
الــدفـــاع االمــريــكي نــظــيــره بــيــني
غـانتس لـدى وصـوله إلى مـطار بن
غـوريون في تـل أبيب حـيث حـضر
ـنـظــومـة الــقـبـة ـيًــا  عــرضًـا تـقــد
ضـادة للصواريخ التي احلديدية ا
ـتحدة بطاريت اشترت الواليات ا
ـا ذكـره صـحـافي في مـنـهـا وفـقــا 
وكــالـــة فــرانس بـــرس.وتــأتي هــذه
الزيارة قبل أقل من خـمسة أيام من
االنـتـخـابـات الـرئاسـيـة األمـريـكـية
وبــعــد أســـبــوع من زيــارة لــبــيــني
غانتس إلى واشنطن ناقش خاللها
ا بيع مـعدات عـسكريـة متـطورة 
في ذلك طائرات مقاتلة أمريكية من
طــــراز  F-35إلـى دولـــــة اإلمــــارات
الــتي تـوصـلت إلى اتـفـاق لـتـطـبـيع
العالقـات مع إسرائيل.وقـال مصدر
مـطـلع طـلب عـدم الـكشف عـن اسمه
لـوكـالة لـفـرانس بـرس إنّ "غـانتس
ناقشات التي وإسبر اعتمدا على ا
أجـــريـت في واشـــنــــطن األســـبـــوع
اضي (...) لـرفع مسـتوى الـتفوق ا
الـعــسـكـري الــنـوعي إلســرائـيل في
أعــــــــقـــــــــاب الـــــــــتــــــــطـــــــــورات في
ـنـطقـة".واضـاف "اتـخاذنـا خـطوة ا
كـبـيــرة إلى األمـام .. سـيــكـون لـدى
إســرائـيل األدوات الـتي حتــتـاجـهـا
زعزعة واجهة القوى الـعدوانية ا
لالسـتـقــرار وتـصـبح حـلــيـفًـا أكـثـر
ـتــحـدة".قـالت فـاعــلـيــة لـلـواليــات ا
اضي إنـها لن إسرائـيل األسبـوع ا
ــتــحــدة تــعــارض بــيع الــواليــات ا
لـــطـــائـــرات إف - 35إلى اإلمـــارات

بـعـدمـا صـارت األخـيـرة ثـالث دولـة
عـــربــــيــــة تـــطــــبـع عالقــــاتـــهــــا مع
إســرائـيـل.وجـاء اإلعـالن لــيـعــاكس
سنوات من السياسات اإلسرائيلية
الـــتي تـــعــــارض بـــيع الـــطـــائـــرات
قاتـلة إلى أي من حلـفاء الواليات ا
ـا في ذلك ـتـحـدة الـغـقـلـيـمـي  ا
مــصـــر واألردن وكالهــمـــا يــرتــبط
عاهـدات سالم مع إسرائيل.وقال
رئيس الوزراء اإلسرائيـلي بنيام
نتنيـاهو وغانتس في بـيان مشترك
ــــاضي إن واشــــنـــطن األســــبـــوع ا
بـصـدد "حتـديث الـقدرة الـعـسـكـرية
إلسـرائــيل واحلـفــاظ عـلى الــتـفـوق
العسكري النـوعي لها".ومن جهتها
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
وهـي الصـحـيـفـة األكـثـر مـبـيـعا في
إسرائـيل إنّ "رئيس أركـان اجليش
االسـرائـيـلي أفـيف كـوخـافي الـتقى
أيضًا بـالوزير إسـبر وقدم سـلسلة
ــــــــطـــــــالـب إلـى الـــــــواليـــــــات من ا
تحدة".وتابعت الصحيفة "وافقت ا
ـتــحــدة عـلـى الـقــائــمـة الــواليــات ا
اإلسرائيلـية بأكملـها التي تضمنت
F-35 ســربًــا جــديــدًا من طــائــرات
وأحــدث طــرازات  F-15وطــائــرات
هـلــيـكـوبـتـر من طـراز  V-22قادرة
ـهـام خـاصـة بـعـيـدة عـلى الـقـيـام 
ـــدى وقـــنــابـل ذكــيـــة".وتـــســاءلت ا
الـــصــــحـــيـــفــــة لـــكن "مـن ســـيـــدفع
الفـاتورة?".واستـغرقت زيـارة إسبر
. وكـان عــقـد اجــتـمــاعـات ســاعـتــ
استمـرت يوم في الهـند. وأعلنت
ـــتــحــدة اخلـــمــيس أنّ الـــواليــات ا
ـولـوديـن في الـقـدس مـواطــنـيـهــا ا
سـيـكـون بـوسـعـهم إدراج إسـرائـيل
عــلى أنـهـا مـكــان مـيالدهم بـعـد أن
اعــتـــرف الــرئــيس دونـــالــد تــرامب
ـتـنـازع عـلـيـها ـقـدسـة ا ـديـنـة ا بـا
كـعـاصـمـة لـلـدولـة الـعـبـريـة.ويدرج
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ـديـنة ـولـودون في ا األمـريـكـيون ا
بـــبـــســاطـــة في جـــوازات ســـفــرهم
"الـقـدس" دون حتـديـد الـدولـةوبـات
ـولودين اآلن بـإمـكان األمـريـكيـ ا
في الــــقـــــدس وبــــأثــــر فــــوري أن
يـــخـــتـــاروا مـــكــان مـــيالدهـم دولــة
إسرائيل وإال فإن جوازات سفرهم
ســتــظـل حتــمل اسم الـــقــدس فــقط
ن وهـو خـيــار يـفـضـلـه كـثـيـرون 
ولـــــدوا فـي اجلــــزء الـــــشـــــرقي من
ــديـــنــة الـــذي تــقــطـــنه أغــلـــبــيــة ا
فـلـسـطيـنـيـة.يـأتي هـذا اإلعالن قبل

أيام من االنتخابـات الرئاسية التي
عــزز فــيــهـــا تــرامب دعــمه الــثــابت
إلسـرائــيل وهي قـضــيـة أســاسـيـة
ــســيــحــيـة بــالــنــســبــة لــقــاعــدته ا
اإلجنــيــلــيــة.وخالل عــامه األول في
مـنـصــبه اعـتـرف تــرامب بـالـقـدس
عاصـمة إلسـرائيل ثم نـقل الـسفارة
األمـريـكيـة إلـيهـا مـا زج بالـواليات
ــتــحـدة في خـالف مع دول أخـرى ا
عـــديـــدة.وقـــال وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
األمريـكي مايك بـومبـيو مع اإلعالن
عـن تــغـــيــيـــرات جــواز الـــســفــر أن

األوسط حــــيـث وافــــقت اإلمــــارات
ــتـــحــدة والـــبـــحــرين الـــعــربـــيـــة ا
والــــــســــــودان عــــــلى االعــــــتــــــراف
بـــإســـرائـــيـل عـــلى الـــرغم مـن عــدم
تـوصل الـدولـة الـعـبـريـة إلى اتـفاق
وجب .و سالم مع الـفـلـسـطـيـنـيـ
خـطـة اقـتـرحـهـا تـرامب مـطـلع هـذا
الــعـام سـيـتــمـتع الـفــلـسـطــيـنـيـون
بـدولــة مـحــدودة مــنـزوعــة الـسالح
وعـاصـمـتـها عـلى مـشـارف الـقدس
تـبـقى حتت الـسـيـادة اإلسـرائـيـلـية

الكاملة.
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تـحدة تعـترف بـالقدس "الواليـات ا
عـاصمـة إلسرائـيل ومقـر حكـومتـها
لـكـنـهـا تــواصل عـدم اتـخـاذ مـوقف
بـشأن حـدود السـيـادة اإلسرائـيلـية
في القـدس".وتابع "يـبقـى هذا االمر
فاوضات الوضع النهائي خاضعا 
".ورفــضت الــقــيــادة بــ الــطـــرفــ
الـفـلسـطـينـيـة بدورهـا قبـول الـنهج
الدبلومـاسي إلدارة ترامب واصفة
إيــاه بـأنـه مـنــحــاز إلسـرائــيل.مــنـذ
أيـــــلـــــول حـــــقـــــقـت إدارة تـــــرامب
اخــتــراقــات عـدة فـي مــلف الــشـرق
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ي بفعل مازال كـوفيرد يـتالعب بااالقتـصاد العـراقي شأنه شأن االقـتصاد العـا
انحـدار الطلب على النفط ومـنع احلركة وتقيـيدها لغرض تـقليل اإلصابات وعدم
ي نقل الـعدوى وأبرز الـتداعيـات االقتصـادية هو انـخفاض أسـعار النـفط العا
الـية بحدود 95 وتأثـير ذلك كان األشد عـلى العراق الـذي يعتـمد في ميزانـيته ا
ـئـة عـلى األمـوال الـتـي يـجـنـيـهـا مـن بـيع الـنـفط تالهــا قـرار الـعـراق بـخـفض بـا

االستخراج والتصدير .
فاجئ حيث وصل سعر البرميل بحدود 11 ومع انخـفاض النفط بهذا الشكل ا
دوالرفي االشهـر االولى من العام احلالي  أصبح العراق اليوم أمام أزمة حادة
قد تـهدد اقتـصادة بـاجململ والسـبب كون الـعراق لم يـضع خطة بـديلـة او خطة
ثل هكذا أحداث ولم يبتكرصندوق اذخار احتياطي للكوارث واالزمات طواريء 
 كحـال الدول االخرى اللتي تـعتمد على الـصادرات متغيرة الـقيمه  إضافة إلى
عدم تـنشـيط موارد أخـرى كالـزراعة والـصـناعـة والتـجارة وابـقاء االعـتمـاد على
االستـيراد اخلـارجي  مع هشهـاشه النـظام الـكمركي والـضريـبي لذلك جند أن

تضرر األكبر بالقياس إلى الدول النفطية األخرى العراق ا
عـلى الـرغم من محـاولـة البـعض وضع سـيـناريـوهـات تبـني عـلى الفـتـرة الزمـنـية
توقـعة إليجـاد لقاح لـلفيروس مـع العلم ان اكتـشاف اللـقاح وامكـانية تـصنيعه ا
وتعلـيبه وتصديـره قد تستـغرق اشهرمع االخذ بـاالعتبار قـيمة اللـقاح في الفتره
االولى من طرحه لـلمصاب وامكانية احلصول علية  وبالتالي عودة احلياة إلى
طـبيـعـتـها في مـحـاولـة للـتـنـبؤ بـالـتـداعيـات االقـتـصاديـة عـلى دول الـعالم إال أن

تخصص . مجموعة من اجلديد وجدت تباينا حادا في اإلجابة من قبل ا
وال شك أن انتـشار فـيروس كورونـا لكل دول الـعالم تـرتبت علـيه خسـائر مـالية
ضـخـمـة وعـمـلـيـات إغـالق وتـقـيـيـد حـركـة غـيـر مـسـبـوقـة حـيث تـشـيـر مـنـظـمـة
ـية الـتي تـضم في عضـويتـها  217دولـة إلى إغالق  %78من السـياحـة الـعا

دول العالم حدودها وايضاً دول كثيرة أغلقت احلدود بصورة كلية .
تمثلة بحراك تشرين ومانتج عنه سبوقة وا غير ذلك الـكثير من التداعيات غير ا
وتكلـيف السـيد الكـاظمي بتـشكـيل حكومـة مؤقـته مهمـتها من اسقاط احلـكومـة 
ـتغـيرات مثـلت حتديات انقـاذ االقتـصاد واجـراء انتخـابات مـبكرة ,جـميع هذه ا
ـشرفـ عـلى الـقطـاع الـنـفطي سـتـدفع الـعديـد من الـقـيادات واالحـزاب وحـتى ا
ـثل اكثر من  %92من واردات الـدولة العـراقيـة  إلى إعادة الـنظر في والـلذي 
سلـوكهم االقتـصادي والسيـاسي  في مرحلـة ما بعـد كورونا لـيس فقط حملاولة

ستقبل. جتاوز هذه التحديات بل كذلك حملاولة تفاديها في ا
قبلة وتفاصيل صورتها وبالرغم من عدم وجود إجابات قاطعة حول للمرحلة ا
إال أن دراسة الـتاريخ االقتـصادي قد تـكون مرشدا لـرسم بعض من مالمح تلك
ا جتميعها إلى جـوار بعضها قد يشـير أو يقترب من النظام الصـورة والتي ر

توقع. االقتصادي الكلي ا
ستقبل الـنظام الرأسمالي واالشتـراكي  من الواضح أن الرأسمالية وبالـنسبة 
فشـلت في مواجـهة األزمة واالشـتراكيـة ايضـاً لكن بأثـر اقل ومثـال ذلك الص
واوربا مـا تسبب في تعالي الكثير من األصوات الستـبدالها بنظام جديد هج

يزات النظام  يكون أكثر قدرة على مواجهة األزمات. يحتوي على اهم 
ومن اجلدير بالذكر أن الرأسمالية فشلت كذلك في مواجهة معظم األزمات التي
واجــهـتــهـا تــاريـخـيــا واضـطــرت في مـرات عــديـدة إلى الــتـخــلي عن بـعض من
مبادئـها الرئيسية وارتداء بعض األفكار التكتـيكية التي سرعان ما خلعتها بعد

مرور األزمة.
وكذلك الشيوعية انهارت اقتصادياً وتبعها سياسياً كحال االحتاد السوفيتي .
وقع رد الفعل وتأم ورغم عمق وضـراوة األزمة احلالية واكتفاء الرأسـمالية 
ـواطن وانقاذ الشـركات من االفالس بتقـليل الضرائب وتـأجيل قسم اخر قوت ا
مـنـها اال ان االزمـة مـاتـزال قائـمـة وتتـصـارع الـعقـول الجل ايـجـاد حلـول تـنجي

ستقبل القريب . االنظمه من الكوارث اللتي ستحل با
يبقى السؤال االهم ? اين العراق من مايحصل في العالم 

وهل فـعالً ? سـتكـون الـورقة الـبـيضـاء هي سـبيل انـقـاذ االقتـصـاد وابعـاد شبح
االفالس .

إال أن تغـييـر أي نظـام يـحتـاج في حده األدنى إلى وجـود الـنظـام البـديل وليس
فقط فـشل النظـام احلالي وبالتـالي فإن السـؤال سيكون عن
كنه تعويض النظام الرأسمالي وجود نـظام اقتصادي 
ومدى تـمتعه بالشـمولية واجلاهـزية للحلـول محل النظام
احلــالي وإيـقــاف نـزيف اخلــسـائـر وهـل يـسـتــطـيع أن

يفرض آلياته وأدواته بصورة دائمة وليست مؤقتة?
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{ سـان فــرانـســيـســكـو (أ ف ب) -
ســـجـــلـت اجملـــمـــوعـــات الـــكـــبـــرى
لـالنــــتـــرنـت "أمــــازون" و"ألـــفــــابت"
(غوغل) و"فيـسبوك" مـجددا أرباحا
ــنــصــرم من هــائـــلــة في الــفــصـل ا
الـعـام رغم الــضـغـوط الـســيـاسـيـة
ووبــــاء كـــوفــــيـــد- ?19لــــكن هـــذه
ـلـيـارات واالسـتـثـمـارات ال تـخـدم ا

بـالضـرورة مصـاحلهـا في مواجـهة
ـــســــؤولـــ الــــذين يــــدعـــون إلى ا
تــفـكـيــكـهــا.وقـد ارتـفــعت مـبــيـعـات
"أمـــــــازون" الـــــــرابح األكـــــــبـــــــر من
إجــراءات الـعــزل بــنــســبـة  37في
ـئـة إلى أكـثر من  96مـلـيار دوالر ا
في الربع الثالث من العام. لكن ذلك
لـم يـثـر حـمـاسـة بـورصـة نـيـويورك

الــــتي كـــانـت تـــتـــوقـع أداء أفـــضل
وتـراجع ســهم اجملـمــوعـة بـنــسـبـة
ــئـة اخلـمــيس.وأعـلـنت  1,87في ا
"أمـازون" الــتي تــتـخــذ في ســيـاتل
مــقـرا لــهـا أنــهـا أحـدثت  400ألف
وظــيـفــة مــنـذ بــدايــة الـعــام في كل
أنـحـاء الـعـالم مــشـيـرة أيـضـا إلى
"خــــطـط الســـتــــثــــمـــار مــــلــــيـــارات

ـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات الـــدوالرات 
تـوسطة على النجاح" الصغيرة وا
في سوقها الشهير للغاية.وتخضع
هذه اجملموعات لتـحقيقات عدة في
ــمــارســات شــبــهــات بــقـــيــامــهــا 
ـنــافـسـة. وقـال مـخــالـفـة لـقــواعـد ا
دانيال أيف من مجموعة "ويدبوش
سـيـكـيـوريتـيـز" أخـيرا إن "مـا يـثـير
الـــســـخــريـــة هـــو أن نـــتــائج األداء
اجلــيـــدة (...) ســـتــكـــشف قـــوتـــهــا
ــفـــرطــة وســـتــغـــذي في نــهـــايــة ا
ـطاف احلـماسة إلـى تفـكيكـها في ا

واشنطن".
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وســـجــلت "ألــفــابـت" و"فــيــســبــوك"
أيضا أرباحا هائلـة.فقد بلغت قيمة
مــبــيـعــات "ألــفــابت"  46,2مــلــيــار
ئة وحققت دوالر بزيادة  14في ا
أرباحا بقيمة  11,2مليار دوالر.من
جـهـتــهـا حـقـقت شــبـكـة الـتـواصل
االجــتـــمــاعي "فــيــســبــوك" أربــاحــا
صافية بقيمة  7,85مليارات دوالر
ــئــة عن الــفــصل بــزيــادة  29فـي ا
الـســابق رغم مـقــاطـعــتـهــا من قـبل
الـعـديـد من الـشـركـات الـكـبـرى مثل
"أديـــداس" و"كــوكــا كــوال" تـــلــبــيــة
لدعوات منظمات غير حكومية قلقة
من انتـشار الـتحـريض على الـعنف
أو الـكــراهـيــة.ورغم أن "فـيــسـبـوك"
سـتخدم في فقد عـددا قليال من ا
ـــتـــحـــدة وكـــنـــدا هــذا الـــواليــات ا

الــصـيـف مـقــارنــة بـفــصل الــربـيع
يتـصل أكثر من  2,5ملـيار شخص
يومـيـا في العـالم بواحـد على األقل
من تـطـبــيـقـاته األربـعــة (فـيـسـبـوك
ومـيسـنجـر وانسـتغـرام وواتساب)
ـــئـــة عن بــزيـــادة قـــدرهــا  15في ا

اضي. العام ا
وحتـــدث مــارك زاكـــربـــرغ مــؤسس
الشـبكـة عن نحـو مئة مـليـار رسالة
يتم إرسالها كل يوم عبر واتساب"
مـؤكدا في الـوقت نـفـسه أنه يواجه
"مــــــنــــــافــــــســــــة شــــــديــــــدة فـي كل
اجملـــاالت".وأطــلـــقت وزارة الـــعــدل
األمــريــكــيــة و 11واليــة أمــريــكــيــة
مالحــقـة ضــد مـجــمــوعـة "ألــفـابت"
هـيمن. بـتهـمة اسـتـغالل موقـعهـا ا
ــعــركـــة ســتــكــون لــكن يــبـــدو أن ا

طويلة.
وقــال رئــيس اجملــمــوعــة ســونــدار
بــيــتــشــاي حملـلــلــ خالل مــؤتــمـر
"نـعتـقد أن مـنـتجـاتنـا حتقق فـوائد
كـبيـرة وسنقـوم بالـترويـج لها (...)
لكن معظم طاقتنا تبقى مركزة على
مـسـتـخـدمـيـنـا وتـصـنـيع مـنـتـجات
رائـــعـــة".واســـتـــفـــادت الـــشـــركــات
الـتـكنـولـوجيـة من األزمـة الصـحـية
الـتي جعـلت خـدماتـهـا أكثـر أهمـية
في احلــيـاة الــيــومـيــة. وهي تــذكـر
باستـمرار بأن الوضع كـان سيكون
أصــعب بـدون أدواتــهـا الــتي يـقـدم
جــــزء كــــبــــيــــر مــــنــــهــــا مــــجــــانــــا

للجمهـور.وواجه زاكربرغ ونظيراه
في اجملـمـوعـت األخـريـ "تـويـتر"
و"غـــوغـل" (يـــوتــــيـــوب) واجــــهـــوا
أعـضـاء مجـلس الـشيـوخ األمـريكي
الـــــــغـــــــاضـــــــبـــــــ مـن قـــــــوتـــــــهم
وتأثـيرهم.وقبـل أيام من انتـخابات
الـثالث من تـشرين الـثاني/نـوفمـبر
ــــتـــحــــدة تـــوالت في الــــواليـــات ا
ــوجـــهــة إلى رؤســاء الــضـــربــات ا
مـجــمـوعـات الـتــكـنـولــوجـيـا الـذين
يــتـهــمـهـم الـيــمـ "بــفـرض رقــابـة"
والـــيـــســــار بـــالـــتـــســـاهل حـــيـــال
احملـــتـــويـــات.واعـــتـــرف زاكـــربــرغ
ـــقــبل اخلـــمــيس بـــأن "األســبــوع ا
سيكون اخـتبارا لفيـسبوك" لتجنب
ــنــصــة من جــديـد في اســتـخــدام ا
حـــمالت تـــضـــلــيل كـــمـــا حــدث في
ــــــوقع .2016وبـــــعــــــدمــــــا واجه ا
هــجـــمــات من الـــســلـــطــات بـــشــأن
احــتـرام احلـيـاة اخلــاصـة اعـتـرف
بـ"احلــاجـة إلى قــواعـد تــنـظــيـمــيـة
الءمـة الـشـخـصـية جـديـدة بـشـأن ا
لإلعـالنـــات" الـــتي تـــقـع في صـــلب
وذجه االقتصادي.لكنه قال أيضا
إنه يــشــعــر بـالــقــلق من أن "بــعض
ـقـتـرحـات خـصـوصـا في أوروبـا ا
واإلجـــراءات الـــتـي تـــخـــطـط لـــهـــا
شركـات مثل آبـل قد يـكون لـها آثار
سـلـبـيـة عـلـى الـشـركـات الـصـغـيـرة
توسـطة واالنتعـاش االقتصادي وا

في  2021 .
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فحـوصات "بي سي آر" الـتي تؤخذ
خـاللـهـا عــيـنــات من األنف وتـرسل
شاركة في إلى مختبرات للتحليل.ا
الفحص غير إلـزامية لكن الشخص
الـذي ال يـحمل إفـادة تـظهـر نـتيـجة
سـلـبيـة قـد يتـعـرض لغـرامـة كبـيرة
إذا ما أوقفته الـشرطة.وكل شخص
تثبت إصابته عليه أن يحجر نفسه
مــدة عـشـرة أيـام.وقـال مـاتـوفـيـتش
"هـذه طـريـقـنا إلـى احلريـة" مـلـمـحا
ـرتبطـة بالـوباء قد إلى أن القـيود ا
تــــخـــــفف مـــــا أن تــــنـــــتــــهـي هــــذه
الـفــحـوصــات أو تـعــزز في حـال لم
يـنـفـذ الـبـرنامج بـالـكـامل.وسـتـكون
سـلــوفـاكــيـا تـالــيـا أول دولــة بـهـذا
احلجم في العالـم جتري فحوصات
ـسـتـوى الـوطنـي. وسبق أن عـلى ا
اجــريت فـحــوصـات كــهـذه في مـدن
صـــيـــنــيـــة بـــالـــكـــامل.وكـــانت دول
أوروبـــيـــة صـــغــــيـــرة أخـــرى مـــثل
لـوكـسـمـبورغ ومـونـاكـو أعـلنت عن
بــــــرامـج إلجــــــراء فـــــــحــــــوصــــــات
معـممة.وشـهدت سلـوفاكيـا ارتفاعا
كـــبــيـــرا في اإلصـــابــات اجلـــديــدة.
وسـجلت فـي البالد اجلـمـعة 3663
إصـابـة وهو عـدد قـياسي جـديـد ما
رفع إجـمـالي احلاالت إلى .55091
وقـــد تــوفي  212شــخـــصـــا جــراء
الـفـيـروس.وتنـوي احلـكـومـة اجناز
الفحوصات في غضون يوم على
أن جتـري سلـسلـة أخـرى في عطـلة

قبلة. . نهاية األسبوع ا

الـفحـوصات في هـذا الـبلـد العـضو
في االحتـاد األوروبـي والـبـالغ عـدد
ســكـانه  5,4ماليــ نــسـمــة جلـمع
الــعـيـنـات في حــوالى خـمـسـة آالف
مـــــــوقـع.وقــــــال رئـــــــيـس الــــــوزراء
السلوفاكي إيغور ماتوفيتش خالل
األســـــبـــــوع الـــــراهن إن "الـــــعـــــالم
سـيـتـابع" بـاهـتـمـام مـا يـحـصل في
سلـوفاكيـا معـتبرا أن هـذه اخلطوة
ســـــــتــــــنـــــــقــــــذ "مـــــــئــــــات األرواح"
الـبــشــريــة.واخــتــارت ســلــوفــاكــيـا
سـتضـدات التي تـوفر فـحوصـات ا
نـتـائج ســريـعـة في غــضـون دقـائق
أحيانا لكـنها ال تعتـبر موثوقة مثل

األمـــــــة "تـــــــســـــــيـــــــر فـي االجتــــــاه
اخلاطئ"."إذا لم تتغير األمور وإذا
سار الذي نحن فيه استمروا في ا
فسـيكـون هنـاك الكثـير من األلم في
هـذا الـبـلـد فـيـمـا يـتـعـلق بـاحلـاالت
سـتشفى اإلضافـية والدخـول إلى ا

والوفيات".
الـى ذلك تـطـلق سـلـوفـاكـيـا الـسـبت
بـــرنــــامـــجـــا إلجــــراء فـــحـــوصـــات
تـشــخـيص اإلصــابـة بــكـوفــيـد-19
جلــمــيع مــواطــنـــيــهــا في ســابــقــة
ـية.وسـيشـارك نحو  45ألفا من عا
الـــعـــامــلـــ في مـــجـــال الـــصـــحــة
واجلــــيش والــــشـــرطــــة في إجـــراء

وت? اذا ال يتحدثون عن ا حسنا 
حــســنــا ألن الــرقم يــكــاد يــكـون ال
شيء. ألنـنـا تــمـكـنـا مـن الـسـيـطـرة
عــــــلى هــــــذا وفـــــهــــــمـــــنــــــا كـــــيف
يــعـــمل".ويــحــذر خــبــراء الــصــحــة
األمــريــكـيــون مـن أن أعــداد حـاالت
اإلصـابـة والـوفـيـات سـتـسـتـمـر في
االرتــــفـــاع في ظـل تـــزامـن مـــوسم
ـرض.وقال األنـفـلونـزا مع تـفـشي ا
ـعــديـة وعــضـو خـبــيـر األمــراض ا
ــعــنــيــة بــفــيـروس فـرقــة الــعــمل ا
كـــــورونــــا فـي الــــبـــــيت األبـــــيض
الـدكـتور أنـتونـي فاوتـشي لـشبـكة
سـي إن بي سي يـــوم األربـــعـــاء إن

ــــهم اآلن أكــــثــــر من أي وقت "من ا
مــضى جتـنـب احلـشــود الــكـبــيـرة
خــاصـة هـنـا في غــرين بـاي بـواليـة
ويـسـكـونـسن حـيث نـشـهـد بـعـضا
من أسـرع أنـواع انـتـشـار كـوفـيـد -
ــتــحــدة".وغــرد  19في الــواليــات ا
ترامب يوم اجلمعـة قبل التجمعات
ـزيد من الـتي كـان مـقررا عـقـدهـا "ا
ـــزيـــد من االخـــتـــبــــارات يـــعـــنـي ا
احلاالت. لـدينـا أفضل االخـتبارات.
الـــوفــــيـــات إلـى انـــخــــفـــاض".وفي
جتمعات ترامب األخيرة  فحص
احلـضـور وتـزويـدهم بـأقـنـعـة. كـما
أقـيـمت األحـداث في الـهـواء الـطلق
بـسـبب الــوبـاء. لـكن لم يــكن هـنـاك
تــبــاعــد اجــتــمـاعـي مع اســتــمـرار
ـؤيــدين في جتــنب ارتـداء بــعض ا
األقـنـعـة.كـمـا واصل بـايـدن حـمـلـته
االنـــتــخـــابــيـــة عــلـى الــرغم من أن
ــقــراطـيــ فـرضت مــسـيــرات الـد
ــارسـات الــتــبــاعـد االجــتــمـاعي
ـويديـن على حـيث أخـتـار بـعض ا
ــــشــــاركــــة في ــــثــــال ا ســــبــــيـل ا
ـسـيرات دون مـغـادرة سـيـاراتهم. ا
.وظـهــر ابن تـرامب األكـبـر دونـالـد
تـرامب جـونـيور عـلى قـنـاة فوكس
نــيـوز يـوم اخلـمـيس وكـرر مـا قـاله
والــــــــــده بـــــــــأن الـــــــــوبــــــــــاء حتت
الــســيـطــرة.وأضــاف "لــقــد راجـعت
بــيــانــات (مــراكــز الــســيــطـرة عــلى
األمـراض) ألنـنـي ظـلـلت أسـمع عن
إصـــابــات جــديــدة"."لــكـــنــني قــلت
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تحـدة األمريكية سجلت الـواليات ا
نحو  91ألف إصابة جديدة مؤكدة
بـفـيـروس كـورونـا فيـمـا يـعـد أكـبر
حـصـيلـة إصابـات يـوميـة تـشهـدها
البالد منذ تـفشي الوباء وذلك قبل
أيــام من االنــتــخــابــات الــرئــاســيـة
والتشريعيـة.كما شهدت البالد يوم
اخلــمــيس وفــاة أكـــثــر من ألف من
ـــصـــابـــ بــالـــفـــيـــروس.ووفـــقــا ا
لـلــبـيـانـات الــتي تـنـشـرهــا جـامـعـة
جـون هوبـكيـنز األمـريكـية فـإن عدد
ؤكدة في البالد جتاوز اإلصابات ا
تــســعــة ماليــ بـــيــنــمــا بــلغ عــدد
الـوفيـات نـحو  230ألفـا.وهذه هي
ــرة الــثــالــثــة هــذا الــشــهــر الــتي ا
يــتـجــاوز فــيـهــا عـدد الــوفــيـات في
ـــتـــحــدة حـــدود األلف الـــواليـــات ا
شــخص بـــحــسب وكــالــة رويــتــرز
لألنباءويـتفشى الـوباء بشـكل كبير
في  21والية بعضها سيلعب دورا
حــــاســـمـــا فـي حتـــديـــد نــــتـــيـــجـــة
االنتـخابـات الرئاسـية يـوم الثالثاء
ـقـبل بـ الـرئـيس دونـالـد ترامب ا
ــــقــــراطـي جـــو ومــــنــــافــــسه الــــد
بايدن.وفي والية ويـسكونسن التي
يـتـوقع أن تـشـهد سـبـاقـا انتـخـابـيا
ـسـتـشـفـيات من مـحـتـدمـا حذرت ا
أن الــتــجــمع الــذي ســيــشــارك فــيه
الــرئـيس تــرامب يــوم اجلــمـعــة قـد
ـرض أســوأ.وقـال يـجــعل تــفـشـي ا
بـيان مـشتـرك من عدة مـستـشفـيات
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الـعقل من أعظم النـعم يُميز به اإلنـسان ب احلق والباطل  ,اخلـيروالشر وب
الـنافع والضار,وكل شيءٍ إذا كَـثُر رَخُصْ إال العـقل فإنه إذا كَثُرَغَال . والشك
أن كل مـا يجـري في الكـون بقـضاء الـله وقدره لـكن الله شـاء أن يجـعل بعض
ـشـيــئـة اإلنـســان الـتي هي حتت مــشـيـئــته جل جالله (ومـا األمـور مــرتـبـطــة 
تــشـاءون إال أن يـشـاء الـله ) وأخـرى ال مـشـيـئـة له (األنـسـان) فـيـهـا وال إرادة
ـفهوم قـعّد العلـماء قاعدة فـقالوا (يُحـتجُ بالقدر في صائب مثال,ومن هذا ا كـا
عـايب ) والـعقل وإن كـان مكـانه الـقلب لـكـنه دليل صـائب وال يُـحتجُ بـه في ا ا
التـائه ومـرشد احلائـرين وغنى الـفقراء وسـلوة احملزونـ ودليل النـاصح
ومن مصـادقيه أن مجـلس اخلدمة قـررتعي األسـتاذ محـمد رضا أبن الـعائلة
ادة اللغة األانكليزية على مالك تربية محافظة كربالء البغدادية الثرية مُدرساً 
ـقـدسـة,حـدث هـذا  في عـام  1970وكـان عـلى األسـتـاذ أن يـشـتـري تـذكـرة ا
سعرها   125فلسا ًفقط حتى يسافريومياً الى كربالء مُستقالً باص مصلحة
) .وألن الـرجل من عـائـلـة تمـتـد بـعض أصالبـها ـوظفـ نقل الـركـاب ( بـاص ا
خــارج الـعـراق فـكــانت له ثـقــافـة  من نـوع خــاص..وعـلى نـفس الــبـاص كـانت
دن الريـفية بـ بغداد وكـربالء لتبـدأ قصة حب تسـافر معـلمة تـسكن أحـدى ا
ب األسـتاذين بعد كثيرمن نظرات األعجاب ... قَرّرَأن  يـختبرثقافتها فبادرها
ـفـضل ,أجــابـته بــقـرويـتــهـا الـطــيـبـة أنــهـا حتب داخل بـسـؤال عـن مـطـربـهــا ا
ـسألـة حـيث موزارت ومـوسـيقـاه وب حسن(رحـمه الـله) وهنـا صَـعُبـتْ علـيه ا
موال أبـو كاظم ( آ يـويلي آ يـويلي)..بـذكاءهـا الفـطري الحَظـتْ أنَ ردة فعله لم
عـرفة تكن إيـجـابيه فـأرادت ان تـسحب عـقـله من مـنطـقة الـضـعف الى واحـة ا
فسـألته عن آخر رواية قـرأها لكنـها لم تدعه يكـمل فأذهلته أنـها معجـبة برواية
الـكـونـتـيـسـة دي سـيـجــور وعـنـوانـهـا (خـواطـر حـمـار)  الـتي تَـحْـكي مـذكـرات
فلـسفية وأخالقية سردها بـطل الرواية احلمار كديشون  ,ثم أكملت كالمها  :
ـا تـنـســجم مع  احلـكـمـة الــصـيـنـيــة الـتي تـقـول »سـنـة واحـدة أن الـروايــة ر
ضروريـة لكـي تنـمو بـذرة وعـشر سـنوات ضـروريـة لكي تـنمـو شـجرة ومـائة
سـنـة لـكي يـنـمـو اإلنـسـان.«وهـنـا سـكت (أخـونـا ) مـحـمـد رضـا وطـلب مـنـهـا

صلحة في طريقه الى كربالء. وافقة على الزواج ولم يزل باص ا ا
 أسـتبشرَالبـعضُ أن عقولنا,ثـرواتنا,طـاقاتنا,شـجاعتنا,شِـيمُنا وثقـافتنا سوف
تـسـتـثمـرألعـادة صـنـاعةعـراق جـديـد بـأمتـيـازأمـريـكي بعـد األحـتالل وسـنـكون
( (okوســوف نـــفــرح حــيث ( (no problemلــكن الـــواقع قــال خالف ذلك
وبات الشعورالعام وكأن كل منا يُشّيعُ جَنازتَهُ ويَمشي خَلفها معَ  مُشيعيه .
يـقــوم الـعـقل عـلى إدارة وظـائـف جـسم اإلنـسـان الـرئـيــسـيـة ومن خالله يـبـدع
اإلنسـان وينطلـق ليضع بصـمته وهكـذا أثبتت الـتجارب اإلنسـانية عـبر الزمان
كـان أنه ال أسـتـثـمـار أعـظم وال أقـوى وال أجـدى من إسـتـثـمـارالـعقـول وأنه وا
ستدام كما األعلى قـيمةً وأكثرها أهمية لتحقيق النمو االقتصادي احلقيقي وا
ـقـيـاس األسـاس لـثـروة األ فـاإلنـسـان هو ـوارد الـبـشـريـة هـي ا أثـبـتت أن ا
الـوسـيـلـة وهـو الـغـايـة وأن  أسـتـمـرار الـنـظر الـى ثروات بـاطن األرض هـو من

أخطر أنواع األدمان بعد أن أستطاع العلم أستغالل اجلو والهواء .
إن مـعـاييـر الثـراء لم تعـد مـغلـقة عـلى ظـواهر بـعيـنهـا بعـد أن تـغيـرت مقـاييس
ـعـقول «فـتـلك هي اليـابان ـشتـرك هو»الـعقل «و»ا الـغنى  وصـار قاسـمـها ا
ـيـة الـثـانـيـة وفي أقل من خـمـسـ عـامًـا أنـتـقَـمتْ من هُـزِمَتْ فـي احلـرب الـعـا
الـعـالم بالـعـلم والـتقـنـية ذلك ألنـهـا أهتـمت  بـبـناء شـخـصيـة مـنضـبـطة تُـقدس
ـنتـجة الوقت وحتـتـرم النـظام وتُـبـدع ضمن الـفـريق الواحـد وتـوفر الـوظـيفـة ا
والتـأم في اخلدمـات االجتماعـية تلك األخالقـيات يكـتسبـها الطـالب الياباني
في  احلـلــقـة األولى من الـتـعـلــيم وال يُـعَـلّمْ إال كـيف يــكـون أنـسـان وأن يـشـعـر
بالـعيب اجملتمعي فال يرحم قانـون الدولة غنيها أو فـقيرها بل حتى وزيرها أو
غفـيرها .بخالف اليابان خـذ مثالً نيجيريا وهي من أكـثر الدول غنى بالثروات
واطن فيها ـصدرة للبتـرول ..ما هو حالهـا? ا عـادن ومن أكبر دول العالم ا وا
مُشـبعْ باألحقاد العرقية ومُحَمَلْ بالصراعات ..بقي فيها األغبياء يسألونك عن
ديــنك ومـــذهــبك ومن أي قـــبــيــلــة أنت..? وبـــات فــيــهــا الــســـحــرة والــدجــالــ
و(القـفاصة) يتبـادلون األسواق لقطع األرزاق فشـاعت الفوضى في اخمللوقات
ألوف..يقول الـدكتورالعراقي فاروق فال عقل مـا دام الالمعقول هو الـسائد وا
القاسم في مقال بعنوان أستثمار العقول :ال حتدثني عن
ثـروة أي بــلـد وأهــله مـشــحـونـ بــاحلـقــد والـعـنــصـريـة

ناطقية واجلهل واحلروب . وا
دام العراق وأهله بخير 



حينـما شرع الغربي باقتحام بقـية قارات الكرة األرضية حتت عنوان االكتشاف
يـا منـذ منـتـصف القـرن اخلامس عـشر لم تـنـفذة عـا الـبحـري بـقواهم احلـاكمـة ا
سيحية الرساء احملبة يكن ذلك لنـشر الفضيلة والعلم او توسيع قاعـدة التعاليم ا
وإشاعـة روح التـسـامح ... فان الـسيـاسـي اخـر من يفـكـرون بذلك .. انه جـموح
ـومتـها بـكل مكـان .. لذا فان احلكم والـسيـطرة والقـوة والبـحث عن مكـامنـها ود
كـتـشفـة بـعـد ثالثة قـرون كـونت حاضـرة مـادية غـيـر مسـبـوقة الـقارة الـشـمالـيـة ا
مكـنتهـا من التدخل بشـؤون العالم كـله ... بل فرضت رسم ميـزان قوى جديد من
ـيـتـ األولى والـثـانـيـة ومن ثم حتـديـد ـبـاشـر في احلـربـ الــعـا خالل تـدخـلـهـا ا
ـيـة وقـواهـا العـظـمى لـيس من خـالل افرازات مالمح خـارطـة طـريق الـقـيـادة الـعـا
نـتصرين واخلاسـرين فحسب ... بل ان القـيادة الفعـلية حتولت احلرب وتـبعات ا
بكامل ثقلها من االمبراطورة التي ال تغيب عنها الشمس الى ابنتها ونتاج رحمها

تحدة االمريكية  .. ولود اجلديد حتت اسم الواليات ا ا
صادفة ولم يـكن وليد الدعاء والـبكاء ولم تتكـثف تلك القوى كرد ذلك لم يحـدث با
فعل طـبيـعي للـقراءة والـكتـابة والـبيع والـشراء ... وغـير ذلك من مـفردات قـضيـنا
ـارسـها ونـضحي من اجـلهـا دون ان يـكن لنـا بد وال يـد حتى في عمـرنا كـعرب 
حتديـد مصائـرنا او حتـس احوالـنا .. فـذلك يعـد نتاج اسـتراتـيج وتكـتيك وعمل
دؤوب اسه التـخطـيط وسالحه العلم واجلـدية بـالتطـبيق والـعمل ثم الـعمل ... بكل
ـمكنة لـبلوغ اهـداف محددة بدقـة لم تستح ولم تخش أي شيء تاحة ا الوسـائل ا
وال تـاخـذهـا لـومة الئـمـة ونـقـد الذع ... من اجل تـنـفـيذهـا لـغـايـة نـذرت نـفوس كل
ـيـة األخـرى الجل حتـقـيـقـها ..فـي عالـم كـرة القـدم الـتي هي جـزء من الـدول الـعـا
ة غدت اهم واوسع واقـوى اذرع الرياضة بالـتعاطي مع الراي العام رياضـة العو
ـي وإمـكـانـيـة اسـتـخـدام ذلك كــجـزء من لـعـبـة الـدبـلـومــاسـيـة الـنـاعـمـة لـدعم الـعـا
الوسائل الـغربية وهي تعـمل لترسيخ تلك الهـيمنة بطريـقة ما .. في اول كالسيكو
بال جـمـاهـيـر منـذ مـائـة عـامـة شـهـدت مبـاراة كالسـيـكـو األرض بـ ريـال مـدريد
ن لـنادي برشلونة ـدافع ديست ظهير ا وبرشـلونة في الليغـا االسباني حضور ا
كاول امـريكي يلـعب في الكالسـيكو فـي مباراة كـانت قمة بـكل شيء برغم فـقدها
لـبـريقـهـا بعـد غـيـاب كوارديـوال ومـورينـو وانـيـستـا وكـزافي وسـواريز ... وانـتـقال

رونالـدو وضعف قوى مسي البدنيـة بحكم العمر .. كما
ان غيـاب اجلـمـاهـيـر اثـر بـشـكل واضح عـلى مـجـمل
ـعـزل عن مـنــظـومـة الـكالســيـكـو ودوافـعه وغــايـاته 
سـتـوى الفـني الكـبـير الـذي قدمه الـفـريقـان فضال ا
عن تـالق الالعب األمـريـكي ديسـت كظـهـيـر مـتـكامل
ينـبيء عن تـطـور لـعبـة كـرة القـدم في أمـريـكا وان لم

تكن األولى شعبيا ..
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وأن يـضـغطـوا على احلـكومـة ألنهُ ليس
ــنــطـقي أن يــتـورط الــشـعب بــآثـارٍ من ا
اقــتـصـاديـة بــسـبب سـيـاســاتٍ خـاطـئـة
لـلطبقةِ السـياسيّة وللحـكومة. مسؤولية
الـطـبقـة الـسيـاسـيّة واحلـكـومة أن تَـجِدُ
كن التَـعَكُـز على األزمة حـلوالً لـهم وال 
االقـتـصـاديـة في عـدمِ دفع اسـتـحـقـاقات

. وظَّف ا
الـعـراق يـسـيـطر عـلـيه مـحـور الـنجف –

طهران  – واشنطن - تشرين
{ الــــعــــراق ذاهب إلـى الــــهــــاويــــة بــــقــــيـــادة
الـــســــيـــاســــيــــ من اخلط األول.. وصــــرّحت
ضــــمـــــنــــيــــاً إنَّ قــــادة اخلـط الــــثــــانـي هم مَنْ

يستطيعون إنقاذه?
لـــدي قـــنـــاعـــة: إنَّ قـــيـــادات اخلط األول
أصـبحت عاقرة عن إنتاجِ احللول. أيضاً
الـقضية ال تتـعلق بالعُمر بـقدرِ ما تتعلق
ـعارضة ـشكلـةُ  أنَّ قيادات ا بـالعقـليّة. ا
الـذين حَكَموا العِراق بعد 2003 مأزومة
اضي إيديـولوجياً وأسـيرة إلى: عُقَـد ا
عارضة استحقاقات استحقاقات فترة ا
إقـليـميـةٍ ودَوّلْيّـة و بارتـباطـاتٍ بأجـهزةِ
مُــــخــــابــــراتٍ خــــارجــــيّــــة.. و هــــؤالء ال

يستطيعون أن يَحَكموا العراق.
اخلط الــثـاني مِـنْ الـطـبــقـةِ الــسـيــاسـيّـة
ـتلِكُ وبِـكُل تأكـيدٍ مـجمـوعةً مِنْ الرؤى
ـسـتــقـبل. نـحــتـاجُ إلى دمـاءٍ تــتـعـلق بــا
ـسـتـقـبل وال تـنـظر جـديـدة تـنـظـرُ إلى ا
ـــاضي من ــاضي. تـــتــعـــاملُ مع ا إلـى ا
أجل الــتــقــيـيـم والـدراســة لــكي ال تُــكـرِرَ
ــسـتــقــبل. هــنــالِك قـول إخــفــاقــاتِه في ا
مــأثـور لـلــفـيـلــسـوف أرسـطــو: الـشـبـاب
لكون ستـقبل ألنهـم ال  يـتحدثـون عن ا
مـاضــيـاً بـيـنـمـا نَـجِـدُ أنَّ الـرجل الـكـهل
ـستقـبل يتكـلمُ دائماً عن لك ا لـكونه ال 
ـاضي. مَنْ حَكَمَ العراق بعد 2003 كان ا
ـــشــروعٍ كَـــهل ألنهُ رَكَنَ إلى مُـــتــبــنـــيــاً 

اضي لترسيخ سُلطته. ا
{ بـــرأيك; هل بـــقي مِـنْ ســيـــاسـيَّ اخلــارج..
أولـئك الــذين دُجـنـوا في األجـنــدات اإلقـلـيـمـيـة
ــيــة مَنْ يـســتــحق الـبــقـاء فـي الـعــمـلــيـة والــعـا
الــســيــاســـيــة أم جــاء الــوقـت ألن يــكــون فــقط
ــنــبــثِـــقــون مِنْ رَحِمْ الــداخل الــســـيــاســيــون ا

العراقي هم نبضُ أي عمليةٍ سياسيّة ?
- نـــعم; بِــكُـل تــأكــيـــد. حــان وقت في أن
ـبادرة ; ال يـأخُـذ عـراقـيو الـداخل زِمـام ا
ـسألة. الـسؤال اليوم: خِالف عـلى هذهِ ا
ـنـطق يـقـولون: مـا هي اآللـيـة? في عِـلْم ا

علوم نكتشِفُ اجملهول.  مِنْ خالل ا
ــعــلــوم الـيــقــيــني والــذي عــبَّــرت عـنه ا
انـتـفـاضـة تـشـرين 2019 ثـبَّـتـت حـقـيـقةً
مـــفــــادُهـــا: إنَّ الـــشـــعـب الـــعِـــراقي بـــدأ
يــســتـشــعِــرُ غــيـاب الــوطن واإلحــسـاس
ـواطـنـة بـســبب مـنـهـجـيــة الـسُـلـطـة بــا
الـطـائـفـيـة ولـذلك خرج الـنـاس بـتـعـبـيرٍ

. بسيط: نريدُ وطناً
{ كـيف يُـشارِكُ عـراقـيـو الداخل وهم اُجـتـثوا
بــالــقــوانــ الـتـي أقـرّهــا الــنــظــام الــسـيــاسي

احلالي?
- عــنـدمـا نـكـون أمــام نـظـام سـيـاسي ال
يُـلبي طـموح القـواعد اجلـماهيـرية نرى
إنّـها ستلـجأ إلى وسائلِ التغـيير. هنالِك
أربعُ وســائل ســيـســتـخــدِمُــهـا الــشـعب
عـندمـا يصِلُ إلى حـقيـقةٍ مـفادُهـا: هنالك
فـــجــوة كـــبــيــرة بـــيــنـي وبــ الـــنــظــام

السياسي.
تــغــيــيــر الــنِــظــام الـســيــاسي بــانــقالبٍ
عــســكــري أو بـإرادةٍ خــارجــيّــة وتَـدَخُلٍ
خـــارجي كــمــا حــدث في 2003 أو عَــبْــرَ
ثــورةٍ شــعــبــيــة كــمــا في حــالــة الـربــيع

العربي أو عبر صناديق االنتخابات. 
أقــولُــهـا بِــكُل واقــعـيّــة: الــعِـراق مــا عـاد
; ال في العـقليةِ األمـريكية وال في أولـويةً
الـعـقلـيةِ الـغربـيّـة. إنَّ مَنْ يُعـول أو يركُن
إلى العاملِ اخلارجي إلحداثِ مُتغيّرٍ في
الـداخل هـو واهـم; فالـظـروف الـتي دعت
أمــريـكــا لــتـرتــكب حـمــاقــة االحـتالل في
2003 كـــــــانـت بــــــســـــــبـب أحــــــداث 11

سبتمبر..
أعـــود إلى الــداخـل. قــضــيـــة أن يــحــدُث
الـتـغـيـيـر مِنْ خِاللِ االنـقالب الـعـسـكري;
أيـضاً أنا أراها غيـر واقعيّة ألن اجليش
ُـــعـــادلــة هـــو احلـــلـــقـــة األضـــعف فـي ا
الـعـراقـيـة بـسـببِ وجـود أجـهـزة رديـفـة
لــلــمــؤســســات األمــنــيــة والــعــســكــريــة

الرسمية.
 لـدينا وسيـلتان: االنتـفاضة الشـعبية و
; انتـفـاضة صـنـاديق االنـتخـابـات. طبـعـاً
تــشــرين اُغــتــيــلت مِنْ قِــبَلِ "الــقــنـاص و
الـكماز"; الذي حاول أن يلعب على مراكز
الــــقـــوى لـــدى الــــنـــشـــطــــاء وقـــيـــادات
الـتــظـاهـرات. الـنـتـيـجـة سُـحِبَ الـبِـسـاطُ
مـنها ولذلك رأينا تشرين 2020 تختلِفُ
كُـــلّــــيـــاً عن تـــشـــرين 2019. صــــنـــاديق
االنــتــخــابــات أيــضــاً قــد يــكــون فــيــهـا
لِكُ الـتغيـيرُ بسيـطاً ولكن بواقـعيّة; ال 

. سوى هذين الوسيلت
الـكرةُ اآلن في ملـعب الشعب إذا ما أراد
. عــلــيه إدراك أن الــســيــاسـات تــغــيــيــراً
الــســابــقـــة ضــمن مــفــهــوم الــطــائــفــيــة
الـســيـاسـيـة وضـمن مـفـهـوم االجـتـثـاث
: لـلمواطنة كما حدثَ في بعض القوان
ساءلـة والعدالـة اجتثـاث البعث مِـثْلَ ا
صـادرة لألمالك.. قانون 86 أو قـوان ا
ــكن أن تُـنـتِجَ مـجـتـمـعـاً و 88 و 72 ال 
مُـســتـقِـراً أو دَوْلَـة. نـعم; هي قـادِرة عـلى
إثـارة الفوضى وإنتاجِ سُـلطة ولكن هذا
ـواطن على مـعنـاه إخفـاقات يـتلـمَّسُـها ا
كُـل األصـعــدة. يـجب أن يُــطـوقَ الــشـعب
هــذهِ الــسـيــاســات مِنْ خِاللِ انــتـفــاضـةٍ
ـسـاحــة اجلـغـرافـيـة لـكُل وطــنـيـة عـلى ا

العِراق.
{ شاركت في العـملية السياسيّة اجلارية منذُ
2003 وحلـد اآلن بــصـفــة قـيــادي في بـعض
اجلـهات ونـاطِقـاً رسميـاً باسمِ بـعضِـها اآلخر
ولِـســانــاً نـاريــاً لِـمَنْ بـتَّ تـصِــفُـهُم بـ "الــطـبــقـة
السيـاسيّة الهَرِمـة".. أال تَجِدُ نفسك مؤهالً ألن
تـؤسِسَ حزبـاً سيـاسيّـاً تقـودهُ أنت.. باعـتبارِك

? مِنْ اخلط الثاني للسياسي العراقي
- أنا أشعر باإلخفاق احلاد والشديد مِنْ
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هنالِك قـوى أُخرى ال بـدَّ مِنْ التعـويل علـيها في
اإلقليم?

- مــتـابــعـتي تـقــول: أنهُ مـا زالـت هـنـالِك
هـيمـنة للـحزبـ التـقليـدي عـلى القرار
الــسـيــاسي في كــردسـتــان الـعــراق لـكن
هــامش األحــزاب األخـرى  شــهِـدَ بِــحُـكمِ
الـتـطوّر اجلـيـلي مُتـغـيّراً إيـجـابيّـاً أخذ
. سيطرة احلزب مِنْ حـيّز هذين احلزب
الــكــرديــ قــبل عــشــرة ســنــوات كــانت
مـهـيـمـنة عـلى الـقـرار الـسيـاسي بـنـسـبة
%95. الــيـوم هــامش الـســيـطـرة لــهـذين

احلزب انخفض إلى 70%.
هــذهِ الـنِــسـبَــة مـا زالت كــبـيــرة; لـكن في
الــتـطـورات اجملـتــمـعـيـة ال تــوجـدُ حـالـةُ
تــسـامٍ مـجــتـمـعـي شـبـيــهـة بـالــتـسـامي
الـكـيــمـائي. في الـتـسـامي الـكـيـمـائي مِنْ
ـمكن أن نـنتـقِل مِنْ احلالـة السـائلة إلى ا
ُعادلةٍ مختبرية. في اجملتمع ال الصُلبة 
ــكن ذلك حـيثُ عُـنـصــر الـزمن عُـنـصـر

جوهري. 
ـــســـاعـــدة حتـــتـــاجُ زمـــنـــاً الـــعـــوامل ا
ـسـاعـدة تُـطـيل الـزمن والـعــوامل غـيـرُ ا
لـكن ال يوجـد عامل مـساعد يُـلغي عـنصر
الــزمن. لــذلـك هـامـش األحــزاب األخـرى..
الـتغيُّر اجليلي قوّض الـقبضةَ احلديدية
لـــلـــحـــزبــــ الـــكـــرديـــ في الـــســـاحـــة

الكردستانية.
{ هل تـــبــــقى أحــــزاب اإلسالم الــــســــيـــاسي
فُضَّل الشيـعي في موقع احلليف الـسياسي ا

للكرد?
ُــعــادلــة الــتي حَــكَــمت الــعــراق بــعـد - ا
2003 هـي مُـعـادلــة: الـنــجف- طـهـران –
ـراكِـز الـقـوى هذهِ واشـنـطن ومَنْ اتـاح 
أن تـــتــحـــكم بـــالــقـــرارِ االســـتــراتـــيــجي
الـعــراقي هي عالقـة الـزيـجـة الـكـرديـة -
الـشيـعية; الـتي تعامـلت مع واقِع العراق
كـون السُّـني بـنظـريةِ بـعد  2003 ومـع ا
ـنـتـصـر الـكردي- ـهـزوم.. ا ُـنـتـصِـر وا ا

هزوم السُّني. الشيعي و ا
هـذهِ الـفلـسفـة في العـالقة بـعد انـتفـاضة
تــــشـــرين 2019 تـــغــــيَّـــرت; واصـــبـــحت
ُـعـادلة: الـنجف  – طـهران  – واشـنطن ا

- احلِراك الشعبي.
{ اجلـبهة الـعراقيّة" الـسُّنية مـتكونة مِنْ
 13نـائِبـاً وصفهـا مصـدري بأنهـا "تكتُّل
" وهي تــقِفُ بــالــضـد مِـنْ مـثالً مــفــلـســ
الـسـيـدين مـحـمـد احلـلـبـوسي و خـميس
اخلــنـجـر وصـرّح أحّــدُ أعـضـائِــهـا إنّـهـا

طلك? استبعدت السيد صالح ا
- اخلِالف بـ السيـدين خميـس اخلنجر
وأســامــة الـنــجـيــفي لــيس اخــتِالفـاً في
التوجهات السياسيّة وإنّما هو اختِالف
يـتعلَّق بـالزعامة. اعـتقِدُ أن هـذهِ اجلبهة
حتــاوِلُ أن تُـغـطي عـلى اجنـازات الـسـيـد
مـــحــمــد احلـــلــبــوسي. أمّـــا بــالــنـــســبــة
لـلزعامات السُنـية األخرى مِثْل السيدين
ــطــلك ــشــهــداني وصــالح ا مــحــمــود ا
ن أُســمّــيـــهم بـ "خــتــيــاريــة وغــيـــرهم 
الـــسُّــنـــة" يــتــصـــورون أنهُ ال بـــدَّ لــهــذهِ
اجلِـهات الـسيـاسيـة أن تعـمل في جـبهةٍ
واحــدة. أمّــا عن اســتــبــعــاد اجلــبــهــة لـ
ـطـلك فـهـذا غـيـر صـحـيح. نـحنُ صـالح ا
كُـــنّــــا مـــوجـــوديـن ونـــتـــنـــاقـش مـــعـــهم
وحَّدة قبلَ أيّامٍ بخصوص هذهِ اجلبهة ا

قليلة.
الـكاظمي ظـاهرة " فيـسبوكـية " ستـنتهي

مع االنتخابات القادمة
{ وصـفـت من يــقف ضِــدَّ الـســيــد مــصــطـفى
الـكاظـمي بأنـهم ينضـوون في حتالف "الـبنـدقية
يلـيشيـات الوالئية" و احلراميـة".. هل تقصـد "ا

إليران.. أذكُر لنا بالضبط مَنْ هم?
قاومة. - أنـا أُميَّز ب احلشد وفصائل ا
الـيوم هنالِك مـفهوم غيـر ناضج يتداولُه
الــســيـاســيــون وبـعـض وسـائل اإلعالم
ـفـهوم عـنـدمـا يـصـفون خـطـر الـسالح 
ــنــفــلت" خـارج إطــار سُــلــطـة "الــسالح ا
الــقـــانــون وال يُــدرِكــون أنــهم يُــعــرفــون
ــنــفــلت خــارِج إطـار ُــعــرَّف. الــسِالح ا ا
سُـلطة القانون ال يحتاجُ إلرادةٍ سياسيّة

حتّى نُحارِبه.. هو سِالح غيرُ قانوني..
{ ولـكن هــو سِالح قـانـوني.. ألنهُ مــنـضـوٍ في

الدَّوْلَة?
- ال; الـــتــوصــيف الــدقـــيق أن مَنْ يُــهــدِد
األمـن والــســلم اجملــتـــمــعي ومَنْ يُــهــدِد
الـدولـة هـو الـسِالح الذي يـأخـذُ شـرعـية
ـنـفـلت" خـارِج الـدَّوْلَــة ولـيس " الـسِالح ا

إطار سُلطة القانون.
هـنـالِك الـيـوم فـصـائل مُـعـيّـنـة تـسـتـخدِمُ
عـنــوان الـدَّوْلَـة مِنْ خِاللِ شـرعـيـة قـانـون
احلـــشــد الـــشــعــبـي لــتــقـــول: أنــا سِالح
قــانـونـي ولـكــنـهــا تُـهــدِدُ األمن والــسـلم
اجملـتمـعي و تُهـدِدُ الدَّوْلَـة. كُلُّـنا سـمعِـنا
تـهديـدات لزعـاماتٍ سـياسـيّة و "حـشديّة"

لديها سِالح وتقول: سِالحي قانوني.
الــيـوم عــنـدمــا يــخـرجُ زعــيم الـعــصـائب
لــيُـهـدِدَ رئــيس اجلـمـهــوريـة.. ألـيس ذلك
تـهـديداً لـلدَّوْلَـة? لكـن عنـدما تـقول له ذلك
يُــجــيـبك: أنــا سِالحي قــانـونـي يُـنــظـمُه

قانون احلشد الشعبي.
{ هل سيبقى الوضع برأيك على ما هو عليه?
- أنــا وصـلت إلى قـنـاعــة: عـنـدمـا تـكـون
األسـس خــاطــئــة األغــبــيــاء والــسـذج ال
يُــدرِكـون  أنـهم كــلـمـا ارتــفـعـوا بــبـنـيـانٍ
أسـاسـاتُه خـاطـئـة فـإنَّ كُل طـابقٍ جـديد
هـو عـامِل يـساعـد عـلى سـقوط الـبـناء. ال

يدركون ذلك بسببِ غبائِهم.
{ دورة احلـيـاة الـسـيـاسـيـة لـلـسـيـد مـصطـفى
الـكــاظـمي بــحـسب الــوقـائع.. مِنْ مــحـلّــيـة إلى

ية تتوقع لها احلياة لسن أم ماذا? عا
- مـصطفى الكـاظمي "ظاهِرة فيـسبوكية"
.. إمّا بـالسـقوط سـتـنتـهي عاجالً أم آجـالً
الـذي نتـنبـأ به للـعمـليـة السـياسـيّة وإمّا
فـي االنـتـخـابــات إذا مـا حـدثت. أبـداً; لن

تكون أكثر من هذا.

ـــذهب اجلـــعـــفــري ـــنـــتـــمـــ إلى ا خـــاصّـــة ا
ــكن أن يـحــقـقــوا شيء بـدون اإلسالمي ال 
رجـعيات عِالقة سلـيمـة مع الدَّوْلَة ولـيس مع ا
ـنـتـميـة إلى الـديـنـيـة; فـهل سـتـكـون األحـزاب ا
ــــــذاهب األربـع اإلسالمــــــيـــــة قــــــادِرة عـــــلى ا
اسـتـقـطـابِهـم.. و فَهِـمْ أن الـعِراق لـن يعـود إلى
حُضن الـدَّوْلَة بدونِ هـذا الشبـاب; الذي سجَّل
التـاريخ أنهُ مِلح احلِراك السياسي في التاريخ

ُعاصر للعِراق? ا
عطيات - أنهُ سلوك اجتماعي فرضته ا
; ولـــيس مــتـــبــنى فـــكــري عـــقــائــدي. إذاً
ـوضـوعــيـة هي: إنَّ اإلنـسـان األســبـاب ا
غـريزياً يبحث عن احلماية. ول ديورانت
فـسـر هذهِ احلـالة في قـصة " احلـضارة":
; صِراع سألة بشـكلٍ كبير جدّاً ال نُـعمق ا
اإلنـسـان الـذي جـعـلهُ يـتـفـوق قائـم على
حـقيـقة واحِـدة مفـادُها صِـراعه مع قوى

الطبيعة وحتديه لها مِنْ أجل البقاء.
{ اسـمح لـي أن اقـاطـعك; هل أنت ال تـعـتـرف
رجعـيات الدينية.. ودعنا نقولها بصراحة إنَّ ا
" الشيـعية " عـلى وجه التحديـد: سببت صراع
ـــذهب اجلـــعـــفــري ــنـــتـــمي إلى ا اإلنـــســـان ا
اإلسالمي مع نفسه وتقول له أن الدَّوْلَة ظالِمة?
- اإلنـسان بطبـيعته يبـحثُ عن احلماية.
مـــا حــدثَ في 2003 إنَّ مـــظــلـــة الــدَّوْلَــةَ
احلـامـيـة قـد سـقـطت; فـمـا عـاد اإلنـسـان
مُـطـمئـنـاً على أمـنه وعـلى سالمـته أمنه
الـصحي والغذائي واالجتماعي. غريزياً
بـــدأ يــــبـــحث عن احلـــمــــايـــةِ في الـــدين
ــنــاطــقــيــة. ســلـوك والــعــشــيــرة وفي ا
الــسُــلــطــة بــعـد 2003  وســلــوك بــعض
ــراجـع الــديــنــيــة عـــزز االنــتــمــاء إلى ا
الـهـويـات الفـرعـيـة عـلى حسـاب الـهـوية
الـوطنيـة. أمّا مشـكلة الـطبقـة السيـاسية
الـسُّنية بعد 2003 فـهي إنّها تماهت مع
ـشروع الطائـفي لكونهـا لم تكن مُهيّأة ا
لـلـتغـييـر الـذي حدث بـعد 2003. عـنـدما
تــتــابع األداء الــســني عــلـى مـدار الـ 17
تناقضات. اضية تَجِدُه مليئاً با سنة ا

{ كيف.. قُل لي?
- وجـدنــا في الـسـاحـةِ الـسُّـنـيـة مـفـهـوم
ــــقـــاومـــة وفـي ذات الـــوقت مــــفـــهـــوم ا
ــقــاومــة. تَــجِــدُ الــصــحــوة وهي ضِــد ا
رفــضـاً لـلـدســتـور ومـطــالـبـةً بــعـد فـتـرة
بـتطبيقِ الدستور. تَجِدُ رفضاً لألقاليم و

تَجِدُ بعد فترة دعوات لألقلمة. 
{ دعـنـا نقـول أنهم مـا زالـوا يعـانون من دِوار

االحتالل!?
- بــــالـــفـــعـل; إن دِوار االحـــتالل مـــا زال
يُــعـطلُ الـبــوصـلـة لــدى األغـلب األعم مِنْ

الطبقة السُّنية السياسيِة.
ـسـتــقـبل الــذي تـطـمـح أن تـؤمـنه { مـا نــوع ا
جلــعـــفــر و جُـــمــانـــة.. و أين.. في الـــعِــراق أم

خارجه?
- أنـا قلـتها سـابقـاً واعتـقد أنهُ مِنْ انبل
مـا قُـلت: إنَّ الـتـظـاهـرات فـي احملـافـظات
الـسُّنية انـتجها ظُلم الـسُلطة ومـظلومية
اجملـتمع. أنا كنتُ مِنْ أشـد الداعم وما
زلت لــفـكـرةِ االنـتــفـاضـة الـسُّــنـيـة; الـتي
ـالـكي في 2012. خــرجت عـلى سُـلــطـة ا
لــذلك في كـل مـنــاســبــةٍ أُصــرَّح: تــشـرين
2019 لـم تــكن االنـــتِـــفــاضـــة األولى بل

كانت االنتِفاضة الثانية. 
{ لم جتبني على سؤالي!?

- اسـمح لي; حـذّرتُ الـنـاس عـنـدما دَخَلَ
مـــاالً قــــطـــريـــاً عـــبــــر بـــعض األطـــراف
ـظـلـومـية الـسـيـاسـيّـة. أراد أن يُـتـاجـر 
ـال اخلارجي الذي الـناس وفعالً لـعبة ا
ـظـلومـيـة النـاس انتج أراد أن يُـتـاجر 
لي  4مـاليـــ نــــازح ولم يـــنــــزح و لـــو

شخص مِنْ الطبقة السياسيّة..
{ هـذا يـعني أنـك تريـد أن تـكون واقـعـياً.. أي
سـتقبل ال تـستطـيع أن تأتي بأوالدك أنك في ا

ليعيشوا هنا!?
- لم أرى ابــنــائي مــنــذُ الـشــهــر الــثـاني
2020 إلى الـشـهر الـعـاشر. أبـني تـخرَّج
مـن السـادس إعـدادي وكان عـنـده حُلم..
عــلى أقل تــقــديــر أن أُشــارِكَه في حــفــلـة

التخرج ولكني لم أره اال قبل أسبوع. 
أقــولُـهــا بِـكُل صــراحـة و بــلـونٍ صـارخ:
ابـنـاء الــطـبـقـة الـسـيـاسـيّـة تـتـوفَّـرُ لـهم
ظـروف معيشـية تختـلِفُ اختِالفاً جذرياً
عن ابـنـاء الـقـواعـد اجلـمـاهـيـريـة ولذلك
مَـنْ عــنـــده حظ و "بـــخت" مِنْ الـــطــبـــقــة
ـســؤولـيــة أمـام الــسـيــاسـيّــة وتَـحَــمْلَ ا
الـناس عليه أن يـدرك أن التحدي أمامه
لــيس حتــدي ابــنـائـه الـشــخــصــيـ بل
ابــنـائـه في الـقــواعـد اجلــمـاهــيـريــة هـو
الــتــحــدي. واحِــدة مِنْ صــراعــاتي الــتي
أدخلها مع أبني جعفر هي هذهِ النقطة.
يـقـول لي: الـذي ليس لـديه خـيـر في أبنه
ــبـاشـر ال يــتـوقع أن يـفــعل اخلـيـر مع ا
أبـناء النـاس. هذهِ وجهة نـظر أبني وأنا
احـترِمُها. لكن أقـول له: إنَّ حجم الفجوة
ــســتــوى االجــتــمـــاعي الــصَّــحي فـي ا
الـتـعـلـيـمي والـتـربـوي و اخلـدمي بـينك
وبــ أبــنـــاء الــقــواعــد اجلــمــاهــيــريــة
جتــعــلُـني الــتــزمُ أخالقـيّــاً في أن تــكـون
رعـايتي و أولويـتي ليس أنت إنّـما أبناء

الناس.
األيـام الـقـادمـة ستـشـهـدُ انـهيـار الـعـمـلة

وتخفيضاً للرواتب ال يقل عن 30%
ـالـي الـذي يُــعــانــيه الــعـراق هل { الــعــجــز ا
سيـصِل بـاحلـكـومةِ الـعِـراقـية إلى مـرحـلـة عدم
الــقُــدرة نــهــائــيــاً عــلى دفع الــرواتب والــقــيــام

بواجباتِها األساسية!?
- اعـتـقِـدُ إنـنـا أمـام انـهـيـار اقـتـصـادي..
دخــلـنـا فــيه ولـيس وشــيـكـاً. دخــلـنـا في

مرحلة االنهيار االقتصادي. 
حـــكــومــة الـــســيــد الـــكــاظــمـي; اطــلــقت
رصــــاصـــة الــــرحــــمـــة عــــلى إي إصالحٍ
اقــتــصــادي كُـــنــا نــتــوقــعُه في الــقــريب
ـــا الــــعـــاجـل ولـــذلـك أنـــا ال أُحــــذر وإ
أوصـف: العراق اآلن في أزمـةٍ اقتـصادية
حــقــيـقــيــة وسـتــشــهـدُ األيــام الــقـريــبـة
الــقـادمــة انـهــيـاراً لــقـيــمـة الــعـمــلـة أو
تـخفـيضاً مُـباشِر لـلرواتب ال يقِلُّ عن الـ
%30.إنَّ عـلى ابـنـاء الشـعب الـعراقي و
ـــتـــقـــاعـــدين ــــوظَّـــفـــ ا شـــريـــحـــة ا
والـعـاطلـ أن يـدركوا خـطـورة احلَدَث

بغداد
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تـرامب: كـيـسـنـجـر جـديـد يُـعـيـد تـشكـيل
ـــــطــــرقـــــة الــــسالم الـــــشــــرق األوسط 

اإلبراهيمي
{ أُريــدُ مـــنكَ رأيـــاً حـــاسِـــمــاً; مَـنْ الــشـــريك
األفـضل لــلــعِـراق عــلى كُل األصـعِــدة.. أمـنــيـاً
واقـتــصـاديــاً و غـيـرهــا: طـهــران وحـلــيـفــتـاهـا
الكبـيرتـان بك و مـوسكـو مع نصف أوروبا
أم واشــنــطن ودوَل اخلــلــيـج الــعــربي ونــصف

أوروبا?
- أمـريكـا واالحتاد األوروبي بِكُل تـأكيد

وال خالف على ذلك..
{ ولـكن طـهـران وحلـيـفـتيـهـا الـكـبيـرتـ بـك
وموسـكو ونـصف أوروبا; هي مِـحور و حتّى

? االحتاد األوربي مقسوم وليس موحَّداً
- الـدِراسة النـظرية الـبحثـية عن العِراق
فـي القـرن الواحـد والعـشرين و في زمن
ة قـد تقول: اجلزء يـؤثرُ على الكُل الـعو
و الــكُل يـؤثـرُ عـلى اجلـزء. أولـويـاتُه; أن
تـكون لديه فـضلى العالقـات. إذا وضعنا
سَّـبورَة ولـدينا طالب سـوف نتكـلم بهذا
الـشكل. لكن في سـياسة األمر الواقع إنَّ
مُـشـكـلِـة الـعراق الـيـوم أنهُ قـلـعـة مِـحور

نطقة.  قاومة في ا ا
.. وهل توافق { أتعتـقد أن لبنان أمسى ثانوياً

قاومة!? على لفظة ا
ـقـاومـة في ; لم يـتـوغل مِـحـور ا - طـبـعـاً
نطقة إال عبر بوابة العِراق. لبنان جزء ا
ـقاومـة منـذ سنة 1982. أنا من مِـحور ا
ِـحـور الــطـائـفي لـكـنـهـا أُطـلِـقُ عـلـيـهـا ا
ـقــاومـة في األدبــيـات ـحــورِ ا تــسـمـى 
ـا أن مـشـكـلـة الـعِراق و الـسـيـاسـيّـة و
ِـحـور; الـذي دمَّر ـنـطـقة هـي في هذا ا ا
ـــنــطـــقــة تـــاجَــرَ و ســوَّقَ الـــعــراق و ا
ـنــطـقــة حـيثُ ــشـروع الــطـائــفي في ا ا
تـمـاهت مـعه تركـيـا وبـعض األطراف مِنْ
ِحور هو الـدوَل العربية. اعتـبِرُ إنَّ هذا ا

نطقة.  سبب كارثة العراق وا
ـــفـــهـــوم أقـــول: إنَّ انِـــطـالقـــاً من هـــذا ا
أولــويــات الــعــراق أن تــكــون له شــراكـة
اســتــراتــيـــجــيــة مع دَوْلَــة عــظــمى مِــثْل
ـتـحـدة األمـريـكـيـة ومع دول الـواليـات ا
االحتـاد األوروبـي ألننـا ال نـسـتـطـيع أن
ِحور و غيره. نتخلص لوحدِنا مِنْ هذا ا
{ هل اإلدارات األمـــريــكـــيـــة الــقـــادمـــة الــتي
ــقــراطي مـؤهــلــة أكــثـر يـقــودُهــا الــنـادي الــد
لـلـتعـاطي مع الـعِـراق والشـرق األوسط عـمـوماً

مِنْ النادي اجلمهوري?
ــــواطنُ األمــــريــــكي تــــربى عــــلى أن - ا
تـحـدة األمريـكـية يـعـتقـد: إنَّ الـواليـات ا
هـي العـالم. حلـد هـذه اللـحـظة %55 من
ـتـلكُ جـواز سـفر; الـشـعب األمـريـكي ال 
إشـارة واضحة إلى أن الـشعب األمريكي

غيرُ معني بالسياسة اخلارجية.
مـا حدث عـندنـا بعـد سنة 1991 أن بول
وولـفـويـتـز ديك تـشـيـني كـولن باول و
بـوش األبن; كـان لـديـهم مـشـروع الـشرق
ــشـروع سـاهم األوسـط اجلـديـد وهـذا ا
فـي تـفـعـيـله حـدث 11 ســبـتـمـبـر 2001
وفـيـمـا يـخصُّ هـذا كُـتِـبت مـقـالـة مـهـمة
ألمــريــكي من أصلٍ لــبـنــاني اســمه فـؤاد
عـجـمي. جـاء فـيـهـا: أنهُ بـعـد أحداث 11
سـبـتـمـبر الـدبـابـة األمـريـكيـة سـتـنـطلق
باجتاه كابل ولن تتوقف اال في بغداد. 
نـظرية "األسـطورة" األمريـكية الـتي تؤثرُ
في الــعـالم وال تـتـأثـر ولن تُـمْـرَّ عـلـيـهـا
عــوامـل الــتــعــريــة; الــتي مــرّت عــلى كل
اإلمــبـراطــوريـات ألنــهـا اإلمــبـراطــوريـة
الـوحـيدة الـتي هي "عابِـرة لـلمـحيـطات"
ولــيـست كــبـقــيـة اإلمــبـراطـوريــات الـتي
تـشـكَّـلت في قـلبِ الـعـالم ضُـرِبت في 11

سبتمبر.
اآلن أصـبح واضِـحـاً أنَّ أمـريـكـا ترامب
قــــد غــــيَّــــرت وفِـقَ تــــصــــوّري أجــــنـــدة
ـــقـــراطــيـــ واجلـــمـــهــوريـــ في الـــد
الـتـعـاطي مع ملف الـسـيـاسة اخلـارجـية
فـيـمـا يـخصُّ الـعـراق و الـشرق األوسط.
ـثــال; إدارة تـرامب فــيـمـا عــلى سـبــيل ا
يــخصُّ الـشــرق األوسط أولـويــاتـهـا في
ـمـلـكـة العـربـيـة الـسـعـودية و ; ا دَوْلَـتـ
إســرائـيـل. لـذلك لــعِـبـت دوراً في الـسالم
اإلبـراهيمي ; الذي عُـقِدَ ب بعض الدول
الــعـربـيـة وإسـرائـيـل لـكن الـعـراق لـيس

أولوية لها. 
قـراطي في عـليـنا أن ال ننـسى; إنَّ الد
زمـن أوبامـا قـرروا طالق الـعـراق بـشكلٍ
كـــامل واالنــســحـــاب مــنه تـــمــاهــوا مع
ـنـطـقـة دعـمـوا ـشــروع الـطـائـفي في ا ا
سلـم وما يُـعرفُ بخط خط اإلخـوان ا

قاومةِ اإليرانية.  ا
تـــرامـب غـــيّـــر مُــــعـــادالت الـــســــيـــاســـة
اخلــارجــيــة. ســابــقــاً; عــقــلــيــة اإلدارات
األمــريـكـيــة.. سـواء كـانت جــمـهـوريـة أم
ــقــراطــيـــة بــنت ســيــاســاتِــهــا عــلى د
مــهــا كـيــسـنــجـر في ــصـالـح الـتي نــظـَّ ا
ـاضي. ترامب أسس سـتـيـنيـات الـقـرن ا
ـفـهـومٍ جـديـد.. كـيـسـنـجـر جـديـد يبـني
الــســيــاســات اخلــارجــيــة عــلى أســاسِ
االســتـــثــمــار االقــتـــصــادي أليّــة خــدمــة
اسـتـراتــيـجـيـة; سـيـاسـيّـة أو عـسـكـريـة
تحـدة األمريكـية أليّة تُـقدمُـها الواليـات ا
دَوْلَـةٍ في الـعالم. بـاعتـقادي لن تـستـطيع
أي إدارة أمـريـكـيـة أن تُغـيّـر مِنْ سـيـاسة

ترامب.
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{ ثـورة تشـرين; بـدأت فـصـلهـا الـثـاني وربّـما
ــرّة لن تـنــتـهي.. بــرأيك هل ســتـســتـمـر هـذهِ ا
مـحاوالت تـصفـيـتهـا مِنْ قِبَلِ األحـزاب احلالـية
أم ربّمـا سـتـرضخُ لـبـعض مـطـالِـبـها.. فـهي لن
تــنـتــهي واألحــزاب لن تــسـتــجــيب لِـمــا تُــريـدهُ

بالكامل!?
- انـتـفـاضـة تـشـرين 2019 كـانت عـامِالً
ُعـادلة الـسـياسـيـة ولهـذا لم يَرُق غـيَّـر ا
لــلـكُـتل الــسـيـاسـيّــة دخـول هـذا الالعب
اجلـديد و حتاوِلُ بشتّى الوسائل و بِكُل

الطُرق اغتيال تشرين 2019.
الــسـيـد الــكـاظــمي أيـضـاً; الــذي مـا كـان

ســـيـــصِلُ إلى كُـــرسيَّ رِئـــاســـة مــجـــلس
الــــوزراء لــــوال تـــشــــرين 2019 ودِمــــاء
شُــــهـــدائِــــهـــا حــــال وصـــولِـه إلى هـــذا
الـكُرسي لعِبَ دوراً بـاغتيـال تشرين مِنْ
خِاللِ مـحاولةِ استـقطابِ بعض األطراف
ـــشـــاركـــة في تـــشـــرين 2019 و خـــلقِ ا
تـناقُضاتٍ داخليّة ب أيقونات وناشِطيْ
سـوح الـتـظاهـرات. بـاعـتقـادي إنَّ الـعمل
الــــذي قـــام به خلــــلق الــــتـــنــــاقـــضـــات
الداخلية. هذا السلوك الذي قام بهِ أكثر
فــداحــة مِنْ حــيث األثــر عـلى مــســتــقـبل
احلِـــراك الــــشـــعـــبي أكـــثــــر حـــتّى مِنْ "
الـقـناص"; الـذي اغـتال شـبـاب انتـفـاضة

تشرين. 
سـوّق الـكـاظمي مـفـهـوماً ومـا زال يـعملُ
ُـنـقِـذ للـعـراق وهـو احلامي بهِ: أنـهُ هو ا
النـتـفـاضـةِ تشـرين. لـكن الـنـتـيـجة أنهُ ال
يـسـتطـيع أن يُحـدِثَ تـغيـيراً في الـعراق
ــاني يُــتــيح له إلَّــا مِـنْ خِاللِ غــطــاءٍ بــر
مــــــشــــــروع اإلصـالح الــــــذي يُــــــطــــــالب

. تظاهِرون بهِ ا
شـكَّل الـكاظـمي تَـكتُالتٍ سـيـاسيّـة يصِلُ
عـددُها إلى سـتة تَكـتُالت. ظاهِرُهـا غطاء
ـشروع اإلصالحي في ـاني لـتـنفـيـذ ا بـر
الـسـلـطـة التـنـفـيذيـة ولـكن واقـعـياً ومِنْ
حـــيث األثــر هي مُـــســاهــمـــة مــبــاشــرة
الغــتـيـال تـشـرين ولــذلك وجـدنـا تـشـرين
2020 تـختـلِفُ جذريـاً عن تشرين 2019

في كُل شيء.
ال أن يكـسب شباب ثورة { يسـتطيع حـيدر ا
تــشــرين إلى جــانِب حِــراكه الــســيـاسي أو أن
يـكـون مُـجرَّد عـتـلـة في طمـوحـاتِـهم الـسيـاسـية
حتّى لو أدَّى ذلك إلى نهاية حياتِه السياسية?
- عـندما بـدأت تشرين 2019 اسـتخدمت
ــهـدي في سُــلـطــة الــسـيــد عـادل عــبـد ا
حـيـنهـا شـتّى أنواع الـقـسوة إلجـهاض
هـذا احلِراك الـشعـبي و جابـهت وسائل
اإلعالم بــاحلـرق والــغـلق الــسـيــاسـيـ

بالتهديد و النشطاء بالقتل.
أذكُـر ولـلـتـأريخ; إنَّ هـنـالِـك شـخـصـيـت
ســيــاسـيــتــ فــقط بــقـيــتــا في بــغـداد
تـدعـمـان تظـاهـرات تـشرين هـمـا عـدنان
ال. لم نخـشى التـهديد. الـزرفي وحيـدر ا
بـعض السيـاسي اضـطروا إلى مُغادرة
الـعراق أو الـذهاب إلى أربـيل وبعـضهم
صـمـتوا. بـقـائي كلَّـفـني صدور 576 أمـر
ألــقـاء قــبض مـا زالت قــائـمــة حلـد هـذهِ

اللحظة..
صَــدَرَت مِنْ قِـبَلِ مـحــكـمـة الـتــحـقـيق في
الـرصافة.. في سابقةٍ غير موجودة حتّى
فـي تـاريـخ الــقـضــاء الــعــراقي بـل مــنـذُ
تـأسـيس الدَّوْلَـة الـعراقـيـة احلديـثـة حلدَّ
هـــذا الـــيـــوم بــســـبـبِ اتــهـــامي بـــعض
األطـراف احلـزبيـة بـالتـعـاون مع سُلـطة
ـــهـــدي في اســـتـــهـــدافِ عـــادل عـــبــــد ا
ـتـظـاهريـن مِنْ قِبَلِ مـا بـات يُـعرفُ بـ " ا
". أنـا سمَّـيتُ األشـياء ـة الـقنـاصـ جـر

بِمُسمياتِها وهذا جعلني أدفعُ الثمن. 
انـتِـفـاضـةُ تشـرين وشـبـاب تـشـرين مِلك
لــبـيـئــتـهم. أنــا أبنُ بـيــئـة سـيــاسـيّـة هم
خــارجــ عــلــيـهــا.. عــلى هــذهِ الــبــيــئـة
الــسـيــاسـيّــة الـتي انــتـمي إلــيـهــا. أمـلِكُ
الـــشـــجـــاعــة ألقـــول ذلك بـــشـــكلٍ واضح

وصريح. 
سـياساتِ الـسُلطـة على مدارِ الـ 17 سـنة
أضـعفت الـوعي عـند النـاس. ال أستـطيع
أن أطــلُب مـنــهم الـتـمــيـيــز: بـ مَنْ كـان
مـشـتـرِكـاً ومـعـارضـاً و مَنْ كـان مـشـتـرِكاً
ـتـلك مـتـمــاهـيـاً مـسـتـفـيـداً. اتـمـنى أن 
مـتـظاهِـرو تـشرين هـذا الـوعي للـتـميـيز.
لـكن أُقدم األعـذار لهم; هم لم يـستطـيعوا
الــتـمــيـيــز أو أن يـصِــلـوا إلى مــسـتـوى
الـوعي ألن األداء السـياسي فـي العِراق
ســاهَمَ بــأجـنــداتٍ مُــتـعــدِدة و مُــتـعــمَـدَة

لتجهيل اجملتمع. 
; كان لدي ; قبل أسـبوع أضـرِبُ لكَ مَثَالً
اجـــتــمــاع في مـــكــتــبي مع 25 طـــالِــبــاً
وطــالِــبـة مِنْ خــريــجيْ كُـلــيــات الـعــلـوم
الــسـيـاســيّـة ال يـعـرِفــون مَنْ هـو رئـيس

اجلمهورية في العراق وال يعلمون ..
{ ألست تُبالِغ!?

- ال أبُـالِغ; ال يعـلمـون مَنْ هي دوَل جِوار
الــعِــراق بل إنَّ واحــدةٍ مِـنْ الــطــالِــبـات
عـندما نظرتُ إليها بقسوةٍ لتُجيبني: مَنْ
هـي دوَل جِـــوار الــــعِـــراق أجــــابت: هي
ــتـحـدة األمــريـكــيـة! إذا كـان الــواليـات ا
ُـتَـخْرج مِنْ كـليـة العـلـوم السـياسـيّة ال ا
يـعـلم أن رئـيس جمـهـورية الـعـراق برهم
صـالح ويجـيب مصـطفى الـكاظـمي; فهل
ـنــطـقي أن أُطــالِب شــبـاب تــشـرين مِـنْ ا
الـــذين فـــيــهـم ســائـق الــتـــكـــتك و الــذي
حتــصــيـلُه الــدراسي ال يــتـعــدى الــثـالث

متوسط.
; عليه و { أنتَ جتِدُ نفـسكّ مُثقَفاً وقارِئاً جيّداً
- بحـسبِ- رؤيتي فإنّـي وجدت واعتِـماداً على
مُـعـطـيـات ثـورةِ تـشـرين أنَّ الـشـبـاب الـعـراقي

الـــــشــــراكــــةِ مع
أطـرافٍ عـراقـية
أردنــا أن نــبــني
مـــعــهــا سُــلــطــةً
احتــــــــــــاديـــــــــــة
. تــــؤسِـسُ دَوْلَـــةً
مــنـذُ عـام 2019
ـفـهوم انـتـقـلـتُ 
اخلـــــــــــــدمــــــــــــة
اجملــــتـــمــــعـــيـــة

ناطقيّة. ا
ـشـاكل الــيـوم; ا
احلــــقــــيــــقــــيــــة
ــــــوجـــــودة ال ا
حتــتــاجُ حــزبــاً
رغـم أن الـــعـــمل
الــــــســـــيـــــاسي
يـــجب تــأطــيــرُه
فـي إطارٍ حزبي
ولــــكن مِنْ خِاللِ
اخلـــــــــــــدمــــــــــــةِ
ــــنــــاطــــقــــيــــة ا
واجملـــتــمــعــيــة;
الـــتي بـــدأتُــهــا.

اكـتـشـفتُ عُمـق الفـجـوة ب
الـــقـــواعــد اجلـــمـــاهــيـــريـــة والــطـــبـــقــة
الــســيــاســيــة والــتي حتــتــاجُ إجـراءاتٍ
اسـتثنائيـة وغير تقلـيدية إلعادة جسور

الثقة بينهما.
إعـادة جـسور الـثقـة حتتـاجُ شيـئاً أكـبر
مِنْ احلـزب. حتتـاجُ مكـاتِبـاً و مؤسـسات
اجـتـماعـيـة خَدَمـيّـة تردِمُ الـهِـوَّةَ وتعـيدُ
ـواطن بنفـسِه حتى نـنتقِلُ بـعدها ثِـقةَ ا
إلـى الـعـمـلِ احلـزبي. الــعـمل الــسـيـاسي
: األرض و اجلـمـهـور. يَــرْكُن إلى عـامـلـ
واقع الـعراق: اجلمهـورُ في وادٍ والنُخبةُ
الـسياسيّـة في وادٍ آخر. دون ردم الهِوَّة
يُـصبِحُ الـعمل الـسيـاسي احلزبـي حِبْراً

على ورق.
{ ربّمـا أنت لست من الـقالئلِ فقـط; وإنّما مِنْ
الــنُــدرة الـتي جــرّبت الــعـبــور الـطــائــفي.. بِـكُل
صراحـة: استوعـبك الفـريق اآلخر أم ظلَّ يراك
ظِالً لـلضـفة الـتي عُبـرت منـها.. أقـصد الـطبـقة

? السياسيّة حتديداً
ـوضوع - ال اسـتـطـيع أن أتـكـلم بـهـذا ا
بـــدون إطــار الــتـــمــيـــيــز بــ الـــقــواعــد
اجلـماهيرية والطبقة الـسياسيّة. الطبقةُ
الـــســيــاســيّـــةُ في األغــلبِ األعـم مــنــهــا
ـشروع الطـائفي.. شيّـعَتُهُم تـماهت مع ا

وسُنَّتُهُم وكُرّدِهم. 
ـسيرة هـنالك اسـتثنـاءات; عندمـا نذكُر ا
الـسـيـاسـيّـة عـلـيـنـا أن نـذكـر األيـقـونات
ـثلث الـشيعي الـوطنـية; الـتي جتاوزت ا
ـطلك أياد الـسُّني الـكردي مِـثْلَ صالح ا

عالوي و مهدي احلافظ رَحِمَهُ الله..
ــــطــــلك والــــدك الــــروحي.. { لــــكن صــــالـح ا

شهادتُك فيه مجروحة!?
- نـعم; قد تـكونُ شهـادتي فيه مـجروحة
ولـكن أقولُها مِنْ باب األمـانة: استطاعوا
ثـلث ولذلك تـرافقنـا طيـلة هذهِ جتـاوز ا

سيرة.. ا
ـاذا ال تـقول أنهُ لم يـتقـبلُك أحـد آخر غـيره  }

ألن ظِلَّك بقي يُذكرُهُم بالضفةِ األُخرى?
كنُ أن يـجتـز مسـيرته. - اإلنـسـان ال 
ـــشـــروع لـــو رغِـــبْـتُ بـــالـــتـــمـــاهي مع ا
الـطائفي منذُ بدايةِ تـأسيسه الستقبلني
بـالـورود لـكـني تـقـاطـعت معـه ولذلك ال

يستطيع استيعابي.
الـقـواعـد اجلـمـاهيـريـة تـخـتـلِفُ اخـتِالفاً
. الـيــوم; الـقـواعــد اجلـمـاهــيـريـة جــذريّـاً
الـسُّنـية هي كـافِرة بـالطـبقـةِ السـياسـيّة
ُمثلةُ لهم. قد يكون الـسُّنية باعتبارهـا ا
لـديـهم مـوقِـف مـنهـا أكـثـرُ مِـنْ نـظـيـرتِـها

الشَّيعية.
{ مـا عـدد األصوات الـتي حصـلت عـليـها مِنْ
ـذاهب ـنــتـمـي إلى ا هــذا الـشــارع الـعــراقي ا
األربع اإلسالميـة والذي سُـمّي بـ "السُّـنة" بـعد

2003.. وبِكُل صراحة?
- انـتِخـابات 2010 الـتي فزتُ فـيها مع "
الـقائمـة العراقيـة" حصلت على (6000)
صـوت وكانت فيها أقوى نـسبة مُشاركة
; %51. و فـي انــتِــخــابــات 2018 الــتي
خَــسِـرتُ فــيـهـا مع " حتــالف الـوطــنـيـة"
حصلت على 3100 صوت وكانت نسبة

ُشارَكة فيها; 20%. ا
لــكن هــذهِ األصــوات ال تــعــكِسُ مــوقِــفـاً
شـعـبـيـاً حـقـيقـيّـاً ألن هـنـالِك فـجـوة ب
الـــقـــواعــد اجلـــمـــاهــيـــريـــة والــطـــبـــقــةِ
الـسـياسـيّة جـعلت الـتـفاعُل ضـعيـفاً مع

الواقع السياسي. 
{ هل هــنــالِك إدراك تـفــاعُل وفِــهم حــقــيـقي

للقواعد اجلماهيرية!?
ُــشـاركــة هـامش - عــنـدمــا تَـقِـلُ نِـسَبْ ا
التزوير يزداد. لكن أقولُها بصوتٍ عالي:
أنـا خَـسِـرت انـتـخـابات 2018 ولن أركُن
ُـــشـــاركــةِ في إلـى عــامـل الــعـــزوف عن ا
االنـــتِــخــابــات وال إلى عـــامل الــتــزويــر

كشمّاعةٍ خلسارتي.
أنــا مــؤمِن إنَّ أزمــة الـعــراق مــنـذُ 2003
كنُ إحداث شروع الطائفي وال  هـي با
إصـالحٍ حــقـــيــقي إلَّـــا مِنْ خِاللِ كـــســرِه.
ـنـاسـبـة قـانون االنـتِـخـابـات اجلـديد بـا
رغم تَـحـفُظـاتٍ كثـيرة عـليه و الـذي أقرَّهُ
مــجـلس الــنـواب لـكــني أعُـدُّه واعــتـبِـرُه
خـــطــوة مــتـــقــدمـــة إلى األمــام لـــكــســر

شروع الطائفي.  ا
ُـبكرة التي { مـا زلت ترى االنتـخابات ا
أعـلن عـنـهـا الـسـيـد الـكـاظـمي "نُـكتـة" لن
يـستـفيـد منهـا سوى "بـلطـجية" الـعمـلية
الــســيـــاســيــة في الــعــراق وهل مــا زلت
تُـقــيّـمُـهـا بـأنّـهـا وصف " رومـانـسي" ألن

العراق مُقبل على أيام سوداء?
- % 100 إنَّ مـا أعلـنهُ السـيد الـكاظمي:
مـــوعِــدُ انــتِــخـــابــاتٍ مُــبـــكــرة وحتــديثٍ
بـايـومـتري في 2021 /6 /6 هـو نوع من
أنــواع الـتــحـايل عــلى دِمــاءِ مُـتــظـاهـريْ

تشرين 2019.
ــال الــســيـاسي والــسالح الــذي يــهـدد ا
األمـن السـلم اجملـتـمعي و الـدَّوْلّـة حلد
هــذهِ الـلــحــظـة يــسـيــطـرُ عــلى مــفـاصل
ــكن إجـراء صــنـاديق االنــتـخــابـات. ال 
انـــتِــخـــابـــات في ظــروفٍ أمـــنـــيّــة غـــيــرُ
مُـسـتـقِرَّة.. مـنـذُ ثالثـة أشهـر و حلـد هذهِ
الــلـحـظـة غــيـرُ مُـســتـقِـر. أيـضــاً; تـوفـيـر
األمـوال لــلـمـفـوضـيـة. حَـمَالت الـتـوعـيـة
ــواطن لـلــبـطـاقـة لــلـمـواطن لــتـحـديثِ ا
االنـتـخابـية أو الـتحـديث البـايومـتري..
مِــثْلُ هــذا األمـر إذا مــا وفَّـرت احلــكـومـة
ــفـوضــيـة األمــوال لـلــمــفـوضــيـة; فــإنَّ ا
حتــتــاجُ مــاال يِــقلُّ عن 18 شــهــراً حــتّى
تـــســــتـــكـــمِـل إجـــراءات االنـــتــــخـــابـــات
ُـبـكـرة الـبـايـومـتـريـة.  إنَّ االنـتِـخـابـات ا
الــتي طـالب بــهـا مـتــظـاهِــرو تـشـرين ال
وعِـدٍ مُبـكر فـقط وإنّمـا تتـعلقُ تـتعـلق 
ـوعـدٍ مُـبكـر ضـمن ظـروفٍ موضـوعـية

تُنتِجُ إرادةٍ حقيقية للناخب.
; االحتـاد { كــيف تــســتـشــرف أداء احلــزبــ
ــقـراطـي الـكــردسـتــانــيـ في الــعــمـلــيـة والـد
الـسيـاسيـة بعـد االنتـخابـات العـراقيـة وهل ما
زال الـقرار الـعـراقي الـكردي وقـفـاً عـليـهـما أم
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قـراطية; التي شَرِبَها العِراق بعد أن ال; سياسي عِـراقي خَرَجَ لنا مِنْ شمبانيا الد حيدر ا
.Mission Accomplished :نَزَعَ االحتِالل األمريكي فلّينتها العسكرية بإعالن

نـشـاطُه الـسيـاسي حَـمَلَ مـاركة Overseas للـطـوائف. جتـاعيـدُ الـطـائِـفة لم تـظـهـر أبداً في
وجهِهِ السياسي حـتّى في احلمالت االنتِخابيـة. لم يُغيَّر أبداً حقـيبته السياسـيّة. ظلَّ مُنتــمياً
God Fa- " طلك هو الـ لـ "اجلبهة الـعراقية للحوار الوطني وحَرِصَ على تذكيرِنا: صالح ا

ther. السياسي له.
أخبـرني فـي هذا احلِـوار بـأشـيـاءٍ كـثـيـرة بـدت مُـتـناقِـضـة; مـنـهـا إنَّ " احلِـراك الـشـعـبي غـيّر
ُعادلة السياسية" ليقول بعدها " شباب تشرين ال يستطيعون التمييز". يرى أيضاً كيسنجر ا
جديد; في الرئـيس األمريكي دونالد ترامب وإنَّ سياسة سَلَفِه الشرق أوسطية تَدَرْوَشت في

. سلم و اإليراني ما يشبِهُ تكية صوفية لإلخوان ا
أهمُ قـراءاتِه إنَّ الـسـيـد مـصـطفى الـكـاظـمي هـو " قـنَّـاص" تـشرين 2020. زاعِمـاً إنَّ عـمـلـية
الـقنص تمَّت بـ "6 تكتالت سيـاسيّة " أصابت ظَهْـرَ تشرين. توقع أيـضاً إنَّ العملـة العِراقية
ـوظَّفـ ستـنخـفِضُ بنـسبةِ 30 سـتشـهدُ انـهيـاراً في األيامِ الـقادِمـة و إنَّ " رواتب شريـحة ا

ئة  على أقل تقدير. وفيما يلي نص احلوار: با
ال حيدر ا
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تتداول مواقع اخلبر ومقاهي بغداد حديثا لنا بعد وفاة عزة الدوري .
اود ان اوضح مايلي..

ـن عارض عـزة الدوري عـندمـا كان اي منـتقـد حلـديثـنا له كـامل احلق اذا كان.
حزبه حاكما ولو بتوقيع على عريضة احتجاج.

له ايضـا ان ينتقـدنا اذا كان مـحكوما من قـبل حكومـة كان فيهـا الدوري مسؤوال
ثانيا في الدولة واحملكوم له نشاط معارض.

ـنـتـقـد شـخـصـا البـيـهـا وال عـلـيــهـا فـاالفـضل ان يـقف مـسـتـمـعـا امـا ان يـكــون ا
سرح االحداث. ومشاهدا 

انـا من التيار القومي منذ عام  1953 في ثـانوية الكرخ ذات التـوجهات القومية.
ـنـاهـظـة لـسـيـاسـة االحالف فـي اعوام 1948.و1954 ـظـاهـرات ا والـتي قـادت ا
و1956. وكـنت في مـظـاهـرة جسـر الـشـهداء.عـنـدما قـتل زمـيـلي قـيس االلوسي.
اتذكـر ان ابن عـم امي ويدعـى صادق االكـرع.قـد اقـام عـرسـا له واسـتـدعي احد

ربعات .وبـعد ايام خرجت.مظـاهرات واذا به يصعد مغـني ا
على نـبـكة فـي باب ضـريح الـشيخ عـبـد القـادر الـكيالني
تـظاهرين فشـده بحبل على النزال شـرطي كان يرمي ا
قهى ووضعه عـليه اخلشب واحرقه فـالقي عليه تخـت ا
القـبض وحكم علـيه اجمللس الـعرفي باالعـدام الذي نفذ

به في اليوم التالي.
لم يلق علينا القبض لكوننا   لم نكن في سن الرشد.

عـاهد الـعراقـية في كل سنـة وقبل بـدء الـعام الـدراسي اجلديـد في اجلامـعـات وا
وقرة يـبدأ الطلـبة الطـموح بالـتهيؤ ـؤسسات التـابعة لـوزارة التعلـيم ا وجميع ا
والـتـحضـر لـلـتـقد عـلى الـدراسـات الـعـليـا وبـعـد االنـتهـاء من إجـراءات الـتـقد
فاضلة  وهنالك قنوات متعددة للتقد  وكل قناة يجري االمـتحان التنافسي وا
ـقـاعد كـأن يكـون مقـعدا واحـدا للـقنـاة العـامة ومـقعـدين لقـناة مـحددة بـعدد من ا

النفقة اخلاصة وهكذا ...... الخ 
والذي يحـصل ان البعض القـليل جدا من الـطلبة يـقبلون وهـذا استحقاقـهم طبعا
والبـعض االخر وهم العدد الكبـير من طلبتـنا اما يوضعـون على (دكة االحتياط )
او يتم اسـتبعـادهم النهم لم يـنجـحوا في التـنافس وهـذا كله طـبيعي عـندمـا تكون

األجواء طبيعية  ولكن .......... ??!!
هل ان األجواء في العراق اليوم طبيعية ?

هل ان نفسية االنسان العراقي بشكل عام والطلبة بشكل خاص طبيعية ?
هل ان انتشار وباء كورونا في العراق بهذا الشكل اخمليف طبيعي ?

هل ان األوضاع األمنية في العراق اليوم مستقرة وطبيعية ?
عيشي واالجتماعي في العراق طبيعي ? هل ان الوضع ا

تردي اليوم طبيعي? هل ان الوضع االقتصادي ا
ومع ذلك فالـعراقي معروف بـطموحه  وحتديه للـصعاب وتفوقه في كل شيء وفي
كل وقت وفي اصـعب الظروف  وهـو يبدع دومـا و ال ييأس والـدليل على ذلك ان
افضل واشـهر األطباء في بريـطانيا هم عراقيـ  واشهر االعالم في احملطات
هندس على مستوى العالم هم عراقي العربـية والدولية هم عراقي وافضل ا
ومـثـال عـلى ذلك (زها حـديـد رحـمهـا الـله)  وافضل أسـاتـذة اجلـامعـات  الـلذين

ية عريقة هم عراقي ...... الخ. يحاضرون في جامعات عربية وعا
عـقول ان تنشئ وتكبر وتتوسع الكثير من اجلامعات العربية (احلكومية هل من ا
واألهـلـية) بـفـضل الـطـلبـة الـعـراقـي   والـسـبب ان هـذه اجلـامـعات تـعـتـمـد على
العمـلة الصـعبة التي يـدفعهـا الطالب الـعراقي وبأضـعاف مضاعـفة عنـدما يفشل
في احلصـول على مقعـد في الدراسات العـليا في جامـعته العراقـية ويبذل كل ما
ه على احدى هـذه اجلامعات العـربية  وعند بلغ الالزم لتـقد في وسعه جلـمع ا
حـصـوله عـلى الــشـهـادة يـرجع الى الــعـراق ويـعـادل شـهـادتـه واخـيـر نـعـتـرف به

وبشهادته العربية  وال نقول هذا ضمن اخلطة او خارج اخلطة  .
اذا يـتغـرب الطـالب ويبـتعد عـن اهله وناسه  اذا نـثقل كـاهل الطالـب وعائلـته  
اذا اذا يستـفيد كل من حولـنا على حسـابنا   اذا تسـتنزف عمـلتنا الـصعبـة  
اذا ?اال نـستطيع اعطاء فرصة لهؤالء الطلبة إلكمال دراساتهم العليا هنا اذا و و

عقول ان ال جند احللول ألبنائنا  ? في العراق  وهل من ا
عرفـتك يا سـيادة وزيـر التـعـليم الـعالي والـبحث الـعـلمي وانت األسـتاذ اجلـامعي
نصب وانت تتخذ القرارات الكـفوء واإلنساني  وانت ابن التعليم ومنذ تسنمك ا
سـاعـدة ابـنائك الـطـلـبة وبث روح االمل فـيـهم  لـذلك بأسم االنـسـانيـة والـعلـمـيـة 
وافقة  على زيادة خطة اإلنسانـية التي عهدناها فيك نتوسم منك اتـخاذ القرار با
الـقـبـول وتــوسـعـتـهـا قـدر اإلمـكــان لـهـذا الـعـام الـدراسي (2021-2020) اسـوة

باألعوام السابقة وهذه القرارات االنسانية ليست بجديدة عليكم .
التـوسعـة وزيادة اخلـطة مـطلب كل عـائلـة عراقـية لـديهـا ابن لم يحـالفه احلظ  في
القـبول رغم مـا تعـرض له من مخـاطر الـذهاب لـلتـقد واالمـتحـان واالختالط مع
زمالئه في الكـلية وعدم اهتمامه بـ (كـورونا) وقلق اهله عليه  لـذلك فهؤالء الطلبة
وفي ظـروفـنا الـراهـنة يـسـتحـقـون منك ان تـعـيد االمل الـيـهم.وأخيـرا ولـيس اخرا
ـطـالـبـة ـوضــوعـات  ا وانـا اطـالع مـواقـع الـتـواصل االجـتـمــاعي والـتي امـتألت 
اذا بـالتـوسعـة وعزم اغـلب الطـلبـة علـى البـدء بالـتظـاهر إلجـراء التـوسعـة  أقول 

اذا ال نـنـتظـر حـتى يـطلب مـنـا الطـلـبة اتـخـاذ قرار كـهـذا  
نبـادر ونفـرحهم قـبل ان يطـلبـوا .هذه مـناشـدات الكـثير
من طلـبتنا الـذين لم يحالفـهم احلظ في احلصول على
مقـعد في الـدراسات الـعلـيا لـهذا الـعام  عـكستـها في

مقال صحفي خدمة للصالح العام.

ي عراقي  { اعالمي واكاد
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نظم: تايلند. ا
ـ النهائي: (العراق × الكويت)

ـ النتيجة (1-0)
البطل: العراق.

درب: عمو بابا. ا
 البطولة السابعة:

ـ البطولة: (خليجي 7).
ـ العام: 1984.

نظم: سلطنة عمان. ـ البلد ا
ـ الـنـهــائي: نـظـام الــدوري لـكن كـانت

هناك مباراة فاصلة ضد قطر.
ـ الـنـتــيـجـة: (1-1) ثم (2-3) بـركالت

الترجيح.
البطل: العراق.

درب: عمو بابا. ا
البطولة الثامنة:

. ـ البطولة: كأس آسيا للناشئ
ـ العام: 1985.

نظم: قطر. ـ البلد ا
واجهة: العراق × تايلند ـ طرفا ا

ـ النتيجة (1-0).
البطل: السعودية.

الوصيف: قطر.
ركز الثالث: العراق. ا

درب: عامر جميل. ا
10

البطولة التاسعة:
ـ البطولة: (خليجي 9).

ـ العام: 1988.
نظم: السعودية. ـ البلد ا
ـ النهائي: نظام الدوري.
ركز األول. ـ النتيجة: ا

البطل: العراق.
درب: عمو بابا. ا

 البطولة العاشرة:
ـ البطولة: كأس آسيا للشباب.

ـ العام: 1988.
نظم: قطر. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × سوريا).
ـ الـنـتــيـجـة (1-1). ثم (4-5) بـركالت

الترجيح.
البطل: العراق.

درب: أنور جسام. ا
البطولة احلادية عشر:

ـ البطولة: احتاد غرب آسيا األولى.
ـ العام: 2000.

نظم: األردن. ـ البلد ا
واجهة: (العراق × األردن) ـ طرفا ا

ـ النتيجة (4-1).
البطل: ايران.

الوصيف: سوريا.
الثالث: العراق.

درب: عدنان حمد. ا
البطولة الثانية العاشرة:

ـ البطولة: كأس آسيا للشباب.
ـ العام: 2000.

نظم: ايران. ـ البلد ا
ـ النهائي: (العراق × اليابان).

ـ الـنــتــيــجـة (1-2). هــدف الـفــوز في
الوقت االضافي.
البطل: العراق.

درب: عدنان حمد. ا
البطولة الثالثة عشر:

ـ الــــبـــطــــولـــة: احتــــاد غـــرب آســــيـــا
لألشبال.

ـ العام: 2001.
نظم: ايران. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × ايران)
ـ النتيجة (2-0).

البطل: العراق.
درب: أسامة نوري. ا

البطولة الرابعة عشر:
ـ البطولة: احتاد غرب آسيا الثانية.

ـ العام: .2002
نظم: سوريا. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × األردن)
ـ النتيجة (3-2).
البطل: العراق.

درب: عدنان حمد. ا
البطولة اخلامسة عشر:

ـ الـــبـــطـــولـــة: دورة األلـــعــاب
بية الصيفية. األو

ــســاعــد له من مــعــد بــدني الــكــادر ا
ومحـلل واجلـهاز الـطـبي لـذلك يجب
على اجلمـيع مواكـبة هذه الـتطورات
ـسؤول عن ادارة وحتى االداري ا
االحتاد أو األندية بتسهيل متطلبات
واصلة حتقيق األلقاب للكرة الفرق 

العراقية
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البطولة األولى:
ـ البطولة: كأس آسيا للشباب.

ـ العام: 1975.
نظم: الكويت ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × ايران)
ـ النتيجة (0-0).

البطل: العراق وايـران (تقاسم اللقب
حـــسب قـــوانــ االحتـــاد اآلســـيــوي

آنذاك في حالة التعادل).
درب: ثامر محسن. ا

البطولة الثانية:
ـ البطولة: (خليجي 4).

ـ العام: 1976.
نظم: قطر. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × الكويت)
ـ النتيجة (2-4).
البطل: الكويت.

الوصيف: العراق.
درب: داني ماكل (أسكتلندا). ا

البطولة الثالثة
ـ البطولة: كأس آسيا للشباب.

ـ العام: 1977.
نظم: ايران. ـ البلد ا

ـ النهائي: (ايران × العراق).
ـ النتيجة (3-4).

البطل: العراق.
درب: آبا (يوغسالفيا). ا

البطولة الرابعة:
ـ البطولة: كأس آسيا للشباب.

ـ العام: 1978.
نظم: بنغالديش. ـ البلد ا

ـ الــــنــــهـــــائي: (الــــعــــراق × كــــوريــــا
اجلنوبية).

ـ النتيجة (1-1).
الـبــطل: الـعـراق وكــوريـا اجلـنــوبـيـة
(تقاسم الـلقب حسب قـوان االحتاد

اآلسيوي آنذاك).
درب: كاكا (يوغسالفيا). ا

البطولة اخلامسة:
ـ البطولة: (خليجي 5).

ـ العام: 1979.
نظم: العراق. ـ البلد ا

ـ النهائي: نظام الدوري.
ركز األول. ـ النتيجة: ا
البطل: العراق.
ـــدرب: عــــمـــو ا

بابا.
الـــبــــطـــولـــة
السادسة:

ـ
البـطـولة:
دورة

األلـــــعـــــاب
اآلسيوية.

ـ الــــــــعـــــــام:
.1982

ـ الــــبــــلـــد
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ال شك ان الـريـاضــة هي حب وطـاعـة
واحـــتــــرام وهي أحــــد أهم وأجــــمل
وسائل التـرفيه لـدى شريحـة واسعة
من الـــشــعـــوب في مـــخــتـــلف أرجــاء
العالم.الكثـير من اجلمهـور يعتبر أن
الـريـاضة هـي متـنـفس لـه لذلـك جند
كـثــيـر من اجلــمـاهــيـر يــدفع األمـوال
ـبـاريات في لـدفع فاتـورة مـشـاهـدة ا
مختـلف الريـاضات سواء بـاحلضور
ـــلــعـب أو من خالل دفع الى أرض ا
األمــوال لــصــالـح شــبــكــة الــقــنــوات

الفائزة بحقوق البث التلفزيوني.
ان تقييم مستوى الرياضي يأتي من
خالل االجنـازات الـتي حـقـقـهـا طوال
مسـيـرته وحتـى االنسـان في حـياته
فله تـقيـيم حول ما قـدمه في مـختلف

اجملاالت ليست الرياضة وحدها.
تأسـس االحتاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم
عـام 1948 حتــديــدا في الـــثــامن من
تـشريـن األول (اكـتوبـر) وانـضم الى
(FIFA) االحتاد الـدولي لـكـرة الـقدم
عـــــام 1950 وانــــــضم الـى االحتـــــاد
اآلســيـوي لــكــرة الــقـدم (AFC) عـام
1970.ومـــــنــــــذ ذلـك احلـــــ شـــــارك
الـعراق عـلى مـسـتـوى كـرة الـقدم في
الــعــديــد مـن الــبــطــوالت اآلســيــويــة
ـيـة وسـنـركـز في بـحـثـنـا هـذا والـعـا
على االجنـازات الـتي حقـقـتهـا الـكرة
الـعــراقـيــة وحتـديــدا الـكــؤوس الـتي
حصـلـنـا عـليـهـا في مـختـلف الـفـئات
ــبي (الـــنــاشـــئـــ والــشـــبـــاب واألو
والــــوطــــني) فــــقط فـي الــــبــــطـــوالت
عترف فيها من قبل االحتاد الدولي ا
لـكرة الـقـدم.كـمـا سنـشـيـر في الـبحث
نتخبات الـعراقية التي وصلت الى ا
ـباراة ـركـز الـثانـي وخـاضت ا الى ا
ــركــز الـثــالث الــنــهــائـيــة وأيــضــا ا
نتخبات العراقية وكذلك نشير الى ا
ـية الـتي جنحـت علـى مسـتـوى الـعـا
ــربع الـذهـبي مع في الـوصـول الى ا
ـدربــ الـذين نــالـوا شـرف أسـمــاء ا
ــرحـلـة الـرائـعـة الـوصـول الى هـذه ا

من تاريخ الكرة العراقية.
ان الــفـــكــرة جـــاءت في كــتـــابــة هــذا
ـــوضــوع وذلـك بـــعــد (3) أيــام من ا
مـرور الــذكـرى الــثـانــيـة والــسـبــعـ
ـركـزي لـتـأسـيس االحتـاد الـعـراقي ا
لــكـرة الــقــدم.ان اجلـمــهــور الــعـراقي
الـوفي يــتـذكــر أصـحــاب االجنـاز من
مــدربــ والعــبــ وان هــذا الــبــحث
مـتـاح لـكل الـصــحـفـيـ الـريـاضـيـ
واالعالمــــيــــ لــــتــــذكــــر االجنـــازات
الـعـراقـيـة فـي مـجـال كـرة الـقـدم
خـــصــوصـــا عــلـى مــســـتــوى

القارة اآلسيوية.
ان كــرة الـــقــدم تـــتــطــور
بــــــشــــــكل مــــــتــــــســـــارع
خصـوصـا في مجـمـوعة
الـعــلـوم اخملــتـلـفــة الـتي
تــدخل فـي تــطـــويــر العب
كــرة الــقــدم بــشــكل خــاص
والــفـــريق بـــشــكـل عــام من
ـــديــر خالل مـــا يـــطـــرحه ا

الـــفــنـي لـــلــفـــريق أو
ــــــــــــــــدرب مـع ا
مـجـمـوعـة
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اوضـحت الـهـيئـة اإلداريـة لـنـادي الـقـوة اجلـويـة الريـاضي مـوقـفـهـا من مـوضـوع مـنع قـائد
الـفريق حـمـادي احمـد من الـلـعب بـالقـرار الـصادر من الـهـيـئة الـتـطـبيـعـية والـتي خـيـرت فيه

الالعب اما اللعب أو العمل اإلداري.
وذكـرت ادارة الـنـادي في بـيـان انه في الـوقت الـذي اسـتـبـشـرنـا فـيه خـيـرا بـعـودة االنـشـطة
مـتاز بعد توقف دام عدة اشهـر بسبب جائحة كورونا الرياضـية وانطالق الدوري العراقي ا
الـتي ضـربـت الـعـالم بـأسـره  اال انـنــا اسـتـغـربـنـا كـثــيـرا بـاشـعـار الـنــادي من قـبل الـهـيـئـة
الـتـطبـيـعـيـة بـان عـلى الالعب حـمـادي احـمـد اخـتـيـار الـلـعب او االدارة بـحـسب لـوائح جلـنة

سابقات. ا
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حـقق فـريق الـشـرطـة بـكـرة الـقدم أول
ـمـتـاز فـوز له في الـدوري الــعـراقي ا
بـفــوزه عـلى أمــانـة بــغـداد بــنـتــيـجـة
بـــهــــدفـــ مـن دون رد  عـــلى مــــلـــعب

الشعب حلساب اجلولة الثانية.
ســجل هــدفي الـشــرطــة كــريـســتــيـان
أوساجـونـا في الـدقـيـقة ( ?(31وعلي
فائز عـطية من ركـلة جزاء في الـدقيقة

85).)
ورفع الشرطة رصيده للنقطة الرابعة

فيما بقي أمانة بغداد بدون نقاط.
ـباراة فرض الـشرطـة سـيطـرته على ا
وسط حتفظ وانـكـماش واضح لـفريق

أمانة بغداد.
واعـتــمـد الــشـرطــة عـلى ســرعـة مـازن
ــهــاجم الــنــيــجــيــري فــيــاض وقــوة ا

كريستـيان أوساجونـا.وكاد أن يفتتح
مـــازن فــبـــيــاض الـــنــتـــيــجـــة لــوال أن
تـسديـدته كـانت ضـعـيـفة تـمـكن مـنـها
احلـــارس ســرهـــنك مـــحـــسن.وأضــاع
كريـسـتيـان أوساجـونـا فرصـة قبل أن
يـســجل من كــرة رأسـيـة فـي الـدقــيـقـة
(31). وجاءت محاوال أمانة بغداد من
هـجـمـة مـرتـدة  كـاد أن يـسجـل مـنـها
سـجــاد حـســ لـكن تــسـديــدته مـرت

بجوار القائم.
وواصل الشرطة أفضليته مع خطورة
ـرتـدة وأضـاع مـازن في الـهـجـمــات ا
فـيـاض فـرصـة أخـرى بـعـد أن تـصدى

سرهنك للكرة.
وحاول سعد عبد األمـير بتسدية علت
الـعـارضــة فـيـمـا طـالـب أمـانـة بـغـداد
ـست الـكـرة يـد بـركـلـة جـزاء بــعـد أن 

ـدافـع عـلـي فـائــز لــكن احلـكـم طـالب ا
بـــاســـتـــمــرار الـــلـــعب.وحـــصل بـــديل
الشرطة مروان حس على ركلة جزاء
بـعــد تــدخل عـنــيف من قــبل احلـارس

ســـرهـــنك غـــادر عـــلى إثـــرهـــا مــروان
مــصـابــا لــيـســجل مــنــهـا عــلي فــائـز
الــهـــدف الــثـــاني في الـــدقــيـــقــة (85)
بـاراة بفوز الشرطة (2-0).  لتنتهي ا

مـتــواصـله لـكن خـوفـاً من
فيروس كـوفيد 19_تراجع

كُل شي.
{ مـاهي كلمـتك للـناس الـداعم

للرياضه النسويه?
شُـــــكـــــراً مـن الـــــقـــــلب
ـعـنوي لـدعمـكم ا
ومُـتــابـعـتـكم
أخـــــــــبـــــــــار
الــــــــــــدوري
الـــنـــســوي
فــــــــنــــــــحُن
بـــــحــــــاجه
كــــــبـــــيـــــره
لــــــــلـــــــــدعم
ـــواجــــهـــة
جـــــــــمـــــــــيع
الــــصـــعـــاب
أتــمــنى لــكُم

التوفيق.
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اخــتـــتــمت عــلى قــاعــة نــادي الــتــضــامن
الـريـاضي في مـحـافـظـة الـنـجف االشـرف
ـفتـوحـة للـشـباب بـطولـة انـدية الـعـراق ا
تقدم باجلودو والتي استمرت على وا

. مدار يوم متتالي
وذكـر االم الـعـام لالحتـاد فـراس حـمزة
في بيان ان نادي الشرطة الرياضي احرز
ركـز االول في هذه الـبطـولة الـتي اطلق ا
ـرحوم  فـيصل داود سـلمان علـيها اسم ا
بعد ان احرز ابطال الـشرطة ستة اوسمة
ــركـز ذهــبــيـة وواحــدة فــضـيــة تــاركـ ا
الثـاني لالعبي نـادي احلسـن بـوسام
ذهبي فيما تقاسم ابطال ديالى وشباب تكر فريق الشرطة في بطولة اجلودو احمللية

طـغى حـدث انـطالق الـدوري الـعـراقي عـلى كل االخـبـار  الـريـاضـية
اضي خصوصا وان اطالقه كـان حدثا مهما احمللية في االسبـوع ا
بـعـد نـحـو عـشــرة اشـهـر عـلى قـرار االلـغــاء الـذي طـالت مـنـافـسـات
ـاضي بـسـبب جـائـحــة كـورونـا  لـيـصـبح بـلـدنـا واحـدا من ـوسم ا ا
الـدول الــتي قــامت بــهـذا االجــراء  االســتـثــنــائي مـقــارنــة مع الـدول
االخـرى الـتي اسـتـانفـت منـافـسـاتـهـا وانـهـتـهـا بـالـشـكل الـذي غـاير
ـبـاريـات دون اجلـمـاهـيـر والـلـجـوء الحداث ظـروف الـكـرة  بـاجـراء ا
ا شكلـته فترة التوقف السلبي على اللياقة تغييرات اضافية  تالفيا 

البدنية لالعب ..
نافـساته التي شهـدناه عبر اعود لدورينـا الذي ظهر بـشكل  مغـاير 
اضية من جانب اهتمام وسائل االعالم برصد كل شاردة واسم ا ا
ا وواردة شهدتـها مـباريات اجلـولة االولى من هـذه البطـولة اضـافة 
شـكــله مــشـاركــة مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي مـن زخم مـهم عــبـر
استذكـار اهداف مبـاريات اجلولـة  لزيادة االثـارة التي تبـتغيـها هذه
نـافسـة واعادة الـعالقة  الـبارزة بـ اجلمـهور  وفـرق الدوري بـعد ا
ـبـاريـات واحملـطـات الـتي مـر بـهـا قـطـيـعـة شـكـلـتـهـا  كـوالـيـس تـلك ا
والـتـذبـذب الـذي شـهـدته مـسـتـويـات  تـلك الـفـرق وعـدم اسـتـقـرارهـا
ومـة مشاركـتها في فضال عن ما عـانته من غيـاب الدعم لضـمان د

منافسات الدوري ..
لقد شكلت  مشـاركة مواقع التواصل االجـتماعي في ابراز الصورة
ا اسـهمت به الفضائـية الرياضيـة العراقية طلوبة لـلدوري اضافة  ا
يزة للمباريات  بالـطريقة التي تعيدنا الكتشاف دورينا من  تغطية 
ـيـة لـلـمــنـافـسـات  اخلـاصـة بـالـدوريـات عـلى غـرار الـتـغـطــيـات الـعـا
سـابقة زخـما اكبر االوربية اسهم بـشكل كبـير في اعطـاء مثل تلك ا
واطالقا لـشـعـبيـة تـتوسـع يومـا بـعد اخـر  اال ان كـوالـيس الهـتـافات
العب في  ايـام مـا قـبل والـتـعـابـيـر الــتي كـانت تـشـهـده مـدرجــات ا
ـواقع الـتواصـلـيـة بـصـور النـريـدها اجلـائحـة عـادت مـجـددا لـتـمال ا
ـسـابــقـتـنـا الــتي نـطـمـح في ان تـسـهم بــاعـطـاء صــورة مـغـايـرة عن
ـوذجا مـهـما بـ صـفوف التـشـجيع الـريـاضي الـذي كان واليـزال 
اجلمـاهيـر الـرياضـيـة  فمن ايـجابـيـات انطالقـة مـباريـات الدوري ان
ـسيئـة التي عـادة ما  تـنطلق لـلحـكام  وقذف تـلك النـخبة الهتـافات ا
ـشـكلـة االزلـيـة التي ا يـتالئم مع روح الـريـاضـة بات خـالـيـا وهو ا
ـسيئة او تابعـة بعض التعـليقات ا باريـات لنعـود  عانت منهـا  تلك ا
شاهد الالمنـاسبة في الهتـافات التي توسع من مجـافاة اجلماهير ا
لـلـفـرق االخــرى واعـتـبـارهــا عـدوا لـدودا بـعــيـدا عن مـعـاني ودالالت
الـريـاضـة فـنـرى الـهـتـافـات الـتـهـكـمـيـة والـتـشـفي بـالـفـريق اخلـاسـر
ـواقع ليخـتزل  هيـبة الدوري وذجا بـدا يظهـر على تلك ا ومعايـرته 
ــهــاتـرات الــتي نـتــمــنى ان تــكـون مــقــدســة بـعــيــدة كل الــبـعــد عن ا
واالتهـامات  تـمـاما مـثل تـلك التي تـمـرر عبـر وسائـل االعالم لتـطعن

بفوز فريق او تخفف من وطاة اخلسارة على فريق اخر ..
وهـيــبـة دوريــنـا تــبـدو مــسـؤولـيــة الـكـل الان تـثــيـرهـا  مــجـمــوعـة من
شجـع الذين اليـوجد في عـقليـتهم سـوى ثقافـة الفوز وعـدم تقبل ا
اخلسـارة فـتجـدهم يسـارعـون الطالق االتهـامـات اجلزافـيـة  وتمـرير
الـرسـائل الالمـنـاســبـة  لـتـاطـيـر خـسـارة فـريــقـهم وخـسـارته لـنـقـاط
مـباراتـه  فالـدوري في مـسـتـهـله ومـهـمـة التـعـويض تـبـدو قـائـمـة لكل
الفرق في تالفي االنطالقة االولى والعودة لسكة االنتصارات واالهم
ـيـزة  بــعـيـدة عن شـطـحـات من كل هـذا ان دوريـنـا يــبـدو بـصـورة 
ـخـتلف مـسـميـاتهم وخدوش الداعي مـنـها خـصوصـا وام اجلـميع 
يطـمـحون النـتـاج دوري عـالي اجلودة  يـسـهم بـشكل اسـاسي بـرفد
هـيـئـ لتـمـثيل ـناسـبـة من الالعـب اجلـيـدين ا نـتـخب بـخمـيـرته ا ا
ـنـتـخب االول فـحسب بل الفـانـسـلـة الوطـنـيـة التي التـقـتـصـر  على ا
ـمـيـزين رافـدا مـهـمـا نـسـعى في ان يـكـون الـدوري وفـرقـه والعـبـيه ا
نـتخـبات الـفئـات العـمـرية اخملـتلـفة  فـالذي خـسرنـاه عبـر موسم او
الحـظات الـتي طـالت اعداد الـفرق نـافسـة وا موسـم من  غـيـاب ا
التتناسب بـشكل او باخر مع صـورة الدوري وجاهزيـة فرقه وطموح
ـدرب كــاتـانـيـتش ــونـوا اوال حتت انـظــار  ورعـايـة ا العـبـيه في ان 
ـؤهـلـة التـي علـيـهـا يـقع عاتق ليـضم الى دفـتـر مالحـظـاته االسـماء ا
نتخب فـهذه هي ابرز الصفات الـتي نريدها لدورينا  في ان تمثيل ا
ــواهب يــكـــون ذات جـــودة عــالـــيـــة في افـــراز ا
ــطــلــوبــة الــتي نــامل في ان واالمــكــانــيــات ا
نـشـاهــدهـا الحـقــا  وهي تـرتــدي الـفـانــيـلـة
ـنتـخب بـافضل الوطـنـية وتـسـعى لـتمـثـيل ا

االحوال ..
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كانت بدايـات آيه مع كُرة القدم
صدفه جـميـله  اكتـشاف هذه
ــوهــبه فــرديــاً أجــهــدت عــلى ا
نـفــســهـا جــيــداً الى أن وصـلت
ــــســـتــــوى اجلــــيـــد الى هــــذا ا

واصبح لها تاريخ مُميز.
{ مـاهي الصعوبات الـتي واجهتها

ايه خالل مسيرتها الرياضيه?
ــاديــة كــانت - الــصــعـــوبــات ا
عائق كبـير واهمهـا طُرق النقل
وعــدم تــوفــيــر مالعب صــاحله

للتدريبات.
{ اي األنـديه تود االنظمام اليها لو

أتيحت لك الفُرصه?
- في الــوقـت احلـالـي ال يــوجـد
نــــــادي مُـــــعـــــ نــــــادي بـــــابل

األفصل.
{ ما مُدة عقدك مع نادي بابل?

- موسم وقابل لتجديد..
هاره الـتي حتتـاجها ايه { مـاهي ا

لتطويرها كـ حارس مرمى?
وهـبه لكن هـاره وا -  توجـد ا
ال يــوجـد دعم مـعــنـوي يُـسـاعـد

هاره.. على تطوير هذه ا
{ افـضل مُبـاراة خُـضتـهـا? وكذلك

األسوأ?
ـا - اليـوجــد اسـوأ مُـبـاراة وا

في اخلــســـاره نــتــعـــلم افــضل
مــبـاراة ضـد الـصـلـيخ بـبـطـوله

العراق اوالً..
 { في يـوم مـا فـكـرتِ في االعـتزال
ُـجتمع الـشرقي وعدم بـسبب رؤية ا

الدعم لهن?
- في كُل يوم افكر في األعتزال
بــــســــبـب عــــدم الــــتــــشــــــجــــيع
ُجــــــتمع وصـعوبـة مواجـهـة ا
الشرقي لكن كُلما احُبط انهض

من جديد.
ُـــنــــتـــخب جــــاهـــز خلـــوض { هل ا

مُباريات الدوري?
- بـالـطُبع جـاهـز وأن شـاء الله

تلكون. تقد أفضل ما 
في حـــــال حــــصــــولـك ع عــــقــــد
احـــــتـــــرافي { من احــــــد الـــــدول
الـعـربـيه مـاهي الـدولـة الـتي تـوديـ

العقد معهم?
- اي دولة تُقدم لي عرضاً فهي
ـــتـــازه الى بـــدايـه جـــديـــده و
ابــعـــد حـــد   االمــارات _قـــطــر
ومـن الـله الــتـوفــيق مع جــمـيع

الدول.
{ هـل كـانـت هُـنــاك تــأثــيــرات عـلى

الالعب بسبب كورونا?
- بـالـطُبع هُـنـاك تأثـيـر كبـير فـ
كُرة القـدم حتتاج الى تـدريبات

جورفان
فييرا
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ـ العام: 2014.
نظم: ايران. ـ البلد ا

ـ النهائي: العراق × كوريا الشمالية.
النتيجة: (3-0).
البطل: العراق.

درب: سعد هاشم. ا
البطولة التاسعة والعشرون:

ـ البطولة: دورة األلعاب اآلسيوية.
ـ العام: 2014.

نظم: كوريا اجلنوبية. ـ البلد ا
ــركــز الــثـالـث: الــعـراق × ـ مــبــاراة ا

تايلند.
النتيجة: (1-0). 

ركز الثالث: العراق. ا
درب: حكيم شاكر. ا

البطولة الثالثون:
ـ الــــبــــطــــولـــة: كــــأس غــــرب آســــيـــا

. للناشئ
ـ العام: 2015.

نظم: األردن. ـ البلد ا
ـ النهائي: نظام الدوري.

البطل: العراق.
درب: قحطان جثير. ا

البطولة احلادية والثالثون:
ـ البطولة: كأس آسيا حتت  23سنة.

ـ العام: 2016.
نظم: قطر. ـ البلد ا

ــركــز الــثـالـث: الــعـراق × ـ حتــديــد ا
قطر.

النتيجة (2-1). 
ركز الثالث: العراق. ا

درب: عبدالغني شهد. ا
البطولة الثانية والثالثون:
ـ البطولة: كأس آسيا للناشئ

ـ العام: 2016.
نظم: الهند. ـ البلد ا

ـ النهائي: العراق × ايران.
الـــنــتـــيـــجــة (0-0). ثم (3-4) ركالت

ترجيح.
البطل: العراق.

درب: قحطان جثير. ا
البطولة الثالثة والثالثون:
ـ البطولة: كأس غرب آسيا

ـ العام: 2019.
نظم: العراق. ـ البلد ا

ـ النهائي: العراق × البحرين.
النتيجة (0-1).

البطل: البحرين.
الوصيف: العراق.

ــدرب: ســـتــريـــشــكـــو كــاتــانـــيــتش ا
(سلوفينيا).

البطولة الرابعة والثالثون:
ـ البطولة: كأس غرب آسيا للشباب

ـ العام: 2019.
. نظم: فلسط ـ البلد ا

ـ النهائي: العراق × االمارات.
الـــنــتـــيـــجــة (0-0). ثم (2-4) ركالت

ترجيح.
البطل: العراق.

درب: قحطان جثير. ا

ـ النتيجة (3-1).
ركز الثالث: العراق. ا
. درب: موفق حس ا

البطولة الثانية والعشرون:
ـ البطولة: كأس آسيا للشباب.

ـ العام: 2012.
نظم: االمارات. ـ البلد ا

ـ الـــــنــــهــــائـي: (الــــعـــــراق × كــــوريــــا
اجلنوبية)

ـ الـــنـــتـــيـــجــة (1-1) ثم (4-1) ركالت
الترجيح.

الوصيف: العراق.
درب: حكيم شاكر. ا

البطولة الثالثة والعشرون:
ـ البطولة: كأس غرب آسيا السابعة.

ـ العام: 2012.
نظم: الكويت. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × سوريا)
ـ النتيجة (0-1)

الوصيف: العراق.
درب: حكيم شاكر. ا

البطولة الرابعة والعشرون:
ـ البطولة: كأس اخلليج (21).

ـ العام: 2013.
نظم: البحرين. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × االمارات)
ـ النـتـيـجة (1-1) في الوقـت األصلي.

ثم (2-1) في الوقت االضافي.
الوصيف: العراق.
درب: حكيم شاكر ا

البطولة اخلامسة والعشرون:
ـ البطولة: كأس العالم للشباب.

ـ العام: 2013.
نظم: تركيا. ـ البلد ا

ـركــزين الــثــالث والــرابع: ـ حتــديــد ا
(العراق × غانا)

ـ النتيجة (0-3).
البطل: فرنسا.

الوصيف: أوروغواي
الثالث: غانا.

الرابع: العراق.
درب: حكيم شاكر. ا

البطولة السادسة والعشرون:
. ـ البطولة: كأس غرب آسيا للناشئ

ـ العام: 2013.
. نظم: فلسط ـ البلد ا

ـ النهائي: نظام الدوري.
البطل: العراق.

درب: طالب جلوب. ا
البطولة السابعة والعشرون:

ـ الـبـطـولـة: كـأس أ آسـيـا حتت 23
سنة.

ـ العام: 2014.
نظم: سلطنة عمان. ـ البلد ا

ـ النهائي: العراق × السعودية.
النتيجة: (1-0). 

البطل: العراق.
درب: حكيم شاكر. ا

البطولة الثامنة والعشرون:
ـ البطولة: كأس آسيا لألشبال.

ـ العام: 2004.
نظم: اليونان. ـ البلد ا

ـــركـــز الـــثـــالث: ـ مـــبـــاراة حتـــديـــد ا
(العراق ×ايطاليا)
ـ النتيجة (0-1).

. البطل: األرجنت
الوصيف: باراغواي.

الثالث: ايطاليا.
الرابع: العراق.

درب: عدنان حمد. ا
البطولة السادسة عشر:

. ـ البطولة: كأس غرب آسيا للناشئ
ـ العام: 2005.

نظم: ايران. ـ البلد ا
واجهة: (العراق × لبنان) ـ طرفا ا

ـ النتيجة (1-0). 
ركز الثالث: العراق. ا

درب: كاظم خلف. ا
البطولة السابعة عشر:

ـ الـبــطـولـة: دورة ألــعـاب غــرب آسـيـا
الثالثة.

ـ العام: 2005.
نظم: قطر. ـ البلد ا

واجهة: (العراق × سوريا) ـ طرفا ا
ـ الـــنـــتـــيـــجــة (2-2) ثم (3-4) ركالت

الترجيح.
البطل: العراق.

درب: أكرم أحمد سلمان. ا
البطولة الثامنة عشر:

ـ الـبــطـولـة: دورة ألــعـاب غــرب آسـيـا
الثالثة.

ـ العام: 2006.
نظم: قطر. ـ البلد ا

ـ النهائي: (العراق × قطر)
ـ النتيجة (0-1). 

البطل: قطر.
الوصيف: العراق.

درب: يحيى علوان. ا
البطولة التاسعة عشر:

ـ البطولة: كأس غرب آسيا الرابعة.
ـ العام: 2007.

نظم: األردن. ـ البلد ا
ـ النهائي: (العراق × ايران)

ـ النتيجة (1-2). 
البطل: العراق.

درب: جورفان فييرا (البرازيل). ا
البطولة العشرون:

ـ البطولة: كأس أ آسيا.
ـ العام: 2007.

ــنــظم: تــايالنــد وفــيــتــنــام ـ الــبــلــد ا
وماليزيا واندونيسيا.

ـ النهائي: (العراق × السعودية)
ـ النتيجة (1-0). 

البطل: العراق.
درب: جورفان فييرا (البرازيل). ا

البطولة احلادية والعشرون:
. ـ البطولة: كأس غرب آسيا للناشئ

ـ العام: 2009.
نظم: األردن. ـ البلد ا

واجهة: (العراق × األردن) ـ طرفا ا

نتخبات الوطنية احلاصلة على االجنازات االسيوية والعربية »$U“∫ احدى تشكيالت ا

آية خليل

ركز الثالث. العدل ا
واضاف حمـزة ان البطـولة شهـدت رعاية
وحــضــور ومــتــابــعــة مــتــمــيـزة مـن لـؤي
الـــيـــاســـري مـــحـــافظ الـــنـــجف االشـــرف
والـعـديـد من رؤسـاء االنـديـة واالحتـادات
الـفـرعـيـة ومـشـاركـة واسعـة جـداً من قـبل
اكــثـــر من  40نـــادي مـــثــلـــهم 200 العب
تنافسـوا على مدار يوم بـحصيلة 187
نــزال شـهــدت والدة الــعـديــد من االبــطـال
والـقــدرات الـشـبــابـيـة اجلــديـدة الـتي من
ــــؤمـل ان جتــــد طــــريــــقـــــهــــا قــــريــــبــــاً ا
لالسـتـحـــــــــقـاقـات الـقـادمـة عـبـر تـمثـيل
مـــنـــتـــخـــبـــاتـــنـــا الــوطـــنـــيـــة بـــــــــــأذنه

تـــــــــعالى.

جانب من مباراة فريقي الشرطة وامانة بغداد



البرتـغالي كريـستيـانو رونالدو
جنم يــوفــنــتــوس اإليــطــالي
ســـلــبـــيـــة لـــكـن أنـــديــة
أخـــــرى عـــــلـى غــــرار
أتاالنـتـا ساسـوولو
كـــروتــــوني وبـــارمـــا
كــشـفـت اجلـمــعـة عن
الــكــثـيــر من احلـاالت

اجلديدة.
وكـــان رونـــالــدو (35
عـــــــــامــــــــا) أصـــــــــيب
بـــــالـــــفـــــيـــــروس خالل
تـــــــــواجــــــــــده مع

AZZAMAN SPORT

{ مدريـد- وكاالت - قرر كارليس توسكيتس القائم بـأعمال رئيس برشلونة طرد ذراع جوسيب
ستقيل من النادي الكتالوني.  ماريا بارتوميو الرئيس ا

ووفقًا لـصحيـفة "سبـورت" اإلسبانـية فإن تـوسكيـتس طرد جاومي مـسفريـر مستـشار بارتـوميو
كأول قرار له عقب تولي مسؤولية قيادة النادي.

وأشارت الصـحيفة إلى أن مسفرير متـورط في التعاقد مع شركة لتشـويه رموز النادي التاريخية
والهجوم على بعض الالعب احلالي بالفريق عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وسـبق أن اعــتـرض جــيـرارد بـيــكـيه جنـم بـرشـلــونـة عــلى بـقــاء مـسـفــريـر داخل أســوار الـنـادي
الكتالوني عقب كارثة التواصل االجتماعي.

ـوظـفـــــــ بـالـقــــرار الـنــهـائي لـطـرد وأوضــحت "سـبـورت" أن مـجــلس إدارة بـرشـلــــــونــة أبـلغ ا
مسفرير.
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{ لـــــنــــدن - وكـــــاالت- قــــلـل جــــوزيه
مـورينـيـو مدرب تـوتنـهـام هوتـسبـير
ــنــتــظــرة من من حــجم الــتــوقــعــات ا
مهاجمه اجلديد جاريث بيل قائال إن
مــسـتـوى الالعب الــويـلـزي اخملـضـرم
حاليا بالتأكيد يختلف تماما عما كان
عـلــيه عـنــدمـا غــادر الـســبـيــرز قـبل 7

أعوام.
ـعار من ريال ويعمل بيل (31 عاما) ا
مـديـد بــطل إسـبـانــيـا عـلـى اسـتـعـادة
ســابق لـــيــاقــته وشـــارك مع الــنــادي
الــلــنــدني في ثـالث مــبــاريــات في كل
ـوسم مـن بـيــنــهـا ــنـافــســات هــذا ا ا
مــبـاراة في الــدوري األوروبي انــتـهت

ة توتنهام 1-0 أمام أنتويرب. بهز
اضـيـة قال مـورينـيو بـاراة ا وقـبل ا
إن بـيل جـاهــز "لـلـتــحـلـيق" لــكـنه كـان
أكـــثــر حتـــفــظـــا في تــقـــيــيـــمه لالعب
الـــويــلـــزي قــبـل مــواجـــهــة الـــغــد في
متاز أ برايتون آند هوف الدوري ا

ألبيون.
وأوضـح مــوريـــنـــيــو " 7 أعـــوام مــدة

طـويلـة. هل هـنـاك أي العب في الـعالم
لم يتـغير عـما كان عـليه قبل 7 أعوام?
أحــيـــانـــا ال يــكـــون الالعـب أفــضل أو

أسوأ بل مختلفا".
ـثال إلى وتـابع "انظـروا عـلى سبـيل ا
كريسـتيانو رونـالدو وليـونيل ميسي

ـا كان وقـارنـوا مـسـتوى كل مـنـهـمـا 
عـلـيه قـبل 7 أعـوام. رغم الـتـواجـد في
مـنـاطق مــخـتـلــفـة والـلــعب في مـراكـز

مختلفة".
ـــدرب اخملــــضـــرم "حتـــدث وأضـــاف ا
حتـوالت في قدراتـهم ومـهـاراتهم وهم

يحـاولـون جتربـة قدراتـهم في جوانب
مختلفة على مستوى النظام اخلططي
في فــرقـهم. أعـتـقــد أن هـذا يـحـدث مع
. ومن ثـم فـــإنه غــــالــــبـــيــــة الالعـــبــــ
بالـتأكـيد العب مـختـلف كمـا كان عـليه

قبل  7 أعوام".
وتــوقع مـوريــنــيـو أن يــســتـعــيــد بـيل
ـــزيــد من ســابق تـــألــقه مـع خــوضه ا
ـبـاريـات قـائال "أنـا أثق في كل كـلـمة ا
قـلــتـهـا يــوم األربـعــاء ألنه يـعــمل بـكل
جدية ومستواه في حتسن كما أنه لم

يتعرض ألي إصابة منذ تعافيه".
وأ "ال يـــــفــــوت أي دقــــيـــــقــــة في أي
دة 90 دقـيـقـة ال يزال تـدريب. الـلـعب 
صـعـبـا علـيه والـلـعب بـتـركيـز كـبـير ال
يـزال صعـبـا علـيه. لـكنه يـحـقق تقـدما
ونـأمل بأن يـتحـسن مـستـواه لألفضل
قــريـبـا". من جـهــة اخـرى  تـأكـد غـيـاب
الـبـولـنـدي روبرت لـيـفـانـدوفـسكي عن
ـواجـهـة كـولن قـائـمـة بـايـرن مـيـونخ 
في مـــعــقـــله الـــيــوم الـــســبـت ضــمن
مـنافـسات اجلـولـة السـادسة بـالدوري
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{ مـــيـالنـــو (أ ف ب) - بــــعـــد
غــيــابه نــحــو ثالثــة
أســـــــــابــــــــيـع عن
ــــــــــــالعــــــــــــب ا
الصــــــــــابــــــــــته
بـــــفـــــيـــــروس
كـــــــــورونــــــــا
ـــســتــجــد ا
جـــــــــــــــــــاءت
نـــــتــــيــــجــــة
اخـــــتـــــبـــــار

{ روما- وكـاالت - أرسل الـنجم الـبـرتغـالي كـريسـتيـانـو رونالـدو مـقطع فـيـديو كـتـهنـئة
ناسبة عيد مولده الـ.60 ألسطورة كرة القدم األرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا 

ـارادونـا أن يـسـتـمـتع بـاحلـيـاة وصـنـفه بـأنه "رقم واحـد" في تـاريـخ كرة وتـمـنى رونـالـدو 
القـدم لـكن "بعـد الـبيـتـشو" وهـو الـلـقب الذي أُطـلق عـلى البـرتـغالـي خالل فتـرة لـعبه في

إسبانيا.
وقـال رونــالـدو "مـرحـبــا ديـيـجـو كــيف حـالك? أسـتــمع حـالـيـا لــبـعض الـكـومــبـيـا (نـوع من

الفولكلور والرقص في كولومبيا)".
وتابع "أرسل لك تـهانئي بعـيد مولدك الـ60 وأتمـنى لك األفضل وأن يسير كل شيء على

ما يرام وتستمتع بحياتك".
وأضاف "عـناق كبـير لك يـا رقم واحد لكـن بعد الـبيتـشو" وأرفق صـورة يظـهر فيـها وهو

يغمز بعينه.
ـستجد بـعدما غاب يُـذكر أن يوفنـتوس أعلن امس  تـعافي رونالدو من فـيروس كورونا ا
مـهـاجم ريـال مـدريـد الـسـابق عن آخـر مـبـاريـات الـــفـريق في الـكـالـتـشـيـو ودوري أبـطـال

أوروبا.

كـانت إيـجـابـيـة لـلـمرة الـ 18ما
ه حــــــــرمه مـن مــــــــواجه غــــــــر
األرجــنــتــيــني لــيــونـيـل مـيــسي
لـــــلــــمــــرة االولـى مــــنـــــذ رحــــيل
الـ"دون" عـن ريــــــــال مـــــــــدريــــــــد

االسباني في 2018.
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وكانت نتائج العب آخرين من
يـوفـنـتـوس جـاءت إيـجـابـية في
فـتــرة مـبــكـرة من الــسـنــة عـلى
غـــــرار العـب الـــــوسـط بـــــلـــــيـــــز
هاجم االرجـنتيني ماتويـدي وا
بــــاولــــو ديـــبــــاال الــــذي بـــقــــيت
ـدة 45 اخــتــبـاراتـه إيـجــابــيــة 
يـومــا.لـكن مع تـعـافي رونـادلـو
ظــــهـــــرت حـــــاالت جــــديـــــدة في

"سيري أ".
درب ؤتـمـر الصـحـافي  ألـغي ا
أتاالنتا جان بييرو غاسبيريني
اجلــمـــعــة في بــرغــامــو عــشــيــة
مـواجـهـة كـروتـوني بـعـد حـالـة

إيجابية ضمن جهازه الفني.
أكــد كــروتــوني أيــضــا ان العب
وســطه ســالــفــاتــوري مــولــيــنــا
يـــعـــاني "عــــوارض بـــســـيـــطـــة"

نزل. ويعزل نفسه في ا
أما ساسوولـو الذي يسافر إلى
نــــابــــولي فــــلـــديـه ثالث حـــاالت
جديدة بينها العب فيما كشف
بــارمـا الــذي يــلــعب عــلى ارض
إنــتــر عـن إصــابــة العــبــ مــرة

مــــنــــتــــخـب بالده اســــتــــعــــدادا
باريات دوري األ األوروبية.
وحــــصل عــــلـى أول نــــتــــيــــجـــة
إيـــــجــــابـــــيــــة في 13 تـــــشــــرين
األول/أكـــتــــوبـــر لــــيــــعـــود إلى
تـوريــنـو حـيث حـجـر نـفـسه في

منزله.
قـال بــطل الـدوري اإليـطـالي في
بـيــان "أجـرى رونــالـدو مــسـحـة
لـ+كـــــــوفـــــــيــــــد- +19وجـــــــاءت
الــنــتـيــجــة سـلــبــيـة.. بــالــتـالي
تــعــافى الالعـب بــعـد  19يــومـاً
ولم يـــعـــد عـــرضــة لـــلـــعـــزل في

نزل". ا
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ويلعب يوفنتوس مع سبيتسيا
الـــيــوم االحــد فـــيــمـــا تــقــام كل
بـاريـات وراء ابواب مـوصدة ا
بـــســبـب بــروتـــوكـــول احلــد من
اجـــــراءات تـــــفـــــشـي فـــــيــــروس

ستجد. كورونا ا
وأعـــلن نـــادي مــيـالن مــتـــصــدر
الــدوري ان نــتــائج اخــتــبــارات
مــدافـعه مـاتـيـو غـابـيـا حـارسه
الــدولي جـانـلــويـجي دونـارومـا
وجـنـاحه الـنـروجي يـنـس بـيـتر

هاوغي جاءت سلبية.
وبـحسب الـبروتـوكول الـصحي
ـعــتـمـد في الـدوري اإليـطـالي ا
ــصـاب يــتــوجب عــلى الـالعب ا
بـــالــفـــيــروس أن يـــعــزل نـــفــسه
لــــعــــشـــــرة أيــــام وأن يــــخــــضع
لفـحص سـلبـي قبل الـسماح

له بالعودة الى الفريق.
سُــــمـح لــــدونـــارومــــا وهــــاوغي
بالعودة إلى التمارين قبل سفر
مـيالن الـذي لم يـخـسـر بـعـد في
الــدوري إلى أوديــنـيــزي األحـد
فــيــمـا يــخــضع غــابـيــا "لــكـشف

طبي" السبت.
وبـلـغ عـدد االصــابــات اجلـمــعـة
رقم قــيــاســيــا في إيــطــالــيــا مع
أكـــثـــر من 31 ألف إصـــابـــة في

غضون  24ساعة.
وادت االصـابــة بـالـفـيـروس إلى
غـــــــــــيـــــــــــاب رونـــــــــــالــــــــــدو عـن
"بـــــيـــــانـــــكـــــونـــــيـــــري" في أربع
مـبـاريـات آخـرهـا كـان األربـعاء
ضـد الـغـر الـسـابق بـرشـلـونة
اإلســـــبــــاني فـي دوري أبــــطــــال
أوروبــا وانـتــهت بـفــوز الـفـريق

الكاتالوني 2- صفر.
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ـاني.  وكشـفت صـحيـفـة "بيـلد" عن األ
عــدم ســفــر الــدولي الــبــولــنــدي رفــقـة
زمـالئه إلـى كــــــولـن دون أن يــــــعــــــلن

النادي عن السبب وراء ذلك.
 وبـــذلك يــغـــيب صــاحب الـ 32عــامًــا
ألول مــرة عن الـفــريق الـبـافــاري مـنـذ
ـــــــــوسـم احلــــــــــالـي في بـــــــــدايــــــــــة ا

البوندسليجا.
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 ويُلـقي كووورة الضـوء على غـيابات
لـيــفـانــدوفـســكي طــيـلــة مـســيـرته عن
مباريات بايرن في الـبوندسليجا وما

يحققه الفريق في غيابه:
تـــعــــود آخـــر مــــبـــاراة غــــاب عـــنــــهـــا
ليفاندوفسكي في البـوندسليجا لشهر
ــاضي حــيــنــمــا يــونــيــو/حـــزيــران ا
تــــــواجه فــــــريــــــقه مـع بـــــوروســــــيـــــا
مـونـشنـجالدبـاخ وحـقق الـفوز (2-1)
حــيث جــاء الــغــيـاب نــتــيــجــة إيـقــافه

لتراكم البطاقات.
 ومــنــذ مـوسم 2015.2014 الــذي بـدأ
ــهــاجم الــبــولــنــدي رحــلــته مع فــيه ا ليفاندوفسكي

ناصر
اخلليفي

وتــشــكل عــودة رونــالــدو دفــعـة
ـدرب أنـدريـا قـويـة لـتـشــكـيـلـة ا
ركز بيرلـو التي تراجـعت الى ا
اخلـــامس فـي تـــرتـــيب الـــدوري

بفارق أربع نقاط عن ميالن.
ولـم يــــــتـــــوقـف رونــــــالــــــدو عن
الــتــدريــبــات حــيث كــان يــنــشـر
تــبـــاعـــا عــلى حـــســـابــاتـه عــلى
وســائل الــتـواصـل االجـتــمـاعي
مـقـاطع فـيـديـو وهـو يـتدرب في

منزله.
سجل رونالدو ثالثة أهداف في
أول مــبـاراتــ من الـدوري ضـد
سمـبدوريا (-3صفـر) والتـعادل
ضـــد رومـــا (2-2). لــــكن حـــامل
الــلـقب  9مـرات تــوالـيــا تـعــثـر
بـثـالثـة تـعـادالت ضـد رومـا (-2
2) كــروتـوني (1-1)  وفــيــرونـا

 .(1-1)
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وحــصل عـلى نـقــاط الـفـوز ضـد
نــابـولي (-3صــفــر) بــعــد فـشل
االخيـر بالسـفر إلى تـورينو في
 4تـشرين االول/اكـتـوبر بـسبب

حاالت كورونا في صفوفه.
وكــــــان رونــــــالــــــدو الــــــهـــــداف
ــــســـابـــقـــة دوري الـــتــــاريـــخي 
األبــطــال بــرصــيــد 130 هــدفــا
ـباراة ضد غاضـبا لغـيابه عن ا
بــــرشـــلــــونــــة بـــعــــد أن أفـــادت
الـتقـارير أن نـتـائج االختـبارات

 كريستيانو رونالدو

مقابل دعمه في حصول شبكة "بي
إن" عـلى حـقوق الـبث الـتلـفـزيوني
ـــــــونــــــديـــــــالي 2026 و 2030في
مـنـطـقـتي الـشـرق األوسـط وشـمال

إفريقيا.
فـيـمـا اتـهمـت اخللـيـفي أحـد أكـثر
الـشـخـصـيـات نـفـوذاً في عـالـم كرة
الــــقـــدم بـ"حتــــريـض فــــالك عــــلى
ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد"

وإدارة غير نزيهة.
ـدة عـشرة و االسـتـمـاع الـيـهـمـا 
أيام في أيلـول/سبتمـبر باإلضافة
إلى رجـل اإلعــــمـــــال الــــيـــــونــــاني
ثل أمام دينوس ديريس الذي لم 
احملـكـمـة ألسـبـاب صـحـيـة قبل ان
تــطـالب الــنــيـابــة الـعــامـة بــسـجن
ــدة 28 شـــهــرًا وفــالك اخلـــلــيــفي 
شـهرا ثالث سـنـوات وديريس 30 
مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل

منهم.
ـــدعي الـــعــام الـــفــدرالي وخلّص ا
وقوف عن جويل باهو تـهم فالك ا
ـارسة اي نـشـاط كروي بـسـعيه

{ بيلـينزونـا (سويسرا) (أ ف ب)
- برّأ القضاء الـسويسري اجلمعة
رئـيـس نـادي بـاريس سـان جـرمـان
الـــفـــرنـــسي ومـــجـــمــوعـــة "بي إن"
اإلعالمية القطـري ناصر اخلليفي
من قـضـية فـسـاد حول حـقـوق نقل
ونديالي 2026 و2030 تلفزيوني 
اعــتـــبــرهــا رجل االعــمــال الــنــافــذ
اعـــتــداء عــلى ســمـــعــته ومــشــيــدا

بتحقيق "انتصار حقيقي".
ــقــابل جتــنب األمــ الــعــام في ا
الـــســـابق لالحتـــاد الـــدولي لـــكــرة
القدم الفرنـسي جيروم فالك دخول
السجن بحصـوله على عقوبة 120
يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة

ثانوية.
وفـي أول قــــــضــــــيــــــة تــــــصـل إلى
خــواتـيــمــهـا فـي سـويــســرا ضـمن
فــضــيـحــة فــســاد االحتــاد الـدولي
("فـيـفـا") اتـهـمـت الـنـيـابـة الـعـامـة
فالـك باحلـصول من اخلـليـفي على
االستـخدام احلصـري لفـيال فاخرة
في جزيـرة سردينـيا اإليطـالية في

œU  WOC  w  wHOK)« ÍdDI « ¡Èd³¹ Íd ¹u « ¡UCI «

WŠd∫ كرستيانو رونالدو يعبر عن فرحه بعد تسجيله هدفاً في الدوري االيطالي

 UÐU ù« w  Èdš√ W¹b½√ ‚dſË U½Ë—u  s  Ëb U½Ë— w UFð
 iF³  lL²Ý≈ ∫ U½Ëœ«—U

UO³ uJ «

ثـانـيــة بـعـد تـعـافـيــهم.ويـنـتـظـر
التـــســـيـــو نـــتــائـج اخـــتـــبــارات
العـــبـــيـه بـــعـــد غــــيـــاب هـــدافه
ـوبــيـلي واإلسـبـاني تــشـيـرو إ
لـويس ألبـرتو عن الـتعـادل ضد
بـــروج الـــبـــلـــجـــيـــكي في دوري
أبطال أوروبا كتدبير احترازي.
ـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافي وألـــغي ا
للـمدرب سيـموني إيـنزاغي قبل
مـواجــهــة األحـد ضــد تـوريــنـو
فـيـمـا بـقي نـحـو نـصف الـفـريق
ـقــرر أن يـســافـر مـعــزوال.ومن ا
فــريق الــعـاصــمــة إلى تــوريــنـو
االحد قـبل استـضافـة االسبوع
الـتــالي.وتــقــوم رابـطــة الـدوري
بــــتــــطـــبــــيق قــــوانــــ االحتـــاد
األوروبي لــكــرة الــقـدم بــحــيث
ا تـوفر ـباراة طـا كن إقـامة ا
13 العـبــا مـتـعــافـيـا من بــيـنـهم
حـارس مرمى.وسـيـكون االعـفاء
الـوحيـد لناد يـتفـشى الـفيروس
بـــشـــكل نـــشط في صـــفـــوفه مع
إصـابـة أكـثـر من  10العب في

اسبوع واحد.
ـكن للـنادي وفي هذه احلـالة 
ـــرة طــــلب الـــتــــــــأجــــيل لـــكن 
ــوسم عــلى غــرار واحـــدة في ا
حالة جـنوى في مبـاراة تورينو
مـطـلع الــشـهـر اجلــاري. وأعـيـد
ـبـاراة لــيـوم االربـعـاء جــدولـة ا

قبل. ا

{ لندن- وكاالت - يدرك مـارسيلو بيلسا مدرب ليـدز يونايتد حجم التهديد الذي
ـثلـه جيـمي فاردي العب لـيسـتر سـيتي عـلى فـريقه خالل لـقاء الـفريـق بـالدوري

االجنليزي.
وسـم لكن بـاراة طـامـحـا في حتـقـيق الـفـوز الـرابع في الـدوري هـذا ا ويـدخل لـيـدز ا
مهمـته لن تكون سـهلة في ظل تـألق فاردي الذي أحرز 6 أهداف في 5 مـباريات حتى

اضية. ا في ذلك هدف الفوز في شباك آرسنال باجلولة ا اآلن 
لك اضـية: "لـيسـتر فـريق يـحسن الـتعـامل مع الكـرة و  وقال بـيلـسا لـلصـحفـي الـلـيلـة ا
روحـا هـجـومـيـة. وفـاردي العـب جـيـد جـدا ويـحـرز الـكــثـيـر من األهـداف وهـو سـريع جـدا

أيـضا".وأضـاف: "بالـطبـع نحن نـضع في اعتـبارنـا كل ما يـتمـيز به مـهاجـمو الـفريق
نـافس لكنـنا رغم ذلـك لن نقدم عـلى أي تغـييـرات محـددة. ليـستـر فريق لم يـغير ا
ستـوى مرتـفع في جمـيع فرق الدوري أسـلوب لعـبه منـذ بعض الـوقت".وأردف: "ا
واجـهة معـها متشـابهة. لـكن هناك بـعض الفرق مـستواهـا أعلى من البـقية. لكن وا

ـواجـهـة مع الـبـقـيـة في اجملـمل تــكـون صـعـبـة".وسـيـكـون لـيـام كـوبـر قـائـد لـيـدز جـاهـزا ا
ـبـاراة بـعـد تــعـافـيه من إصـابــة في أعـلى الـفـخـذ فـي حـ سـيـغـيب عن لـلـمـشــاركـة في ا
واجـهة زمـياله ديـيجـو يـورينـتي وكالـفن فـيلـيـبس; بسـبب اإلصابـة. ويـحتل فـريق بـيلـسا ا
ـركز الـسابـع ب فـرق الدوري االجنـليـزي برصـيد 10 نـقاط من  6 مـباريـات في ح ا

. ركزين ونقطت يتقدم ليستر عليه 

اني لـكرة - وكـاالت - حث كريـسـتيـان سيـفـيرت رئـيس رابطـة الـدوري األ { بـرل
القدم األندية على تخفيض التكاليف حيث يتوقع خسائر كبيرة في الدخل بسبب

وباء فيروس كورونا.
انية اليوم اجلمعة: "سيكون تفاؤال وقال سيفيرت لـصحيفة "هاندلسبالت" األ
ـوسم ــشـجـعـ خالل ا كـبـيــرا أن نـفـتـرض وجـود عـائــدات ضـخـمـة من ا

احلالي".
وأضـاف: "كـل األنـديـة تـنـصح بــتـخـفـيض الـتــكـالـيف هـذه األيـام وهـذا
سـتـشارة أجنـيال مـيركل ".ووافـقت ا ـوظفـ يتـضـمن أيضـا تـكالـيف ا
ووزراء الـــواليــات عـــلى إيـــقــاف ريـــاضـــات الــهـــواة لــكـن بــإمـــكــان

الرياضات احملترفة االستمرار دون حضور اجلمهور.
ويعـتـقد سـيفـيـرت أن هذا أمـر حيـوي لـبقـاء األنديـة وقـال: "هدفـنا
بـاريات.. عائـدات البث الـتليـفزيوني الرئـيسي هو مـواصلة لـعب ا
والرعاة تعتـمد على هذا".وفي حال حدوث انتـكاسة مالية بسبب
ستثمرين في مـكن أن تفتح الرابطة أبوابها أمام ا الوباء من ا
ـسـتثـمـرون لـديـهم اهتـمـام كـبـير سـتـقـبل.وقـال سيـفـيـرت: "ا ا
بالـرابـطـة ومـجاالت عـمـلـهـا.. تواصـلـوا مـعـنـا بالـفـعل عـنـدما

بدأت األزمة".

ـــال لــضـــمــان لــلـــحــصـــول عــلى ا
أسلوب حياة "مبذر" فيما ذكَّر بأن
اخلـــلــيــفـي اســتــحــوذ عـــلى "فــيال
بــيــانــكــا" مــقــابل خــمــسـة مـاليـ
يـــــــورو عن طـــــــريق شـــــــركــــــة 
حتـويـلـها عـلـى الـفـور تقـريـبـا إلى
ــقــربـــ مــنه قــبل شــقـــيق أحــد ا
وضـعـهـا حتت تـصـرف فـالك الـذي
ســـاعـدة من اخلليفي اقر بطـلبه ا
لـــلــحـــصــول عـــلى الــفـــــــــيال قــبل
تـوقــيع الـعــقـد في نــيـســان/ابـريل
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واصدر اخللـيفي بيانـا بعد صدور
احلـكم قـال فيه "بـعـد أربع سـنوات
من مـزاعم ال أسـاس لهـا اتـهـامات
وهــمــيــة واعــتــداء مــســتــمـر عــلى
سـمـعـتي بـرأتــني الـعـدالـة بـشـكل
تــام. حـــكم الـــيـــوم هــو انـــتـــصــار

حقيقي. 
يؤكد أنني التزمت دوماً باالحترام

الصارم للقانون واإلجراءات".
ا وثقت بعـدالة تعاونت تابع "لطـا

معـهـا بـنـشـاط ألشـهـر طـويـلـة لرد
بـنـية هـذه االتـهامـات غـيـر ا
عـــلـى أي أســـاس. في كل
مـن مـهــامي ســأسـتــمـر
في بــذل كل طــاقـتي في
خــــدمــــة الـــــريــــاضــــة
خــــصــــوصـــا فـي هـــذا
الــوقت الــذي يــحــتــاج
إلـى تـــعــبـــئـــة جـــمـــيع
الــقـوى احلــيـة في هـذه

الصناعة".
وكـانت هـذه أول مطـالـبة
بـــالــســجن عــلى األراضي
األوروبــيــة في الــفــضــائح
تعـددة التي هزت كرة ا

ــيـة الــقـدم الــعـا

الـــبــــايـــرن خـــاض
الالعب  195مباراة
في الـبونـدسـليـجا

سـجل خاللـها 172
هــــدفًـــا وصـــنع 38
قابل لزمالئه. في ا
غـاب ليـفـانـدوفـسكي
عن 14 مـــــــــــبــــــــــاراة
ألســبـــاب مــخــتـــلــفــة
لـتـشهـد مـواجـهـة كولن
غــيـابه لــلـمـرة الـ15 مع

سابقة. الفريق في ا
 ورغم قـــيــمـــة لــيـــفــانــدوفـــســكي
وتـــأثــيـــره الــشـــديــد في نـــتــائج
بــايـرن إال أن الــفـريق لم يــتـأثـر
كـــثـــيـــرًا بــــغـــيـــابـــاتـه في تـــلك
باريات. غياب لـيفاندوفسكي ا
ـبـاريـات لم ـشـاركـة في ا عن ا
يكن دائمًا بـسبب اإلصابة إذ
لم يـــشــارك في 6 مـــبــاريــات
جـــلس فـــيــهـــا عــلـى مــقـــاعــد

البدالء حتى النهاية.
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عام 2015  بـعد إدانـة الـعـديد
ــــــســــــؤولــــــ مـن ا
الــــســــابــــقــــ في
أميركا اجلنوبية
والــــــــــواليــــــــــات
ــــــــــتـــــــــحـــــــــدة ا

وسجنهم.
W Uš W¹u ð

واســقط الـقــضـاة
الــــــــــثـالثــــــــــة من
مــحــكــمــة اجلــزاء
الــــفــــدرالــــيــــة في
بـيـلـيـنـزونـا مـعظم

التهم.
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ـغـربي لقب حـصـد نهـضـة بـركان ا
بطولة الكـونفدرالية األفـريقية بعد
فـوز مـثـيـر لـلـجـدل علـى بـيـرامـيدز
ــبــاراة الــنــهــائــيــة ــصـــري في ا ا
بـهــدف مـقـابـل الشيء عـلى مــلـعب
مــحــمـــد اخلــامس في الــعــاصــمــة
الـرباط.وسـجل يوسـفو دايـو هدف
ــبـــاراة الـــوحــيـــد بـــعـــد فــوضى ا
دفـاعـيـة وفـشل فـي تـشـتـيت الـكـرة
من مـدافعي بـيـراميـدز في الـدقيـقة
بـاراة وفـشل العـبو  15من عـمـر ا
بـــيـــرامــيـــدز فـي تـــســجـــيـل هــدف
ـــبـــاراة الـــتـــعـــادل طـــوال عـــمـــر ا

تبقي. ا
وبـذلك يـسجـل نهـضـة بركـان أكـبر
اجنـاز له مــنــذ تـأســيـسـه حـيث لم
يــــســــبق له إحــــراز لــــقب الـــدوري
احملــلـي ويــقــابل الـــفــريق الــفــائــز
بدوري األبطال في مـباراة السوبر

ــــوسم. وقـــرر األفـــريــــقي لــــهـــذا ا
االحتاد األفريقي لكرة القدم (كاف)
استضـافة فرق الدور قـبل النهائي
ــغــرب إلنــهــاء الــبــطــولــة في في ا
مـوسم اسـتــثـنـائي بـســبب تـفـشي

وبـــاء كــورونـــا حــــــــــيث تـــخــطى
نــهـضــة بـركــان حــسـنــيـة أغـــاديـر
وعــــبـــر بــــيـــــــــرامــــيـــدز حــــوريـــا
كــونـاكــري لـيـلــتـقـي الـفـريــقـان في

النهائي

اضي أمام الزمالك 2 وسم ا rÝu∫ خسر نهضة بركان نهائي ا
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لـقــد أصـبح ( إنــتـرنـت األشـيــاء) في عـالم اإلتــصـاالت  هــو الـغــايـة
والعـنـوان الـرئـيس أمّا وسـائل ووسـائط عـمـله في حتـقـيق اإلرسال
واإلسـتالم فـمتـعـدّدة ومـتـطـوّرة في طـرق الـعـمل ومـسـار الـتـصرّف.
يقـدّر عـدد األجـهـزة العـامـلـة في هـذا اجملال 24 ملـيـار جـهـاز كانت

اليّة له 357 مليار دوالر في العام 2019. العائدات ا
تتـعـدّد استـخـدامات هـذا اجملال لـتـمتـد بـ السـاعـة اليـدويّـة الذكـيّة
التي تخزن األحـداث والسيـطرة على اجـهزة التبـريد بواسـطة جهاز

دن الذكيّة وأتمتتها. نازل وا الهاتف اجلوّال وا
قـبل الــولـوج لــتـبــسـيط الــتـكــنـولـوجــيـا رأيتُ أوّالً أن أبــسّط صـورة
ـعـلـومـاتي. فـلـو الـتـرددات الـعـالـيـة في إطـار  عـنـوان هـذا الـعـمـود ا
اء التي جلستَ على رمال بالج  في ساحل  بحر  وتأمّلتَ أمواج  ا
ــكن أن يُـحــسب وتــكـرارهــا في زمن مــعــيّن هـو تـأتــيك فــعـددهــا 

التردد. 
 تتمكّن  العـ  أن تميّز التـرددات الواطئة وهي موجـات قليلة تصل
الى السـاحل (في الـتـسونـامي مـثالً  تـصل مـوجة واحـدة أو  ربّـما
نصف مـوجـة لتـجـرف وتدمّـر  السـاحل ومـا علـيه) وإذا مـا صارت
وجـات الواصـلـة اليك عـشرات أو  مـئـات في الثـانيـة فال تـستـطيع ا
إحصاءها  وتراهـا وكأنّها مستـمرّة بدون تقطّع. ومـثل ذلك هو تغيّر
شـدة ضـوء مـصـبـاح بـتـرددات عـالـيـة بـسـرعـة رمـشـات عـ فـترى
ـفـتـاح مـفـتـوح  بـدون الـعـ مـصـدر الـضـوء وكـأنّه مـضيء دائـمـاً 
تـقـطّع ودون ان تــتـحـسّس الـعــ غـلـقه في اطــار تـرددي يـصل الى
ـوبــايل كـمـا ماليـ (بِت) في الــثـانــيـة عـلى شــاشـة احلــاسـوب أو ا

سنرى في أدناه.
∫©ÍU  ≠Í«Ë® WÒOMIð

هي مـوجـات كـهـرومـغـنــاطـيـسـيّـة السـلـكـيَـة (Wireless) أمّـا (فاي)
 (Fidelity) فتعني إخالص أو  والء

والتـسميـة فقط مـشابـهة ألجـهزة (هـاي-فاي) الـصوتـيّة الـتي ظهرت
وإنتشر  إستخدامها لسماع الراديو  وتشغيل أقراص اإلسطوانات

دمجة احلاليّة. ة الشبيهة باألقراص ا متعة القد ا
يـبـلغ طـول مـوجـات (واي-فاي) 12 سـنـتـمـترا  تـقـريـبـاً وتـنـتـقل في
الهـواء مـسـافة 20-30 متـرا  وتـتأثّـر طـاقتـهـا باجلـدران واحلـواجز

الكونكريتيّة واخلشبيّة.
حتمل موجـات(واي-فاي) مـعلومـات وتعـليمـات من مصـدر االنترنت
ـسـتـخـدم والــتي تـتـضـمّـنــهـا شـفـرة (فـتح الى حـاسـوب أو هـاتـف ا
ــرّات لــنــقل صــورة وغــلق) والــتي تـــتــكــرّر بــعــدد هــائل جـــدّاً من ا
ومضـاعـفات هـذا الـعدد يـتطـلّب لـنقـل ڤديـو وهذا الـنـقل او اإلرسال
ـستقبِـلة يتم بسـرعة الضوء (300 ألف كيلومتر  في صدر وا ب ا
الـثانـيـة) لـكلّ نـقـطـة صـغـيـرة (بِت) تظـهـر  عـلى الـشـاشـة وبـتـجـميع
الي (ميگابت) او البالي (گيگابت) أو آالف األالف (كيلوبت) او ا
. البالي من هذه النقاط تتشكّل  الكلمة أوالصورة والڤديو  أيضاً
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مكن بث بـيانات أو ڤديـو بواسطـة مصباح  الى خـليّة شـمسيّة من ا
ثمّ الى جهـاز حـاسوب او هـاتف جوّال. يـسـقط الضـوء عـلى اخللـيّة
ـطلوب الشمـسيّـة فتحـوّله الى طاقـة كهـربائيّـة.  يتم خـزن البيـانات ا

ارسالها بشفرات متضمّنة في تقلّبات 
صباح وحتمل الى اخلليّة الشمسيّة سطوع أو بريق ضوء ا

( تفك الشفـرة)  متنـاسبة مع الشـدّة. لقد أثـبتت جتارب أُجريت في
الـعـام 2011 أنّه بـاإلمـكـان إرســال بـيـانـات وصـلـت في حـيـنـهـا 50
مكن استـخدام أي مصـباح في الشوارع ميگابت في الـثانيـة.ومن ا
والبيـوت واآلثاث بـعد وضع اخلاليـا الشمـسيّـة معـها بتـقانـة مالئمة
للـتشـغـيل والتـحويل وسـتـمثّل  هـذه التـكـنولـوجيـا مـستـقبالً اجلـهاز

العصبي ألنترنت األشياء.
يـتــمـيّـز (الي-فــاي) عن (واي-فــاي)بـكـون األوّل أســرع في ارسـال
ستخدم. تصل سرعة البيانات إلعتماده عـلى تقلّبات شدّة الضـوء ا
ارسال البيـانات في ظروف مخـتبريّة الى 224 كگيگابـت في الثانية
و 1 گيـگـابت في الـثـانـيـة في االسـتـخدام الـيـومي االعـتـيـادي مـقابل
سرعة  30ميگابت في الثانية بتقـنيّة (واي-فاي) في كوريا اجلنوبيّة
ّ تـوثـيـقـهـا. وهـذا يـعـني مـبـدئـيّـاً أن مـثالً وتـعـتـبـر  األسـرع كـمـا 
(الي-فـاي) يـكـون  33مـرّة أسـرع من أسـرع (واي-فــاي) مـشـتـغل

لهذه األغراض.
ـميّز الثـاني لتقنـيّة  (الي-فاي) فهو  اقـتصادي يخص أمّا العامل ا
ـصـبـاح يـكـون أرخـص بـكـثـيـر من جـهـاز الـراوتـر الـسـعـر  إذ أنّ ا
ـيزة الثـالثـة فتـخص أمن اإلتصال ستـخدم في (واي-فـاي). أمّا ا ا
وإرسـال الـبـيـانــات عن طـريق الـضـوء الــذي يُـحـجب بـأي جـدار  أو
حاجز  معـتم في طريقه وبـذلك اليسمح بـأي تسلّل مـحتمل إلستالل

ضامينها. البيانات وتغييرها أو العبث 
(•الي-فاي) الزمان:

عـمـود  صـحـفي  مـعـلـومـاتي عـلـمي أدبي مـجـتـمـعي   في صـحـيـفـة
الـزمـان يـحـمل لـقـرّائه  آخـر أخـبـار عـلـمـيّـة وتـكـنـولـوجـيّـة جتـول في
األذهان باإلضافة الى ظواهر كونيّة ومجتـمعيّة  تعنى بها الصحافة
ـناخ اجلـغرافي ـتـنوّعـة كجـوائـز نوبل وتـغيّـرات ا ووسائط اإلعالم ا
ـناهج والبـيئي واجملـتمـعي وبعض جـوانب الـتعـليم الـعالي وتـبئـير  ا
ـألـوفة لـدى بعض اجلـامـعات سـواء من حيث فـردات السـائدة وا وا

شاركة.  الشرح والنقد وا
ربّما هي سطور مرسلـة يتدفّق فيها  وينـبثق عنها  إجراء في إعمام
ـهــنـيّـة أيـنـمـا أعـتـمـدت مـثل سـريـان أو  مـؤشّـر  تـفـاعـلي جتـود به ا
مـنـشــور  عـلى مــنـصّــات الـتـواصل.  ســطـور مــوسـومـة ومــرسـومـة
بـالـصـوت والـصـورة  تــخـاطب جـوانب حـيـاتــيّـة بـعـد إن تـمـتـزج في

طيّاتها وطعمها.
ـة جنـيفر دودنـا   احلائـزة على جائـزة نوبل في الـكيـمياء تقول الـعا
ـشـاكل تـأتي أحـيانـاً عـبرَ لهـذا الـعام  2020 وهنـا أتـرجم (حـلول ا
إجتاهـات غيـر متـوقّعـة) وهو مـايتـمـنّاه اجلـميع في  تـطابق تـوافقي
تـحدّث ومـايخفي في دواخل سمـوع ومالمح ا سليم بـ الصـوت ا

نبضه. 
طـالبةمن أجل قضيّةوليس وال يتمنّى أحد مطلـقاً ضياع األصوات ا
!(.. كمـا في احلب قـول نـزار قـبّـاني (إنّ احلروف تـمـوت حـ تُـقالُ
وأحيانـاً تكـون بعض األصـوات مثل الـطبيـعة تـخفي دهـشة األسرار
في أعمـاقهـا كما تـتفق عـليه الـعلـوم منـذ بدايـات نشـوء الكون. إذن
فـلـنبـدأ ونـتـواصل بـتـوافق وإتـفـاق بـأنّ الـصـدى كـمـا تـقـول قـوان
المح والنـبرة والـنوايا الطـبيعـة هو صـوت منـعكس مـسمـوع ومع ا

يكتمل اإلرسال في (الي- فاي).
ÂU²)« —uDÝ

ـدوح فتـيحـة) في فلم (أزواج حتت النـجم عادل إمـام وشخـصيّة (
ـنتـج عام   1985يذكّـرنـا بـوجـود  أصـوات كـانت تـطالب الـطلـب ) ا
بالـكثـير واآلن أصـبحت حتت الـطلب مـتنـاسيـة بأنّ الـصوت اليتـتقل

في الفراغ!
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وصل ا

الـتقـسـيـمي-واعـادة االتـفـاق الـنووي
واالنـسـحــاب الـكـامل من مع طـهــران 
وهـذا بحـدّ ذاته كارثـية أخرى العراق
تـشـابه كـارثـة الرئـيس حتلُّ بـالـعـراق
بـاراك أوبـامـا بـإنسـحـابه مـن الـعراق
وتـــــركه لـــــقــــمـــــة ســــائـــــغــــة إليــــران
ومــيــلــيـشــيــاتــهــا ولــتـنــظــيم داعش

االرهابي وللفوضى اخلالقة.
V «dð “u

أمـــــا اذا فـــــاز تـــــرمب فـــــســـــتـــــكــــون
إستـراتيـجيتـه حاضرة وواضـحة في
عموم الـشرق األوسط والتي سـيكمل
فـصـولـهـا من الــعـراق حـيث سـيـنـفّـذ
بـإنــهـاء الـتـواجـد االيـراني بـنـودهـا 
ومـيـليـشـيـاتـهـا في الـعـراق وسـوريا
ويـــزيـــد من عـــزلــة إيـــران الـــدولـــيــة
وفرض عـقـوبات اضـافـية أقـسى غـير
ـضي قــدمـاً في قـابــلـة لــلـتــراجع  وا
إقـنــاع الـدول الـعــربـيــة واخلـلـيــجـيـة
حتديدا  بقبول التطبيع مع اسرائيل
 وحتـجـيّم اخلــطـر االيـراني عــلـيـهـا
ونــزع سالح حــزب الــله واحلــوثــيـ
وفصائل وميليشيات العراق الوالئية
التابـعة اليـران ثم فرض سالم شامل
في منطـقة الشـرق  بعد الـقضاء على
ـتـطـرّف لـداعش وأخـواتـها اإلرهاب ا
ومـشـتـقـاتـهــا (الـسـنـيـة والـشـيـعـيـة)

وقــانـون ــوازنــة  الــتــصــويت عــلى ا
االنتخابـات وإكمال قـانونيـة احملكمة
االحتادية والصراعـات احملتدمة ب
الـكـتل وداخـلـهــا جـعـلت من الـعـراق
دولة فاشلـة بامتـياز حتكمـها الدولة
ــنــفــلت الــعــمـــيــقــة ب بــسالحـــهــا ا
وفـصــائـلـهــا اخلـارجـة عن الــقـانـون
والــــتـي تــــعــــيث فـي الــــعــــراق قــــتالً
كل هـــذا بــكــفّــة والــصــراع وفــســاداً
األمريكي- اإليراني في الـعراق بكفّة
أخرى نعم لوال هذا الصراع وتدخله
في شؤون الـعراق ألسـتـطاع الـعراق
لمـة جراحه ونفض غـباراإلحتالل
 وواجه مــشـــاكــله وأزمــاتـه وتــغــلب
ـشــروعـ عـلــيـهــا ولــكن يـبــدو أن ا
االمـريــكي وااليــراني لن يــتــركـاه االَّ
مــحــطـــمــاً ومــجــزئــأ ومـــقــســمــاً الى

دويالت وطوائف وقوميات.
 فــالــعــراق اآلن فـي قــلب الــعــاصــفــة
االمريـكـية –االيرانـيـة واالنـتـخـابات
األمريكـية التي سـتجري بـعد إسبوع
من اآلن هي مَنْ ســيـحــدّد مــسـتــقـبل
العراق والشرق االوسـط كلّه فما هو
السيناريواألمريـكي في مرحلة مابعد
فــإذا فـــازجــو بــايــدن اإلنــتـــخــابــات
ــشـــاكل ســـيـــكــون احلـلُّ االمــريـــكـي 
هـو تـنـفـيذ –مـشـروع بـايدن الـعـراق 

ـــشــــهـــدُ الـــعـــراقي قـــاتـــمـــاً يـــبـــدو ا
وهـو يـواجه وفــوضـويــاً وضـبــابـيـاً
عواصف أمريكية وإيـرانية عاتية قد
تـــقــلـــعـه من اجلـــذور وحتــيـــلهُ دوالً
وطوائف وإثنيات وأعـراقاً متعددة ال
هـذا هو العـراق الذي يريده رأس لها
أعــــــداؤه ونــــــقــــــصــــــد بــــــأعــــــدائه
ــشـــروعــيّن األمــريـــكي في اقــامــة بــا
مــشــروع الـــشــرق االوسط الـــكــبــيــر
وااليــــــرانـي الــــــذي يــــــروم إقــــــامــــــة
(االمبراطوريـة الفارسـية وعاصـمتها
بـغـداد) في تـوسـعه الـديـني وإكـمـال
لـهـذا الـهالل الــشـيـعي عــبـر سـنــجـار
كانت عـقدة إتـفـاقيـة سنـجار تـضرب
عصب السيـاسة اإليرانيـة وتوابعها
داخل الــعـــراق رافــضــة أي تـــنــفــيــذ
ـبرمة بـ االقلـيم وبغداد لإلتفاقـية ا
ألنه ـيــة ودعم أمــريـكي  بـرعــايــة أ
يــقـطـع طـريـق احلـريــر الــذي تــريـده
طــــــهـــــران الى الــــــبـــــحــــــر االبـــــيض
الـــعـــراق يـــعـــيـش أزمــات ـــتـــوسط ا
ـــــكن لـه اخلــــروج مـــــنـــــهــــا دون ال
خـــســـائــــر فـــكـــورونـــا واإلنـــهـــيـــار
االقـتـصـادي وهـبـوط أسعـار الـنـفط
والــتــظـاهــرات الــغــاضــبــة  وتــغـوّل
نفّلت وفـرض هيمنته على السالح ا
ــــان في احلــــكــــومــــة وفـــشـل الــــبـــر
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موسكو

ـوظــفــ بـنــســبـة 3- زيـادة رواتـب ا
ئة 400 با

ــوظـفـ جـاء في الــورقـة ان رواتب ا
ــئــة وهــذه ازدادت بــنــســبــة 400 بــا
نـــســـبــة عـــالـــيـــة جــدا ولـــكن مـــاهي
االسـبـاب الــتي دعت الى ذلك اذا كـان
الــرقم دقــيــقــا كـمــا تــقــول الــلــجــنـة ,
عروف ان احلصار الذي استمر 13 ا
ثالثة  عـشر سـنة كـان  اجراميـا بحق
الــشــعب الــذي احلق به االذى ولــيس
احلـكـومـة وهـكـذا هـو حـال الـشـعـوب
تـتــحــمل اثـار افــعــال احلـكــومـات في
حــاالت اخلــطـأ   ,وتــعــرض الــشــعب
ـــرض الن الــــعــــراقي الـى اجلــــوع وا
مـــجـــرمي فـــرض احلــصـــار مـــنـــعــوا
عنى استيراد وتصدير كل شيء  ,و
ان الزيادة الـتي تتحـدث عنهـا الورقة
كانـت بسـبب ارتـفـاع االسـعـار وتدني
ـوظـف الـرواتب لـلـكـثـيـر من فـئـات ا
لكن الـشـركـات الصـنـاعيـة الـتي كانت
تــعــــــــمل في فــتــرة احلــصــار تــنــتج
وتـقــدم احلــوافـر لــلـعــامـلــ فـكــانـوا
افضل حـاال من غيـرهم هذه الـشركات
التـي يظـهـر الـبعـض في الفـضـائـيات
وكانه عـارف بـكل شـتى يتـحـدث وهو
ال يـــعــــرف مـــاذا يــــقـــول  ,بـــان هـــذه

الشركات خاسرة.
والسؤال الـذي يطرح نفـسه على مثل
اذا لم تـخـسـر في ظرف هذا الـنـفر  ,
احلصـار اجلائـر و تخسـر في ظروف
ــقـــراطــيـــة االحــتالل  ,الــيس ذلك د
بفـعل اجنـدات خارجـية تـنفـذها اذرع
داخلية لـيبقى العـراق سوقا لألخرين
وهذا مـا حصل  ,اال يتـوسط الـبعض
ال استيراد مـواد ومنتـجات   احلاجة
اليـهـا مـغطـاة فـلـماذا نـسـتـورد وماذا
يــســمى ذلـك  وهل ال يــعــرف مــعــدي
الـورقـة اين تـذهب هـذه الـرواتب وكم
حـجم مــا يـوزع مـنــهـا الى الـغــالـبـيـة
التي تستلم رواتب ادناها 300-250
الف ديـنار واعالهـا مـلـيـون ونصف ,
اال تــعـــلم الــلــجـــنــة بــحـــجم االنــفــاق
ن واي اجلـهات والرواتب اخلـيـاليـة 
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يـقـول نـائب ســابق ان يـومـيـة رئـيس
الوزراء مليون و350 الف دوالر وهو
مبلغ كبير يوميا  ,فماذا يسمى ذلك ,
بلغ يصل الى 194 مليار  و ان هذا ا
400 مــلـــيــون ديـــنــار ألربـع ســنــوات
ــبــلع الى ولــثــمــان ســنــوات يـــصل ا
الضعف اي 388800 اي 388 ملـيار
و800 ملـيون ديـنار لـثمانـي سنوات
ــبــلع يــشـغل 64800 مـوظف وهـذا ا
قدار 500 الف دينار براتب شهري 
بـلغ من غـير الرتب دة سـنة ,وهذا ا
الــــشــــهــــري اخلــــيــــالي  ,والــــرواتب
ـنـح االجـتــمـاعــيـة ومـا اخلـيــالـيــة وا
يـسـمى حتـسـ احلـال  ,اضـافـة الى
احلــمــايــات ورواتــبــهــا والــســيـارات
ووقودها وصيانتها ووجبات الطعام
 بعـد كل اجتـماع  ,هنـاك انفـاق باطل
في دولة اصـبـحت تـفتـقـر الى سـيادة
القانون ومحاسبة الفاسدين  ,في كل
العـالم الفـاسد يحـاسب بالـسجن  مع
اعادة مـا سـرق ونهب   ,يقـول اسـتاذ
جامعي انـهى في الدولة 46 عاما في
الـتـعــلـيم اجلــامـعي  انه يــسـتـلم 2.4
ملـيـونـان واربعـمـائـة الف ديـنا مـنـها

اضي اضي: في  سبعينات القرن ا ا
توجهـت احلكومـة في ذلك احل الى
مـا ســمي الــتـنــمــيـة االنــفـجــاريـة وال
سيمـا في القـطاع الزراعي وانـتشرت
في الـريـف  اجلـمـعــيـات الــتـعــاونـيـة
وكانت هـنـاك مزارع الـدولـة واجتهت
وزارة الـــزراعــــة واالصالح الــــزراعي
الى تـعـيـ خـريـجي كـلـيـات الـزراعـة
ـــعـــاهـــد الـــزراعـــيـــة واعـــداديــات وا
الـــزراعـــة  ,كـــمــــا شـــهـــد  الــــقـــطـــاع
الصـناعي تـطـورا ملـحوظـا  لشـركات
القـطاع اخلـاص والـقطـاع العـام على
الـسـواء  ,لـكـن االمـور تــغــيـرت بــعـد
مــنـــتـــصف عــام  1979وهــو تـــاريخ
تغـييـر قيـادة الدولة  ,وحتديدا راس
الـنـظــام  وتـرتب عــلى هـذا الـتــغـيـيـر
احـداث مــأســاويـة  ,وفي عـام 1980
كانت احلرب العراقية االيرانية  التي
اســتــمـــرت ثــمــاني ســـنــوات وكــانت
خــســائــر هــذه احلــرب ,506 مــلــيـار
بـــأون اســتـــرلـــيـــني  وضـــحــايـــا من

الطرف بأعداد كـبيرة وتبعا لذلك 
عـســكـرة االقـتــصـاد الـعــراقي وسـيق
الــشــبـاب الــعــراقي الـى احلـرب  و
االعتماد على العنصر النسائي  ,لكن
كـانت الـشـركـات تــعـمل وتـنـتج ولـكن
ليس كعمل هذه الـشركات ايام السلم
وبـــعـــد انــــتـــهـــاء احلـــرب في 8- 8-
1988 و بـــــعـــــد اقل مـن ســـــنـــــتــــ
وحلـصـول مــشـاكل مع الــكـويت دخل
ــديــنــة اجلــيش الــعــراقي الى هــذه ا
وفرض حـصـار عـلى العـراق  اسـتـمر
ثالثة عـشـر سنـة بـعد خـروج اجليش
الــعــراقي من الــكــويت  وحــرب قــذرة
بــإدارة اقــذر ادارة امــريــكــيـة  ,ورغم
ذلك كــان الـقــطـاع الــصــنـاعي شــغـال
وكــــذلـك الــــقــــطـــــاع الــــزراعي وكــــان
الـعـامـلــ في الـشـركـات الــصـنـاعـيـة
واالنتاجـية ينـتظرون احلـوافز ال نها
اعلى من الراتب الـشهـري وهذا ناجت
عن حــــجم االنـــتــــاج وحـــجم االيـــراد
ــتـــحــقق ,جــاء  ذلك عن الــســـنــوي ا
مـــعـــايـــشـــة  مع شـــركـــات الـــقـــطـــاع
الصـنـاعي وشركـات هـيئـة الـتصـنيع
الـعــسـكــري من قـبل الــكـاتـب . وبـعـد
احـــتالل الـــعـــراق من قـــبـل االوبــاش
قـراطية الـزائفة ودعاة احلريـة والد
ورفع احلــصــار وخــروج الـعــراق من
الـفـصـل الـسـابع   ,اهـمل الـقـطـاعـ
الــزراعي والــصــنــاعي تــمــامـا  ,ومع
ازديـاد اسـعــار الـنـفط اعـتــمـد تـمـامـا
عــلى االيــرادات الـنــفــطــيــة واهــمـلت
القطـاعات االقتـصادية الـتي لو جرى
االهــــتـــمــــام بـــهــــا من قــــبل الـــوزراء
ــــســـئــــولــــ في وزارات الــــزراعـــة ا
والصـنـاعة  وعـلى مـدى سـبعـة عـشر
عــامـــا  حــيث لـم يــعـــرف  مــا ذا كــان
يــعـمـل   الـوزراء فـي وزاراتـهـم  عـلى
مــدى هـــذه الــســـنــوات  ,ان  اهــمــال
القطاعـات االقتصاديـة بهذه الصورة
واالعتماد على الـنفط فقط اوقع البلد
ـوارد في ازمــة مــالـيــة الســيــمــا ان ا
الـنفـطـيـة الـهـائـلة  الـتـعـامل مـعـها
تعمد , بشكل غريب من حيث الهدر ا
اذ لـيـس هـنــاك ادخــار لـهــذه االمـوال
ولــيس هــنـــاك صــنــدوق ســيــادي بل
كــانت بــعــثــرة بـــشــكل غــريب وكــانه
انتقام مـستهدف وهو مـالم تشر اليه

الورقة.

تـنــاولت الـورقــة الـتي اطــلق عـلــيـهـا
الورقة البيضـاء  والتي اعدتها جلنة
 الطوار  الضغـوطات العديدة التي
تواجه العراق  والناجتة عن االزمات
ـالـيـة وعـزت ذلك الى االقـتـصـادية وا
انــخـــفــاض  اســـعــار الـــنــفط   ,وقــد
ــشــاكل االقــتــصــاديــة اشــارت  الى ا
ـئة من حجم الـيـة بـنـسـبة 50 بـا وا
الـــورقــة  وعـــزت الـــورقــة اخلـــلل في
الـــهـــيـــكـل االقـــتـــصـــادي  الى تـــراكم
الـسـيـاسـات  الــعـامـة  واالقـتـصـاديـة
اضي وان مـنذ سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
وظف ازدادت بنسبة 400 رواتب  ا
ـئة خالل الـفـــترة 2020 – 2004 بـا
وارتـفع عـدد مــوظـفي الـقــطـاع الـعـام
الى ثالثـة اضــعـاف ورواتب الــقـطـاع
ـــئــة وان الـــعـــام بـــنـــســـبــة 134 بـــا
الــتــوقـعــات تــشــيــر الى ان صــنـدوق
التـقاعـد سيـواجه عجـزا سنة 2025.
وعــنــد  الـوقــوف عــنــد هــذه الــنــقـاط

وهي كل من :
1- انخفاض اسعار النفط 

2- ارجـــــاع اخلــــــلل فـي الـــــهــــــيـــــكل
االقـتـصـادي الى سـبــعـيـنـيـات الـقـرن

اضي  ا
ـــــوظـــــفـــــ الى 3- زيـــــادة رواتـب ا

ئة. 400با
4- زيــادة مـــوظــفي الـــقــطـــاع الــعــام

ئة بنسبة 134با
ــتـــوقـع في صـــنــدوق 5- الـــعـــجـــز ا

التقاعد سنة  2025.
ولنناقش هذه الفقرات واحدة واحدة
1- انــــخــــفــــاض اســــعــــار الــــنــــفط :
انـخـفـاض ا سـعــار الـنـفط يـعـود الى
ـنـاقـشـتـهـا ولكن اسـبـاب لسـنـا هـنـا 
نــنـاقـش تـبــعــات انــخـفــاضــهــا وهـو
ـنــتـجـة انـخــفـاض شــمل كل الــدول ا
ـصـدرة له ولـكن هل حـصل لـلنـفط وا
فيـها ازمـات مـاليـة كا الزمـة   احلادة
اجلواب الـتي حـصـلت  في الـعـراق  ,
بــالـــتــأكـــيــد كال  ,الن جــمـــيع الــدول
نتجـة لم تعتمد عـلى النفط فقط بل ا
فـيـها ايـرادات من قـطـاعـات مـخـتـلـفة
صــنـــاعــيـــة او زراعــيـــة او ســيـــاحــة
وخدمات  ,وبعـضهـا لديـها صـناديق
سيادية ولديها اسـتثمارات مصدرها
ـوارد الــنـفـطــيـة لــهـذه الـدول و الن ا
هذه الدول تعتمـد القوان االصولية
في االنــفــاق والــقـواعــد احملــاســبــيـة
وبــالــتــالي التــعــد مــوازنــاتــهــا عــلى
كــمـا اســاس ســعــر بــرمــيل الــنــفط  ,
ـــوازنـــة 2020 في الـــعـــراق حـــصل 
والتي  اعتماد سعر البرميل البالغ
56 دوالر  وكـان انــخــفـاض االســعـار
الى اقل من  30دوالر  صـدمـة كـبـيرة
لالقتصاد العراقي  ,وليس هناك دعم
او مصدر اخر سوى احـتياطي البنك
ركزي الذي يجب ان يعزز  وان تتم ا
احملافـظـة عـلـيه دعمـا لـلـعمـلـة ولـقوة
االقـتــصـاد الــذي يـجب ان تــكـون  كل
عنى قطاعاته االقـتصادية شـغالة و
وارد االقتصادية , اخر تشغيل كل  ا
لذا كـان اخد االسـباب هو اهـمال  كل
القطاعات االقـتصادية والـتركيز على
الـنـفط  وبـالـتالـي الـسبـب هو االدارة
الــفــاشــلـة لــلــمــال الــعــام  والــفــسـاد

ستشري دون حساب . ا
2- ارجـــــاع اخلــــــلل فـي الـــــهــــــيـــــكل
االقـتــصـادي الـى سـبــعـيــنـات الــقـرن

خارجية وبيئةامنة .
ـعـاجلـات في ضـوء مـا تـقـدم مـاهي ا
ـمـكـن تـفـعــيـلـهـا الـعــاجـلـة لــتي من ا
ريض لـيس بـوسعه بشـكل حازم   ,ا
ان يــنـتــظــر ســنـوات  بـل يـبــحث عن
عالج سـريع يـنـقــذه  والـبـلـد تـعـرض
الى مـــا تــعـــرض الــيه بـــفــعل االدارة
توالـية والعبث السيئـة للحكـومات ا
ــال الـــعــام وبــالــتـــالي االنــتــظــار بــا
ســــــنـــــوات 3-5 لـــــيـس حال  ,بل ان
اخلطوات واجبة التـسريع بالتطبيق

والتنفيذ هي : 
WK U  …dDOÝ

1- السـيطـرة الـكامـلة عـلى االيرادات
الـنفـطـيـة  واجـهـاض حـاالت الـسـرقة
ستمرة منذ سـنوات للنفط العراقي ا
في الـــبـــصـــرة الســـيـــمـــا ان شـــرطـــة
احلـــمــايـــة في شـــركـــات الــنـــفط  في
البصرة اشارت الى ان اكثر من عشر
تـشـكيالت  حـزبـيـة  مـتـنـفـذه تـمارس
ســرقــة الــنــفط وطــلــبت االســتــعــانــة
بالـطـيران لـلـسـيطـرة ومـنع  عمـلـيات
الــســـرقــة .ولـم يــســـمع بــاتـــخــاذ اي

خطوة ازاء ذلك من قبل احلكومة.
2- تــولت الــدولـــة  الــســيــطــرة عــلى
نافذ احلدودية  ولكن يقال ان هناك ا
منافـذ حتصل فـيها خـروقات واخرى
لم تتم سيطرة الدولة عليها وحتديدا
في احملافـظات الـشمـالية   ,لذا يجب
ان تـكـون الدولـة فـاعـلـة في الـهـيـمـنة
نـافذ بعيـدا عن التواطئي على هذه ا
حلـسـاب هـذا وذاك من اذرع مـتـنـفـذه
في احلكـومـة  سـاندة  لـهـذه احلاالت
ـنـافـذ خارج  ,كـمـا ان مـا يدخـل من ا
سيـطرة الـدولة يدخـل الى محـافظات
الــوسط واجلـــنــوب من احملـــافــظــات
الــشــمــالــيــة عــلى اســاس انه مــنــتج
ــــنع ــــكـن عالج ذلـك  عــــراقـي .  و
دخـــــول الـــــبـــــضــــاعـــــة الـــــواردة من
احملافـظات الـشـمالـية اال بـعـد التـأكد

انها منتج عراقي .
3- حتـصـيل االيـرادات من مـنـشـئـات
ــنـتــجـات الـنــفـطــيـة  والـتي تـوزيع ا
تنفـذها  مـحطـات الوقـود  وهو ايراد
كـبـيـر يـفـتــرض حتـصـيـله بـعـيـدا عن
ــا هــيــمــنــة  الــبــعض من جــهــات ر
تفرض سيطرتها بأشكال مختلفة في
حتصيل هـذه اإليرادات دون دخـولها
خزينة الـدولة . وهي تشـكل رقم كبير

وهذه مهمة احلكومة .
ـطـارات 4- حتـصـيل االيــرادات من ا
وتعـيـ ادارات غيـر متـحـزبة والئـها
لـلبـلـد ومـلتـزمـة بـالتـحـصـيل الـدقيق

واخضاع ذلك للرقابة والتدقيق .
5- حتــصــيل االيــرادات احلــكــومــيـة
تـحقـقـة على شـركات االتـصال دون ا
تأخـيـر او تـأجيل مع تـأسـيس شـركة
اتــــصــــاالت حـــكــــومــــيـــة خـالل مـــدة
قترحة   مع الـتشديد على االصالح ا

هذه الشركات بتحس اخلدمة. 
ــزدوجــة  وهي 6- الــغــاء الــرواتب ا
حـالـة ينـفـرد بـهـا الـعـراق وتـعـبر عن
ـــؤسـف لـــلــــتــــشـــريــــعـــات اخلــــرق ا
الـــقـــانـــونـــيــــة الـــتي حتـــدد  االسس
وكانت والـكـيـفـيـة  في مـنح الـراتب  ,
االعــداد كـــبــيـــرة وبــالـــتــالـي  اثــقــال

وازنة العامة .  ا
ـمـنـوحـة بـشـكل 7- الـغـاء الـرواتب ا
غـيــر اصـولي وهي بــالـتـحــديـد الـتي
ــدة مـــنــحـت عن خـــدمــات تـــقل عـن ا
نح الراتب التقاعدي احملددة قانونا 
والـبــالـغـة  15سـنـة   ,حـيث مــنـحت
رواتب خـيـالــيـة لـلـبــعض الـذي لـيس
لديه حدمة موازية  للخدمة القانونية

نح الراتب التقاعدي .   
8- الــــزام الــــوزارات ودوائــــرهــــا  و
مـنــشـئــات الـقــطـاع الــعـام  بـتــحـويل
االيـرادات الـتـي حتـصل عـلــيـهـا  الى
ـــســئـــولــة عن ــالـــيــة وهي ا وزارة ا
توزيع التخـصيصات الـتي حتتاجها

الوزارات .
9- محـاسبـة الفـاسدين وااليـعاز الى
القضـاء احملايد لـفض ملفـات الفساد
ــرفــوعــة او الـتـي تـرفـع الــيه وفــقـا ا

1,7 مـلـيــون وسـبـعـمــائـة الف ديـنـار
ادوية وعالج . 

اما مـوظفـو الدرجـات الدنـيا  ,فهـناك
سـائق له من اخلــدمـة عـشــر سـنـوات
راتـبه  600الف ديــنــار  لــديه زوجــة
واربعة اطـفال  يستـغل العطـل للعمل
ـقاولـ لـلـحـصـول عـلى مـكسب مع ا
يـسـيـر به امـوره  ودائـما هـو مـدين .
ان مــا تـتــســلــمه الــرئــاســات الـثالث
يـفـوق رواتب جـمـيع مـوظـفي الـدولـة

واالمر يحتاج الى عدالة وانصاف.
4- زيــادة مـــوظــفي الـــقــطـــاع الــعــام

ئة: بنسبة 134 با
بـدايـة البـد من الـتـفريـق بـ موظـفي
ــركــزي الــذين الــقــطــاع احلــكــومي ا
ـدنية يطـبق بحـقهم قـانون اخلـدمة ا
وهم العاملـون في دوائر الدولة  مثل
مـراكـز الــوزارات والـدوائـر الــفـرعـيـة
لــلـــوزارات في بــغــداد واحملـــافــظــات
وهـؤالء رواتـبـهم تـسـتـند الـى قـانون
ـدنـية رقم  24لسـنة 1960 اخلدمـة ا
ــعـدل ويــطــبق هــذا الــقــانــون عـلى ا
مــوظـــفي الـــقــطـــاع الــعـــام من حــيث
شــــروط الـــتــــعـــيــــ امــــا الـــعالوات
والـتـرفـيــعـات فـهـنــاك قـواعـد تـسـمى
ـــؤســســات  , قــواعـــد اخلــدمـــة في ا
والـبـعض من شـركـات الـقـطـاع الـعام
خـدميـة واخـرى انـتـاجيـة وصـنـاعـية
فـــاذا كـــانـت الـــصـــنـــاعـــة واالنـــتـــاج
مـعـطالن فـعالم هـذا الـتـوظـيف الـذي
ـوظـفــ بـهـذه الــنـسـبـة يـزيـد عــدد ا
ئة ليس اال ألغراض البالغة  134 با
انتخابية وجمع االصوات كما حصل
وكانت عـبر 17 سـبـعـة عـشـر عـاما  ,
حـصة االسـد من الـتـعـييـنـات لـلـناس
نتسب الى التـشكيالت السياسية ا
ختلف مسـمياتها ورغم النص في
دسـتور 2005 عـلى تـشـكـيل مـجـلس
اخلــــدمـــة الــــعـــامــــة صـــراحـــة اال ان
مـاطالت كـانت بالـضـد من تشـكـيله ا
وان كـــان  يــــشك في حــــيـــاديـــة هـــذا
اجمللس كما يقول احدهم الن التسلل
ــؤســـســات  او الــتـــدخل في شـــؤن ا
العـامة  قـائم عـلى قدم وسـاق وفعال
قـام منـتـخـبـون بـتعـيـيـنـات ال ناس ال
ــقـارن مع يـســتـحــقـون لــلـتــعـيــ بـا
خـريـجـ مـضى عـلى تـخـرجـهم عـدة
سنوات يـعمـلون اما سـواق تكـسيات
او عمـال بـنـاء والـبعـض اتخـذ مـهـنة
ـسـتـهلـك هـذا هو يـبـيع ويـشـتـري بـا
حـال من لــيس لـديه من يــسـاعـده في

العثور على فرصة عمل . 
ــتـــوقـع في صـــنــدوق 6- الـــعـــجـــز ا

التقاعد لسنة : 2025
تشير الورقة الى ان صندوق التقاعد
من احملــتـمـل ان يـتــعــرض الى عــجـز
بحـلـول  عام  2025وهذا الـصـندوق
هــو لــيـس ولــيــد الــيـــوم  فــلــمــاذا لم
يـتـعــرض الى الـعـجــز خالل الـسـنـ
التي خلت  ,السبب ان من يـحصلون
عـلى التـقـاعـد وفـقـا للـقـانـون وبـشكل
اصـولي هــو من اكـمل خــمـســة عـشـر
عــامــا في خــدمـــة الــدولــة عــلى االقل
ــنح وبــالــتــالي لــيس من هب ودب 
وبالـتالي اليـ الدنـانير  , تقـاعد و
فـان مـنح الــرواتب الـتـقــاعـديـة بـهـذه
الطريقة وبشـكل غير اصولي كان هو
الـسـبب في احـتـمـال حـصـول الـعـجز
اضافـة الى مـا نشـرته الـصحـافة ولم
تـنـفــيه جـهــة رسـمـيــة وهـو ان هـنـاك
100 الف راتب تــــقـــاعـــدي فـــضـــائي
براتب شـهري مـقداره مـليـون دينار ,
ـئة الى جهت موزعـة بنـسبة 50 با

 تـــســمـــيـــتـــهــمـــا  فـــان صح ذلك ,
بالتأكـيد يتعـرض هذا الصندوق الى
العجز في ح هي حقوق ناس كإنو
يدفـعـون من رواتـبـهم الـشهـريـة لـهذا
الــــصـــــنــــدوق واالمــــر االخــــر  كــــان
يفـترض ادارتـه من ادارة كفـوة قادره
ــتـقــاعـدين في ان تـســتـثــمـر امـوال ا
اسـتـثـمـارات مـضـمـونه و خـالـيـة من
اخملـــــاطـــــرة لــــزيـــــادة هـــــذا اإليــــراد
كاالستثمار في حواالت اخلزينة مثال
. او سنـدات الـدولـة . او استـثـمارات

ــكن لـنــصـوص الــقـوانـ  ,كــمـا ال 
القـبول بـالتـشـريع للـمصـالح الذاتـية

شرع  ,البلد والشعب اوال . لنفس ا
10- تــوفـــيــر االمن واالمـــان من اجل
ايجاد بيـئة استـثمارية امـنة وجاذبة
لـلــمـســتـثــمـر الــعـربي واالجــنـبي من
خالل السيـطرة الـكاملـة على السالح
فهوم فهومه القانوني ال  نفلت  ا

اصحابه .
11- بـذل اجلــهـود والــتــمـويل الالزم
ـشـروع لـلــسـيــر خـطــوات حـثــيـثــة 
ميـنـاء الفـاو الـكبـيـر واحملافـظـة على
وصـل ضـمن مـسار مـسـار الـطريـق ا
طــريـق احلــريـــر وبــإدارة احلـــكــومــة
ــركــزيـــة ألخــر نــقـــطــة خــروجه من ا
العـراق واالتـصال بـدول اخـرى وهذا
يـعـني ادارة قــضـاء سـنــجـار من قـبل

ركزية فقط . احلكومة ا
12- الغاء التشـكيالت الزائدة والتي
ال ضـرورة لــهـا حــيث تــشـكل ارهــاقـا
مــــالـــيــــا عـــلى الــــدولـــة دون فــــائـــدة
كـــمــــجـــالـس احملـــافــــظـــات ودواوين
االوقـــاف جـــمـــيــــعـــا وهـــيـــئـــة احلج
والــعــمـرة وهــيــئــة الــنــزاهــة واعـادة
ن يــقـول الـعــمل بــوزارة االوقــاف  و
دستـورية  ,الدسـتـور وضـعي وليس
ـكن تــعـديــله بـكل الـهــيـا  بــالـتــالي 
ــوافـقـة سـهـولــة بـعـد جتــاوز قـيـود ا
عـلى الــتـعـديل الــتي وضـعت بــقـصـد
صالح ومـصلحـة البلد االبقاء عـلى ا

يول واالجتاهات .  والشعب فوق ا
13- اعــادة الـــنــظـــر في الـــســفــارات
والقـنـصلـيـات التي ال تـوجـد ضرورة
لـوجــودهـا فـي بـعض  الــدول . حـيث
حتمل الـدولـة انـفاقـا سـنـويا  بـاهـظا
دون فـائــدة او ضــرورة لـوجــود هـذه

التشكيالت الدبلوماسية . 
14- تقـلـيص االنفـاق احلـكومي غـير
الـــضـــروري في الـــداخل  والســـيـــمــا
نفـقات بـعض الـوزارات على االطـعام
واالســكـان والــنــقل وهي مــعــروفـة ال
صـحــاب الـقـرار  ,وتـقـلــيص اعـضـاء
الــوفــود الـذيـن يـتـم اخــتـارهـم ألمـور
ـفاوضات واعـتماد تخص الدولـة  كا
ــتـخــصــصـ واهـل اخلـبــرة لــهـذه ا

فاوضات كل حسب اختصاصه  ا
15- اخالء الــبـــنــايــات احلـــكــومــيــة
واحلــزبـيــة حلــزب الــبــعث احملــظـور
ـشـغـولـة دون ايـجـار ومن اي جـهـة ا
كانت كل هذه البنايـات تعد حكومية
مع استيفاء ايجار السنوات السابقة

ان لم يتم استيفائه .
16- دعـم وإســــنـــــاد الـــــقــــطـــــاعــــات
االقـــتـــصـــاديـــة وحتـــديـــدا الـــقـــطــاع
الــــزراعـي والــــصـــــنــــاعي  ,من ا جل
ــــســــاهــــمـــة فـي االنــــتـــاج احملــــلي ا
االجــــمـــــالي وذلـك من خـالل تــــقــــد
الــــتـــســــهـــيـالت والـــدعـم بـــالــــبـــذور
واالسمـدة ومنع اسـتيراد الـسع التي
يتم انتاجها في العراق ,ويسري ذلك
على مـنـشـئات الـقـطاع الـصـناعي من
خالل امـكانـيـة تـقـد قـروض بـآجال
معـقـولـة وبفـوائـد مـنخـفـضـة  والزام
الــوزارات  ودوائـــرهــا ومـــؤســســات
الــقــطــاع الــعــام واخلــاص بــاقــتــنـاء

نتج العراقي . ا
17- تـــأهـــيل مـــعـــســـكــرات اجلـــيش
الـسـابـقــة  والـعـمل عــلى بـنـاء جـيش
حرفي ومهني بقيادات مهنية وذوات
خـبــرة والـعــمل بــاخلـدمــة االلـزامــيـة
ن بـــلغ سن واســـتالم بـــدل نــقـــدي 
الـــثالثــــ فـــصـــاعـــدا ولـــغـــايـــة سن
االربــــــــعـــــــــ واخـالء اجلــــــــيـش من
الـــطـــارئـــ واعـــتـــمـــاد الـــتـــســـلـــيح
ــمـنـهج اســوة بـجـيـوش والـتـدريب ا
العالم . فقـوة الدول بقوة جـيوشها .
ان امــــكـــانــــيـــة  الـــعــــمل عــــلى هـــذه
عاجلة اخلطوات سيـمكن احلكومـة  
ـدى القصير على الية على ا االزمة ا
ان يـكـون هـناك عـمـل جدي ومـخـلص
ومـــحــاربـــة لــلـــفــســـاد بــكل اشـــكــاله
وتطبيق الـفانون  على اجلـميع مهما
كــــانــت مــــواقــــعــــهـم احلــــزبــــيــــة او

الوظيفية.

فـإســتـراتــيـجـيــة الـرئــيس تـرمب هي
األقرب الى العراق وفرض األمن فيه
 فالعراق مشروع تطبيّعي مضمون
بـــالـــنــــســـبـــة لـــلـــرئـــيـس تـــرمب مع
إسرائيل وهذا ما تؤكـده التسريبات
أن الضغوط التي يواجهها الكاظمي
مع الـــــدعم االمـــــريــــكي والـــــضــــغط
الـبـريـطـاني هـومَن سـيـضع حـكـومة
أمام رجـعية في النجف  الكاظمي وا
االمـــر الـــواقـع( امـــا الـــتـــطــــبـــيع مع
اســرائـــيل وإمــا الـــدولــة الــعـــمــيــقــة
ويفتح الباب على نفـلّت) وسالحها ا
مـــصـــراعــيـه امـــام دول اخلــلـــيج أن
حتـذو حــذو الــعـراق فـي الـتــطــبـيع 
ومواجـهـة اخلطـر االيـراني فأمـريـكا
التــــريــــد حـــــربــــاً بــــريــــة مع إيــــران
والتــســمح إليـــران بــامــتالك الــسالح
النـووي أو تهـديّد دول اخلـليج وأن
تـخــرج من الــعــراق وسـوريــا بــشـكل
ـا ان ايـران تدرك  كـامل نـهـائـيـاً و
ان عودة ترمب وفوزه في االنتخابات
 يــعـــني انــهـــاء وفــشل مــشـــروعــهــا
التوسعي الفارسي في عموم الشرق
االوسط لـــهــذا تـــعــمل ايـــران كل مــا
بـوســعـهــا تـعــزيـز هــيـمــنـتــهـا  ولـو
بالقوة ومواجهة عـسكرية مع امريكا
والـــتـــنـــمـــر وإســـتـــخـــدام أذرعـــهــا
بـــالــتـــرغـــيب واإلرهـــاب في مـــنــاطق
تواجـدهـا فيـه وهذا مـايـقلق أمـريـكا
نطقـة إذن الصراع االمريكي ودول ا
 –اإليـراني بــعـد فـوزتــرمب حـتــمـيـاً
ومن أرض الــعــراق كــســاحــة حـرب
مـبـاشـرة ولـهـذا فـإن العـراق يـعـيش
الـــعــاصـــفـــة مــابـــعـــد االنــتـــخـــابــات
االمـــريــكـــيــة بـــ أن يـــتــخـــلّص من
اإلحــــــــتـالل االيـــــــرانـي ونــــــــفـــــــوذه
والتـخـلّص من الالدولـة الى الـدولة 
وبــ أن يـــبـــقى الدولــة فـي قــبـــضــة
ـــنـــفــــلت في اجملـــهــــول والـــسـالح ا
ــقــابل نــرى إصالحــات الــكــاظــمي ا
وخـلـخــلـة بـنــيّـة األحـزاب الـطــائـفـيـة
وقصقصة أجنحتها الفاسدة  ودعم

وســـمــاع طـــلـــبـــاتــهم ـــتــظـــاهـــرين ا
ومالحــقــة الــفــصــائل اخلــارجــة عن
القانون في ظل صـراع محتدم داخل
عـلـى قـانــون االنــتـخــابـات ــان  الــبـر
واحملــكــمـــة االحتــاديــة لإلســـتــئــثــار
بالسـلطة  فـهو يواجه رفض أجـنحة
بـوضع الـعـصا في ايران وأحـزابـهـا 
العجلـة إلبعاد موعـد االنتحابات أو
إلـغـائـهـا ألنــهـا تـدرك أن فـشـلـهـا في
االنتـخابـات يعنـي زوال السلـطة من
وهــذا أقـسى مـاتـخــشـاه لـهـذا يـدهـا
ـكن لـها تصـرّح بـأن االنـتـخابـات ال
في ظلّ أوضـاع مـنـفـلـتـة أن تـتـحـقق 
وفـــســاد كـــبــيـــروحــكـــومــة فـــاشــلــة
التـســتـطـيـع تـأمـ إنــتـخــابـات حـرة
وإنــهــاء شــأفـة ونــزيــهـة بـال تـزويــر 
الفـسـاد وحصـر الـسالح بيـد الـدولة
ونـــحن نـــعـــلم حـــجم األزمـــات الـــتي
يـعــاني مـنــهـا الـكــاظـمي وحــكـومـته
ـنهار بالـنسبـة للـوضع االقتـصادي ا
وتـهـديـدات الـفـصائـل وخـطـر عودة
تنـظـيم داعش الـذي بـدا يـطلّ برأسه
فــي ديــــــــــــــــالــى وصــالح الــــــــــــــــديـن
ويـشــكل تـهــديـداً مــبـاشـراً وكـركــوك
وعــجــز إضــافـــة الى وبـــاء كــورونـــا 
احلكومة عن مواجهته رغم خطورته
ـكـن حـلّـهـا إذن أزمـات الـكــاظـمي ال
والقـضـاء عـليـهـا بـدون دعم خارجي
ـقـبـلة عـربي ودولي فـإالنتـخـابـات ا
فـرصــة لـلــتـغــيـيــر ولــكن لـيس حتت
يـلـيشـيات تهـديـد السالح وسـطـوة ا
لـذلـك نرى أن وسـطـوة إيـران عـلـيهـا
فرصـة اإلصالحـات الـتي يـطـمح لـها
الــكـاظــمي والــشـعـب لـلــتــخـلص من
الـسالح وسـطـوته صـعـبـة الـتـحـقق
ومـســتـحـيــلـة الــتـطــبـيق ألن أسـاس
الـتي بنـيت على العـملـية الـسـياسـية
محـاصـصة طـائـفيـة تـقودهـا أحزاب
التـــــؤمـن بــــــاآلخـــــر طــــــائــــــفــــــيــــــة 
في وإنـتـشـارتـاريـخي غـيـر مـسـبـوق 
الــفـســاد واإلنــفالت األمــني وتــغـوّل
ميـلـيشـيات والؤهـا إليـران  جعل من

الـعـراق سـاحـة لــتـصـفـيـة حـسـابـات
الدول الكبرى واالقليمية وتدخالتها
وجـــــــــــعـل اإلصـالح واألمـن امـــــــــــراً
يـضاف الى كل هـذا الرُّكام مستـحيالً
من الـــفـــســاد والـــفـــشل والـــصــراع 
إبتـعاد احلـكـام العـرب وضعـفهم في
مـواجـهـة الـتـحـديـات الـكـبـرى  الـتي
نـطقة فهم ب نارين  نار تعيشها ا
الــــتــــطـــــبــــيع مـع اســــرائــــيل ونــــار
الـــتـــهـــديـــدات االيـــرانـــيـــة وتـــغـــول
مـيـلـيـشـيـاتـهـا واذرعـهـا لـهم وهـكـذا
نرى سـوء األوضاع وتـدهـورها نـحو
اجملـهــول يــخــلق فـرصــة احللّ وهي
الــسـمــة الــبـارزة في مــشــهـد مــابــعـد
االنتخـابات األمـريكيـة التي سـتحدّد
ـنـطقـة جـيوسـيـاسيـاً الـعراق شكل ا
يــــــعـــــيش الـــــعـــــاصــــــفـــــة بـــــأبـــــشع
ويعـيش أوضاعـاً إقتـصادية صورهـا
مــزريـة وصــعــبــة جــدا  تـوشـك عـلى
اإلنهـيـار الـقريـب كمـا تـنـبئ وتوحي
ـنظومة بحرب أهـلية  بـسبب فشل ا
الـعـسـكـريــة واحلـكـومـيـة في ضـبط
ــنــفـــلت الالدولــة  ايــقــاع الـــسالح ا
وتـغــوله أمـام الـدولــة ومـؤسـســاتـهـا
الدسـتـوريـة في مـحافـظـات اجلـنوب
الـتـكـهن بـأوضاع ـكن ألحـد  لـهذا ال
كن العـراق مـابعـد اإلنـتخـابـات وال
ــســتــقــبل عــراق حتــكــمه الــتــكــهّن 
الالدولة  وتتنّمـر على شعبه أحزاب
وتـدعـم  وتـغـطّي عــلى جـرائم حتـرك 
هـذه هي حــقـيـقـة األوضـاع الالدولـة 
في الـــعــراق ومـــوقـــفه من الـــصــراع
الـذي يـتـصّـاعد األمريـكي  –اإليـراني
عــــلـى شــــكـل قــــصف كـــــاتــــيــــوشــــا
وقتل جماعي للمواطن وتفجيرات 

وقـمع لــلـمــتـظــاهـرين وهــو جـزء من
ـعـلـنـة بـ الـطـرف  غـيـر ا احلـرب 
فــلــمـــاذا يــجــري كـل هــذا عــلى أرض
الـعــراق فــقط?! اجلــواب في نـتــيــجـة
االنـتــخـابــات االمـريـكــيـة بــعـد أيـام 
وعـنـدهـا يـتــضّح اخلـيط االبـيض من

اخليط االسود وسنرى ...        
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ـركز الـثقـافي االشوري عـددا جديدا من عاودت مـجلـة جنم بيث نـهرين  وتـيرة اصـدارها بعـد توقف بـسبب جـائحـة كورونـا  حيث اصدر ا
ـلك اشـور بانـيـبـال عام  2600ق م  وضم الـعـدد مـوادا بـاللـغـة الـسريـانـيـة الى جـانب عدد من مـجـلته تـصـدر غالفـهـا  صـورة النتـصـار ا
قاالت والدراسات  باللغة العربية حيث ضم القسم السرياني افتتاحية العدد التي تناولت فايروس كورونا مشيرة الى انه فايروس االزمة ا
 واصفة اياه بانه  للمرة االولى يشهد العالم هكذا  عدو غير مرئي وغير مصنف ضمن االمراض والتي لم يتمكن  الطب من حتديد اصوله
وطـرق انتـقـاله الـصحـيـحة  وبـالـتالي احلـد مـنه او الكـشف عن عالج له الـذي بـات  يؤرق الـعـلمـاء والـشعـوب واحلـكومـات عـلى السـواء وفي الـقسم
الـسرياني كـتب البـاحث  لورنس نادر عن سـورما خـا بينـما كـتب  يوسف بكـتاش عن طـورعبدين كـما كـتب هرمز مـوشي عن قريـته جلك  اما في
القسم العربـي  فكتب الباحث بينام حداد  متسائال عن احقية  دعوة  السريـاني  الذي يكتب بغير لغته االم  باالديب السرياني  وهل اللغة مجرد
ملكة االشورية  اما اللغوي واالعالمي قالب فيمـا كتب الدكتور صفوان سامي سعيد عن مشـاعر  االنسان وانعكاسها في اخلطاب الـرسمي  في ا
ـثلـية وزارة وسـوم متـناوال فـيه  جتـربة تـدريس  اللـغة الـسريـانيـة  في مـدارس النـازح  مـتخـذا من مدارس  سـامر الـياس سـعيـد فـنشـر بحـثه ا
ـكـيـافيـلـلي اضافـة لـعدد من ـوذجا كـمـا اضاء  الـشـاعر  يـونـادم بـينـامـ عن كتب  غـيـرت مجـرى الـعـالم حيث اضـاء  لـكتـاب االمـير   الـتـربـية في دهـوك 

النصوص الشعرية التي ضمها العدد بكال من اللغت السريانية والعربية ..
bOFÝ ”UO « d UÝ

رسالة دهوك
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وفي الـــنـــســـيـم تـــطـــوحت آمـــالـــنـــا في
ْ احلا

وبكل انثى نفحنا  
صغنا اجلمال لضوئها 

ْ لتفوحَ من نفحاتها في الياسم
.. هذي العيون اخلضر من بستاننا

ورفيفها  دمع  اغَرّْ
عرّة  في الشآم  صوت ا

وفي السماوة أحمد يقفو األثرْ
ما أجمل الشعراء ح تعدهم 

شجراً شجرْ
وظاللهم حجراً حَجَرْ

..... 
واجلنّ ال مأوى الـشـعر سـحـر  شـارد 

له 
فكيف يرتاد الديار 

 وكيف يُطلب أن يُزارْ?
يا أيها الرائي لوحدك  جالس

ــلـؤهـا  تـتــأمل الـكــأس الـتي بــاألمس 
الغبارْ

تتخيل الوجه الذي قد كان يرسمهُ 
النبيذ على اجلدارْ 

يا كمْ سكرت مع القصيدة .. 
كدتَ  أن تنسى 
وأنك قد نسيت 

من كان يجلسُ في جوارك 
 لم يبق غيرك .. 

ال ترَى غير الصدى 
 والهامس السريّ

 يلقي بالهواجس في حوارك 
وليس غيرك من يدقِّقُ في غيابك

 إن سرحت وأنت في تيهٍ 
وفي سجع البالبل والهدى 

ما ب ليلك أو نهارك 
فارسم لنزفك ما تشاء من النجومْ

وانقش حروفك في الهموم
وأطلق  خيالك في الفضاء 

فالكونُ لك..! 

للماء أبناء من الشعراء واألصالب 
 ِ تمتدُ الساللةُ في القد

نوابغ  في الضوء واألشجار  
مُذ ولدوا كباراٍ رائع 

كــــأنّــــهم آي من أألقــــمــــار في ســـدف
الظالمْ 

ولكل ضوءٍ لونهُ وبريقهُ ب الغمامْ
ولكل جنمٍ سحرهُ

متدُّ في أقصى الكالمْ وبيانه ا
مَـنْ نــــــحـن . . هل صـــــــنف مـن اجلنّ

الكرامْ ?
شي خلفهم  أم  معشر الشعراء 

شجر وفوقهم اليمامْ ? 
هذا امرؤ القيس 

على األطالل يبكي - واقفاً - : 
نازل قد عفت آثارها ذكرى األحبة وا

كيف الوصول إلى  احلبيبة 
واخلطى تمحو اخلطى?

 وجه من الصحراء  يبتكر الشموس 
ولم يصبْ أشفارها 

يجري ويستبق الرياح 
 يلفُّها بردائه  

ُنى يوماً يزور ديارها  علّ ا
عمرو بن كلثومٍ ينوء بحملها 

ويصول ب قبيلت  
احلرب تضرمُ نارها 

ولــــقـــــد روى بــــحــــمــــاســــةٍ في لــــوحهِ

أسرارها 
يطوي الفرزدق  بعده سُبل الفالة

تطي صهواتها   و
نى في زعمهِ ?  أفيا ترى  بلغ ا

عيناهُ تلتمعان في كأس النؤاسي 
الذي كرع اخلمور 

وما استقى انوارها 
هذا النخيل ثمارها  

يتناوبون على اإلمارة حا
 وصاعدين إلى السماءْ

الليل ملهم  بوحهم 
وصحائف الصحراء ماْء 

في كل فجر شاعر
 وبظله الغَاوُون ريشْ 

حشد من األسماك في نهرٍ يعيشْ 
حُمر معتقة صبابة لوعةٍ فينا

 تهدهدها الرياحْ 
أحالمنا أشعارنا 

األمطار يغسلها الصباحْ
حتبو  على جمر احلروف
 النازفات من اجلراحْ

وشجونها الصمت الغضوب 
كأنه البركان في عطشٍ قراحْ

.......
ْ نحن اخللقنا الروح من دفق احلن
نحن الصنعنا الطير من ماء وط 
وفي الغيوم البرق بعض ضيائنا 

قصة قصيرة
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الـصغـار للـمـساعـدة وتـقدمـوا الى مـعلـمهم
الــذي شــكل مــنــهم فــرقــا طــوعــيــة لــلـعــمل
ــا تــيــســر لـديــهـم من اســبـاب الــشــعــبي 
بسيطة وفـعال استطاعوا  مـجتمع اعادة
بــنـاء بــعض احلــيـطــان الــطـيــنـيــة لـيــعـود
النازحـون منهـا اليهـا ثانيـة ..ولم ينصرف
الـتالميـذ الى بـيـوتهم في الـسـاعـة الثـانـية
ا تأخروالى بعد الظهر كعادتهم كل يوم ا

ــتـشـبع بـاالفـكـار مـعـلـم الـقـريـة الـشـاب ا
اركسـية والثوريـة ويعلم تالمـيذ قريته ا
مــبــاد الــقــراءة والــكــتــابــة واحلــســاب
وبعض اوليات الدين البسيطة جنبا الى
جــنب حـب الــوطن والــعــمل عــلى بــنــائه
خلير مواطنيه وازدهـار مستقبله ..وكان
ـدرسة ذات  الـصف الـواحد من تالميـذ ا
ن لم يـكن يتجاوز سن االناث والذكور 
اكبـرهم الثـانيـة عشـرة من العـمر والذين
كان ال يزيـد عددهم عن ٣٠ تـلمـيذا نبـيها
من ابناء القرية القريبة من احدى ابار و
مـصــافي الـنــفط الـتي كـان يــسـتـحــلـبـهـا
االنـكـلـيـز فـي بـدايـة خـمـسـبـنـيـات الـقـرن
ـــاضى وكــان الـــتالمــيـــذ يــســتـــمــعــون ا
بــأنــصــات شــديــد واهــتــمــام بــالغ  الــيه
مـتــحـلـقـ حــول  كالم مـعـلــمـهم الـشـاب
ــنــتـــهى الــرقــة الـــذي كــان يــعـــامــلــهـم 
واحلـنــان مـثـلــمـا يـعــامل اوالده االربـعـة

وكــان ســعــيــدا جــدا بــعــمــله كــونه يــربي
اجليل عـلى مـباد حب الـوطن والتـعاون
ومـسـاعـدة الـفــقـيـر وكـراهـيـة االسـتـعـمـار
ومـسـتـغـلي ثـروات الـوطن  كـالـنفـط وكان
ـصفى يشـير بـحمـاسة وصـوت عال الى ا
القريب(مصـفى الوند) ويلعن ابـا االنكليز
الـناهـب لـهـذه الثـروة الـعراقـية الـثـميـنة
وكان يـثـير مـشـاعر الـتالمـيذ ضـدهم ح
يـقــول انـظـروا كــيف يـركـبــون الـسـيـارات
الــفــارهــة احلــديــثــة  وانــظــروا بــيــوتــهم
احلديثة الفارهةبسبب استغاللهم لنفطنا
بيـنما فالحـينـا واهل القريـة يسـكنون في
شــبـه اكــواخ و ال يــزالــون يــســتــعــمــلــون
الــبــغــال واحلــمــيــر في الــعـمـل والــتـنــقل
وبهـذه احلواديث الـصغـيرة وغـيرهـا كان
بكر علم الثوري قد شـكل بذور الوعي ا ا
في اذهـان تالمـيـذه الـصـغـار الـذين بـدأوا
يحسون رغم صـغر سنهم بأن الـبلد مكبل

بـصـورة أو بـأخـرى بــأعـبـاء كـثـيـرة يـجب
ازالـــتــهـــا ...عــلى ايـــة حــال كـــان من بــ
الـتالمـيذ الـصـغـار بعـض ابنـاء اقـطـاعيي
ـنطـقـة من بـكـوات واغـوات مع  ذلك فأن ا
علـم الثوري اسـتطـاع ان  يوحد مـشاعر ا
تالمــذته ضــدالـظــلم   والــتـخــلف..مــؤكـدا
ـفـاهـيم بـسـيـطـة لـهم بـأنـنـا جـمـيـعـا بل
الـبـشـر كـلهـم هم ابـناء حـواء وادم اي من
اب وام واحدة والكل امـام الله مـتساوون
وال فـرق بـ غـني او  فـقـير ..ومـا الى ذك
من افكار تـهدف الى زرع احملبـة والتفاهم
ـوسم شـتـاء بـيـنـهم وبـ االخـرين. كـان ا
وكـــانت الـــقــــريـــة اخلـــضـــراء تــــقع عـــلى
مـنـحدرات اجلـبل الـسـامق.. بـيـنـمـا كانت
بــيـوت اقــطـاعـيـي الـقــريـة تــقع  في اعـلى
اجلـــبل امـــا بـــيــوت الـــفالحـــ الــقـــقــراء
الـطيـنـيةفـكـانت تقـع عنـد اعـتابه الـسـفلى
ـدرسـة الصـغيـرة البـسيـطة بالـقرب  من ا
بـنيةمن احلـجر  واثـر موجـات قوية من ا
ـطـر مـصـحـوبـة بـعـواصف رمـلـيـة قـوية ا
جرفت مـجمـوعة من بيـوت الفالح ليال 
ـدرسـة الـفـقـراء الـبــسـيـطـة الـقـريـبـة من ا
فشـردت سـكانـهـا ودمرت اثـاثـها الـبـسيط
ــدرســة وعـــنــدمــا ذهب الـــتالمــيـــذ  الى ا
احـــزنــهم جــدا مــشـــهــد  خــراب الــبــيــوت
علم الطينية وتشرد اهـلها وهنا ناداهم ا
ــنـكــوبـ ان يــهـبــوا لــنـجــدة الـفـالحـ ا
واشــعل نـار احلــمــاس في وجــدان هـؤالء

ـا اقــلق جـدا حـدو د  اخلــامـســة عـصــرا
اهـاليـهم فـانـطـلق بعـض اباء الـطـلـبة  من
ـدرسـة االقـطــاعـيــ عـلى جــيـادهم  الـى ا
ــعـرفــة اسـبــاب تـأخــر ابـنـائــهم وعــنـدمـا
ــدرســة ووجــدوا ابــنــأءهم وصــلــوا الى ا
مـــنــتــشــرين  يــجـــهــدون في  اعــادة بــنــاء
حــيــطــان الــطــ لــبــيــوت فالحــيــهـم وقـد
تــلــطــخت مالبــســهم وايــديـهـم  ووجـوهم

بطبقة من الـط غير خفيـفة وهم يعملون
حتت اشـراف مـعـلـمـهم الـذي كـان يـحـثـهم
زيـد من اجلـهـدلـتكـمـلة ويـشجـعـهم عـلى ا
مـــا بــــدأوه مـن عـــمـل تــــعـــاونـي خلــــدمـــة
الفالح الفقراء ابناء قريتهم وما ان رأى
ـــشـــهــد اولــيـــاء من االقـــطــاعـــيـــ هــذا ا
وتأخرهم  عن العودة الى البيت حتى جن
 جــنــونــهم وقــالــوا  خــاصــة عــنــدمــا قـال
ـساعدة أبنـاؤهم لهم انهـم سعيـدون جدا 
الـفالح الـفـقـراء في اعـادة بنـاء بـيـوتهم
فـــأنــزعـج جــدا االبـــاء من جــواب االبـــنــاء
ــا قــال احـد االقــطـاعــيـ ــا فـعــلـوه و و
نـزعجـ بحـدة:كيف  تـخدمـون  وهؤالء ا
خـلقـهم الـله خلدمـتـنـا وخدمـتـكم..   كيف?
لـــكن ابــنه ردعــلـــيه بــعـــنف وقــال البــيه:ال
يـاأبي هم  خـلق الـله ونـحن من خـلق الـله
ايضا وليس ثمة فرق بيـننا وبينهم فنحن
وايـاهم امام الـله والـقـانـون  سواء ادهش
هــذا الـكالم االب بــقـدر مــا أزعــجه ثم دعـا
بـاقي متـنـفذي الـقـريـة الى اجتـمـاع عاجل
مساء لـبحث مـا حصل ويحـصل اليوم في
الـقريـة ومـدرسـتـهـا الن في ذلك بـوادر نذر
خطيرة عـلى مستقـبلهم كأقـطاعي  .وفي
ـتنفذون الـقلقون االجتماع الـذي حضره ا
تــرأس االجــتـــمــاع االب الــغــاضب  وقــال
لـلجـمع احملـتـشد :تـبـ لي الـيوم واعـتـقد
لــكم ايـضــا  بـأن ان مــعـلم الــقـريـة يــسـمم
افكار اوالدنا بأفـكار غريبة على مـجتمعنا

ـسـاواة ب الـفالح مـثل االشـتـراكـيـة وا
الك صاحب االرض ان جـرس االنذار وا
ـعلم اوعلى اخذ يدق وعـلينـا طرد هذا ا
االقل نقله الى مكان اخر بـعيد تأديبا له
عـلى  مـحـاوالته لـتـأليب ابـنـائـنـا عـلـيـنا
وفـعال اتـفق اجلمـيع عـلى تـقـد مـذكرة
صفى لـنقله ستـر  جورج  مديـر ا الى ا
عن طـريق تـربـيـة بـعـقوبـة واخـراجه من
الدار الـفسـيحة احلـديثـة التي  مـنحـتها
ــنـــاســبـــة تــعـــيــيـــنه في الــشـــركــة لـه 
قـريــتـنـاخلـدمــة اوالدنـا ولـيس لــتـعـكـيـر
صـفـو حـيـاتـنـا بـتـصرفـاتـه...وفي الـيوم
عـارف( الـتربـية) التـالي صـدر امر مـن ا
ـعلم الثوري احـدى قرى ناحية ونقلوا ا
الـسعـديـة البـعـيدة لـيـسكن هـو واطـفاله
االربـــــــــــــعـــــــــــــة  وامـه وزوجـــــــــــــتـه فـي
غرفةواحدة 4*4لتـقع االسرة الـصغـيرة
كان وقلة االستحمام في معاناة ضيق ا
اضــافــة ابى مــســبــبــاات اخــرى لــلـقــلق
والضـيم. واالنزعـاج لتـتقدم مـنه زوجته
في انـــزعــاج بــالغ  وتـــصــرخ في وجــهه
وتــقـول:أهــذا مـا أ ردته أيــهـا الــثـوري?!
من توعيتك تالمـيذك لرفض الظلم ورفع
ـعــانـاة عن الـفــقـيـر!! هــا انك تـرى بـأم ا
عينيك انعدام ر احتنا ب هذه اجلدران
..اين كـنـا وكـيـف اصـبـحـنـا ?! فـأجـابـهـا
ـعــلم الـثــوري بـكل شـمــوخ  : أكـيـد أن ا

للنضال ضريبة  وانا سعيد بذلك .

احلـــســــ بن مــــنــــصـــور احلـالج احـــد
متصـوفة بغـداد ..تآمروا علـيه واتهموه
بـالـزنـدقـة عـلى وشـايـة قـام بـهـا احـدهم
حينما سأله ما في جبّتك يا حالج  فرد
عـلـيه  لـيس في جـبّـتي غـيـر الـله ..وهو
ــا قــال احلــقــيــقــة ..اذ ان لم يــكــذب وا
الـــنــفس الــبـــشــريــة هـي من روح الــله (
ونـفـخــنـا من روحــنـا فـيه)..ولـه قـصـائـد
رائـعــة في الــعــشق الــصـوفـي ..(انـا من
اهـــوى ومن اهـــوى انـــا ..نــحـن روحــان
حـللنـا بدنـا .)..وغيـرها الكـثيـر ...عاصر
كـبـار متـصـوفـة بـغـداد ..حـاكـمـوه ظـلـماً
ونــفـــذوا حــكم اعــدامـه وصــلــبه صــبــراً
ن حـــضــر صـــلــبـه رجــمه ..وطــلـــبــوا 
بــاحلـجــارة وامـام مــريـديه ومــتـصــوفـة
ـتـصـوف الـشـبـلي رمـاه بـغـداد  اال ان ا
بــالـورد ..وكــان قــد حــضـر بــعض كــبـار
تصـوفة ايضا ... ومن بـعد صلبه عدة ا
ليـال .. قطعـت اطرافه ..اال ان رأسه بقي
حـياً يـتـكلم بـعبـارات لم يـفهم من حـضر
ايـام صـلــبه وقـطـع اطـرافه..فـلـم يـسـكت
فــمه من قــول الــعــبــارات و اإلشـارات ..
ـــســال مـن عــلى ونـــزف جـــســده الـــدم ا
مـنصـة صلـبه إلى األرض و كـتب ثالث
اسم الـله موزعـة على االرض ..وتـيقـنوا
انه الـــعـــارف بـــالــلـه ..وارادوا اســكـــاته
فـــقـــرروا قـــطـع رأسه الـــذي ظل يـــنـــطق
بـعـبـارات.. فـارتــعـدوا مـخـافـة ان تـكـون
فـتـنـة ..فجـمـعـوا جسـده الـطـاهر ورأسه
..فحرقوه ..وذروا رماده في نهر دجلة ..
لـــكــــنــــنـي زرت مـــقــــامـه اجلـــلــــيـل عـــام
1979وكتبت قصيدتي على جدران
غرفـته بالـقلم اجلـاف ونشـرتهـا اكثر من
ـن أقـول مــرة ومــوجــودة في ديــواني ( 
وداعــا)الـذي صــدر بــبــغــداد عـام 1993
والذي رفـضها اخلـبيـر اال انني اصررت

على نشرها في الديوان..
و مقامه كان قرب مـقبرة الشيخ معروف
خـلف مــسـتـشــفى الـكـرامــة ..رحـمه الـله

وارضاه ..
.........
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كان احللّاج فقيراً 
يبحث عن قطعة خبز سوداء 

يحمل في كفّ راية 
يحمل في كفّ أخرى حبّه 

قطع الرأس 
وسال الدم 

كتبت أسماء الله  
وقرب النهر الصامت  
صلب اجلسد العاري 

أياماً ...
واحللّاج بال رأس 

ويد  
أو قدم  

تعبد  حرق اجلسد ا
ذرّوه من فوق اجلسر رمادا 

وصل احللّاج الى النهر رمادا 
قالوا :

لحد !  _مات ا

بعد ليال 
خرج احللّاج الى الناس ضياء 

يبحث عن رأسه !

 œUOł 5 √

بغداد

Ãö(«—uBM  sÐ 5 (« tK UÐ ·—UF «

·U'« 5 Š

بغداد

©W UI ®sÞË
أنّي أفرطت في نسيانك

أساة ح محوت فصولًا من ا
وحرثت شتاءًا من العذاب)). بتمامها

قـالت بـغداد:عـنـدمـا رحلـت غسـلت الـنـجوم
نفسها في دماءها واكتست بحمرتها.

قالت بـيـوت اجليـران :كبـرت الطـفـلة بـينـنا
وعــنـدمـا وقــد كـانت لــهـا تـؤام ال تــفـارقــهـا
ـــاء الــســاخن ســيــصــيب أدركت  أنّ قــدر ا
كـبـرت أخــتـهـا تــلـقـتـه بـدلًـا عــنـهـا ورحــلت

الطفلة ولم يغادرها الذنب واخلوف.
قـــال وادي الــــسالم:لم أعــــد أصـــلح مـــأوى
فأرضي بـيـد القـتـلة لـلمـشـردين واخلائـفـ
ــزيــد مـن الــشــبـــاب ألنــني قــد ولن أضـمّ ا

اكتفيت.
وقال الـشـعراء :أصـابت بـضـاعتـنـا الكـساد

ألن الشعر قد انتهى مع رحيلها.
((مصابيح الوجود انطفأت
العالم ينام على جمرةٍ

وفكاهة
الئكة ذهبت إلى النوم)). ا

ونــبت ومـــاتت الـــغـــزالن ـــوت هـــبت ريح ا
ـعــمّـمـون ـلـم ا و ــقـابــر احلب من ظــهـور ا
وأصـــدروا بــيـــانــات أطـــراف عــبـــائـــاتــهم 

فرزة الـتي تقع على ناصية روى أطباء ا
شـــارع اخلـــلـــفـــاء أنّـــهم رأوا رسـل حــ
قــالـوا أنّـهم قـدمـت مـهـرولــة مع رفـاقــهـا 
شاهدوا القـنبلـة الدخانيّـة التي اخترقت
رأســهـا وأســقـطــتــهـا قــتـيــلـة في ســاحـة
وقـبل أن يفـيق اجلمع من الوثـبة بـبغداد
وكـوّن ذهـولـهم تـصـاعـد دخـان الـقـنـبـلـة 
غــيــومًــا كـثــيــفــة أمــطـرت ســمــاء بــغـداد
لسـاعـات. قـالت رسل:لقـد أحلّ اجملـرمون
وأعـــمــلـــوا ســيـــوف غــدرهم في دمـــاءنــا

رقابنا.
قالت رسل:كيف نهتف لـلحرية ونحن في

زمن اخلوف?.
ورحـــلت.كـــانت جـــثـــتـــهـــا مـــلـــقـــاة وسط
وجسـدها األسمـر اجلمـيل ملطخ الساحـة
وآثار القـنبـلة الـتي اختـرقت رأسها بالـدم
ودجلة ظاهرة.كـانت  تغني وبـغداد نائـمة

اخلير متواطئة:
((أنا عصفورة الساحات

أهلي ندروني للشمس وللطرقات)).
بـزغ القـمـر واحـتشـدت حـوله الـنـجوم في
ال جدوى الـسـماء احـتـجـاجًـا عـلى الـظالم
كـان الدم على كراسي من الغناء والـهتاف
يـــــخـــــتم بـه الـــــرئـــــيس احلـــــكم يـــــارسـل

وبغـداد مديـنـة مسـتلـبـة يسـكنـها بيـانـاته
ــنــدسـ وا الــغــربــاء. أســلـحــة الــشــغب

أنـهـت الـرحـلـة في ـســلـحـة  والـفــصـائل ا
إذا اخـتــلـفت فــصـيـلــتـ كـانت مــطـلـعــهـا
الضحية عـراقي.فامنحـيني العذر يا رسل
ولم أقـدّم لك عـزاء وال لم أبـككِ كــمـا يـجـب

سلوى.
كــان احملـتــجـون يــهـربــون من بــغـداد إلى
أصـــــبـــــحـــــوا أســـــرى الــــدروب بـــــغـــــداد
وحتـوّل حلم واحملـلّـات الـفـقـيـرة الـضـيّـقة
الوطن احلـر والكـر إلى خطـوات متـعبة
((مــا قــيـــمــة احلــرّيــة إذا فــقــدت لـــلــهــرب

احلياة? وما قيمة احللم إذا فقد الغد?)).
لـــنـــعـــيـــد لألمـــهـــات أي كـــاذبٍ ســـنـــتّـــبع
لنـعيـد البـهاء أوالدها((وأي جنم سـنتـبع 

إلى حجرٍ مهمل?)).
يـســتــعــيـدون أنس كــان الــثـوار يــبــكــون 
وأنـ الـلـيـالي ودفئ هـتـافـات الـشـهـداء 
جـئــنـا غــربـاءً يـا األمــهـات عـلـى أبـنـائــهن
وأبــاحت قــتــلــونــا في أرض واحــدة رسل

دمنا العصابة نفسها
وفـجّـروا في دواخـلـنا قـتـلـوا ابـتـسـامـتك 

ينابيع احلزن ((غالبًا ما أتذكر

االحتجاج.
ــظـاهــرات حـاشـدة وخـرجـت الـضــفـادع 
تؤيد النظـام وخنازيره .ترون هـذه البقعة
يــتـنــافس هي أشــرف الــبــقع وأحــســنــهــا
ويـتـغـايـر الـكـبـار في األشـرار في نـزولـهــا
رءُ وإنّما ا ال يسكنهـا غير التجّار حلولها
كم تـقـدّرون أنـفـقـنا بـاجلـار.وهذه أرضـنـا 
أنــفــقــنــا والــله فــوق عــلـى هــذه الــطّــاقــة?
ووراء الفـاقـة.أرأيـتم بـالـله مـثـلـها الـطّـاقـة
وبــختٍ بــنــاهــا أجــدادنــا بــجــدٍ صـاعــد  ?
وربّ ســـــاع وقـــــوة ســـــاعـــــد مـــــســـــاعــــــد
تـأمـلوا بـالـله من يـحكـمـهـا? وكيّف لـقاعـد
وكيف وكم من حـيـلة احـتـالهـا? حصّـلـها? 
والنرد بددوا أموالها على النساء واخلمر
وألي غــريبٍ وكم رقــعـــة بــاعــوا? والــقَـــمــر
تـــأمــلـــوا بــالـــله عــمـــاراتــهم انــصـــاعــوا?

وعشوائياتنا وخراباتنا. وقصورهم 
خرجت بعـد رحيلك يـا رسل جموع غـفيرة
وتعهدت الـضفادع بأن جتد تهتف بحـرقة
وساروا ـلطّخ بـالدم القاتـل فردوا ثوبكِ ا
وبـعد أشـهر تـغافـلوا عن به في الشـوارع 

قاتلكِ خوفًا منه
قالوا:((ال تفتح جرح اجلثّة

دعها نائمة بكل آثامها
إنها جثة كما ترى
التنفع في شيئ

رغم كلّ األناشيد 
واألتباع واألوسمة)).

: حتلّق رفاقها ليلًا وغنّوا مصفق
((حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني

حـــابـــســــني بــــرات الـــنـــوم وتــــاركـــني
سهرانة..أنا حبيتك حبيتك)).

قـــــالـت رسـل:لـــــقــــــد أحـلّ اجملــــــرمـــــون
وأعــمــلــوا ســيــوف غــدرهم في دمــاءنــا

رقابنا.
قـالت رسل:كـيف نـهـتف لـلـحـرية ونـحن

في زمن اخلوف?.
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هـــدفت اجلــمـــهـــوريــة الـــفـــرنــســـيــة
اخلـامسـة إلى الـقـضاء عـلى الـثورة
لـــيس داخـــلــيـــا فــقط بـل عن طــريق
مـخطط  ”مـوريس بـابون ”لـلـقـضاء
على تنظيم جـبهة التحـرير وتطهير
فـرنـسـا من إرهـاب جـبـهـة الـتـحـريـر
حـــيث مـــنـــحه اجلـــنــرال “ديـــغــول”
الـضـوء األخــضـر في الـتـصـرف إزاء
ـهـاجرة تـلك الشـريـحة اجلـزائـرية ا
ـــــســــئــــولــــ األمــــر الـــــذي جــــعل ا
الفرنسيـ ينشغلون بـالطريقة التي
تـــمــــكّـــنــــهم مـن وضع حـــد لــــهـــؤالء
اجلــزائـــريـــ الـــذين تـــمــرّدوا عـــلى
فـرنسـا في اجلـزائـر وفي عـقـر دارها
أيـضــا وكـان “مـوريس بــابـون ”في
رأي ديـــغـــول وحـــكـــومــتـه الـــقـــائــد
نـاسب لـلمـرحلـة على كـسر شـوكة ا
جــبـــهــة الـــتــحــريـــر في الــعـــاصــمــة

الفرنسية  ”باريس.
وقـعت هـذه اجملـزرة اجلـمـاعـيـة ضـد
ــهــاجــرين اجلـزائــريــ بـفــرنــسـا ا
وتـعود وقـائـعـهـا إلى يوم  5أكـتـوبر
 1961حينما اصـدر محافظ الشرطة
بــبـاريس  ”مــوريس بــابـون  ”الـذي
اشــتــهـــر بــجــرائــمه الـــعــنــصــريــة 
مـرسـومـاً يـحـمل رقم  13/61وبنص
عــلى فـــرض حــظـــر الــتــجـــوال عــلى
اجلزائـري فـقط دون بـاقي األقلـيات
من السـاعة الـثامـنة والـنصف مـساءً
إلـى اخلــامــسـة والــنــصـف صــبــاحـا

ويحدّد شروط تنقلهم.
وهو ما دفع بفدرالية جـبهة التحرير
الـوطني بـفـرنسـا إلى دعـوة اجلالـية
اجلــزائــريـة إلى تــنــظـيـم مـظــاهـرات
ســـلـــمــيـــة يــوم  17أكــتـــوبــر 1961
ـرسـوم الـعـنـصري. لـلـتـنـديـد بـهـذا ا
وتمكّن في حدود الساعة الثامنة في
نفس اليـوم عشـرات اآلالف (أكثر من
 50ألف) من اجلزائري انطلقوا من
أكــثــر من  20ضـــاحــيــة بـــاريــســيــة
وتــمـكــنـوا من الــوصـول إلى ســاحـة
األوبــرا في قــلب الــعـاصــمــة بـاريس
رافــعــ شــعــارات مـــؤيّــدة جلــبــهــة
التحرير الوطني واستقالل اجلزائر.
ونظرا لسلمية الدعوة على التظاهر
ـــظـــاهـــرات فـــقـــد شــــارك في تـــلـك ا
االحـتـجاجـيـة عـدد كبـيـر من األطـفال
والـنـسـاء إلى جـانب الـرجـال قـدموا
جـميـعـهم من الضـواحي الـباريـسـية
مـثل “كــلــيـشـي الغـارين“ “نــانــتــيـر
“ارجونتاي “أوبرفيلييه“ ?“أنيير“
“جــانـفــيــلــيـيه ”و“كــولـومب ”وكـذا
األحــيــاء الـــفــقـــيــرة في الــعـــاصــمــة

الفرنسية. 
الشرطـة الفرنـسية وبـناء على أوامر
محافظ الشرطة موريس بابون قامت
ــيــتــرو بــإغالق مــنــافـــذ مــحــطــات ا
وخـاصـة في سـاحـة “األوبرا ”حيث
تـظاهرون قـرر أن يلـتقي ا كان من ا
ويواصـلـون مسـيرتـهم االحتـجاجـية

في شوارع العاصمة باريس. 
W1d'« WŽUE

ـة ولــلــتــغــطــيـة عـن فــظــاعــة اجلــر
ووحــشــيــتــهـا جلــأ بــولــيس الــقـمع
ـهــاجـرين الــفـرنــسي إلى اإللــقـاء بــا
" اجلـزائـري أحـيـاء في نـهـر "الـس
وأعـلنت الـسـلـطات الـفـرنسـيـة آنذاك
عن سقوط  200ضحـية في ح أن
عدد الـضحـايا فاق الـ 500ب قتيل
ومفقود وامتدت حصيلة االعتقاالت
لـتـشـمل  7500شـخص من مـخـتـلف
الــــشــــرائح زُج بــــالــــعــــديـــد مــــنــــهم

بالسجون.
وقد أوردت شهادات حية أن عشرات
اجلـثث ظلت تـطـفو فـوق نـهر الـس
أياما عديدة بعد تلك الليلة السوداء
وعشـرات أخرى اكـتـشفت في غـابتي
بولون وفانسـون باإلضافة إلى عدد

غـــيـــر مــعـــروف من اجلــزائـــريــ 
الـتــخـلص مـنـهم رمــيـاً من عـلى مـ

الطائرات ليبتلعهم البحر.
ــصــادر  –حـسب وحتــدثت بــعض ا
ـعـرفـة - عن أن عـدد الـقتـلى بـوابـة ا
اجلزائـريـ جتاوز  1500 قتـيل مع
اخـتـفاء  800 شخـص ألقي بـهم في
ـياه القذرة وفي نـهر الس قنوات ا
والــبــحـر بــعـد أن قــيـدتــهم الـشــرطـة
وثـبـتت أرجـلـهم في كـتل إسـمـنـتـيـة
كـمـا جـرح نـحو  7آالف مـتـظـاهـر ما
زالــوا حــتى الــيـوم يــعــاني األحــيـاء

منهم من مضاعفات.
وقد استمرت الشـرطة الباريسية في
ّ دة  15يوما.  ثم  التنكيل والقتل 
تـــرحـــيـل نـــحـــو عـــشـــريـن ألـــفـــا من
اجلـــزائـــريـــ إلى اجلـــزائـــر حـــيث

عتقالت. وُضعوا هناك في ا
وحـتـى الـسـلـطـات الــفـرنـسـيـة أكـدت
على اإلفراط في استخدام القوة ضد
ـتـظـاهـرين وحـدّدت عـدد الـقتـلى بـ ا
 210ضـحـيــة وأثـبـتت عـدم تـعـرّض
أي شـــرطي أو مــبــنـى عــبــر شــوارع
الــعـاصــمـة إلى الــتـخــريب من طـرف
تـظاهـرين وهو مـا يؤكـد الطـبيـعة ا
الـســلـمـيـة لـلـمــظـاهـرة فـقـد جـاء في
جلـنة الـقـوان بـاجلـمعـيـة الوطـنـية
الفـرنسـية التي كـلفت بـالتـحقيق في

حـيـثــيـات األحـداث بـرئـاسـة الـنـائب
”سيـنار سـاماريل ”يوم  09نوفـمبر
 1961وللـتحـقيق في احلـقائق التي
أوردتـها بـعض الـصـحف الـفرنـسـية
حول األسـاليب غـير اإلنـسانـية التي
مـــارســــهـــا رجــــال الـــشـــرطــــة عـــلى
ــظــاهـرات ــقــبــوض عـلــيــهم في ا ا
ـا جـاء في بـعض الـصحف: وهـذا 
ــقــر الـــشــرطــة ” "أثــنـــاء زيــارتــنـــا 
بفـانسان  ”يوم  06نوفـمـبر وجـدنا
تــنــاقــضـاً بــ الــســجالت اخلــاصـة
قـبـوض علـيهم في بـتحـديد هـويـة ا
ظـاهـرات  بـوجود  1710شخص ا
ــسـلــمــ (إشـارة إلى فــرنــسي من ا
) وب العـدد الذي قدمه اجلزائريـ
صلحة وهو ما يدفعنا إلى رؤساء ا
طــرح اسـتــفـهــام حـول مــصـيـر 210

منهم.
شــهــادات فـــرنــســيــة تـــؤكّــد جــرائم
الــشـرطـة الــفـرنــسـيـة ورمــيـهـا 120

جزائرياً في نهر الس
ويـــكــــفي ان نــــســـجـل الـــشــــهـــادات
الــفــرنــســيــة الـــتي تــقــرّ بــفــضــاعــة
ـة الـتـي اقـتـرفــتـهـا الــشـرطـة اجلــر

الفرنسية ومنها:
1- أصدر حوالي  300مثـقـفا بـيـانا
يـدين بـشــدة اجلـرائم الـبـشـعـة الـتي
ارتكبتها جمهورية ديغول اخلامسة
بــقــيــادة مــوريس بــابــون ومـن بـ
وقع على هذا البـيان الفيلسوف ا
ـــعــروف  ”جـــان بــول الـــفـــرنـــسي ا
سـارتر  ”و  ”سـيـمـون دو بـوفـوار”
ـذبــحـة مــبـاشـرة الــذي صـدر بــعـد ا

والـــــــذي جــــــاء
فــــــيـه: "عــــــبّـــــر
اجلــــزائـــريـــون
بـــــكـل كـــــرامــــة
وشــجـــاعــة عن
مـــواقــــفـــهم من
خالل مـظــاهـرة
نـــظــمـــوهــا في
 17أكـــــتــــوبــــر

1961
احتـجاجـا على
أعــمـــال الــقــمع
تـزايد ضدهم ا
ُسلط عليهم وا
من طــرف قـوى
األمــــــــــــــــــــــــــــــن
الــفــرنــســيــة…
هــــــــــــــــــــــــــــاهــم
اجلــــزائـــريـــون
ــــــوتـــــون من
جـديـد ال لـشيء
إال ألنـــــــــــــــــــهـم

يريدون أن يعيشوا أحرارا …"
"فإنّه ليس كافٍ علينا االقتصار على
عـنوية بل عـلينا أن االحتجـاجات ا
نــدعــو جــمـيـع األحـزاب والــهــيــئـات
قـراطية – نـظمات الـد النـقابيـة وا
لـــيس فـــقط الإلحلـــاح عـــلى االلـــغــاء
ُــشــرّفـة الــفــوري لإلجــراءات غــيــر ا
ُتخذة ضد اجلزائري والعنصرية ا
ـعلـقـة بفـرض حـظر الـتـجول- بل وا

يـجب عـلــيـنـا أن نـبـدي تـضـامـنـا مع
ــهـــاجــرين اجلـــزائــريــ الــعــمـــال ا
بصـورة فعّـالة. وقـد القى هذا الـبيان
ردّا واســـعـــا في فـــرنـــســا مـن طــرف
ــكـتب الــصــحف الـفــرنـســيــة وكـذا ا
الـــســـيـــاسي لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعي
الفرنسي الذين سـاندوا ووقفوا ضد

الــطــبــقــة الــعــامــلــة اجلــزائــريــة في
فرنسا.

نتم 2- ما أقرّه عدد من الشـرطة ا
إلى التـيار اجلـمهـوري في شهـادتهم
الـتـاريـخـيـة الـتي تـؤكـد عـلى الـفـعل
اإلجــرامـي الــذي مــارســته الــشــرطــة
الفرنسية بأمر من قيادتهم وبتوجيه

من السلطات السياسية.
3- ما أكـده بعض الـفرنـسيـ الذين
شــاهــدوا األحــداث عن كــثب ومــنـهم
اخملـرج السـيـنـمائي الـشـهـير  ”جاك
باجنيل-  ”jak- panjelالذي قال: "
بـالفـعل ذهـبتُ وشـاهدت…مـظـاهرات
سلـميـة ال تكـسيـر لزجـاج النـوافذ و
احملالت وال حتطـيم لـلسـيارات…غـير
أنــهـا قــوبــلت بـقــمع وحــشي جتـاوز
حــتى الــصالحــيــات الـتـي يـخــولــهـا

القانون في هذه األحداث.
4- مـــا جــاء عـــلى لــســـان الــصــحف
الفـرنسـية التي عـبّرت عن اسـتيـائها
من الــنـــتــائج الــتـي انــتــهـت إلــيــهــا
ــظــاهــرات وأكــدت بـعـض احلـاالت ا
الـتي تُـورّط الــشـرطـة الـفـرنـسـيـة في
قــتل وتــعـذيب اجلــزائـريــ ومـنــهـا
”- “lipera-صحيفة “الليبيراسيون
 ” tionالصـادرة بتاريخ  19أكتـوبر
 1961والــتـــطــرحت عــدة تــســاؤالت
حول حـاالت الـقتل الـتي تـعرّض لـها
ـظـاهرات من اجلـزائريـون في هـذه ا

خالل: 
"هل صـحــيح بـان  120جـزائــريـاً قـد

البـوليس الفـرنسي خالل مـحاولـتها
تظـاهرين. كـما أكـد اينودي تفـريق ا
مؤلف كتاب “مشـاهد حـرب اجلزائر
في فـرنـسـا ”أن الـشــرطـة جلـأت إلى
الـتـعـذيـب عـلى نـطـاق واسع في حق

. تظاهرين اجلزائري ا
وكــان الـــقـــمع غـــايـــة في الـــضــراوة
ــــؤرخـــ والــــوحـــشــــيــــة حــــسب ا
الــبــريــطــانــيــ جـيـم هـاوس ونــيل
ماكمـاستر الـلذين وصفـا ما تعرض
له اجلــزائــريــون يــوم  17أكــتــوبــر/
تـــــشـــــريـن األول في كـــــتـــــابـــــهـــــمــــا
"اجلــزائــريــون اجلــمــهــوريــة ورعب
ظاهرة في الدولة" بأنه "أعنف قمع 
أوروبــــا الــــغــــربــــيــــة في الــــتــــاريخ

عاصر". ا
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كــمــا أن الــفــرنــســيــ من جــانــبــهم
خـلـدوا مـجازر  17أكـتـوبر  1961اذ
وضعـوا لوحـة كـبيـرة على جـسر في
سـان مـيــشـال وكـتب فـيـهـا “من هـنا
كانت تـرمي الشـرطة اجلـزائري في
نـهـر السـ في  17أكـتـوبـر ”1961
وقد تـعرضت هذه الـلوحـة للـتخريب
من طـــرف غالة االســتـــعــمــار إال أنه
أعــيـد تـثــبـيـتــهـا وهي الـيــوم قـائـمـة
وشــاهــدة عـلـى جـرائـم فـرنــســا ضـد

. اجلزائري
ولم يــحـــاسب الــقـــضــاء الــفـــرنــسي
الـــســـفّــأح عـــلـى قـــتل اجلـــزائـــريــ
وسَـجَنَه  10سنـوات إلرسـاله يـهوداً

فرنسي إلى معسكرات النازية!
للـتذكـيـر لم يوجه الـقضـاء الفـرنسي
أيّ إدانــــة حملـــافـظ شـــرطــــة بـــاريس
الــــســــابق مــــوريـس بــــابــــون حـــول
بـاشـرة في مقـتل أكـثر مـسؤولـيـته ا
 300جــزائــري خالل مــظــاهـرات 17
أكتـوبر-تـشرين الثـاني وتوفي دون
مـثـوله أمـام الـقضـاء رغم أنـه قضى
ـدة عــشـر سـنـوات عــقـوبـة الـســجن 
لضلوعه في نقل يـهود فرنسي إلى
مـــعـــســكـــرات نـــازيـــة خـالل احلــرب
يـة الثانـية عـندما كـان محـافظا العـا

لشرطة مدينة بوردو.
# مجـلس الشيـوخ الفـرنسي يـعترف

ة بعد  30سنة ! باجلر
وبــــعــــد حــــوالي ثالثــــ ســــنــــة من
احلــادثــة اعـتــرف مــجـلس الــشــيـوخ
الــفـرنــسي في نصّ تــشــريـعي ســنـة
 1998بـكـون مـظـاهـرات  17أكـتـوبر
 1961انــتــهت بــقـمــعـهــا بــوحـشــيـة
ــقــررات الـدراســيـة. وإدراجــهـا في ا
ا يدل على هذا ان دل على شيء فـإ
أن فـرنـسـا تـعي جـيـدا مـسـؤولـيـتـهـا
جتـــاه مــا اقــتــرفـــته من جــرائم وان
كن أن تـنساه تقـادم بهـا الزمـان ال 
ذاكــرة الــشــعــوب كــمــا أن اعــتــراف
ــة هــو إدانــة فــرنــســا بــهــذه اجلــر

رَفَعَتها على نفسها بنفسها.

ـفهـوم الفـلسفي يقـول سقـراط احلياة بال تـساؤالت ال تـستـحق العـيش وهذا ا
لـلـحـياة الـذي يـنـطـلق من مـفـهـوم البـحث عن احلـقـيـقـة والـتي سـعي من ورائـها
سقـراط جاهدا لنبذ الرذيلة عند الناس فكان ثمن ذلك ان يشرب كأسا من نبتة
سـمومة ليـموت مسـموما.. تـساوالت سقـراط لتالمذته  ومن بـينهم الشـوكران ا
قـاد وشاة النـاس الكارهـون للحـقيـقة إلى إتهـامه ب (افساد الـشباب) افالطون
ـيالد..  ومـنذ ذلك فاحلـقـيـقة وحـدهـا دفـعت بـحـياة سـقـراط  سـنة 499 قـبل  ا
الـوقت ظـلت قـرابـ احلـقـيـقـة  هي الـتـي تـسـري احـكـامـهـا عـلى الـبـشـريـة عـلى
ـقامـات ومـواقعـهم من رسل  انبـيـاء حكـماء مـلـوك وبسـطاء الـناس مـخـتلف ا
كلـهم لم يتـم إستـثنـائـهم  من ذلك اال ما نـدر من الـذين اعانـتهم الـقـدرة اإللهـية
لنـشر وإبالغ الناس بـاحلقيـقة..  هذه هي حقـيقة الصـراع  القائم عـلى مستوى
ـمتثل لـلقيـم العلـيا كالـنبل والفـضيلـة لطرد الـشرور الداخـلية الوجود الـبشري ا
ـساواة في  حـيـاة الـنـاس..  وما في نـفـوس الـبشـر وإظـهـار الـطـيبـة والـعـدل وا
ا كـانت علـيه في االزمنة الـغابـرة فدعاة حياتـنا الـتي نعـيشهـا اليـوم إال اشبه 
ـظـلومـ الـذين  يتـجـرعون اخلـيـر واحلق والفـضـيلـة الـتي تـستـهـدف إنصـاف ا
وت في تـعـامـلهم تـعـاملـهم مع الـواقع الـذي يسـود فـيه الـظلم والـفـساد سـمـوم ا
واالستـبداد ومصادرة حـقوق البالد والـعباد ..  ومـا إنتفاضـة سقراطـيو الناس
ـا يــقـوم به الـنــاس الـيـوم فـي ثـورتـهم في ذلك الـزمن الــغـابــر إال هي إنـعـكــاس 
التشـرينـية ضد الـفسـاد  التي دخـلت سنتـها الـثانـية فمـا اشبه الـيوم باألمس
فـسـقراطـيـو إنـتفـاضـة تشـرين مـصـرون على وضع لـوائح احلـقـيقـة عـلى أسوار
بغـداد ومنافذها والتي مـفادها القضـاء على الفساد والـفاسدين واحلفاظ على
الـوطن من الـضـيـاع والـتـصـدي حلـالـة الــتـشـظي الـتي يـعـيـشـهـا في ظل الـدولـة
ـانيون  مـنقسمـون على حقـيقتهم في ـقابل جتد ساسـسة وبر والالدولة.. وفي ا
جني ثـمار السلطـة والوصول الي أعلى مـراكز السلـطة وهي غايتـهم ووسيلتهم
ـر الـذي يعـيشـه النـاس وتتـسـيده كل الـتي يـتشـبـثون بـهـا على حـسـاب الواقع ا
انـواع الـرذيـلـة والــفـوضي وانـعـدام االمن واالســتـقـرار لـتـظـل  مـعـادلـة احلـيـاة
مـشـروطــة بـوجــود الـذات اخلـيــرة واالزدهـار وحتــقـيق االمن الــذي يـحــفظ بـقـاء
ـا يـظل النـاس يـتسـآلون في اإلنـسـان وضمـان حفـظ كرامـته ومسـتـقبـله..  ولـطا
الـبـحث عن االجـوبـة احملـيـرة ومـفادهـا كـيـفـيـة حتـفـيـز الـذات اخلـيـرة في نـفوس
ـشهـد اختل الـتـوازن في معـادلة يـصعب فك النـاس لتـحقـيق ذلك وأمـام هذا ا
طالسـمــهـا في مـشــهـد حـيـاتي يــومي مـتـداخل وفــيه تـبـدلت
العـنـاوين واالسمـاء وكـثـرت فيه الـتـسآؤالت لـكن يـصعب
اإلجــابـة عــلـيــهـا غــيـر أن ســقـراط قــال: إني ذاهب إلى
أيـهـا الـرب. وأنـتـم ذاهـبـون لـلـحــيـاة فـمـاذا نــحن نـقـول

السادة?..

(من شهداء مذبحة  17أكتوبر 1961
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كن سـنة وينساه (اللي مـضيع ذهب بسوك الـذهب يلكاه واللـي مفارك محب 
بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلكاه ??) 

ـقطـوعة الـغـنائـية اجلـمـيلـة للـفـنان الـعراقي  سـعدون أذا بـدأنـا حديـثنـا بـهذه ا
جابـر التـي فتح من خاللـهـا جرحـاً عمـيـقاً ظل يـراود الـذاكرة اجلـمعـيـة لعـقود
ــة و"فــوبـيــا الــضــيــاع" الــوشـيـك  لـوطـن مـزقــته حــامالً فـي طـيــاته غــصــة مــؤ
الـسـيـاسـات الـعـابــثـة وتـوالت عـلـيه اخلـطـوب والـرزايـا اجلـسـام جـراء تـطـاحن
ـتعـاقبة ال لـشيء سوى حتقـيق ذاتهـا وبناء إمـبراطوريـتها األحزاب وحـروبها ا
ـقـدر له أن يـكـون قـائـداً عـلى اجلـمـاجم   رض بـحـوافـرهـا صـدر وطن كـان ا
ـا حمل ب جنـباته من تأريخ عـتيد وحضـارة عمقـها التأريخ لركب الـشعوب 
فال بــد أن نـكــون عــلى مــســتــوى احلــدث اجلــلل الــذي وصــلــنــا إلــيه.. أيــهـا
صـلحـون "الغـواصون" في بـحر الـتأريخ الـعتـيد والـباحثـون عن األوطان هال ا
أدلكم عـلى شيء ينجيكم ويعينكم في مسيرة البحث والتنقيب الطويلة هو  "أن
لم تعـيدوا ترميم مـنظومة الـقيم ترميـماً شامالً عبـر إجتماع قـوى عاقلة راشدة
ـطـيـة وتـسـتـبـدلـوا " في مـشـروع وطـني مـغـايـر عــابـر لـلـطـائـفـيـة الـسـيــاسـيـة 
اإلصالح" البـائسة بنـمطيات أخـرى تعتمـد الوالء للوطن فحـسب وتشرعوا إلى
إلغـاء كل الـوالءات اجلانـبيـة األخـرى التي سـتودي بـكم في حـالة الـتـشبث بـها
وتقولوا بحتمية الهدم ومن كمـا هو ماثل في غياهب مظلمة ليس لنهايـتها أمل 
وتـقـروا بـحـقـيـقـة مـفـادهـا أن ال طـائل من الـتـرقـيع وتـرمـيـم اخلراب ثم الـبـنـاء 
فال مقـاربات وال حلـول تلوح احلاصل لن تـر مبادراتـكم التـصحيـحية الـنور"  
في األفق الـسيـاسي وسط اسـتمـرار اخلـطاب احملـاصـصاتي ذاته لـدى الـكتل
ــبـادرة وركـوب مــوجـة االحــتـجـاجــات مـجـدداً  هــنـا واآلن ـتــأهـبــة خلـطف ا ا
الـتـمـاسـيح الـسـيـاسـية تـذرف الـدمـوع لـلـضـحك والـنـصب مـجـدداً علـى شعب
كان أن الشعب الزال مصدقاً لكذبة ستغرب  وصل مصـيره إلى النهايات وا
اإلصالح اجلـديــدة ومـا يـسـمى بــالـورقـة الـبــيـضـاء فـهي لــيـست أكـثـر من "ذر
واطن "ورقة التغـيير" احلقيقية والفاعلة أن قابل على ا با الرمـاد في العيون"  
عنى أن ال يعول كثيراً ثل الشعبي  ال يرجتي من "شـثاثة نثاثة" كما يتحدث ا
صدع لـيء بالسجال والـزعيق ا نقسم عـلى نفسه  وا ان العـراقي ا على الـبر
للـرؤوس والذي يـصـدق علـيه القـول "ضـجيـجاً سـيـاسيـاً "( ما أكـثـر الضـجيح
وقـلة احلجيج ) كـما يقال  وال نـعلم  صراحة من أين سـقط في قلبهم كل هذا
العـشق للـوطن والتـباكي عـلى قرب إنـهيـاره وهم كمن يـقتل الـقتـيل ويسـير في
ان هي ألـيست هذه القوى اجلـالسة اليوم حتت قـبة البر شيع  جنـازته مع ا
ــقـيــتـة  الــتي كــانت تـســمـيــهـا "الــتـوازن من سـارت عــلى نــهج احملـاصــصـة ا
السـياسي" ; وتـارة اإلسـتحـقاق اإلنـتخـابي وأنهـا الـضلـيعـة في دخول الـعراق
جراء تماديها في البحث عن مواطئ قدم تنفيذية  في دهاليز وظلمات حالكة ال
ددهـا والـيوم نـعـيش لظـاهـا لـدرجة أصـبـحت الدولـة عـاجزة عن دفع ال نهـايـة 
أقـول رواتب مــوظـفـيـهـا بل مـسـتـحــقـات مـوظـفـيـهـا الـتي
كــفـلـهــا الـقـانــون جـراء تـراكم الــفـسـاد والــفـشل وسـوء
أن أســتــمــرت الــنـــمــطــيــة ذاتــهـــا ســيــصــحــو اإلدارة 
الــــعــــراقــــيــــون عـــلـى "وهن" ولــــيس "وطـن" ..وأكـــتــــمل

الســـبات .
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ــواطن في دهــوك من اصــابـته بــكــورونـا.بـل هـو حــذر جــدا ان سـمع  يـخــاف ا
انـفجـار عـطـسة بـالـقـرب منه,او سعـال مـتـقطع يـصـادفه عـند فـرن اخلـبز او في
ــــواطـن الــــدهـــوكـي عن ســــبب خــــوفـه فــــســـيــــقــــول بال ســــيــــارة.وان ســــألت ا
اديـة ضعيفة.وال اسـتطيع شراء عالج لي ولـعائلتي ان اصبت تردد:امـكانياتي ا
سـتشفى,وهنـا سيـبتـسم ويقول:هـناك تـتجمع كل بـالفيـروس.تسـأله:اذن راجع ا
ـســحــات او عـدم احلــصـول عــلــيـهــا.مــاذا بـقي جــيـوش الــفـيــروس مع تــاخــر ا
للـمواطن?.بقي لـه اللجـوء الى اخملتـبرات االهلـية وهـنا سيـقول في حـسرة حترق
القـلب:كلفة التحـليل في اخملتبر االهلي هي  60الف ديـنار.ومع انقطاع الرواتب

او قلتها نكون امام فلم رعب حقيقي.
 انا اوجه سؤالي لوزارة الصحة في االقليم هل يعقل ما يحدث في دهوك?.وهل

هناك متابعة للواقع الصحي.ما اراقبه واراه هو شيء ال يبشر بخير ابدا.
ـلف كـورونـا هـو هــذا الـتـراخي في تـطـبـيق ــعـنـيـ  ـأخـذ عـلى ا  وقـد يـكـون ا
اجـراءات السالمة الـصحية,ومع هذا الـتراخي فتح االقلـيم باب احلياة الطـبيعية
دارس وكـأن الـفـيـروس انـتهى.فـهل يـعـقل ان تـصـبح دهـوك بؤرة والـسـيـاحـة وا
لـلـجـائــحـة وهي الـتي ســجـلت اصـابـة واحـدة ثـم بـدأت اعـداد االصـابـات تـزداد
ـخــاطـر هـذه ـواطـنــ  بــسـبب ضــعف اجـراءات حــكـومـة االقــلـيم في تــوعـيــة ا

اجلائحة.
ـصابـ انه رفض اجـراء مسـحـة الن كلـفتـهـا عالـيـة تصل الى  يروي لي احـد ا
صـاب وزوجته وابنته الصـغيرة لالصابة,واشتروا  60الف دينـار.تعرض هذا ا
الـدواء وهـو في غــصـة الن تـكـلــفـته مـرتـفــعـة ايـضـا.ومع كـل اتـصـال بـهم احس
ـأل صـوت الـزوجـة الـتي تـشـكـو من بـدء الـعـام الـدراسي في بـالـقـلق,واخلـوف 

خطوة يراها اجلميع بأنها غير مدروسة.
ـزيـد مـن  اخملـتـبـرات احلــكـومـيــة مع مـراقـبـة   كــان عـلى صـحــة االقـلـيم فــتح ا
ـنـاطق مـن خالل فـرق جــوالـة جتـري مــسـحـات اخملـتــبـرات االهــلـيـة,ومـتــابـعــة ا
راقبة. رض الذي انتشر بسرعة بسبب االهمال وضعف ا للمواطن لتطويق ا
ـصاب لم يـعلـموا السـلطة   دهـوك محـاصرة بـالوباء,وهنـاك اعداد كثـيرة من ا
ـــصــاب يــتــصــرف اخملــتـــصــة بــاصــابــتـــهم.ويــبــدأ اخلــطـــر من هــنــا.ذلك الن ا
بـحـريـة,ويـتـنـقل بال مـشـكـلـة.لـذا اقـول لـوزيـر صـحـة االقـلـيم
دهـوك تـرجتـف من اخلـوف.وبــدل ان نـتـحــدث عن سـبب
انتشـار اجلائحة علينـا بالتقليل من سعر تـكلفة التحليل
وتوزيـع الكمـامات وفـرضهـا على اجلمـيع في كل دوائر

االقليم.
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اجلنسية (ومن يدري ماذا أيضًا).
ــكن تـــعــيــ جــو في األســـاس  ال 
ـتـحدة ألنه بـايدن رئـيـسًا لـلـواليات ا
تـــعــرض لـــلــخــطـــر من قــبـل الــصــ
الــشـيــوعـيــة بـســبب تــصـرفــات ابـنه

هانتر.
يــجـب أن يــتــنــحى بـــايــدن عن كــونه
مـرشح  ? DNCويـجـب عـلى مــكـتب
التـحقيـقات الـفيـدرالي ووزارة العدل
ـة بـدء حتــقـيـقــات جـنـائـيــة في جـر

عائلة بايدن.
شـــــــــاهــــــــد  NaturalNews.comو
ـــــــــــزيــــــــــد مـن Brighteon.social 
األخـبـار الـعــاجـلـة طـوال نـهـايـة هـذا

األسبوع.
مخطط فـضيحـة جديدة لـهنتـر بايدن

رشح الرئاسي جو بايدن: إبن ا
# مالحظة: 

كـنك مـشاهـدة جـميع الـفـيديـوهات
قالة نفسها. السابقة على صفحة ا

قالة: # هذه ترجمة 
?EXCLUSIVE: Chinese
whistleblower reveals Hunter
Biden “sex tapes” contain
video of Joe Biden’s son sex-
ually ABUSING multiple un-

der-age Chinese teens
?by: Mike Adams

?Natural News- Saturday, Oc-
tober 17, 2020

=desktop
إلـــيـــكم الـــفـــيـــديـــو األصــــلي من بث

 .Ludeشاهد وشارك هذا الفيديو.
نسخة يوتيوب:

إصـــــــــــــــــــدار  .Brighteon إدراج
 Brighteonأيــــضًـــا فـي الـــقــــائـــمـــة
Face- وTwitter  السوداء بواسطة
 ? bookجلميع األسباب الواضحة.

?Brighteon.com/f7829f82-
261f-471f-9bcb-

3ecaaf478de1
وفي مــا يـلي رودي جــولــيـاني يــقـدم
أوصـافًـا إضـافــيـة حملـتـويـات مـحـرك

األقراص الثابتة:
الـصـ لـديـهـا خـطـة لـلـسـيـطرة عـلى

تحدة رئيس الواليات ا
ـــتـــلك هـــانـــتـــر بـــايـــدن هــذه ــاذا 
األشرطة اجلنسية اخلاصة باالعتداء
ــاذا أرسل احلــزب عــلى األطـــفــال? و
الـــشــيـــوعي الــصـــيــني نـــســخــة إلى

نانسي بيلوسي ودائرة العدل?
األمـر بـرمـته عــبـارة عن عـمـلـيـة عـلى
غرار عملية جيـفري إبشتاين أجراها
احلــزب الـــشــيــوعي الــصـــيــني عــلى
هانـتر بـايدن من أجل الـسيـطرة على
والـده جـو بـايــدن في حـالـة فـوز جـو
بايـدن بالرئـاسة. هـذا يعني أن إدارة
بــايــدن  اخــتـراقــهــا بـالــفــعل عــبـر
ابـتــزاز احلـزب الـشــيـوعي الــصـيـني
ـــتــــعـــلق بــــهـــذه األشــــرطـــة  CCPا

تـصور بـالـضـبط التـفـاصـيل الكـامـلة
"ألشرطـة اجلنس" هـانتـر بايـدن التي
ســتــصــدر. كــمــا هــو مــوضـح بــلــغـة
اندرين الصينية  قام هانتر بايدن ا
بـاالعـتـداء اجلـنـسي عـلى الـعديـد من
الـشبـاب الـصـيـنيـ  وشـارك بـشكل
ــــتــــكـــرر فــــعـــال فـي االغــــتـــصــــاب ا
للمراهق الصيني القاصرين. وكل
ــلك تــرامب ذلك عـــلى الــفــيــديـــو. و
وجـوليـاني وآخـرين مـلـفات الـفـيـديو

اآلن.
?https://www.youtube.com/

watch?v=8bXgULtz6cI&app

لقد انتشـرت هذه القصة بـشكل كبير
على موقع  Brighteon.socialوهو
مـوجــز إخـبـاري جـديــد غـيـر خـاضع
للرقـابة  يـضم اآلن أكثر من 10000

عضو ويتزايد كل ساعة:

?Health Rang-
er@HealthRanger@brighteo

n.social
?Follow

?MORE DETAILS: The Eng-
lish translation of this Chi-
nese video isn't exactly por-
traying the FULL DETAILS
of the Hunter Biden "sex
tapes" that are coming out.
As explained in Mandarin
Chinese, Hunter Biden SEX-
UALLY ABUSED multiple
Chinese youth, effectively en-
gaging in REPEATED RAPE
of under-age Chinese teens.
And it's all on video. And
Trump, Giuliani and others
all have the video files now. 
?https://www.youtube.com/

watch?v=8bXgULtz6cI&app
=desktop

مــزيــد من الـــتــفـــاصــيل: الــتـــرجــمــة
اإلجنليـزية لـهذا الفـيديو الـصيني ال

 Big Techتــــراقب الــــصـــحــــفـــيـــ
ــــســـتــــقــــلـــ الــــذين يــــنـــتــــقـــدون ا

. قراطي الد
Lude’s" الــتــرجــمــة اإلجنــلــيــزيـة لـ
وضـحـة في الفـيـديو  "Broadcastا
أدناه لـيست صـحيـحة تـمامًـا  حيث
تـصـف فـقط مـقـاطـع الـفـيـديــو بـأنـهـا
"أشرطة جنـسية" و "أشـرطة بيدو أي
أشــرطـة اشــتــهـاء أطــفــال". ولـكن في
قطع  3:19من الفيديـو الذي يظهر ا
أدنـــاه  يــســـتــخــدم  Ludeبــالـــفــعل
كــلــمــات صــيــنــيــة تــصـف "االعــتـداء
ـصـور في مـقاطع فـيـديو اجلـنسي" ا

هنتر بايدن.
بعد بـضع ثوانٍ  عـند عالمة ? 3:32
يـصف لـود األفـعال اجلـنـسـيـة بـأنـها

"إســــاءة بـــالـــغــــة" لألطـــفـــال  إذا 
االسـتــشــهــاد بــتــرجــمــة إجنــلــيــزيـة
صـــحـــيـــحــــة. هـــذا يـــعـــنـي الـــعـــنف
واالغــتــصــاب  ويــؤكــد أن ضــحــايــا
ارسـات هانـتر بـايدن اجلـنسـية لم

يوافقوا.
بـعـبـارة أخــرى  ال تـتـعـلق مـحـركـات
األقــراص الــصــلــبــة لــهــنــتــر بــايــدن
بـــاجلـــنس فـــقط. هـي حـــول الــعـــنف
واالعتـداء اجلـنـسي على الـقـاصرين.
ولدى احلـزب الشـيـوعي الصـيني كل
هــذه الــفــيـديــوهــات (وأكــثــر) والـتي
ــكـن اســتــخــدامــهــا كــابــتــزاز ضـد

رئاسة بايدن.
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لـديـنـا أخـبار عـاجـلـة حـصـريـة تـغـيّر
مسار االنتـخابات األمريكـية القادمة.
ـانـدرين نــظـرًا ألنـنــا نـتـحــدث لـغــة ا
الــصـيـنــيـة  فــقـد تـمــكـنــا من سـمـاع
ـا هـو الـوصف الـصـيــني الـصـحـيح 
مـــوجــود عـــلى مـــحــركـــات األقــراص
Hunter Biden الثابتة لهنتر بايدن
ــرشح الــرئــاسي جــو بــايـدن) )إبن ا
والتي  تـسلـيمـها إلى وزارة الـعدل
ورودي جـولـيانـي. من هـذه األقراص
الصلـبة  حـصلت صحـيفة نـيويورك
بـــــوسـت عـــــلـى رســـــائـل الـــــبـــــريـــــد
اإللكتروني اخلاصة بـهنتر بايدن في
مـقـالـة مـفـجـعـة نـشـرهـا هـذا الـنـاشـر

مؤخرًا.
ـــــــكن لـ  Natural Newsأن اآلن  
تكشف حصريًا أن مقاطع فيديوهنتر
بـايــدن حتـتـوي عــلى مـقـاطـع فـيـديـو
مـتـعددة الـتـقـطت لـهنـتـر بـايـدن وهو
يــتـورط في إســاءة جـنــسـيــة شـديـدة
لـلـمـراهـقـ الـصـيـنـيـ الـقاصـرين 
وأن هـــنــاك الــعــديــد مـن الــضــحــايــا
اخملــتـلــفــ الـذيـن  الـتــقــاطـهم في
Natural مـقـاطع الـفـيـديـو.  حـظـر
Facebook تـمـامًـا بـواسـطةNews 
و  ? Twitterتــمــامًــا كــمــا  حــظـر
NY Post صحيـفة نيـويورك بوست
هنتر بايدن ?ألن شـركـات لـتكـنـولـوجـيـا الـكـبرى

أُلـقي عــلـيـهم الـقــبض هـذا األسـبـوع
وأُلـــقـي بــهم في نـــهــر الـــســ ? هل
صحـيح أنّ عـددا مـن اجلزائـري قد
ّ شنقهم مؤخرا في غابات الناحية
الـباريـسـية ? هـل حقـيـقة أن كل لـيـلة
يخـتفـي جزائـريون دون ان جنـد لهم
وجلثثهم أثرا في العيادات الصحية
او مراكز الـشرطة أو

السجون ?
صــــحف فـــرنـــســـيـــة
تــــــــــــــــؤكـــــــــــــــد رمـي
اجلــــــزائــــــريــــــ في
الــــنــــهــــر وغــــرقــــهم
وحـرق جــثــثـهم  30
جـزائـريـا غـرق منـهم

15 !
وكــتـبت صــحـيــفـة ”
فرانس لسوار ” – ”
le soir-France ”
الـــــــصــــــادرة في 17
اكـــــــتــــــــوبـــــــر1961
تقول: ”يوم األربعاء
 18أكـــتـــوبـــر كـــانت
الـسـاعة  23:00ليال
بـــالــقــرب مـن جــســر
الــنــصـر حــوالي 30
جـزائـري  جـمعـهم
وضربهم ثم إلقاؤهم
في نــهــر الــســ من
أعلى اجلسر من طرف أفراد الشرطة

… غرق منهم  15شخص.
“l’humanité ” وجــاءت صــحــيــفـة
الصادرة في  18أكتوبر  1961مقال
مطـوّل جـاء فيـها : ”في ليـلـة واحدة
ّ اغـتـيـال في شـارع ( شـان ديــني ) 
 30جزائـريا بـرمـيهم في نـهر الـس
ّ جرح بعد عـمليـات تعذيب بـشعة. 
الـعـديـد من اجلـزائـريـ وقـذفـهم في
نـهر الـسـ أو تـركهـم جرحى …وفي
غـــابــات  ”فــانـــســان  ”في الـــدائــرة
الباريـسية الـثامنـة عشر قـام أعضاء
ــتـخــصـصــة لـلــشـرطـة مـن الـفــرقـة ا
بـــأعـــمـــال تـــعـــذيب وحـــشـــيـــة ضـــد
اجلـزائـريـ وإلـقـاء الـبـنـزين عـليـهم

وإشعال النار فيهم"
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وسـبق للـمـؤرخ الـفرنـسي جـون لوك
اينـودي أن أكـد أنّ سجالت مـصلـحة
الـطب الــشـرعي ال تـشــيـر إلى وجـود
قــتـلى خـالل مـظــاهـرة  17أكـتــوبـر-
تـشرين األول 1961  وهـو ما أرادته
الشرطة الفرنسية لكنه أطلق وصف
ـة ضـدّ اإلنـسـانـية ”عـلى ما “اجلـر
حـــدث فـي ذلك الــــيــــوم. جــــون لـــوك
إيــنــودي تــطــرق إلى مــوضــوع رمي
جثث اجلـزائريـ في نهـر الس في
ّ العاصـمة بـاريس سواء من الذين 
اعتـقالـهم في مـقرّ الـشرطـة أو أولئك
الــــذين كــــانـــوا يــــفــــرون من بــــطش متظاهرون جزائريون مُحتجزون وأمامهم جثث رفاقهم على األرض

ضرب متظاهر جزائري
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نساء من االعظمية يتحدثن مع علي اخلالدي
ـنـاقـب الـنــبـويـة ــوشـحــات وا لــقـراءة ا

ناسبة) . الشريفة عرفاناً بهذه ا
من جـهـتـهــا قـالت احلـاجـة أم حـسن من
قدسـة :(تقـليد اهالي مـدينـة الكاظـميـة ا
سـنـوي هو ان اقـوم بـزيـارة مـرقـد األمام
األعــــظم (رض)انــــا واوالدي وبــــنــــاتي 
لــنــشــارك اخــواتــنـــا ابــنــاء األعــظــمــيــة
أحتفالهـم الطيب في ذكرى نبـينا الكر
محمـد (ص)والتـمسنـا من األكارم اهالي
األعــظــمــيــة  كــرمــهـم وتــقــد وجــبـات
الطعام واحللوى والعصائر  وحتى في
بـيوتـهم فـتـحـوا ابوابـهـا لـعمـوم الـناس
ألجل الـراحـة وتـنـاول الـطـعـام والـشاي)
ــــواطن ابـــو جـــعـــفـــر من أهـــالي .امـــا ا
محـافـظة واسط قـال (انـا واسرتي نـقوم
بـزيارة جـامع ابي حـنيـفـة في األعظـمـية
في مــنــاســبــة والدة رســول اإلنــســانــيـة
الــــنــــبي مــــحــــمــــد (ص)  كل عــــام 
نـاسبة ونشاركـهم افراحهم بـهذه ا

الطيبة) .
فـريق عــمل بـرنــامج (كالم الـنـاس)
تألـف من :األعداد والـتـقـد : علي
مـديــر تـصـويــر ومـخـرج اخلـالــدي
التـصوير : ميـداني: عمـراجلابـري
ـتـابـعـة : ا ـنـصـوري  مـصـطـفـى ا
سعدون اجلابري واألشراف العام

: األعالمي فراس السراي.
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ـاضي في مـكـتـبة الـكـاتـبـة االردنـيـة احتـفت االربـعـاء ا
عبـد احلميد شومان العامة ضمن برنامج (قراءات في

رام) عبر تطبيق (زووم). كتبة) بتوقيع رواية (ا ا

 ŸULA « ÂöÝ

الـصـحـفي الــعـراقي يـعـكف مع
ي عبدالستار عز الدين االكاد
الـراوي عــلى تـألــيف مـوســوعـة
عن الــشـــاعــر حـــمــيــد ســـعــيــد
ــنـاســبـة بـلــوغه الـثــمـانـ من

قبل. العمر العام ا
 …Ëd  qOŽULÝ«
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طـرب االردني فاز عـن أغنـية (تـاريخك كـتاب)كـلمات ا
أحـمــد الــفـاعــوري وأحلـان حــا مــنـصــور بـجــائـزة
وسيقى أفضل أغـنية مـتكاملـة في مهرجـان األغنيـة وا

اضي في عمان. الذي اختتمت فعالياته األربعاء ا
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ـــمــــثل شــــون كــــونــــري الـــذي أدى أن ا
شخـصيـة جيـمس بونـد الشـهيـرة توفي
ـمثل عن عمـر ينـاهز 90 عامـا.واشتـهر ا
االســكـتـلــنـدي من جتـســيـده لـشــخـصـيـة
الــعــمـيـل الـســري الــبـريــطــاني "جــيـمس
بـــونـــد" كـــونه أول من جـــلب الـــدور إلى
الـــشــاشـــة الــكـــبــيـــرة وشــارك في 7 من
أفالمه.وتــــوفي كــــونــــري بـــ عــــشــــيـــة
وضـحاهـا أثـناء نـومه أثـنـاء وجوده في
جــزر الـبــاهـامــا وكــان مـريــضـا لــبـعض
الــوقت. وامــتـدت مــسـيــرته الـتــمـثــيـلــيـة
لـــعـــقــود مـن الــزمـن وشــمـــلت جـــوائــزه
الــعــديــدة "أوســكــار" وجــائــزتي "بــافــتـا"
وثالث جـوائـز "غــولـدن غـلـوب".تـضـمـنت
مــســيــرة كــونــري أفالم شــهــيـرة وكــانت
جـائزة أوسـكـار الوحـيـدة التي نـالـها في
مــشــواره الـفــني فـي عـام 1988 عــنــدمـا
ـثل مـسـاعد حـصل عـلى جائـزة أفـضل 
عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم(ذا ان
ـلــكـة إلـيــزابـيث تــوجـابــلـز) .ومــنـحـتـه ا
الثـانيـة مـلكـة بريـطانـيا لـقب (فارس) في
عـــام 2000. وفـي شـــهــــر آب من الــــعـــام

. اجلاري احتفل بعيد ميالده التسع
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أعـلــنت وسـائل إعـالم بـريـطــانـيـة امس
الــســبـت عن وفــاة شــون كــونــري بــطل
أفالم جــيــمس بــونـد الــشــهـيــرة.وذكـرت
هيـئة اإلذاعـة البـريطانـية (بي بي سي)
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ـــشــــاهــــيـــر خالل عــــلى اطـالالت ا
فـعالـيات مـهرجـان اجلونـة وقالت
ـــــوقع الـــــفـن ان (وجــــود وفـــــقـــــا 
اطالالت وريـد كـاربت مـتـواجـد في
الـعــالم كـله ويـحـدث في كل مـكـان
ان يكـون هناك تـنوع في الفـسات
واذواقها) ولـفتت الى ان (اجلونة
الـســيــنـمــائي هــذا الــعـام به افالم
مختارة بعنايـة وندوات سينمائية

جيدة).
ـطـربـة الـلـبـنـانـية الـى ذلك شـرت ا
إلـيـسـا صـورة لـهــا في صـفـحـتـهـا
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
اإلجتـماعي بـدت فيهـا على الـبحر
تـستـمـتع بأشـعـة الشـمس.وارتدت
إلــيــســا مالبـس صــيــفــيــة بــألـوان
زهرية فرحة وشعرها منسدالً على
ظهـر طبيعي كتفـيها كمـا وبدت 

دون مـاكــيــاج أو إضــافــات.أرفـقت
إلـيـسا الـصورة بـتـعلـيق قـالت فيه
(يوم جميل لكم جميعاً) وقد نالت
هــذه الــصـورة إعــجــاب كــبــيـر من
متـابعيـها إذ إعتـبر البـعض منهم
أن ظـهورهـا جذاب ورؤيـتهـا راحة

نفسية.
واحـتـفــلت إلـيـسـا بــعـيـد مـيالدهـا
ـاضي وعايـدها الـكثـير الـثالثاء ا
مـن احملـــبـــ من الـــوسـط الـــفـــني

وخارجه.
عــلى صـــعــيــد آخـــر  فــاز الـــفــيــلم
ــــصـــــري الــــروائي الــــقــــصــــيــــر ا
(ســــتــــاشــــر..  أخــــشى أن أنــــسى
وجـهك) بـالـسـعـفـة الـذهـبـيـة ضمن
مـهـرجـان كـان السـيـنـمـائي الدولي
لـلـمـخـرج سـامح عالء. هـذا الـفـيلم
مــدته  15دقــيــقــة وتــدور أحــداثــة

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أثارت
جنـــمـــة تــلـــفــزبـــون الــواقـع بــاريس
هــيــلــتــون اجلــدل حــول ارتــبــاطــهــا
الـرســمي وخـطـوبـتــهـا بـعـد صـورة
نشرتـها لهمـا على حسـابها اخلاص
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجتماعي.وظـهرت في الصورة الى
جـانب حبـيـبـها كـارتـر ريوم ويـقـفان
أمــام صـورة قــلــعـة ديــزني الــورديـة
الشـهيـرة واخـتارت بـاريس جللـسة
التصوير هذه  فـستانا أسود اللون
من الـدانــتـيل أمـا هــو فـارتـدى بـدلـة
ثـير رسـميـة بالـلـون الكـحـلي. لكـن ا
لـــلــجــدل هــو تــعــلـــيق بــاريس عــلى
الـصــورة والـذي جــاء كـمـا يــلي)لـقـد
عاشا في سـعادة دائمـة مثل النـهاية
الــســـعــيــدة لـــلــقـــصص اخلــيـــالــيــة
ـعـروفـة عـلى شـاشـة ديـزني). عـلى ا
ـمثل الـبريـطاني صعـيد آخـر عـايد ا

أورالنـــــدو بــــلــــوم
خـطـيـبـته الـفـنـانة
االمــيــركــيــة كــاتي
بيري بـصورة لـهما
مـن أمـــام مــــنـــطــــقـــة
ــنـاســبـة األهــرامـات 

مــيـالدهــا الـ36 الى جــانب
مجمـوعة من الـصور االخرى من

فترات مـختلـفة من عالقتـهما وكتب:
(عــيـد مــيالد سـعــيـد حــبـيــبـتي .. أه
لـالمـــاكن الـــتي ســـنـــزورهـــا بـــعـــد).
وســرعـان مــا قــدم عـدد مـن الـنــجـوم
ـعـايـدة لــكـاتي مــثل نـيـكي رسـائـل ا
ميـناج وكـريس جـينـر.وكان  بـلوم و
بــيـري زارا مــنـطــقـة األهــرامـات في
ـــاضي مــــثل هــــذه األيـــام الـــعــــام ا
ونشرا وقتـها العـديد من الصور من
مــصــر وخـــصــوصــا االثــارات الــتي

انبهرا بها.

الكـاتب السـوري صدرت له مؤخـرا عن الهيـئة العـربية
للكتاب رواية (رعشة شغف) تقع في  184صفحة من

توسط. القطع ا

اضي وت االربـعاء ا غـربي الرائد غـيبه ا التـشكيـلي ا
في أحد مـستـشفـيات الـعاصـمة الـفرنـسية بـاريس اثر
اصابته بفايروس كورونا وهو من مواليد مدينة أصيلة

غربية عام 1936. ا

استـاذ نظـم السـيـطرة والـكـهربـاء في جـامعـة الـزيتـونة
االردنيـة يحل ضيـفا على قـناة (الشـرقية) مـساء اليوم
االحــد ضـمـن بـرنــامج (اطـراف احلــديث) الـذي يــعـده

ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.

طـرب العـراقي صدر له عـمل جديـد بعـنوان(عـراقنا) ا
أحلان الـساهر توزيع كلـمات الشـاعر كر الـعراقي 

ميشال فاضل.
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فـكر العراقي االسالمي تلقى التـعازي بوفاة شقيقته ا
سـائلـ الله تـعالى من االوساط الـعلـميـة واالجتـماعـية

ان يسكنها فسيح جناته.

باريس هلتون

ـمــثــلّــة إلى ســنـوات من وتــطــرّقت ا
الــعـنـف اجلـســدي والــنـفــسي وهي

{ لـنـدن (أ ف ب) - يـصـدر الـقـضـاء
البريطاني حكمه االثن في الدعوى
الــــتي رفــــعــــهــــا جـــــوني ديب ضــــدّ
صحيـفة ذي صن الـبريطـانية بـعدما
ـمـثـلـة اتـهــمـته بـتـعـنـيف طـلــيـقـته ا
األمــيـركــيـة آمــبـيــر هـيــرد.وسـيــتـلـو
الـــقـــاضي أنـــدرو نــــيـــكـــول حـــكـــمه
بــالـفـيــديـو عــنـد الـســاعـة الــعـاشـرة
بتـوقـيت غريـنـيتش.وقـد تـعرّف ديب
عـلى آمبـيـر هـيرد خالل تـصـوير ذي
رام داياري في العام 2011 وتزوّجا
في شباط 2015 في لوس أجنـلوس
وتطلقـا في مطلع العام 2017 وسط
ضـــجّــــة إعالمـــيــــة كـــبــــيـــرة.وخالل
مــحـاكــمـة اســتـمــرّت ثالثـة أســابـيع
لـــقـــيـت صـــدى واســـعـــا في اإلعالم
تمـعّنت احملـكمـة العـليا فـي لندن في
احلـــيــاة الـــزوجـــيـــة لـــلــمـــمـــثّـــلــ

مستعرضة أدقّ تفاصيلها في بعض
األحيان. 

مـــزاعم نـــفـــاهــا جـــوني ديـب نــفـــيــا
ـمثّل األمـريـكي الـبالغ قـاطعـا.وأقـرّ ا

أنـه لم يـــتـــعـــرّض يـــومـــا أليّ امــرأة
بـالــضـرب وهـو مـا أكّــدته شـهـادات
خــطّـيــة من شــريـكــتـيـه الـســابـقــتـ
فانيسا بارادي ووينونا رايدر. وهو
يـقـول من جـهـته إن (هـيرد هـي التي

مارست العنف في حقّه).
وقد طـلب ديفـيـد شيـربورن مـحامي
ــمــثّل في مــرافــعــته من الــقــاضي ا
تـــــــبـــــــيـــــــيـض اسـم ديـب من هـــــــذه
االتـهـامات اخملـزيـة واخلـاطـئـة التي
دفــــعـــته إلى إقـــامـــة هـــذه الـــدعـــوى

األليمة.
أما هـيرد (34 عامـا) الـتي كانت من
الـــــشـــــــــــــهــــــود الـــــذيـن أدلــــــــــــوا
بـإفــاداتـهم في هـذه احملــاكـمـة فـهي
أبـقت عـلـى تـصـريـحـاتـهـا مـتـأسّـفـة
لـعرض تـفـاصيـل صادمـة وحـميـمـية
ألبعد حـدّمن حياتـها مع جوني ديب
أمــام الـقــضـاء ونــشــرهـا في الــعـالم

أجمع.
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ـسـتـقل لـبى رئـيس مــجـمـوعـة االعالم ا
االستـاذ سـعد الـبـزاز احتـيـاجات نـساء
االعــظــمـيــة بــعــد ان بـعــثن له سـالمـهن
ودعاءهن له بـالـتوفـيق الدائم اثـناء بث
مباشر لبرنـامج (كالم الناس) على قناة
اضـي من جامع (الـشرقـيـة) اخلـمـيس ا
اإلمام األعظم النـارة االحتفـاالت الكبرى
ـيمونـة لسيد الـكائنات بذكرى الوالدة ا
النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي
اقيمت وسط إجـراءات صحية إتـخذتها
الـدوائـر الـصـحـيـة في وزارة الـصـحـة 

ــرقـد اإلمـام األعـظم وكـذلك الــعـامـلـ 
(رض) في مدينة األعظـمية وحثهم على

التباعد األجتماعي ولبس الكمامات .
.وقــال مــقــدم الـبــرنــامج اإلعالمـي عـلي
اخلالدي لـ(الزمان)(خالل اللقاء مع عدد
مـن الــــســــيـــــدات في داخل جـــــامع أبي
حنـيفـة وحديـثهن عن تـطوع عـدد منهن
لــلــخـدمــة داخل اجلــامع  كــالـتــنــظـيف
ن لم يـــرتــديــهــا وتـــوزيع الــكــمـــامــات 
وتـوزيع الـطـعـام واحلـلـوى والـعـصـائـر
ـاء على ضـيـوف األعـظـميـة  تـلـقيت وا
(فـرحـة) عبـر اخملـرج يـزف فـيهـا مـكـرمة

من مكارم األستاذ سعـد البزاز ألخواتنا
ـتـطـوعات في وامـهاتـنـا من الـسـيدات ا
جامع اإلمام األعظم  حيث أبلغتهن بأن
األسـتاذ الـبـزاز يلـبي أحـتـياجـات نـساء
األعظمـية ويقـول أنتم أهلـنا واألعظـمية

بيتنا ويخصكم بالسالم ).
مـن جــانــبــهــا قــدمت الــســيــدة أم هــدى
(شكرهـا وتقـديرها لألسـتاذ الـبزاز على
ــة لــعــدد مـن نــســاء األعــظــمــيــة تــكــر
ـوصـول لطـاقم عمل بـرنامج ..والشـكر ا
كالم الــنـاس لـنـقــلـهم أحـتـفــالـيـة أهـالي
األعــظــمـيــة في الــذكــرى الـطــيــبـة والدة
رسـولنـا األعـظم مـحـمد

(ص) .
أمـــــا أم ســــــعــــــد (انـــــا
واخـواتـي وصـديــقـاتي
ـتــطـوعــات في خـدمـة ا
الـزائـرين نـشـكـر الـبزاز
وقناة الشرقية وكادرها
ــتـواجــد مــعـنــا لــنـقل ا
احلفل الكـبير في ذكرى
والدة الـــنــــبي مـــحـــمـــد
(ص) وهــــــــــذا لــــــــــيـس
بــالـــغــربـب أو اجلــديــد
عــــــلـى راعي األيــــــتـــــام
والــــــفــــــقــــــراء واألرامل
األسـتـاذ سـعـد الـبـزاز 

قـبل أبـواب مـنــازلـهم لـكـافـة الـزائـرين 
قـدمـوا لـلــجـمـيع وجـبـات طـعـام الـغـداء
والـعشـاء واحلـلـوى والـزردة والورود).
الفــتـــا ً(الى أن حــشـــود من الــزوار كــان
ثـل عدة طـوائف وقـوميـات من بـغداد

ومن بعض احملافظات) .
وشحات من جانبة قال قـار القرآن وا
الــنــبــويــة الــشــيخ عــامــر الــكـاظــمي لـ(
الــزمـــان ) (انـــا فـــرح بــحـــضـــور قـــنــاة
الـشــرقـيـة الى نــقل مـبـاشـر ألحــتـفـالـيـة
أبناء األعظمـية الكرام  في ذكرى والدة
 نـبي األنـسـانـيـة وخـا الـرسل مـحـمـد
(ص) .وأضاف الكـاظمي( اليـوم أتيحت

انــا الــفــرصـة

عـيـونة عـلى هـذه الـشـرائح وخـصـوصاً
ـــــبــــارك في أيـــــام شـــــهــــر رمـــــضــــان ا
ـنــاسـبـات األخــرى  وحـتى في أيـام وا
األعتصـامات كان تـكر لسـيدات دعمن
ـتظـاهـرين في سـاحـة الـتحـريـر مـنهن ا
من قـدمت خـبـر الـعـبـاس وأخرى قـدمت
ناديل الورقية ناديل الورقية وبهذه ا ا
ـصـابـ من ثوار كـانت تـضمـد جـراح ا
ساحـة التحـرير  وكـذلك منـحه للـسيدة
أم صـالح داراً مـــــــــؤثـــــــــثـــــــــة وهـي من
ــتــطــوعــات فـي ســاحــة إعــتــصــامـات ا
كــربالء  مــرحى لــلــبــزاز وكــوادر قــنـاة
الــشـرقـيــة الـعـراقـيــة عـلى كل أعــمـالـهم

الطيبة لعموم الناس).
وقـال اخلــالـدي (ســرورنـا كـبــيـر ونـحن
بـاشـر حللـقة كالم ـهمـة الـبث ا نقـوم 
الناس من جامع اإلمام األعظم  وعملنا
كان من وقت الـظهر لـغرض حتـضيرات
ســــــيــــــارة الــــــبث (SNG) وكــــــادرهـــــا
الهـندسي والـفني  لـغرض نـقل مبـاشر
طـــيــلـــة ســـاعـــتـــ نــنـــقل مـن خاللـــهــا
األحتفالية الكبرى  بذكرى والدة نبي
الـرحـمـة مـحـمـد (ص) .مـشـيـراً (من
خالل عمـلنـا مـنذ وقت الـظهـر حتى
ساعات متأخرة من الليل  التمسنا
كــرم وطــيـــبــة أهــلـــنــا في مـــديــنــة
األعـظـمـيـة الـذين فـتـحـوا قـلوبـهم

حـــول آدم الــذي يـــقــرر اســـتــعــادة
ـدة 82 حــبـيـبـته بـعـد ان انـفـصال 

يوماً.
واقتصرت النسخة 73 احلالية من
مـهــرجـان كـان الــسـيـنــمـائي عـلى
األفالم الـروائــيـة الـقــصـيــرة بـعـد
إلــغـاء مــســابـقــة األفالم الــطـويــلـة
بـسـبب جـائـحــة كـورونـا امـا فـيـلم
(ســــتـــــاشــــر.. أخـــــشى أن أنـــــسى
وجــــهك) فـــقـــد حـــصـل عـــلى مـــنح
إنـــتـــاجــيـــة من مـــصـــر وفـــرنـــســا
وبــلـــجــيـــكــا وقـــطــر اضـــافــة الى
الــسـعـفــة الـذهــبـيــة كـأفـضـل فـيـلم
روائي قصيـر بعد مـنافسة مع 11
فـــيـــلم من فـــرنـــســـا وبـــلـــجـــيـــكـــا
وبـريطـانيـا وكـولومـبيـا ومنـغولـيا
والـــبــرتـــغـــال والـــيــونـــان وكـــنــدا

تحدة. والواليات ا

WO³¼c « WHF UÐ “uH¹ ÍdB  rKO

رانيا يوسف
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إيـاك واالنغـمـاس في الـسهـر الـطويـل والتـدخـ .يوم
السعد االربعاء.

qL(«

تظـهـر مسـؤوليـات ملـحّة ومـهـمّة تـسلّط األضـواء على
براعتك .رقم احلظ.7

Ê«eO*«

تــتــحــمّس ثـم تــقع في الــقــلق وتــشــعــر بــأن أفــكــارك
. يوم السعد االثن مشوشة

—u¦ «

ــصـاعـب والـتــغـلب حـافظ عــلى قــدرتك عـلـى حتـمّل ا
عليها مهما تكن الظروف.

»dIF «

تــثق بـنــفـسك وبــقـدراتك وخــيـاراتك وال تــتـأثــر بـأحـد
عادة.رقم احلظ 98.

¡«“u'«

لـقــاء حـاسـم مع الـشــريك وخــصــوصـاً أنّ األخــطـاء
باتت تتكرر بينكما. 

”uI «

تـستـدعي بعض الـظروف الـتحـفظ واالنتـباه واالبـتعاد
عن ارجتال القرارات.

ÊUÞd «

ـــتــاعب يـــرهق أعــصـــابك ويــتــلـــفــهــا الـــســعي وراء ا
عاجلة أصبحت ضرورية. .ا

Íb'«

جتـنـب اإلقـدام عـلى أي تــعـديل أو تـغــيـيـر في اجملـال
العاطفي.

bÝô«

ـقبـلة. تـسـتجـد بعض ـا يـنتـظرك في األيـام ا حذار 
األمور في العمل.

Ë«b «

اإلغــراءات كــثــيـرة إال أن الــوقــايــة خــيـر مـن الـعالج
للمحافظة على صحة سليمة. 

¡«—cF «

في العـمل تتسلّط األضواء عـلى مهارتك وقدرتك على
مواجهة األعباء.

 u(«

Âu−M «Ë X½√—UÞù« dz«Ëœ

اكــتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات من
ـظـلـلة اعـلى الى أسـفل في الـدوائر ا

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
©.b  r UŽ®

1- دولة اسيوية

2- عاصمة اسيوية

3- طراز سيارات خدمات

4- طراز طائرات مقاتلة

5- شجاع

6- حلف عسكري غربي

7- دولة اسيوية

8- العار

ÊU e «  ≠ wÐœ

طـربـة اإلمـاراتـية أحالم في وعـدت ا
تــعــلـــيق لـــهــا عــلـى مــنـــشــور ألحــد
مـتـابـعــيـهـا في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
اإلجتماعي بعـمل جديد ولون جديد
سـيــطـرح قـريـبــاً وذلك بـعـد أن جـاء
ـنــشـور رغــبـة صــاحـبه بــأغـنــيـة بــا
طربية تعود في الـزمن للوراء بعيدة
ـــلـل.وقـــد عـــلــــقت أحـالم عـــلى عـن ا
نشور قائلةً : قـريباً ما يعني أنها ا
حتــضـــر لــعــمل جــديــد بــنــمط قــد
طربي. كـمـا وإنهـالت التـعـليـقات من
ــتـــابــعـــ الــذين عـــبــروا عن قـــبل ا
تشوقهم لعمل جـديد منها وأشاروا
إلى أنـهم في انـتـظـار شـروق شـمس

أغنيتها كما وعدت.

 U½UłdN*« w  5ðU H « ŸÒuMð bÒ¹Rð UO½«— 
ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريــة رانــيـا ــمــثــلــة ا عـبــرت ا
يوسف عن غضـبها من الـساخرين

احالم

WO½UD¹dÐ WHO×  vKŽ V¹œ ÈuŽœ w  ÒX³¹ ¡UCI «
من الـــعــمــر 57 عــامـــا بــاســـتــهالكه
فـرط للـكحـول واخملدّرات لـكنه أكّد ا

جوني ديب
وطليقته أمبر هيرد

ناقب النبوية وشحات وا قراء ا
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يـدور نقـاش هنـا وهنـاك و تمـرّ تسـريبـات من قريب
ـوعـد اقـامـة االنـتـخـابـات وبـعـيـد بــشـأن االلـتـزام 

قبل.  العراقية في حزيران ا
أكــثــر من حــزب يــلــمح ويــروج أحــيــانــاً الى أنه لن

وعد احملدد.  يكون هناك التزام با
ـسـحـة العـامـة هي عـدم ارتيـاح لـدى االحزاب من ا
ـبـكـرة ألنهـا تـأتي في سـياق حتـشـيد االنتـخـابات ا
شــعــبـــــــــي عــارم نــحــو رفض مــرحــلــة مــهــتــرئــة
فـهومه أحلقت الـعار بـالـبلـد وفي طـريق التـغيـيـر 
اجلذري بالرغـم من انَّ امكانات ذلك غـير متوافرة
 لــكـن االنــتــخــابـــات قــد تــزعــزع بـــعض االقــطــاب
ـتنفـذة أو تصـنع حركة من ـراكز ا وتـزيحيـها عن ا
الـتـعـددية  الـنـسـبـيـة بدل الـتـفـرد لـقـوى مـحددة في

شهد.  ا
ـقـابل فإن االحـزاب قـد ترتـكب أخـطاء جـديدة في ا
فتعرقـل اجراء االنتخابـات في موعدها حتت ذرائع
مـفــاجـئـة لـكن ذلـك سـيـقـود الى خــيـارات في غـيـر
دة صاحلها مطـلقاً ذلك انّ البديل سيـكون تمديد 
مـعقـولة قـد تصل الى سـنة وهـذا يعـني شبه الـغاء
ــبــكـــرة ألن الــوقت ســيـــقــتــرب من لـالنــتــخــابـــات ا
وعد الـتقلـيدي لالنتخـابات النـيابية في االندمـاج با

العراق. 
ويترتب على ذلك خروج احلـكومة احلالية عن طوق
تـعـهـداتـهـا لـلـقـوى الـسـيـاسـيـة في انَّ مـهـمـتـهـا هي
اجــراء االنــتــخـابــات وعــلى شيء من االســتــحــيـاء
الــتـحــقـيق في جــرائم قـتـل مـا ال يـقـل عن سـتــمـائـة
متظاهر مـدني هتفوا ضد الظـلم والفساد اضيفوا
الى مظـلـومـيات عـراقـية مـتـجذرة لـم يقم أحـد بـفتح
ملف واحد مـنها في خالل الـسنوات الـسبع عشرة

األخيرة .
وبذلك ستـقوم احلكومة بـاستكمال بـعض مفرداتها
على نـحـو كامل الـصالحـيـات مثل أيـة حـكومـة لـها
من الـزمن  في احلـكم أربع سـنـوات وأظن أنَّ ذلك
لن يرضي قوى كثيرة قبلت بـالتغيير احلكومي قبل
شـهور عـلى مـضض وتـتـجـرّع عـدّ أيـامه يـومـاً بـعد

آخر بصعوبة بالغة.

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


	p1-sh.shf
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

