
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6827 Wednesday 2/12/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6827 االربعاء 15 من ربيع الثاني 1442 هـ 2 من كانون االول  (ديسمبر) 2020م

طبعة العراق 

 WOŽUMB «Ë WO b)« l¹—UA*UÐ W U)« nK « `M  jÐ«u{ œÒb% W uJ(«

W¹—UL¦²Ý≈  «bŠË ¡«dýË sJ K  ÷Ëd  ‚öÞ≈
ÎQ UŽ ≤∞ b¹b ð …b0Ë bz«u  ÊËbÐ

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

حـددت األمــانـة الـعـامـة جملـلس
الــوزراء آلــيـة اإلقــراض ضـمن
ـركزي الـعراقي مـبادرة الـبنك ا
ـنح القـروض للـمشـاريع بدون
فــائــدة أو فــائــدة مــنــخــفــضــة
بــــهــــدف تـــفــــعــــيـل الــــقــــطـــاع
االقـتــصـادي اخلـاص وتـمـويل
ـشـاريع اخلـدمـيـة والـسـكـنـية ا
والــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة عن
طـــــــــــــريـق الـــــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــاع
ــصــرفي.واطـــلــعت (الــزمــان) ا

عــلى ضــوابط االقـتــراض الـتي
حددتها االمانة ان (يكون طالب
القرض عراقي واليقل عمره عن
 18 عـــامـــا وكـــامل االهـــلـــيــة 
اوشـركــة حـاصــلـة عــلى اجـازة
ـنح الـقـرض من نـافــذة كـشـرط 
ــبـلغ ــصـرف) واضــاف ان (ا ا
اخملــــصص يــــوزع من الــــبــــنك
ـركـزي لـلـمـشـروعـات بـحـسب ا
ئويـة للقطاعات وفق النسب ا
ـــئــــة لـــلـــمـــشـــروعـــات  35 بـــا
ــــئـــة الــــســــكــــنــــيــــة و 30 بــــا
لـلـمـشـروعـات الـصـنـاعـيـة و30

ئة للمشروعات اخلدمية و5 با
ـئة لـلـمشـروعـات الزراعـية) بـا
الفــتـا الى ان (الــقـروض تــمـنح
لـلمـشـروعات الـسكـنـية بـحسب
النـسب السكـانية لـلمحـافظات
ـصــارف الــتي تـدخل وتــفــتح ا
ـــــبــــادرات  نـــــافـــــذة ضـــــمن ا
الـكـتـرونـيـة لــتـقـد طـلب مـنح
القرض ومتابعة مراحل تنفيذه
مع تـخــصـيص هــاتف مــبـاشـر
ـــوضــوع) مـــبــيـــنــا ان لـــذلك ا
ـشـروعات (الـقـرض اخلاص بـا
الصناعية يدار من قبل مصرف

صـناعي عـلى ان تـوزع مخـاطر
قدار 85 التلـكؤ في التسـديد 
ــئـــة لــلـــمــصــرف الـــعــراقي بــا
ـئة للـمصرف للـتجارة و 15 با
الــصـنـاعي وفق شــروط يـتـفق
ـصــرفـان) وتـابع ان عـلــيـهــا ا
ـنـحـهـا كل (قـروض االســكـان 
صرف العقاري وصندوق من ا
االســــكــــان فـي بــــنــــاء وحـــدات
سـكـنـيـة ال تـقـل مـسـاحـتـهـا عن
مـئـة مـتر مـربع او اضـافـة بـناء
ــا ال يــتــجـاوز  75 مــلــيـون و
ــــــدن ديــــــنــــــار في مــــــراكــــــز ا

واحملـــافـــظــات و  50 مـــلـــيــون
خارج مـراكز احملـافظـات بدون
ـدة سـداد ال تـزيد عن فـائدة و
عــشــرين ســنـة مــقــابل عــمــولـة
رة اداريـة مـقـطوعـة تـسـتـوفى 
ـــئــة من واحـــدة قــدرهــا  5 بـــا
القـرض وبضمـان العقـار نفسه
ــصـرف) وبــكــفـالــة يــقـبــلــهـا ا
مــــؤكـــدا (اهــــمـــيــــة مـــنـح تـــلك
اجلهات قروضـا لشراء وحدات
ســــكـــــنــــيـــــة في اجملـــــمــــعــــات
االســتــثــمــاريــة الــتي ســبق ان
ـوافقـة على تـمويـلها حـصلت ا
ـا ال يــتـجـاوز مـن الـصـنــدوق 
 75 مـلـيـون ديـنـار بـدون فـائدة
وبنـفس مدة الـبنـاء واالضافة 
ـصـرف الـعـقـاري مـئة ـنح ا و
مـلــيــون ديـنــار لـشــراء وحـدات
ســـكــنــيـــة في تــلـك اجملــمــعــات
وبـنفس مـدة التـسديـد وبفـائدة
ئة) الفتا الى ان با سنوية  2 
ـــصـــرف الــصـــنـــاعي يـــقــوم (ا
بـــصــرف قـــروض لـــلــمـــشــاريع
مـلـيـار الــصـنـاعــيـة بـواقع  20 
ديــنـــار فــاقل وعــلـى ان تــشــمل
ــــشــــروعـــات الــــصــــنـــاعــــيـــة ا
والزراعية واحلـيوانية) وتابع
ان (ضــــوابط مــــنح الــــقـــروض
ـشـروعـات من اخلـاصـة بـتـلك ا
ــسـتــنـديـة خالل االعـتــمـادات ا
ويــكـون االحــد االعـلى لــلـقـرض
 20 مـليـار دينـار على ان تـكون
شـروعات 15 مدة تـنفـيذ تـلك ا
عــامـا بــضـمــنـهــا مـدة االمــهـال
ويـحـدد مـبـلغ الـدفـعـة الـنـقـديـة
ــوجب الــقــيــمـة الــتــقــديــريـة
ـــشــيــدات  عــلى ان لالرض وا
ـشروع تـكون مـكائن ومـعدات ا
ــــســـتــــوردة عن طـــريـق فـــتح ا
ــسـتــنـدي لــلـقـرض االعـتــمـاد ا
ئة) واشار الى با قدار  80 
ــشـاريـع اخلـدمــيـة ان (قــرض ا
يـبلغ  20 مـلـيـار ديـنـار وتوجه
لـلــمـشــروعـات احلــاصـلــة عـلى
اجازة اسـتثـماريـة في اجملاالت
الـصحيـة والطـبيـة والتعـليـمية
والــســيـــاحــيــة والــتـــرفــيــهــيــة
ـبردة) مـضـيـفـا ان واخملـازن ا
(ضــوابـط مــنح هــذه الــقـروض

هـنة ـارسـة ا تـتضـمن اجازة 
من اجلـــهــة الــقــطــاعــيــة ومــدة
الـقرض  10 سـنوات بـضـمنـها
مدة االمهال البالغة سنتان كما
ن نـــفــذ 35 ـــنح الـــقـــرض  و
ـــئـــة عــلـى االقل من كـــلـــفــة بـــا
شروع وللجنة اصدار موافقة ا
مـبــدئـيـة لالقـراض) مـؤكـدا ان
شـكـلة (جلـنـة االمر الـديـواني ا
بـــأمــر رئــيس الــوزراء  تــكــون
مـؤلـفـة من جلـنـة فـرعـيـة ضـمن
وجب ـؤلفـة  الـلجـنة الـعلـيا ا
االمـــر الـــديـــواني  38 لـــســـنـــة
 2020 وتـتخـذ قراراتـها بـشأن
الــــقـــروض الــــتي تــــقل عن 20
مـلـيـار ديـنـار  بـرئـاسـة رئـيس
سـتـشارين عـبد الـكر هـيئـة ا
حس وعضوية رئيس اجلهاز
ـركـزي لـلـتـقـيـيس ومـسـتـشار ا
االمــانـــة الـــعــامـــة لــلـــمـــجــلس
ـــدراء الــــعـــامـــ في دائـــرة وا
احملاسبـة والعملـيات في البنك
ـركـزي ومديـري عـام الـتنـمـية ا
تابعة الصناعية والتخطيط وا
في وزارة الــــزراعـــة ومــــديـــري
مــصـرف الــصـنــاعي وصـنـدوق
ـدن االسـكــان ورئــيس هــيـئــة ا
صرف ـثل عن ا الصـناعـية و

العراقي للتجارة).
 وطــالب الـنـائب مــحـمـد شـيـاع
ــــالــــيـــة الــــســــوداني  وزارة ا
واد نـافـذ بـإطالق ا بـتـوجيـه ا
الــتي تــتـمــتع بــاعــفــاءات عـلى
وفق الـقانـون. وأكـد الـسوداني
أن (هنـاك فهمـا مغلـوطا قد الح
مـوضـوع إلــغـاء االسـتــثـنـاءات
ادة   4 من الـذي نصت عـلـيه ا
ـالي قــانـون تــمــويل الــعــجــز ا
إلــــــتـي أشــــــارت إلـى إنــــــهــــــاء
ـستـثناة االعفـاءات الكـمركـية ا
نافذ اخملالفة القانون  اال ان ا
احلــدوديــة طــبــقت األمــر عــبــر
ــواد األولـيـة ايـقـافــهـا دخـول ا
الــتي تــتـمــتع بــاعــفــاءات عـلى
وفق الــــــقـــــــانــــــون مــــــاجــــــعل
الـصنـاعـي يـواجهـون مـشكـلة
تـــكـــدس مــــوادهم األولـــيـــة في
ـــنــافـــذ مـــايـــســـبب خـــســارة ا

كبيرة).
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دعـا رئــيس احلــكـومــة مـصــطـفى
الــكـــاظــمـي  الــوزراء الى حـــشــد
جـمـيع االمــكـانـات خلــدمـة اهـالي
مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار.وقـــال خالل
جــلـــســة اجملـــلس عـــلى (الــوزراء
ـتـاحـة حـشـد جـمـيع اإلمـكـانـات ا
والـعــمل بـكــافـة اجلــهـود خلــدمـة
أهـالـي ذي قـار) مــطــالـبــا ايــاهم
شروعة الهالي طالب ا بـ(تلبية ا
احملــافـظــة فـي اجلـانـب الـصــحي
واخلـدمي والـزراعي والــصـنـاعي
واإلعمـار والـبلـديـات والقـطـاعات
االخـرى) واضــاف الـكــاظــمي ان
(مفوضية االنتخابات بحاجة الى
دعم جهودها وتذلـيل كل العقبات
أمـام احـتـيــاجـاتـهـا من الـوزارات
وجتـــــــنــــــيــــــبـــــــهــــــا اإلجــــــراءات
البـيروقـراطيـة والروتـينـية ألجل
إجنــــاح عـــــمــــلـــــهــــا) وتــــابع ان
(احلــكــومــة حـددت الــســادس من
ــــــقــــــبل مــــــوعــــــداً حــــــزيـــــــران ا
لالنـــتــخـــابــات ومـــصـــرون عــلى
ــضـي قــدمـــاً إلجنــاح االقـــتــراع ا
ـبـكّر فـي هذا الـتـأريخ). وكـشف ا
مصـدر عن مـغـادرة اعضـاء خـلـية
إدارة األزمـة ذي قـار عــائـدين الى

بغداد. 
ـصــدر ان (اعـضـاء خــلـيـة وقـال ا
ازمـة ذي قـار بــرئـاسـة مــسـتـشـار
األمن الـــقــــومي قـــاسـم االعـــرجي
غادرت احملافظـة عن طريق قاعدة
االمـام علـي اجلـوية) واضاف ان
غادرة تـمت بعـد اجتـماع امني (ا
مغـلق حـضرته الـقـيادات االمـنـية

في احملافظة). 
والــــتـــــقـى االعــــرجـي خالل خالل
زيـارته لـلــمـحـافــظـة ذوي شـهـداء
تظاهـرات النـاصريـة. وقدّم نـيابةً
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خـطف وبـاء كـورونا امـس السـكـرتـير الـعـام االسـبق لـلحـزب الـشـيوعي
العـراقي بهاء الدين نـوري بابا علي الـقره داغي متأثـرا باالصابة. ونعت
ـولـود في االوسـاط الـسـيــاسـيـة الــعـراقـيــة نـوري الـســيـاسي الـكــردي ا
الـسـلـيـمـانـيـة عـام  1927 وانـضم الى احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي عـام
 1946ويـعـد بـحسـب مؤرخي احلـزب واحلـركـة الوطـنـيـة العـراقـيـة احد
ثقف ابرز الـقيادات الـتاريخـية ووصف في بيـانات نعـيه بانه (االستـاذ ا
من الطـراز االول والقـيادي الـصادق واحملـبوب والـنزيه واخملـلص لشـعبه
ووطـنه حـيث كـرس حـيـاته وزهـرة شـبابـه خلالص امتـه والطـبـقـة الـعـامـلة
ضطهدين بعربهم وكردهم وجميع االقليات في سحوق وا والكـادح ا

العراق). 
واضــافت انه (تـعــرض لـظـلم واســتـبـداد الــسـلـطـات احلــاكـمـة الــرجـعـيـة
سـتبدة وسـيبقى اسـمه ونضاله ونـتاجاته الـفكرية واالقطاعـية واالنظـمة ا

قبلة). في ذاكرة االجيال ا
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عن الــكــاظـمـي (الـعــزاء إلى ذوي
شـهــداء تــظـاهــرات الــنـاصــريـة)
مؤكـدا أن (الـقـانون فـوق اجلـميع
وأن احلكـومـة تعـمل جـاهـدة على
حـفظ أرواح الـعـراقـيـ والسـيـما
أهــالي ذي قــار) مــشــيــرا الى ان
(شباب ذي قار هم أبـناؤنا ونحن
بـيـنهـم نسـعـى مع اخلـيّريـن لدرء
وطالب اخلـطـر والـفــتـنـة عـنـهم) 
االعـرجـي ذوي الـشــهــداء بـ(لــقـاء
الكاظـمي ورئيس مجـلس القضاء
األعــلـى فــائـق زيــدان وأن تـــكــون
الـعـدالـة والـقــانـون حـاضـرين في
الفـتا إحـقـاق احلق وإنـصـافـهم) 
الى انه (ســـيـــنـــقل مـــطـــالب ذوي
شــهــداء الــنــاصــريــة بــكل أمــانــة
رئيس الوزراء الذي أرسل تعديال
بـشـأن قـانـون مـؤسـسـة الـشـهـداء
الى مـجــلس الــنـواب إضــافـة الى
تـأكيـده إجـراء انـتـخـابـات مـبـكرة
ـتــظـاهـرين). ومـحــاسـبـة قــتـلــة ا
ـشكلـة بأمر وكانت خلـية األزمة ا
من رئــــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الــكــاظـمـي قــد زارت ذي قـار قــبل

يــومـــ لــلـــوقــوف عـــلى أوضــاع
احملــــافــــظــــة والســــيــــمــــا بــــعـــد
الـــتــطـــورات واالشـــتـــبــاكـــات في
ســاحــة احلــبـــوبي وسط مــديــنــة
النـاصـرية الـتي حـصلت اجلـمـعة
ــــــــــاضــــــــــيـــــــــــة وإيــــــــــقــــــــــاف ا
تــداعـيــاتــهـا.وأرســلت احلــكــومـة
أفــــواج قـــــتــــالــــيـــــة الى ذي قــــار
واالنتـشـار في النـاصريـة لـتعـزيز
األمن واالســـــتـــــقــــرار. وتـــــبــــادل
النـاشـطون فـي مديـنـة النـاصـرية
االتــهــامـــات مع أنــصـــار الــتــيــار
الـصــدري بـشــان االسـبــاب الـتي
أدت الى ســقــوط قــتــلى وجــرحى
ـدينة في ساحات االعـتصام في ا
. وقــال رئــيس مــركــز الــدراســات
الستـراتيجـية والعالقـات الدولية
وسـوي إن (االحتجاجات مناف ا
اثـبــتت انــهــا تـمــثل جــرس انـذار
للـمكـونات الـسياسـية الـتي كانت
تـــعـــدهــــا عـــكس ذلـك فـــبـــســـبب
التضحيـات في جميع احملافظات
اســتـطــعــنـا ان نــغــيـر احلــكــومـة

والقانون االنتخابي).

يـجب عـلـى احلـكـومـة االحتـاديـة
ـا علـيهـا من التـزامات أن تفي 
ــســتــحــقــات جتــاه احلــقــوق وا
ــالـــيــة). بــدوره أشــار الـــوفــد ا
بـــــــحــــــسـب الــــــبــــــيـــــــان إلى أن
(الــبـريـطــانـيــ يـنـظــرون بـبـالغ
االحـتـرام والـتـقـديـر لـتـضـحـيات
قــوات الـبــيـشــمـركــة وتـصــديـهـا
لإلرهــــاب كــــمـــا أبــــدى الــــوفـــد
تحـدة لتعزيز مـلكة ا استعداد ا
آفـــاق الــتــعــاون مـع اإلقــلــيم في
جــمــيع اجملــاالت وال ســيــمــا في
اجملــــــال الـــــتــــــجـــــاري وزيـــــادة
االســتـثــمـار فـي كـردســتـان). في
غـــــضــــون ذلك   اتــــفـق رئــــيس
إالقــلــيم نـــيــجــرفـــان الــبــارزاني
والــسـفـيــر الـروسي لــدى بـغـداد
ماكسيم مـاكسيمـوف على تقوية
العالقات وتبـادل زيارات الوفود
. وقـال بيـان امس بـ اجلـانـبـ
ان (اجلانب تطـرقا خالل اللقاء
الى الـعالقـات الـثـنـائـيـة  وعـمل
شــركــات الــطــاقــة الــروسـيــة في
كـــردســـتـــان وأحـــدث تـــطــورات
األوضاع السياسية واألمنية في
الـعـراق واالنـتـخـابـات الـعـراقـية
الـقــادمـة وعالقـات أربــيل بـغـداد
واحلــــوار حلل مـــشــــاكــــلـــهــــمـــا
ومــخــاطــر اإلرهــاب والــتــصــدي
لداعش إلى جانب مسائل أخرى
ـشـتـرك من حتـظى بــاالهـتـمــام ا
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بريطـانيا للـعراق وللـمسار الذي
اتـخذته احلـكـومـة العـراقـية في
مــــجـــال اإلصالح االقــــتـــصـــادي
ــتــخـذة واألمــني واخلــطــوات ا
بكرة). نحو إجراء االنتخابات ا
فــيـمــا اسـتــقـبل رئــيس حــكـومـة
إقــــلــــيم كــــردســــتــــان مــــســــرور
الـبارزاني   الوفـد الـبريـطاني 
واستعرضا العالقات ب إالقليم
وبـــريــطــانــيــا. وأكــد الــبــارزاني
خالل الـلقـاء أن (حـكومـة إالقـليم
نــفـذت الـتـزامــاتـهـا الــدسـتـوريـة
جتاه بـغداد بـهدف الـتوصل إلى
اتفاق عـلى أساس الدسـتور لذا

خالل الـــلــقــاء (حــرص الــعــراق
عـلى بـنـاء عالقـات سـتـراتـيـجـية
تـحدة في اجملال ملـكة ا مع ا
الفـتا الـسـيـاسي واالقـتـصـادي) 
الـى ان (تـــــــطـــــــورالــــــــعالقـــــــات
الــتــأريــخــيــة بـــ الــبــلــدين من
شــأنــهــا أن تـــســهم فـي تــعــزيــز
التعاون ودعم االقتصاد العراقي
ودعـم اإلصــالحــــــــــــات الــــــــــــتـي
تــضـمـنـتــهـا الـورقـة الــبـيـضـاء 
وكـــذلـك مـــســاعـــدة الـــعـــراق في
الــوصــول إلى انــتـخــابــات حـرة
وشفافة تلبي تطلعات الشعب).
من جـــانــــبه أكــــد الــــوفـــد (دعم

عــلى تــخــفــيف حــدة الــتــوتـرات
ومـواصـلـة احلـرب علـى اإلرهاب
وصـــوال الى األمن واالســـتــقــرار
اإلقــلــيــمي والــدولي وان يــكـون
العـراق مرتـكـزاً لذلك اضـافة الى
فـسح اجملـال امـام تـعـزيـز فـرص
الــتـعـاون في مــجـاالت الـتــنـمـيـة
واالقتـصاد). كـما الـتقى  رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي الوفد
الـبـريـطـاني ونـاقـشــا الـعالقـات
الثنائية ب الـبلدين وترجمة ما
 االتـــفـــاق عـــلـــيه خـالل زيــارة
الـــكــــاظــــمي الى لــــنــــدن وســـبل
حتــويــلـه الى خــطــوات عــمــلــيـة
تــصـب في مــصــلــحــة الــبــلــدين.
وجــــرى خالل الــــلــــقــــاء (بــــحث
الـعالقـات الثـنـائـية بـ الـبـلدين
فـي اجملــــاالت الـــــســـــيـــــاســـــيــــة
واالقــتــصـــاديــة والــعـــســكــريــة
وأهــمــيـــة اســتــمـــرار الــتــعــاون
ـشـتـرك في مـجـال احلـرب ضـد ا
اإلرهاب ومالحـقـة تنـظيم داعش
والـتـطـرق الى الـوضع اإلقـليـمي
والعـمل سـويـة من أجل التـهـدئة
واحلــــوار بــــهــــدف اســــتــــقــــرار
نـطـقة) مشـيـرا الى ان (اللـقاء ا
اسـتــعـرض مـا  االتــفـاق عـلـيه
خالل زيـــــارة رئــــيـس مــــجـــــلس
ــتــحـدة ــمــلــكــة ا الــوزراء إلـى ا
ـاضي وســبل حتـويـله الـشــهـر ا
إلى خــطـوات عـمــلـيــة تـصب في
مصالح البلـدين). وأكد الكاظمي
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بـحث رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـــــــالـح مـع وزيـــــــر الـــــــدولـــــــة
الــبـــريــطــانـي لــشـــؤون الــشــرق
األوسط وشمـال افريـقيـا جيمس
سلحة كليفرلي ووزير القوات ا
الــبــريــطــانـيــة جــيــمس هــيـبي 
تــخـــفــيـف الــتـــوتــرات وجـــهــود
ـنـطــقـة. وقــال بـيـان اســتـقــرار ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس أنه (جـرى
خـالل الــلـــقـــاء بـــحث الـــعالقــات
الــثـنـائـيــة الـتي جتـمـع الـبـلـدين
وسبل تـعزيـزها والـقضـايا ذات
شـتـرك واستـعراض االهتـمـام ا
نـطـقة الـتطـورات في الـعـراق وا
وضــرورة الـتـعــاون والـتــنـسـيق
ـا يـخــدم الـسـلم بــ الـبـلــدين 
واالستـقـرار احمللي واإلقـلـيمي).
واكــد صـالح  بــحــسب الــبــيـان
(أهــمــيــة تــعـزيــز الــتــعــاون بـ
الــبــلـدين فـي مـخــتــلف اجملـاالت
الــــســـيــــاســـيــــة االقـــتــــصـــاديـــة
والعـسكـرية والـصحـية والـعمل
مــعــا فـي مــواجــهــة الــتــحــديـات
يـة اخملتـلفـة وفي مقـدمتـها العـا
مـــكــافــحــة اإلرهـــاب ومــواجــهــة
تداعـيات وبـاء كورونـا الصـحية
واالقـــتـــصـــاديــة) ولـــفت الى ان
ــنــطـقــة يــعـد (أمن واســتــقـرار ا
»U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية يستقبل في بغداد وزيراً بريطانياأولويـة قـصوى وضـرورة الـعمل
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ـواطنـ ومسـاومتهم بأبـتزاز ا
بــدفع مـــبــالـغ مــالـــيــة من خالل
ـديــريـة في تــهـديــدهم.وذكــرت ا
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أن
(مفارز الـوكالة تمـكنت من القاء
القـبض على عصـابة مـكونة من
4  مـتهـم في كـركـوك يقـومون
ـواطنـ ومسـاومتهم بابـتزاز ا
بــدفع مـــبــالـغ مــالـــيــة من خالل
تهديدهم بـوجود مذكرات قبض
ــادة 4 بــحــقـــهم وفق احـــكــام ا
إرهــاب) الفـــتـــا الـى ان (الـــقــاء
القـبض عليـهم بعد نـصب كم
ــشــهـود مــحــكم لــهم بــاجلــرم ا
اثناء قيامهم بتسلم مبلغ عشرة
االف دوالر من أحــد االشـخـاص
الـذي كان سـيـكـون ضحـيـة لهم
كــــمــــا ضـــبــــطـت صـــور قــــيـــود
وسـنويـات وبطـاقـة سكن فـارغة
وســنـــدات عــقــار مـــزورة كــانت

بحوزتهم). 
وعـثـرت قـوات احلـشـد الـشعـبي
عــلى مــواد لـوجـســتـيــة لـداعش
شـرقـي مـحـافــظـة صالح الـدين.
وقـالت خـلـية االعالم االمـني في
عـلـومات بـيان امس انه (وفـقـاً 
اسـتـخبـاريـة دقيـقـة نفـذ الـفوج
الـثـاني بـالـلـواء 22 في احلـشد
عمـليـة امنـية في جـزيرة الـعيث
شرقي احملافظة أسـفرت العثور
عــلى مـواد لـوجـســتـيـة ودراجـة
ناريـة لعنـاصر عـصابات داعش
واد  حيث   الـتعـامل مع ا

ضبوطة أصولياً). ا

واعـتـقـلت وكـالـة االسـتـخـبارات
التابعـة لوزارة الداخلـيةعنصرا
ديـنة بارزا فـي تنـظيـم داعش 
ـــوصل. وقـــالت الـــوكـــالـــة في ا
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أن
(مــديـريـة اسـتـخــبـارات نـيـنـوى
تــمـــكــنت مـن اعــتــقـــال داعــشي
مـكـنـى ابـو جـهـاد مـطـلـوب وفق
ادة 4 ارهاب النـتـمائه أحكـام ا
ـعـتقل واضـاف ان (ا لـلـتنـظـيم)
ــا يــســمى كــتــيــبــة ابـو عــمل 
عــبـيـدة اجلــراح لالنـغــمـاسـيـ

 .( االنتحاري
وأعــــــلــــــنت مــــــفــــــارز وكــــــالـــــة
ـديرية ـتمـثلة  االستـخبارات ا
اسـتــخـبـارات كـركـوك في وزارة
القـبض على عـصابة الداخـليـة 
مــكـونـة من اربـعــة مـتـهـمـ في
مـــحــافـــظـــة كــركـــوك يــقـــومــون

ـلف أمـنيـاً واجلـيش سـيـكون ا
خـارج الـقـضـاء وضـبط احلـدود
من واجب قيادة قوات احلدود).
واحـبـطت قـوات األمن في اقـليم
كردسـتـان محـاولة تـهريب أكـثر
واد من ستة كيلو غرامات من ا
اخملدرة عبر مطار أربيل الدولي

الى اخلارج.
وقـــالـت مـــديــــريـــة مــــكـــافــــحـــة
ـــديـــريــة اخملـــدرات الــتـــابـــعــة 
األســايش ان (مــنــتــســبي األمن
في مـــطـــار احملـــافـــظــة الـــدولي
ضــبــطــوا ســتـة كــيــلــوغــرامـات
ـواد اخملـدرة و 400 غـرام مـن ا
نــــوع تـــريـــاق مـــخــــبـــئـــة داخل
فـرشتـ لـلـجـلوس وفي مالبس
نـسـائـيـة) وتـابع ان (اخملـدرات
كـان يُـراد تـهـريـبـهـا عـبـر شـركـة
لـــــلــــنــــقـل الى خـــــارج الــــبالد).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـــتـــحـــدث بــاسـم قـــيــادة افـــاد ا
ــشـتـركـة حتـسـ الــعـمـلـيـات ا
اخلـــفــاجي بـــدخــول اتـــفــاقـــيــة
ســنــجــار حــيـز الــتــنــفــيــذ بــعـد
انـــســـحـــاب وحـــدات مـــقـــاومــة
ســـنـــجــار مـن داخل الـــقـــضــاء.
واوضح اخلـفـاجي في تـصـريح
امس إن (اتفاقية سنجار دخلت
حـيـز الــتـنــفـيـذ وبــدأت الـقـوات
االحتـــــاديــــــة فـي االنـــــتــــــشـــــار
والتـمركـز وال يرفع هـناك حـاليا
سوى الـعـلم الـعراقي) واضاف
ان (ال وجــــــــود ألي فـــــــصــــــــائل
مـــســــلـــحــــة او مـــكــــاتب غــــيـــر
ــرخــصــة لــهــا من ســيــاســيــة ا
وحزبـية في الـقضاء) مبـينا ان
(الـشـرطـة احملـلـيـة بـدأت بـإدارة

وزارة الـصحـة في إقـلـيم كـردستـان عن تـسـجيل 389
إصابـة جديدة بكورونا في مـدن اإلقليم خالل الساعات
ــاضـيـة. وقــال بـيــان الـوزارة أن (كــردسـتـان ســجـلت ا
 389 إصــــابـــة جــــديـــدة بــــكــــورونـــا خـالل يـــوم امس
الثالثـاء). وافادت شركة مودرنا األمريكية بأنها ستقدم
ــضـاد ضـد كـورونـا  في طـلـبــات تـرخـيص لـلــقـاحـهـا ا
ا يعني أن طـليعة الـلقاحات تحدة وأوربـا  الواليـات ا

قد ترى النور خالل كانون األول اجلاري.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
رصـدت وزارة الصـحة والـبيـئة  2218 اصـابة جـديدة
بفايروس كورونا وتسجيل   1896 حالة شفاء وبواقع
ــوقف الـــوبــائي  الــذي وفـــيــات 48 حـــالــة. واوضـح ا
اطـلــعت عـلــيه (الــزمـان) امـس انه ( فـحص 29601
حــالـة في مـخـتـبـرات الـصـحـة الـعـامـة  ورصـد 2218
حـالـة اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا  في حـ بـلـغت حاالت
الشفاء  1896حالة وبواقع وفيات  48 حالة). واعلنت
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تحدة لتصبح اول إمرأة جتتاز البطولة u“∫ عراقية تفوز بسباق الرجل احلديدي داخل الصاالت في الواليات ا

≈ŸUL²ł∫ جلسة اجتماع مجلس الوزراء امس



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

لديـهـا خطط ومـشـاريع ستـراتـيجـية
لتطـوير الرقع اإلسـتكشـافية يـنفذها
اجلـــهـــد الـــوطـــنى بـــالـــتـــعـــاون مع
ــيــة  من اجل رفع الــشــركــات الــعــا
الطـاقـات الهـيدروكـربـونيـة اخلزنـية
واالحتياطـات النفطـية والغازية الى
ــكــانـة مــعــدالت عــالــيــة لـالرتــقــاء 

ياً .  العراق عا
وحـــضــر حــفل الــتــوقـــيع الــســفــيــر
الـــــروسي فـي بـــــغــــداد مـــــكـــــســـــيم
مـاكـسـيـموف  وعـلى هـامش احلـفل
 عـــرض فـــلم قـــصـــيـــر عن شـــركــة
اإلسـتــكـشـافـات الـنــفـطـيـة من اعـداد
ـــكــتب االعـالمي  وتــقـــد عــرض ا
مـــخـــتــــصـــر عن مـــشــــروع الـــعـــقـــد
االسـتكـشـافي من قـبل عـباس مـحـمد

علي .
وعقدت  اللجنة الوطـنية للسياسات
الـسـكـانـية اجـتـمـاعـهـا الـثـامن عـشر
بـرئـاسة الـوكـيل الـفـني مـاهـر حـماد
جوهـان الـذي ترأسـها  بـالـنيـابة عن
الوزير خـالد بتـال النجم  وبـحضور
ـثــلي وزارات الـصـحــة و الـهـجـرة
ـــالــيـــة  فــضال عن ـــهــجـــرين و ا وا
ــثـــلي االمـــانـــة الـــعـــامــة جملـــلس
رأة والهيئة الوزراء/ دائرة تمك ا
الـعـلـيــا لـلـتـنـسـيق بـ احملـافـظـات
ثل عـن جمعـيات ومنـظمات كذلك  

دني اضافة الى مدير عام اجملتمع ا
دائـرة الـتـنــمـيـة الـبـشـريـة في وزارة
التـخطـيط و مديـر االدارة التـنفـيذية
لــلــسـيــاسـات الــســكـانــيــة في دائـرة

التنمية البشرية. 
◊UA½ ·UM¾²Ý≈

وقــال جـوهــان ان (الـلـجــنـة نــاقـشت
اســتــئــنــاف نــشــاطــاتــهــا  وحتــديـد

ــــــــشــــــــاركـــــــــ من ا
الـــوزارات واجلـــهــات
ذات العالقة ,واضاف
ان هناك توجها كبيرا
ـــشــاركــة مـــنــظــمــات
ـــــــدني اجملـــــــتـــــــمع ا
بـصورة اكـثـر فـاعـلـية
مشيرا بهذه الـلجنة) ,
الـى ان (االجــــتــــمــــاع
تـضـمن مـنـاقـشـة عـدة
مـــواضــــيع الســـيـــمـــا
حتـــــديـــــد مـــــســــارات
واجـــــــــنـــــــــدة عـــــــــمل
لالجـــتـــمــاع الـــتــاسع
عــشــر الـذي ســيــعــقـد
ـراجـعـة عـدد قـريـبــا  
من الوثـائق الوطـنية
ومـراجــعـة الــتـزامـات
الــــــعـــــراق في قـــــمـــــة
نــيــروبـي ومــا حتــقق

من الـنـفط والـغـاز فـضالً عن تـوفـير
فرص عـمل ألبنـاء احملافـظتـ .وقال
مــديــر عــام شــركــة اإلســتــكــشــافــات
الــنـفـطــيـة نــشـوان مـحــمـد نـوري ان
الشـركة خـصصت فـرقتـ زلزالـيت
ـسح الـزلـزالي في لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـة ا
ـثــنى والـنـجف إلعـداد مـحـافــظـتي ا
الــدراســة الــتـــفــصــيــلــيـــة لــلــبــنــيــة
اجلــيـــولــوجــيــة وحتــديــد الــصــورة
التـركيبـية حلـقل (السلـمان) مـشيراً
الى ان الــشــركـة بــكـافــة إمـكــانـاتــهـا
الــبـــشــريــة والـــفــنـــيــة وخــبـــراتــهــا
ـسح سـتـمـضي قـدمـاً في عـمـلـيـات ا
الــزلـزالي لــدعم اإلقــتـصــاد الــوطـني
وزيـــادة اإلحــــتــــيــــاطي مـن الـــنــــفط

والغاز) . 
من جانبه أشاد مدير شركة باشنفت
الـــروســيـــة " ســيـــرجي شـــاشــكــوف
ـثـلـة (بـالـتـعــاون مع وزارة الـنـفط 
بـشـركة اإلسـتـكـشـافات الـنـفـطـية في
2D) ـسح الـزلـزالي تـنـفـيـذ عـقـود ا
 3D) من قـبل شـركة اإلسـتـكـشـافات
النفـطيـة لصالح شـركته) مـعبراً عن
(أمـلـه في حتـقــيق األهــداف اخملـطط

لها). 
 U UAJ²Ý« W dý

ـــتـــحـــدث الـــرســــمي بـــإسم وقـــال ا
الـــوزارة عـــاصم جـــهـــاد أن الــوزارة
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االســـــــرة من الـــــــعــــــنـف في وزارة
الداخلية.  

وطالب احلضور بضرورة االسراع
بتـشريع الـقانـون الذي ظل حـبيس
إدراج مـجـلس الـنـواب مـنـذ أعوام
ا دعـا القائـم إلى إعالن حـملة
شاركة إسناد التي فتـحت أبواب ا
التفاعـلية من مخـتلف الشرائح من
خالل التوقيع عـلى وثيقة جـماعية
اني تـدين صمت احلـكـومي والـبـر
على تزايد عـمليـات العنف األسري
وتـــدعــــو إلى  الــــتـــصــــويت عــــلى

القانون. 
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دنية نظمـات ا شاركة عـدد من ا
وكوكبـة من الباحـث والنـاشط

انـطــلـقت امس في قـاعــة تـمـوز في
ـؤتمر فندق الـشيـراتون فعـاليات ا
ـناقشـة قانـون منـاهضة اخلاص 
العنف األسري الذي تضمن تقد
دراســات وأوراق بــحــثــيــة شـمــلت
تــســـلــيط الــضـــوء عــلى اجلــوانب
النـفـسيـة واجملتـمعـيـة والقـانونـية
واالعالمــيــة مع عــرض احــصـائي
حلــوادث الــعـنـف األسـري فـي هـذا
العام اوضحـها مدير دائـرة حماية

دوسلدورف
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منـهـا وما لم  يـتـحقق  ,كذلك  وضع
اطـار مـسـتـجـيب لـلـمـرحـلـة الـقـادمـة
بـــخــصـــوص الـــوضع االقــتـــصــادي
والـــوضع اخلــاص بـــجــمــيـع فــئــات
الـسـكان).  من جـانـبـهـا قـالت مـديرة
عــام  دائـرة الــتـنــمـيـة الــبـشــريـة في
وزارة الــتـخـطــيط مـهــا عـبــد الـكـر
الراوي ان (االجتماع تضمن مناقشة

wLþUJ « v « W UÝ—
ميناء الفاو الكبيـر هو ميناء عراقي في شبه جزيـرة الفاو جنوب محافظة
ـيـناء الـبـصرة كـمـا تـعـلم سـيـادتـكم  واجلـهـات اخملـتـصـة قـدرت  طـاقـة ا
وانئ اخملطـط إنـشاؤه  99مـليـون طن سـنـويـاً لـيـكـون واحـداً من أكـبـر ا
طـلة عـلى اخلـليج الـعـربي والعـاشر عـلى مـستـوى الـعالم. وضع حـجر ا
شروع يوم  5أبريل/نيسان  2010منذ عـشر  سنوات األساس لهـذا ا

ولم ينجز حتى االن رغم كونه يربط العراق  بالعالم. 
ـستـقبل الـعراق واجـياله  انشـاء ميـناء الـفاو سـيكـون الضـمـانة االكـيدة 
وهذا من ضـمن  بـرنامـجك الوزاري الـذي وضـعته إلنـقـاذ العـراق ونامل
ـعوقـات التي ـشروع اهـتـمامـكم الشـخصي لـتالفي  كل ا ان ينـال هذا ا
سؤول خاللـها  بغيـر مصلحة مضى عليـها عشر  سـنوات النشغـال  ا
ـشـروع  تـفـوق إيـرادات النـفط الـعراق وهـم يعـلـمـون ان  إيـرادات هـذا ا
نطقة وسينقذ اقتصاد العـراق بل سيجعل من العراق متفـوقا ماليا في ا
 انها فـرصة الشـعب العراقي  يـا سيدي في اسـتغالل موانـئه ومصادر
رزقه  كي يعيش بكرامة وامان بعد معاناة احلروب واحلصار واالحتالل
وهـيـمـنـة االغـراب والـفـسـاد واالرهـاب حــتى فـقـدنـا كل مـقـومـات احلـيـاة

والدولة .
 سيدي رئيس الوزراء انت تعلم ان  جميع الدول احمليطة  باخلليج ودول
يـناء بل سوف تقوم بعـرقلة بنائه بكل اخرى كلها ال ترغب بـانشاء هذا ا

الوسائل  للحفاظ على مصالح موانيها .
تـضامن معك ينـاشدك ويطـالبك بالـوقوف بصالبة ان شعبنـا  وشبابـنا ا
امـام  كـل احملـاوالت الــســاعـيــة لــتــعـطــيــله وإيــقـاف من
يــعــيــنــهم عــلى ذلك .. ونــامل ان تــبــذل كـل اجلــهـود
ـسؤولـ وأبنـاء الشعـب لتحـقيق الوطـنيـة من قبل ا

شروع الذي هو امل الشعب . هذا  ا
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بــالــرغم مـن عــودة افــتــتــاح اغــلب
ـطاعم في بـغـداد واحملافـظات أال ا
إن أصـــحــــابـــهـــا  في تـــخـــوف من
عــــزوف روادهــــا بــــســــبـب األزمـــة
االقـتـصـاديـة حـيث شـكـل فـايروس
كــورونــا ضــربــة قــاســيــة لــقــطــاع
الـســيــاحــة وكل مــا يـتــصل به من
ــطــاعم ومـــنــهـــا ا فـــروع وأقــســام
والــكـافـيـتــريـات خالل فـتـرة إغالق
جتاوزت الثمانـية أشهر اثر إعالن
ية أن كورونا منظمة الصـحة العا
ــا ي وجـــائــحـــة  هـــو وبــاء عـــا
ـطاعم السياحية تسبب بخسارة ا
في العـراق وتضـرر العامـل فـيها
مـنـذ بـداية اجلـائـحـة   في الـثالث
ــاضي بــدأ والــعــشــريـن من آذار ا
الـعـراق احلـجـر الـعـام األول فـكان
صـارمــاً وطـال جــمـيع الــقـطــاعـات
اخلاصة والعامة باستثناء القطاع
الـصـحي والـطـبي وأقـفـلت جـمـيع
ـطـاعم والفـنـادق أبوابـهـا حاول ا
أصـحـابــهـا جـاهـديـن خـلق فـرصـة
لــلــعــمل فـي ظــروف صــعــبــة غــيـر
ــطـاعم إلى مـسـبــوقـة فــتـحـولت ا
ـنازل وهـنا نـظام الـتوصـيل إلى ا
نـتـكـلم عن اآلالف في قـطاع يـعـتـبر
من ب أكـثر القـطاعـات التي تضم

حتت مظلتها عماالً .
يـقـول فـؤاد حـلــمي مـحـمـود مـديـر
مــطـعم فــيال الـكــائن في شـارع 14

ـرشد ـذاهب األخـرى نظـر ا في رسالـة عـلـميـة وفـقهـيـة ودون نظـرة كل ا
ـندائيـ بأنهـم توحيـديون وان ما جـاء عنهم السيـد علي اخلامـنئي الى ا

في القرآن الكر على انهم من أصحاب الذمة يثبت ذلك . 
تكررت كلمة الصابئة في القرآن الكر في ثالثة مواضع مختلفة وردت
ذِينَ هَـادُوا أوال في سـورة الـبــقـرة في قـوله تــعـالى: (إِنَّ الَّـذِينَ آمَــنُـوا وَالـَّ
َ مَنْ آمَنَ بِالـلَّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ وَعَـمِلَ صَالِـحًا فَـلَهُمْ صَارَى وَالـصَّابِـئِـ وَالنـَّ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ وَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ/62/).
ـذِينَ هَـادُوا ذِينَ آمَــنُـوا وَالـَّ ــائـدة يــقــول الـله تــعـالى:”إنَّ الـَّ وفي سـورة ا
صَـارَى مَنْ آمَنَ بِالـلَّهِ وَالْـيَـوْمِ الْآخِـرِ وَعَـمِلَ صَـالِحًـا فَـلَا وَالصَّـابِـئُونَ وَالـنـَّ

وضع الثاني. خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ/69/ وهو ا
ــذِينَ هَــادُوا ـذِيـنَ آمَــنُـــوا وَالـَّ ثم جـــاءت الــكـــلـــمــة فـي ســورة احلـج (إِنَّ الـَّ
َ وَالـنَّصَارَى وَالْـمَجُـوسَ وَالَّذِينَ أَشْـرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَـفْصِلُ بَـيْنَهُمْ وَالصَّابِـئِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ُكل شَيْءٍ شَهِيد/17/).
ـوغل روحـا وتأريـخا نـصفـة لـهذا الـعنـصـر البـشري ا ومع تلك الـرؤيـة ا
بـنـي عـلى أســاس الــتـعــايش مع األقــوام والـديــانــات الـتي تــعــايـشت مع

ندائي وأكثرهم هم شيعة جنوب العراق . ا
وذجا غريبا من ثل ا وهذا التعايش في أصوله التاريخية العميقة ظل 
لـة الـتي قد ال يـفقه ـودة بـ اهل اجلنـوب وأصـحاب تـلك ا تلك األلـفة وا
عنها عامـة الناس شيئـا عن انتماءاتـها الدينيـة والروحية لكـنهم يشعرون

ندائي يعيشون معهم بتعاقب األجيال ومنذ األزل. ان الصابئة ا
ـناطق القـريبة من نـدائيـون يتركـزون في بدئهـم التاريـخي ضمن ا كان ا
ة في جهـة منطـقة الطـيب احملاذية لـلحدود بطائح األهـوار ولهم مدن قـد
الـعـراقـيـة اإليـــــرانـيـة من جـهـة مـيـسـان  وكـذلك لـديـهم وجـود قـد في
منـطـقـة دهلـران اإليـرانـيـة والقـريـبـة من الطـيب ثم تـوسع الـنـزوح والرزق
لـديـهم لـسـكـنـوا في مـدن األهــــــــــــوار مـثل احلـلـفـايـة والـكـحالء وقـلـعـة
صـالح ومـديـنـة الـعــمـارة  ثم نـزحت عــــــــــوائل مـنـهـم لـتـسـكن مـنـطـقـة
العـرجـة في الـناصـريـة  ومطـلع الـقـرن العـشـرين بـنوا لـهم حـيـا سكـنـيا
كـبيـرا في شـرقي مـديـنـة الـناصـــريـة وقـريـبـا من الفـرات وتـسـمى مـحـلة
الصابـئة ومـثلـها أسسـوا محـلة سـكنـية كبـيرة في ضـواحي مديـنة سوق

الشيوخ .
ـنـدائـيـون في الـبـصرة والـديـوانـيـة والكـوت  فـيـمـا لـديهم وكذلـك سكن ا
جالـية كـثـيرة في مـنـطقـة االحـواز واحملمـرة وعبـادان ومـدن جنـوب ايران
ـطا جـميال من الـتعـايش واآلخاء ـندائي  فرضت جــــــغرافـية الـوجود ا
بـ شـــــــــيـعـة الــعـراق من سـكـنــة اجلـنـوب ذلك الن مـعـظـم جتـمـعـاتـهم
السـكـانيـة كـانت تتـدخل مع مـكونـات سـكانـيـة في غالـبـيتـها الـعـظمى من

الشيعة . 
ـسـامحـة والهـدوء والسـكيـنة ـتلـكون روح ا ـندائـيـ الذين  فكـان على ا
تلك بغريـزته وطبيعته كون الـذي  ة ان يقـتربون كثيـرا من هذا ا سا وا

روحا بسيطة ومساحة رائعة من تقبل اآلخر أيا كانت ديانته.
ـنـدائـيـ وهم يـحـتـرمون  لـهـذا كنـا في طـفـولـتــــــنـا نـشـاهـد الـصابـئـة ا
نـدائي طقـوسنـا في األعيـاد وفي مراثي عـاشوراء  حـتى ان األطفـال ا
كـانـوا يقـلـدون جـيـــــــرانـهم من األطـفـال الـشـيـعـة ويـرتـدون مـعـهم ثـياب
ـــــــنـدائـيات يـنـذرن مع أمـهـاتـنا احلزن الـسـود  وبـعض اجلـارات من ا
نذور غداء الـعباس وكانـوا يتقـبلون بـرحابة صـدر كل األواني التي كانت
ـنـدائي ان يـقـسم بـاألئـمة حتمـل الثـواب والـنـذور  وكـان عـلى الـصائغ ا
وأولـيـاء الـشــيـعـة لـيــقـنع زبـونه الــقـادم من الـريف بــأن هـذا الـذهب لـيس

مغشوشا. 
تلك الرؤية االجتماعـية في العيش واالختالط تمثل أزال روحـيا ومجتمعيا
لم تتفـكك أواصره الى اليـوم بالـرغم من ان الكثـير من أخوتـنا وجيـراننا
هجر ألسباب اقتصادية وأخرى شملها نافي ودول ا ندائي فضلوا ا ا
رسائل التـكفير اإلرهـابي وأولها كـانت رسالة مـعلنـة لإلرهابي الزرقاوي
لل األخـرى عنـدمـا  اغتـيال الـكثـير من نـدائـي وبـعض ا يكـفر فـيهـا ا

ة. سا أبناء هذه الطائفة الرافدينية ا
وذجا مهما من ثلون  وبالرغم من هذا لم يزل صابئة اجلنوب وبغداد 
ان حـضـور عـبـر الـكوتـه حيث الـطيف الـعـراقي وبـنـيــــــته ولـهم في الـبـر
ـارس اجملـلس الـروحـاني للـطـائـفة فـيـما  ثـلـهم  يوجـد الـصـوت الـذي 
ومقره في منطقة القادسية في بغداد دوره الديني والروحي عبر مرجعية
ـثلـة برئيس الـطائـفة الشـيخ ستـار جبار دينيـة وروحيـة ومجتـمعـية لهم 

حلو.
ــنـدائــيـ وشــيـعـة الـتــقـارب الــروحي واالجـتــمـاعـي بـ ا
ـذاهب الـعــراق ومـعــهم بـنــسـبــة اقل بـالــتـعــايش مع ا
الــعــراقــيـــة األخــرى هــو جــزء من صـالبــة الــنــســيج
كون االجتماعي الـعراقي الذي يراد له جتاوز كل وا

محنة ليبقى العراق قويا وعزيزا وموحدا

الـنـفـسـيـة لـلـعـنف االسـري خـاصـة
ـــراة من الــنـــتــائج ـــوجه ضــد ا ا
ـــدى الــــقــــريــــبــــة والــــبــــعــــيــــدة ا
ا بـالصـراعـات بـ السـلـطـة  ور
تؤدي الى تـهـديد تـفـكيك اجملـتــمع
والنتيجة اضـطراب االطفال وينذر
تشويه رمزية االم واهمية احللول
االقــتــصـاديــة والــسـيــاســيــة الـتي
تـــســبـــبـت وطـــربـــا اثـــارهـــا نــواة

اجملتمع االسرة . 
وركــــزت ارادة زيـــدان اجلــــبـــوري
عـلى اهمـيـة تغـيـيـر وسائل االعالم
لطرق تناول قـضايا االسرة واثارة
جوانب مهمة وسلوك طريق يحقق
الـــــهــــدف ووقف تــــشـــــتت االعالم
واالســـتــثـــمــار االمـــثل ومــتـــابــعــة
القضـايا بالرصـد الرسمي لـتقارير
وزارة الـــداخــلـــيـــة  والـــتـــحـــلـــيل
السياسي واالعالمي باخذ وجهات
الــنــظـر اخملــتــلـفــة الــواقـعــيـة دون
حتــريـف وبــتــحــويـل األنــظــار عن
جوهـر القـضـية واطالق اإلشـاعات
وقـالت (نحـتـاج اعالمـي مـهـنـي
ــشـاكل ــرحـلــة لــصــد ا يــقــودون ا
االســــريـــة وعـــلى هــــيـــئـــة االعالم
ـنع واالتــصـاالت تــفـعــيل الـرصــد 

عنف االسرة .
وشـددت الدكـتـورة اسـمـاء جـميل 
عــلى اهــمــيــة الــرصــد والــتــوثــيق
ووضع ســتــراتــيـجــيــات وقــوانـ
لتـحس االسـتجـابة وتوفـير بـيئة
تشريـعيـة مناسـبة ولعل الـتعرض
لالغـتـصـاب واالعـتـداء والـتـعـنـيف
وسـبب الــتـكـتم والــسـريـة وجتـنب

الفـضيـحة  ولم تـوفر الـتشـريعات
حــمـايــة كـافــيــة لـلــمـراة والــطـفل 
وتـفـاقم االمـور خالل جـائـحـة وباء
كـورونـا والـتــدابـيـر الـتي اتـخـذت
والــقــصص والـشــهــادات لــوسـائل
التـواصل االجتـماعي  واسـتخدام
قـســوة وبـشـاعــة وشـدة وتـصــفـيـة
الضحايا وسائل عنيفة والظروف
التي شـهدها الـعراق خالل الـعقود
ـاضـيـة  وال تــعـلم الـنـسـاء كـيف ا
ـراكز تـتـصرف وتـتـجـنب الـتـوجه 
ساعدة نتيجة القيم الشرطة طلباً 

فروضة وانحياز اجملتمع). ا
وحتدث الـقـاضي هادي عـزيـز علي
عـن تـــصـــنـــيـف مـــا يـــحـــدث داخل
االســــرة مـن الــــشــــؤون اخلــــاصـــة
ولـيس لـلـدولـة حق الـتـدخل والبـد
ان تـكـون لـديـنـا حـجـة نـسـكت بـها
االخرين  واالسرة اساس اجملتمع
وبـنــاء الـتـأســيس لـلـحــيـاة وتـقـدم
حــركــة اجملــتــمع  والــتــشــريــعـات
بـــحــاجـــة لــلـــتــحــديـث ونــصــوص
ــسـتـقــبـلـيـة قــانـونـيـة لــلـحـوادث ا
ساواة ب والنصوص الـقرآنيـة ا

راة . الرجل وا
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واشـــار الــعــمـــيــد احلــقـــوقي عــلي
مـــحـــــــــــــمـــد ســـالم مــديـــر دائــرة
حــمــايــة االســــــرة والــطــفـولــة في
وزارة الــــداخــــلــــيــــة  ان قــــانــــون
الــــعــــقــــوبــــات 111 لــــعـــام 1969
الــفـيـصـل بـاحلـاالت كــافـة ولــديـنـا
احـــصــــائـــيـــات بــــكل مـــحــــافـــطـــة
واستـقبلـنا حـوادث منـها من أجنز

واطـلـقت مـنـظمـات مـدنـيـة احلـمـلة
للـضـغط بتـشـريع قانـون مـناهـضة
الــــعـــــنف االســـــري ورفع شـــــعــــار
واجه (السالم يـبدأ مـن منـازلنـا) 
حتـــديــات كــبـــيــرة تــهـــدد تــمــاسك
ووحدة االسـرة الـعراقـية وارتـفاع
خطـير في مـسـتويـات العـنف الذي
بـــات يــــهـــــــــدد امـن واســــتــــقـــرار

اجملتمع . 
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وقـالت مـنـسـقـة احلـمـلـة الـنـاشـطـة
امل كـــــــبــــــاشي ان (الـــــــقــــــصص
ـأسـاويـة جلـرائم الـعنـف االسري ا
والـضــحـايــا من نـسـاء
واطــــــفـــــال وشـــــيـــــوخ
وعــجــزة بــاتت حــديث
الــــــــنـــــــاس وأديـــــــنت
واســتـــنــكــرت وصــوت
الـراي الـعـام لـلـتـصدي
لــــهــــا بـــــالــــتــــوعــــيــــة
والــتــثــقــيف وحــمــايــة
الــــكــــرامـــة وتــــوفــــيـــر
ضـــمــانـــات قــانـــونــيــة
ومـعـاقـبــة مـرتـكـبـيـهـا
ـــســـؤولـــيــة وتـــبـــني ا
االجتـمـاعـية ونـحـتاج
اجلــــهـــود الـــوطـــنـــيـــة
الـــســاعـــيـــة لــتـــشــريع
إجنــاز الــقــانــون ودور
مــــــجــــــلس الــــــنــــــواب
والـتـنـسـيق والـتـعـاون
دنـية) مع الفـعـاليـات ا
وحتـــــــــدث كــــــــــمـــــــــال
اخلـــــيالني عـن االثــــار
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أكد وزير النفط  احسان عبد اجلبار
حـــرص الـــوزارة عــــلى دعم اجلـــهـــد
الــوطـني وتــعـزيــز دوره في تـطــويـر
الـصـناعـة الـنـفـطيـة والـغـازيـة  جاء
ـسح ذلك خالل حــفل تــوقـيع عــقــد ا
الـزلـزالي الـثـنائـي والثـالثي األبـعاد
للرقعة اإلستكشافية 12 في محافظة
ــــثــــنى بــــ شـــركــــتي الـــنــــجف وا
اإلســتــكـشــافــات الـنــفــطـيــة وشــركـة

باشنفت الروسية .
وقـــال عــــبــــد اجلــــبــــار ان (الـــوزارة
مـــاضـــيـــة في تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــطـــهــا
لإلســـــتــــثــــمـــــار األمــــثـل لــــلــــثــــروة
الـهـيـدروكـاربــونـيـة من أجل تـعـظـيم

اإلحتياطي النفطي وتطويره). 
وقـــــال وكــــــيـل الـــــوزارة لــــــشـــــؤون
اإلستخـراج كر حـطاب أن (أهداف
تـوقـيع الـعـقـد تـأتي إلعـداد الـدراسة
الـتـفـصـيـلـيـة لـلـبـنـيـة اجلـيـولـوجـيـة
بـهـدف حتـديـد الـصـورة الـتـركـيـبـيـة
لـلـرقـعـة اإلسـتـكـشـافـيـة 12 وتـقـدير
ــوارد الـهــيـدروكــاربـونــيـة واعـداد ا
أهداف احلـفر اإلسـتـكشـافي مشـيراً
ـسـوحات الى أن (اإلسـتـكشـافـات وا
الزلزالـية التي تـقيمـها الوزارة تأتي
ضـــــمـن خـــــطط الــــــوزارة لـــــزيـــــادة
اإلحتياطات النـفطية وزيادة اإلنتاج
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سح الزلزالي ب شركة االستكشافات النفطية واحدى الشركات الروسية lO∫ جانب من توقيع عقد ا uð

الـصـلح واالخـر وصـلت حملـاكـمـات
وهــنــاك مــوقـوفــ بــهــذا الــشـأن 
ولــديـنـا مــهـارات خــاصـة لــلـكـشف
والـتــحـري والـوصـول لـلــحـقـيـقـة 
وكـــادر ضــابـــطـــات نــســـاء خــاص
بـاسـتـقــبـال الـشـكـاوى والـتـحـقـيق
وسلـوك الطـريق القـانوني ولـديهم

تخصص اجتماعي ونفسي
الى ذلك اطـــلـــقـت هـــيـــئـــة رعـــايـــة
الطفولة في وزارة العمل والشؤون
االجتـماعـيـة بالـتعـاون مع عدد من
ـؤسـسـات والـوزارات ومـنـظـمات ا
ــدني حــمــلــة تــوعــويـة اجملــتــمع ا
ــنـــاهــضــة الــعــنف ضــد االطــفــال
بـعـنـوان (اطـفالـنـا امـلـنـا نـحـمـيهم
ـدة ثالثـ النـؤذيــهم) سـتــسـتـمــر 
يـــومـــا ابـــتـــداء مـن يـــوم االثـــنـــ
ـاضي وذكرت مـديـر مـكتب هـيـئة ا
رعـايـة الطـفـولـة غـادة الـرفـيعي ان
وزيــر الـعـمـل رئـيس هــيـئــة رعـايـة
الـطــفـولـة الـدكـتــور عـادل الـركـابي
وجه بضـرورة التـحضـير واالعداد
اجلــيـد لــلـحــمـلـة لــنـشــر الـتــوعـيـة
الالزمة لتدارك اخملـاطر التي باتت
تـــــهـــــدد امـن اجملـــــتـــــمع مـن خالل
سـموعة ـرئيـة وا وسائل االعالم ا
ـــــقــــروءة ومــــواقـع الــــتــــواصل وا

االجتماعي. 
وجاءت هذة احلمـلة نتيـجة لتزايد
حــــاالت الــــعــــنـف ضــــد االطــــفــــال
ولـتــوجـيه رسـائل ومــطـالـبـات الى
ــعــنـيــة لــلــوقــوف عـلى اجلــهــات ا
اســـبـــاب هــذة الـــضـــاهــرة ووضع

عاجلات للحد منها. احللول وا ؤتمر جانب من ا

رمـضـان في بـغـداد الـذي يـعـد احـد
طاعم وأكثرها زخما " بعد8 ابرز ا
ـطـعم أشــهـر من اإلغـالق افـتـتـح ا
في 27 تشرين االول في البدء كان
عـــدد الــزبــائـن قــلــيـال جــدا ثم بــدأ
بـاالزدياد تـدريـجيـا بـعد إن تـأكدوا
ـــطــعم بــتـــعــلــيــمــات من الــتــزام ا
الــــسالمــــة الـــصــــحــــيــــة من خالل
ـستمر واستخدام أدوات التعقيم ا
الــطـعـام  ذات االسـتــخـدام الـواحـد
وحــرصه عــلـى سالمــة الــعــامــلــ
والــزبــائـن عــلى حــد ســواء الفــتــا
ـطعم لم يـسجل أي النـظر إلى أن ا

إصابة منذ بدء اجلائحة.
وأضــاف(بــالــرغـم من جتــاوز عــدد
ـطعم ال 150 زبـوناً يـومـيا رواد ا
ـطــعم أبـوابه لـيـقـدم حـيث يـفـتح ا
وجــبـة فــطــور صــبـاحي  يــومــيـا 
فـيـمـا يـقـدم  وجـبـة غـداء مـفـتـوحة
يـومي الـثـالثـاء واجلـمـعـة وبـسـعر
مــــنــــاسب جــــدا مـع خــــصــــومـــات
لـألطـــفـــال حـــسـب الـــعـــمـــر  وذلك
لـتقـليل الـتكـاليف والـنفقـات لألسر
العراقية الكـثيرة العدد  فضالً عن
األمـســيـات الـتــرفـيـهــيـة إال انه لم
ـالية يسـتطـيع تعويض خـسارته ا
الكـبيـرة خالل فتـرة اإلغالق بسبب
ـصـاريف اإليـجـارات الــبـاهـظــة وا

األخرى ). 
وعن ابـرز الــتـحــديـات خالل فــتـرة
احلــجـر الــصـحي الــشـامل  اوضح
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طاعم أي دعم محمود (لم تشهد  ا
لـهـا خـصوصـا وان فـتـرة  احلـضر
ـــــــطــــــعم  صــــــفــــــرا" كــــــان دخل ا
وااللـتـزامـات بـتـعـلـيـمـات الـصـحـة
ـيـة وتـعـلـيـمـات خـلـيـة األزمة الـعا
ــئــة لـــيس فــقـط بــســبب 100 بـــا
اخلسارة التي تـرافق احلجر التام
ـــفـــاجئ ـــا بــــســـبب اإلعـالن ا  إ
وعــدم إتــاحــة الــفــرصــة لــلــطــهــاة
نـتجات التي طاعم لـتصريف ا وا
ـهـمالت فضالً ذهـبت الى سالت ا
عـن عـــدم وجــــود تــــســـهــــيالت من
اجلـــهــــات اخملــــتـــصــــة من حــــيث

الكهرباء  البلدية). (اإليجار 
W¹œU  dzU š

ا ـطـعم عن أسـفـه  وأعـرب مـديـر ا
ــطـــعم من خـــســائــر تـــعــرض لـه ا
مــاديــة واالســتــغــنـاء عـن خــدمـات
الك األســاسي فــيه بــعض أفــراد ا
مـثل الـطــهـاة الـشـيـف والـعـامـلـون
اآلخــرون فـيه  لـعـدم أمــكـانـيـة دفع
ـا اضطرهم لـلبحث عن أجورهم 
أعـمـال أخرى لـلـحصـول عـلى قوت
يـومهم  ومـنهم الـقـليل من ظل في
طعم مقابل مبيته وطعامه فقط  ا
الفــتــا إلى إن الـــضــرر الــنــاجت عن
ن يـعـتـمـد اإلغالق طـال الـكـثـيــر 
ـطـعم مـنـهم  صـاحب عـلـى عـمل ا
األســـواق  الــقـــصــاب  اخلـــبــاز 
الـــبـــقـــال  مـــشــــيـــراً إلى الـــوضع
االقـــتــصـــادي الــصــعـب وتــعــرض

ـواطن الـذي يعـيش بـأزمة مـالـية ا
خـانـقـة  جـراء تـأخـر صرف رواتب
ـــوظــفـــ  وصــوالً إلى ارتـــفــاع ا
نسبة الـبطالة بشـكل غير مسبوق
بــــاإلضـــــافــــة إلـى أن اإلصــــابــــات
بالوباء مسـتمرة في نشرات وزارة

كل هـذه العوامل الصـحة اليـومية 
تــؤثــر بـــشــكل مــبــاشــر عــلى عــمل
ـطـاعم الـسيـاحـيـة والكـافـيـهات  ا
ـطاعم والـكافتـيريـات هي األكثر فا
تضرراً من انتشار الوباء واإلغالق
وعـــزوف الـــزبـــائن عـن ارتـــيـــادهــا

يـهــددان آالف الــوظــائف  إضــافـة
ـطـاعم ـقـاهي ا إلى إن أصـحـاب ا
الشعبيـة البسيطـة وغيرهم كسبة
يــعـــيــلـــون عــائالت مـــنــهـم أيــتــام
ـــــصــــــدر رزقـــــهم وارامل غــــــلق ا

الوحيد دون إيجاد البديل 
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عدة مواضيع اهمها تشـكيلة اللجنة
ـثـلـ عن الـقـطـاع اخلاص لـتـضم 
ـنظـمـات اجملـتمع ومـشاركـة  أشـمل 
ـــدني لـــدورهم الـــفـــاعل فـي اعــداد ا
الـســيـاسـات الــسـكـانــيـة و احلـقـوق
الــقــانــونــيـة لــلــســكــان في مــجـاالت
الصـحة االجنـابيـة و كذلك مـنظـمات

ذوي االعاقة)



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

…dDO « X% l{u «Ë ÊU¹œË  WF³Ý ¡ö² ≈ sKFð w bM
v U¹œ w  —UD _« nK  …—«œ≈ œuIð Δ—«uÞ WOKš

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ
 ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

اعــلـنت نـاحـيــة مـنـدلي  في مــحـافـظـة
ديـــــــالـى  عن امـــــــتالء 7 مـن وديــــــان
ـياه السيول احلـدود شرق احملافظة 

اجلارفة.
وقـال مـدير نـاحـية مـنـدلي وكالـة مازن
اكـــرم لـ  (الـــزمـــان) امس ان ( وديــان
احلــــــدود الـ 7والــــــتـي من ابــــــرزهــــــا
تــرلـسـاق الـكــبـيـر والـصــغـيـر امـتألت
ــيــاه الــســيــول اجلــارفــة بــالــكـــامل 
ـتدفـقة مـنذ سـاعات عـدة بعـد هطول ا

عدالت عالية جدا) . امطار 
واضــاف اكـرم ان (الــوديـان الـســبـعـة
اليــ من االمـتـار تــسـتـوعـب مـئـات ا
ـكــعـبـة بـكـونــهـا عـمـيـقــة ومـتـرامـيـة ا
االطـراف وتـمتـد لـعدة كـيـلومـترات في

العـــمق ). 
وأوضـح اكـــرم  أن (امــتـالء الـــوديــان

يـدلـل عـلى غـزارة مـيـاه الـسـيـول الـتي
لـألسف تـذهب هـدرا دون اي اسـتـفادة
مـنها لعدم وجـود سد عمالق قادر على
ـتـدفـقة اسـتـيـعـاب مـوجـات الـسـيـول ا
والتي تصل في كل مرة الى كل مالي

كعبة) .  االمتار ا
وأشـــار اكـــرم الى انـه (رغم الـــســـيــول
اجلـارفـة والقـويـة اال انهـا التزال حتت
الـســيـطـرة ولم تـتـضـرر أيـا من الـقـرى

احلدودية) . 
o¹dÞ lD

كـمــا اعـلن مـديـر نـاحـيـة قـزانـيـة مـازن
ـــوجــة اكـــرم لــ ( الـــزمـــان )امس إن (ا
الـــثــانــيــة مـن الــســيــول الـــقــادمــة من
احلــدود الـعــراقـيـة اإليــرانـيــة تـدفـقت
صـوب مناطق شـرق ديالى بقـوة عالية

مع ساعات الصباح االولى).
واضـاف اكرم  أن  ( هذه السيول أدت
إلـى قـــــــطع طـــــــريـق ديــــــالـى - واسط

االســتـراتـيـجي وطـريق مـحـوري اخـر
يـربط قزانية بالقرى احلدودية) مبينا
أن ( اجلـهد الـهنـدسي ينتـظر انـحسار
ـوجة لفتح الطريق بعد اجراء بعض ا

اإلصالحات العاجلة)  .
فـيما كشف النـائب عن محافظة ديالى
مــــضـــر الــــكـــروي لــ ( الــــزمـــان )  ان
(اجــتـمــاعـا ً مـوســعـا ُ عـقــد مع رئـيس
مـجلس الوزراء مـصطفى الـكاظمي في
بـغـداد قـبل أيـام مـعـدودة تـنـاول ملف
ديـالى والتحديات وسبل إيجاد حلول
ـزمـنـة والـتي بدأت جـذريـة ألزمـاتـهـا ا
تـــؤثــر بــشـــكل مــبـــاشــر عــلى أمـــنــهــا
واسـتــقـرارهـا وتـشـكل تـهـديـدا لـلـسـلم

االهلي). 
ــلــفـات وأضــاف الــكــروي أن  ( أهـم ا
الـتي تـمت مـنـاقـشتـهـا تـسـريع وتـيرة
نصورية الغازي الذي اسـتثمار حقل ا
يــــعــــد األكـــبــــر من نــــوعه فـي الـــبالد

وتــأثـيــره في خـلق آالف فــرص الـعـمل
لـلـعـاطلـ وخـلق انـتعـاش اقـتـصادي
كــبـيـر ودعم مـيـزانــيـة الـبالد إضـافـة
إلـى منـاقـشة مـلف اخملـدرات وخـطورة
ر أسـاس لتـدفقـها حتـول ديـالى إلى 
الـى الـعــمق الـعــراقي واهــمـيــة ضـرب
الــرؤوس الــكـــبــيــرة ومــنــاقــشــة مــلف
الـنـازحـ وإعـمـار مـنـاطـقـهم وتـدعيم
الــــســــلم األهــــلي وضــــمـــان حــــقـــوق

تضررين من االرهاب ).   ا
واشـــار الــكـــروي الى ان (االجـــتــمــاع
نــاقش ً طـلــبـا ً رســمـيــا لـعــقـد جــلـسـة
مـجـلس الوزراء في بـعقـوبـة وتشـكيل
جلــان لـدراسـة مـلف أمن ديـالى بـشـكل
عـام واخلـروقـات والـفـراغـات األمـنـيـة
إضــافــة إلى إيــجـاد حــلــول حــقـيــقــيـة
ـتـوقـفـة لـلـمــشـاريع االسـتـراتـيـجـيـة ا
وخـاصة مشـروع مجاري غرب بـعقوبة
الــذي يـنــقـذ 16 مــنــطـقــة سـكــنــيـة من
الـغـرق في مـواسم االمـطـار بـاإلضـافة
إلى مــواضـيع أخــرى كـتــعـزيــز الـسـلم
االهـــلي وحـــصــر الـــسالح ومــعـــاجلــة

تداعيات االضطرابات االمنية). 
وتـابع  ان  (الكاظمي كـان متفاعال مع
ـتابـعـة من مـلف ديـالـى وأن يحـظـى 
قـبـله ووعـد بـحـزمـة قـرارات سـتـسـهم
فـي تعزيـز أمن احملـافظة وإدامـة ملف
اخلـدمات ومعاجلة الكثير من القضايا
ـتـعلـقة بـالنـازح الـعـالقـة ال سيـما ا
وإعـمار مناطقـهم وإطالق التعويضات

الية اخملصصة لهم ).   ا
واكــد قـائــمــقـام  قــضـاء بــعـفــويـة  في
مــحــافـظــة ديـالى بــان خــلـيــة طـوار
ســتــقــود ادارة مــلـف هــطــول االمــطـار

الغزيرة لأليام القادمة. 
وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة عبد الله
احلـيالي لـ (الزمان) انه (جرى تشكيل
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أكـد محافظ األنبار عـلي فرحان الدليمي أن
مـخيمـات النازحـ مؤمنـة بشكل كـامل منذ
بـدء النزوح مبيناً أن احملافظة تشهد عودة
يـومـيـة لـلـنـازحـ كـاشـفـاً عن وجـود خـطة
إلعــادة الـنـازحـ إلى مـنـاطــقـهم مع نـهـايـة
الـعـام اجلاري.  وقـال الدلـيمي في تـصريح
امس إن (مـخيمات النازحـ مؤمنة وبشكل
كـامل منـذ بدء الـنزوح) مـؤكداً (عـدم وجود

أي خرق أمني بهذا الصدد. 
 وأضـاف أن "احملافظة كانت تضم أكثر من
1400 عـائلـة نازحـة حيث تـمت إعـادة أكثر
من  300عــائــلــة) الفــتــاً إلى أن (عــمــلــيـات
الــعـودة جتـري يــومـيـًا أو بــ يـوم وآخـر".
وأشــار إلى أن "هـنــالك خـطــة إلعـادة اجلـزء
األكــبــر من الــنــازحــ خالل نــهــايــة الــعـام
اجلـاري) مبـينـاً أن (عودة الـنازحـ جتري
بطريقة طبيعية وال تتدخل احلكومة أو أي

منظمة دولية بعودتهم).  
وأكــد (اســتــمــرار اإلعــمــار في احملــافــظــة)
ـنــاطق كــانت فـيــهـا مــنــوهـاً بــأن (بـعـض ا
مــــشـــاكـل و إيـــصــــال اخلـــدمــــات لـــهـــا
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وأصــبـحت جـاهــزة فـضال عن حل عـدد من
ـشـاكل األمـنـيـة لـدى بـعض الـنـازح من ا
ـطـالعـة اجملتـمعـية وبـعض اللـجان خالل ا
ـنـظمـات وشيـوخ الـعشـائر ووضع آلـية وا
وافـقـات لضـمان عـودتهم).  السـتـحصـال ا
ـناطق كانـت فيهـا مشاكل وبـ أن (بعض ا
أمــنـيـة وبــعض اخملـلـفــات احلـربـيـة واآلن
أصـحـبت مـؤمـنـة ومـحـصـنـة بـشـكـل جـيد).
وشـــدد عـــلـى (أهـــمـــيـــة أن تـــكـــون هـــنـــالك
تـخصيصات مالية لألسر العائدة من وزارة
ـــالي في الـــبــلــد الـــهــجـــرة لــكن الـــوضع ا

لف). انعكس سلبا على هذا ا
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وتـمكنت وكالـة االستخبارات الـعسكرية من
الــقـبض عــلى مـتـهــمـ يــتـاجـران بــالـقـطع
األثـرية في العـاصمة بـغداد.وذكرت الـوكالة
في بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (مـفـارز
الــوكــالــة تــمــكـنـت من إلــقــاء الـقــبض عــلى
مـتــهـمـ اثـنـ في مـنـطـقـة الـكـرادة  ,بــعـد
تــشـكـيـل فـرق عـمل مــخـتص ونــصب كـمـ
ـشـهـود بـحـوزتـهـمـا مـحـكم لـهـمـا بـاجلـرم ا
ة), ثالث قـطع أثـريـة تعـود لـلعـصـور القـد
ـتــهـمـ مـع الـقـطع مــشـيـرا الـى (تـسـلــيم ا
االثـريـة لـلجـهـات اخملـتصـة إلكـمـال أوراقهم

التحقيقية). 
كما جنحت القوات االمنية من اعتقال متهم
يـنتحل صـفة ضابط بـرتبة عـميد ركن خالل
جتــواله فـي احــدى االمـاكـن. وفي االنــبـار ,
تـمكـنت الشـرطة اجملـتمـعيـة التـابعـة لدائرة
الـــعالقـــات واالعـالم في وزارة الـــداخـــلـــيــة
ـحافظة من إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني

مارسها زوج بحق طليقته.
وذكر اعالم الشرطة في بيان تلقته (الزمان)
امس أن (اجملـتـمـعـيـة تـمـكـنت مـن مـواجـهة
ـبـتـز بـاألدلـة الـتي تـثـبت تـورطه الـطـلــيق ا
ـلك سـوى إال ـة االبــتـزاز الـتـي لم  بــجـر
ته) ,وأضـاف أن (الـشـرطة االعـتـراف بجـر
أجـبرته على حذف محتوى االبتزاز واتخاذ
اإلجـراءات الالزمة بـحقه بـغية عـدم تكراره

لفعلته مستقبال).
واعـلن قـائـد عـمـلـيـات األنـبـار الـلـواء الـركن
نــاصـر الـغــنـام  انـطـالق عـمـلــيـة عـســكـريـة
تــسـتــهــدف فـلــول تـنــظـيم داعـش" في عـمق

صـحـراء الـرطـبة. واوضح الـغـنـام في بـيان
امس ان (عـمـلـيـة عسـكـريـة واسـعة تـنـفـذها
عـمـلـيات االنـبـار تـشكـيالت الـفـرقة 1 ولـواء
مــغـاويــر الـعــمـلــيـات ووحـدات مـن احلـشـد
طاردة مـاتبقى من فلول الـعشائري االنـبار 
داعـش في عمق صـحـراء الرطـبـة وبدعم من
طـيـران اجلـيش). وتـمـكنت الـقـوات االمـنـية
من الــقـبـض عـلى عــنـصــرين ارهـابــيـ في
مـحافـظة كركـوك.وقال بيـان امس ان (مفارز
ـديــريـة ــتـمــثـلــة  وكــالـة االســتـخــبـارات ا
اســتــخــبـــارات كــركــوك تــمــكــنت من الــقــاء
الـقبض علـى أرهابي أثـن مطـلوب وفق
ادة 4 ارهـاب النتمائهما لعصابات أحكام ا
داعـش) الفـــــــــــــتــــــــــــا الــى انـه (ومـن خـالل
الـتـحقـيقـات األوليـة معـهـما اعـترفـا بتـقد
مــعــلــومـات لــعــصــابــات داعش عن أســمـاء

ومــواقع االجــهـزة االمــنـيــة وحـركــاتـهم 
اتـخاذ االجراءات القانـونية بحقـهما إلكمال

أوراقهما التحقيقية). 
فـيـمـا اصـدر رئـيس هـيئـة احلـشـد الـشـعبي

فـالح الـفـيـاض أمـرا إداريـا بـتـعـيـ حـس
عـبـد الـعبـاس هـلـيل قائـدا لـعـملـيـات بـغداد
لـلحشد.ونص األمر باألول على تعي هليل
هام قائد على مالك الهيئة ومن ثم تكليفه 
عـمـلـيات بـغـداد لـلـحشـد . من جـهـة اخرى ,
ـنـافـذ احلـدوديـة  مـحـاولة احـبـطت هـيـئـة ا
ــوديل في مـنــفـذ تــهـريب  8 عــجالت دون ا

ميناء أم قصر األوسط. 
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وذكــرت الـهــيـئـة في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس انه ( ضبط حاويات عدد  3 مخالفة
لــلـضـوابط داخل احلـرم الــكـمـركي حتـتـوي
ـــوديل والــتي ال بـــداخــلــهـــا عــجالت دون ا
يــسـمح بـاســتـيـرادهــا الـتـزامـا بــالـضـوابط
والــتـعـلـيـمــات الـنـافـذة ومـعــدة لـلـتـهـريب),
واضـاف انه (علـى إثر ذلك  تـشكيـل جلنة
ـركـز ـنــفـذ ومــديـريــة ا بــرئـاســة مـديـريــة ا
الـكـمركي وشـرطـة الكـمـارك واالستـخـبارات
واألمـن الـــوطـــني حـــيـث  الـــكـــشف عـــلى
احلــاويـات من قــبل الـلــجـنــة وتـأكــد صـحـة

rO∫ نازحون في مخيم في الرمادي

كــــــــــورونــــــــــا الــــــــــصــــــــــحــــــــــيـــــــــة
وضــــمـــان سالمـــة واالقــــتـــصـــاديـــة
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واكـدت الــقـيــاديـة في حــركـة اجلـيل
حـاجـة اجلـديـد سـروة عــبـد الـواحـد
العـراق الى حتـالف عـابر لـلـطائـفـية

ان. والقومية يحقق اغلبية  البر
وقــالـت عــبــد الــواحـــد في تــصــريح
قـبلة بحاجة الى رحلة ا امس ان (ا
حتالفـات عابرة لـلطائـفية والـقومية
مؤكدة ان انية) حتقق االغلبية الـبر
ـانـية تـذهب بـاجتاه (االغـلبـيـة البـر

واوضــحت عـبـد تـشــكـيل احلــكـومـة)
الواحد ان ( اي حتـالف ب االحزاب
السابقة التي حكمت العراق منذ عام
ـنـشود)  2003 ال يـحقق الـتـغـييـر ا
مـشــيـرة الـى ان (الـتـغــيـيــر يـجب ان
ونحن يكـون بأدوات وآلـيـات جديـدة
بحاجة الى حتالف عابر للطائفية). 
وكـان رئيس حتـالف عـراقـيـون عـمار
قــــــد راى ان حـل األزمـــــة احلــــــكــــــيم
يـكـمن في تـشـكـيل حتـالف الـعـراقـيـة
عـــابـــر لــلـــمـــكـــونــات. ووقـــعت األ
ـــــتـــــحـــــدة اتـــــفـــــاق تـــــمـــــويـل مع ا
ـسـاعـدة االنـتـخـابـية لـدعم ا هـولـندا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
اطــــــلع رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
مــصـــطــفى الــكــاظـــمي عــلى جــهــود
ـــســـتــقـــلــة ــفـــوضــيـــة الـــعــلـــيــا ا ا
لالنــــتــــخــــابــــات واســــتــــعــــداتــــهـــا

قبلة.  لالنتخابات ا
وقال بـيـان امس ان (الكـاظـمي اطلع
عـلـى مـجــريـات االســتـعــدادات الـتي
لـتـأمـ إجـراء ـفـوضـيـة اتـخـذتـهـا ا
االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة في مـوعـدهـا
في الـــســـادس مـن حـــزيــران ـــقـــرر ا
واضاف ( كمـا تابع الكاظمي القادم)
ـــفــوضـــيــة في مـــجــريـــات جــهــود ا
عـوقات التي قد السعي لتـذليل كل ا
مـوجهاً تواجه الـعملـية االنـتخابـية)
عـنيـة بتـذليل (األجهـزة احلكـوميـة ا
هـــذه الـــعــقـــبـــات قــدر تـــعـــلّق األمــر
وشـدد الـكــاظـمي عـلى (أهـمـيـة بـهـا)
إقرار مـجـلس الـنواب قـانـون تـمويل
ألجـل إتــاحـــة الــوقت االنـــتــخـــابــات
ــفـــوضـــيــة إلتـــمــام الـــكـــافي أمـــام ا
اجلـــوانب الـــفــنــيـــة والــتـــنــفـــيــذيــة
وتــــابـع أن (تــــوافق وإجنـــــاحــــهـــــا)
ـــرافـــقـــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة اإلجـــراءات ا
ولتأم جناحها االنتخابية القانون
وألجل أن ولـلـحــفـاظ عـلى نــزاهـتـهـا
تـكون الـعـمـلـية االنـتـخـابيـة الـقـادمة
مــعـبّــراً حـقــيـقــيـاً عن إرادة الــشـعب

العراقي واختياراته احلرّة). 
وبــحـث رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صـالـح مع األمـ الــعـام لــلـمــشـروع
أهــمــيـة الــعــربي خــمـيـس اخلـنــجــر

تـعــزيـز االمن وتــوفـيــر مـسـتــلـزمـات
ـقبلـة.وجاء في إجناح االنـتخـابات ا
بيان  تلقته (الزمان) امس انه (جرى
خـالل الــــــلـــــقــــــاء بـــــحـث األوضـــــاع
السياسية واألمنية واالقتصادية في
حيث جـرى التأكيـد على تعزيز البلد
االمن واالســــــتـــــقــــــرار وتـــــوفــــــيـــــر
مــســتــلــزمــات إجنــاح االنــتــخــابـات
ـنـاسـبـة ـقـبـلـة وتــهـيـئـة األجـواء ا ا
مشـيرا الى ان للـعمـليـة االنتـخابـية)
(الـلــقـاء نــاقش اإلجـراءات الــكـفــيـلـة
ــواجـــهــة االزمــة االقــتـــصــاديــة في
ومــعــاجلـــة تــداعــيــات وبــاء الــبـــلــد

ـتحـدة لـلـعراق. الـتي تقـدمـهـا األ ا
وقــــالت بــــعــــثـــة فـي بـــيــــان امس إن
ائي وقع ـتحـدة اإل (برنـامج األ ا
اتـفاقـا مع هـولـندا نـيابـةً عن الـبـعثـة

شروع وإدارته). لتنظيم تمويل ا
ــتـــحــدة في مـــشــيـــرا الى ان (األ ا
ـسـاهـمــة الـبـالـغـة تــرحب بـا الـعـراق
ثالثــة مـاليــ يــورو الــتي قــدمــتــهــا
ـتحدة ـشروع تـقوده األ ا هولـندا 
ــســاعـدة في بــنـاء لــتـقــد الـدعم وا
ـسـتـقـلـة ـفـوضـيــة الـعـلـيـا ا قـدرات ا
لالنــتــخــابــات في الــعــراق).وأضــاف
الـــبــيــان أن (الــتـــمــويل الـــهــولــنــدي

سـيـسـهم كـذلك في دعم عـمـلـيـة نـشـر
ـستـشـارين االنـتخـابـيـ التـابـع ا
تحـدة في الوقت الذي جتري لأل ا
مفـوضـية االنـتـخابـات الـتحـضـيرات
الالزمـة لتـنـظيم االنـتـخـابات الـعـامة
قــــال في حـــــزيــــران 2021).بــــدوره 
السفير الهولـندي لدى بغداد ميشيل
ريـــنــتــيـــنــار إن (هـــولــنــدا ســـعــيــدة
واصـلة دعـمـها لـلعـراق وباألخص
حــيث أن الـــعــمـــلــيـــة االنــتــخـــابــيـــة
االنـتــخـابــات احلـرة والـنـــزيـهـة ذات
ـواصلـة تعـزيز صوت أهمـية بالـغـة 

الشعب العراقي).

عبد الله احليالي
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خـلية طوار إلدارة مـلف هطول امطار
غــزيـــزه عــلى مــدن ديــالى خالل االيــام
الـقـادمة ومـنهـا بـعقـوبة حتـسـبا لـغرق
الـــشــوارع او االزقــة واالحـــيــاء اذا مــا

كانت معدالت الهطول عالية جدا).
واضـاف احلـيـالي  ان (جـهـد حـكـومي
من الـيـات سـيـكـون في حـالـة اسـتـنـفار
ــا نـســتـعـ لــدعم دائــرة اجملـاري ور

باجلهد للقوات االمنية عند الضرورة 
الفــتـا الـى ان كل الـتــقــاريـر الــرسـمــيـة
تـشـيـر الى ان مـوجـة االمـطـار سـتـكون
ـنــاطق الـشــرقـيـة لــديـالى عــالـيــة في ا
وسـيـكـون اجلـهـد احلـكـومي مـسـتـنـفـر
لــدعـم اي مــنــطــقــة تــضــرر من مــوجــة
االمـطـار الـقـادمـة ). واشـار احلـيـالي  
الى ان (بــعــقــوبــة وبـقــيــة مــدن ديـالى
بـحاجة ماسة الى مشـاريع ستراتيجية
فـي مــلـــــف شــبــكــات تــصــريف مــيــاه
االمـطـار لـتـفـادي اضـرارهـا الــــــبـالـغـة
عــــلـى االحــــيــــاء واالزقــــة والــــشـــوارع
بـاإلضــافـة الى االســــــتـفـادة مـنـهـا في
تـغـذيـة االنـهـر بـدال من ان تـتـحـول الى
مـسـتـنـقـعات تـزيـد من مـعـانـاة االهالي

خاصة في بعقوبة) .
v Ë«  UŽUÝ

وجنـــحت مـالكــات مـــديـــريـــة مـــجــاري
الــنــجف واجلــهــات الـســانــده لــهـا في
تــصـريف الـكـمـيـات الــكـبـيـره من مـيـاه
األمـطـار الـتي سـقـطت مـنـذ صـباح الى

اضي.  مساء السبت ا
وقـال مـديـر مـجـاري احملـافـظـة ريـسـان
اخلــــزعــــلي لـ (الــــزمــــان) أمس (مــــنـــذ
الــسـاعــات األولى لــصـبــاح يـوم األحـد
أســتــنــفــرت مــديــريــة اجملــاري بــكــافـة
مـالكاتـهـات اجلـهـدين الـبـشري واآللي
بــعـد ســقــوط كـمــيـات كــبـيــرة جـداً من
األمــطــار عـلى احملــافـظــة  طــيـلــة يـوم

ـــــاضي والـــــتـي وصـــــلت الـــــســـــبـت ا
مـناسيبـها الى أكثر من 55 ملم  وهي
فوق الطاقة التصميمية للخطوط التي

هي نسبها 25 ملم) . 
وبــــ اخلـــزعــــلي ان األمــــطــــار الـــتي
ســقـطت عــلى احملـافـظــة كـانت كــبـيـرة
جـداً بحـيث بوقت قـليل من تـساقـطها
أمـس األول غطت الـعـديد من الـشوارع
وطـــفح مــيـــاه اجملــاري لــعـــدة أحــيــاء
ـديـنـة وكــذلك في الـكـوفـة ســكـنـيـة بــا
واحلــمــد لـلـه كـانت لــدائــرتــنـا حــمــلـة
شــاركـت بــهــا مالكــاتــنــا الــهــنــدســيــة
والــفــنـيــة كــان لــهم الـدور بــأحــتـواء
ـوقف و تـصريف مـياه األمـطار من ا

الشوارع واألحياء السكنية). 
مــضـيــفــاً ان (عـمــلـيــة تــصـريف مــيـاه
األمـــطــار كــانت بـــأشــراف ومــتـــابــعــة
شــخـصـيــة لـلـمـحــافظ ونـائـبــيه ولـنـا
دير وكافة مهندس وفني ومعاون ا
وعـامـلـ في دائرتـنـا  عمـلـنـا جمـيـعاً
بـجهد إسـتثنائي لـيالً ونهاراً دون نوم
حـتى أجنزنا مهمتنـا األنسانية صباح

يــــوم األحــــد) . مـــــشــــيــــراً الى انه (
ــضــخــات لــلــســحب تــشــغــيل كــافــة ا
والــغـاطـسـة مــنـهـا ونـقــاط الـتـصـريف
واآللـيات احلوضـية السـاحبة لـلمياه 
ياة من واحلـمد لله  تصـريف كافة ا
الـشوارع واألحياء الـسكنيـة  وتسليك
األنـــابـــيب الـــنـــاقـــلـــة بـــعـــد حـــصـــول
اإلنسدادات فيها جرى كثافة األمطار).
مـؤكـداً اجلـهد الـسـانـد بـعمـلـيـة سحب
دني مـياه األمـطار مـثل رجال الـدفاع ا
وبــأشـراف مــديـرهم وكــذلك مــجـاهـدي
احلـشـد الـشـعـبي من فـرقـة األمـام علي
تـابـعة من الـقـائد الـشيخ الـقـتالـيـة و
طـاهر اخلاقاني  وكذلك أشراك اجلهد

اء). البلدي وأخوتنا في مديرية ا

ــعــلــومــات الــواردة وضــبط عــجالت دون ا
ــوديـل عـدد  8وخــتـم احلـاويــات بــاخلــتم ا
الـكــمـركي واحـالـتـهـا وفق مـحـضـر اصـولي
الى مـركز شرطة الكـمارك التخاذ االجراءات

القانونية الالزمة بحقها). 
كـما تـمكـنت الهيـئة من ضـبط أدوية بـشرية
مـعــدة لـلـتـهـريب في مــنـفـذ مـيـنـاء أم قـصـر
األوسـط.واشـار الـبـيـان الـى انه (بـنـاءً عـلى
ـعلومات الـواردة الى منفذ مـيناء ام قصر ا
األوسط فـي مـحــافـظــة الـبــصـرة من مــكـتب
األمن الـوطني تفـيد بوجـود حاويات عدد 4
مـخــالـفـة لـلـضـوابط داخل احلـرم الـكـمـركي
حتــــتــــوي بــــداخــــلــــهــــا مــــواد ال يــــســــمح
بـاستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات
الـنـافذة ومـعـدة للـتـهريب   الـكـشف على
احلــاويـات من قـبل جلــنـة مـخـتــصـة وتـأكـد
علومـات الواردة وضبط احلاويات صـحة ا
والـتي بداخـلهـا أدوية بـشريـة مخـبأة خلف
البـس وأدوات احــتــيــاطــيــة لــلــســيــارات ا

ومواد منزلية).
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مــسـؤولــيــة إدارة الــدولـة  لــيس عــمالً تــشــريــفـيــاً  والهي فــرصــة لالســتـغالل
ا هي والـسـيـطـرة  كـذلك لـيسـت عمـلـيـة تـشـغـيل االتـبـاع وفـرض االرادات  وإ
ؤسـسات  واحـتـرام القـوان  خـدمـة للـشعـب  وترصـ نظم الـدولـة وتفـعـيل ا
والـنهـوض بالـبالد  عبـر خطـط عمـليـاتيـة اقتـصاديـة وتربـوية وثـقافـية تـستـنهض

ناسب في أماكن العمل . اجلميع وتضع األشخاص الكفؤين ا
ـاضيـة  واصـبح االنـشـقاق لـقـد عـاش العـراق ظـروفـا قـاسيـة خالل الـسـنـوات ا
واضـحاً بـ رغـبـة الـشعب في بـنـاء دولـة وطـنيـة قـويـة مخـلـصـة لـشعـبـهـا  وب
ا أدى ذلك ـنطويـة حول ذاتيـاتها ومـصاحلهـا واتباعـها   السلـطات احلـاكمة ا
الى تهـميش الدولة ككـيان جامع  للمـجتمع  وإلى حالة من الـتراجع في مختلف
ستثمرون في الداخل واخلارج يتخوفون من العمل في سـتويات حتى أصبح ا ا
الساحـة العراقية نتيجـة عديد العوامل ومن أهمهـا فرض االتاوات وانفتاح شهية
واقع واألمـاكن  باإلضـافة الى جـعل العـراق ساحـة جتاذب الفـاسدين فـي كل ا
ـا حـول العـراق مـن دولـة مـحوريـة مـهـمـة في بـ الـدول اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة  

اخلارطة الدولية الى نظام شبه مشلول وضعيف .
تـابع للسـاحة العراقية واقف وجتاذباتهـا  يشعر ا بغض النـظر عن مختلـف ا
صلحة  بأن اخلـطوات التي انتهجـها الكاظمي في بـناء عالقات متوازنـة تضع ا
الـوطـنـيـة اوالً  وفي االنـفـتـاح عـلى دول الـعـالم بـغـيـة جـلب االسـتـثـمـارات وعـمل
الــشـركـات الــرصـيــنـة في الــبالد شـكــلت خـطــوات مـهــمـة عـلـى طـريق تــصـحـيح

سارات . ا
وبـالـتـأكـيـد فأن هـذه اخلـطـوات من الـصـعب اجنـاز مـهـامـهـا إذا لم تـتـضـافر كل
اجلهود  وإذا لـم تؤيدها وتدعمـها مختلف الكـيانات واألحزاب السيـاسية كونها
تـصب في مـصلـحـة الـبالد وتعـالج اشـكـاليـاته االقـتـصاديـة والـبـنيـويـة فـليس من
نـأى عن كل خطـوة تـخدم الـبالد بدواعي إنـها عـقول ان تـبقـى هذه األطـراف  ا
ـالـكي مع تـخـدم الـكـاظمـي  مـثـلمـا جـرى فـي السـابـق حـينـمـا اتـفـقت حـكـومـة ا
الـشركـات الـكوريـة اجلنـوبـية و تـعطـيل هذا االتـفـاق بحـجة إنـهـا تخـدم حكـومة
ـشـروع االتـفــاق مع الـصـ عـلى قـاعـدة الـنـفط مـقـابل ـالـكي  ومـثـلـمـا جـرى  ا

االعمار والبناء في العراق .
ـكن حـسـابـهـا عـلى إنـهـا لـلـمـصـلـحة ـواقف ال هـذا الـسـلـوك السـيـاسـي وتـلك ا
ا هي بالضرورة جتعل من العراق دولة هامشية العراقية كما يزعم بعضهم وإ
سلحة تنخـرها التناقضات وصوال لتهـد بنيانها  مثلمـا تنفذ بعض األطراف ا
عمـليـات مسـلحـة ضد السـفارات بـزعم محـاربة االحـتالالت األجنـبيـة  وهو زعم

قاومة كما اعلن ذلك اخلزعلي . مرفوض كونه التؤيده الدولة وال فصائل ا
إن اجلوالت والـزيارات التي قام بها السيد مصطفى الكاظمي تندرج في اخلطط
ـهـمـة  ـيـة ا الـراهـنـة لـلــنـهـوض بـالـعـراق عـبـر مـشـاركـة الـدول والـشـركـات الـعـا
والـعـراق كمـا هـو مـعـروف بلـدا خـصـبا جـاذبـا خملـتـلف االستـثـمـارات وفي كـافة
اجملـاالت التـربـوية والـصنـاعـية والـزراعـية والـبـنى التـحتـيـة والسـكـنيـة وهـو البـلد

احملتاج لكل ذلك .
ـوارد  ـالـيـة الـتـي يـعـاني مـنــهـا الـبـلــد  لـيس نـتـيــجـة عـدم وجـود ا إن االزمــة ا
ـا  بـسبـب ضعف أداء الـوزارات الـسـابـقة ـوارد وا خـتـلف ا فـالـعـراق زاخـر 
واستـفحال الـنهـاب والـفاسـدين والذين اليريـدون النـجاح لـلعـراق كي يعود الى
مكانـته العربيـة واإلقليمـية والدوليـة الذي تمتع بـها منذ نـشأة الدولة الـعراقية في
ـواد الـفاسـدة ورديـئة ـكن تـفـسيـر إدخـال مـختـلف ا اضي ,وإال ماذا  الـقـرن ا
نـافذ والـطرق الـغير رسـميـة والرسـمية  في التصـنيع الى الـبالد عبـر مخـتلف ا

ح يتم إهمال الصناعات والزراعات العراقية .
الكثـير من أبـناء الـشعب يشـعر بـالتأيـيد خلـطوات الـكاظمي ومـحاوالت الـنهوض
شـروع اخلطة الثالثية أو اخلمـسية التي طرحتها بالـوضع االقتصادي للبالد و
ـطلـوب من حـكـومـة الكـاظـمي الـتـنبـه لدول الـشـرق الـص الـورقـة البـيـضـاء  وا

وروسيـا وغيرهما فهذه الدولة تبني دون اشتراطات سياسية
 ومخـلصـة في عـملـها  سـيمـا وانـها عـملت في الـعراق
وتعـرف بيئـته وشعبه وحـاجات النـهوض بالـضروريات
من الصـناعات وهـذا األمر يحتـاج الى تفعيل االتـفاقية
الصـينـية الـعراقيـة . والشـعب بحـاجة أن يـرى رافعات

دن العراقية ..   البناء واالعمار في سماء بغداد وا
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قرر في الـشرع االسالمي أنَّ كلَّ مـكلّف له أنْ  يُوصي بـثلث أمواله من ا

ويحددّ موارد صرفها .
علوم انه كلما زادت الثروة زادت قيمةُ الثلث الذي يُمكن أنْ يُوصي ومن ا

به صاحبها .
ـشاريع ومن هـنا فـقـد يـبـلغ الـثـلث أرقامـاً ضـخـمـة يُـمكـن أنْ تُنـشـأُ بـهـا ا
االنسانية النـافعة فضالً عن أنّهـا تُسهم بشكل فـعُّال في اشباع حاجات

ستضعف والفقراء وااليتام واألرامل .. العديد من ا
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ُـوصي  تنـفيـذ الوصـيّة ُـعيّن مِنْ قِـبَلِ ا وجرت الـعادة ان يـتولى الـوصيُّ ا
ُوصي من موارد ينص عليها . ا يحدده ا وفقاً 

-3-
ُتوفَى قد أوصى بالثلث. اّن التركة توّزعُ على الورثة بكاملها إنْ لم يكنْ ا

ومن هنا :
ُـعـرِضُ عنـها بـالـغَبْنِ وهـو الذي فان تـرك الوصـيـة يؤدي الى أنْ يـصاب ا

أوقع نفسه في هذا الغ بتركه الوصية ...
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وهـنـاك حـاالت عديـدة يـتـولى فـيـهـا الـوصي وضع (الـثـلث) حتـت تـصرف
قررة . رجع الديني ليتولى بنفسه االشراف على صرفه في مواردة ا ا

-5-
ـرحـوم ـرجع نـفــسه كـمـا صـنع ا كـمـا أنَّ بـعض االعـيــان ُيـوصـون الى ا
(احلـاج شـلـتـاغ سـوادي) حـ أوصى بـســيـارته الـشـخـصـيـة الى االمـام
الشهيد اية الله العظمى الـسيد محمد باقر الصدر –رضوان الله عليه –
فـأمـر السـيـد بـبـيع الـسـيـارة وانـفـاق ثـمـنهـا عـلى طَـلَـبـةِ واحلـوزة الـعـلـمـية

الشريفة في النجف االشرف ولم يستأثر بها شخصيا .
وااليثار ونكران الذات هما أبرز صفاته وسماته العظيمة .

- نوّر الله ضريحه وقدّس روحه - 
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ــرجع الـديـني ومن احلـكـايــات الـطـريــفـة في هـذا الــبـاب أنَّ أحـدهم زار ا
االعـلى االمـام الــراحل الـسـيـد مــحـسن الـطـبــطـبـائي احلـكــيم في الـنـجف

االشرف 
ال الـكافي لـك ا وفي أثنـاء زيـارته ذكر أنّه راغب بـتـزويج وَلَدَيْهِ ولـكـنه ال
لـذلك فـمـا كــان من االمـام احلـكـيم –قـدّس الـله نـفـسه  –االّ ان امَـرَ احدَ
اجناله باحضار (خِلْخاليْن) ذهبييْن في احلال وقدّمهما الى الوالد التوّاق
ـسـاعدة لتـزويج وَلَـديْه  ولم يـكتـفِ بذلك بل اظـهـر له اسـتعـداده لـتـقد ا
ـرجـعـية ـالـيـة الالزمـة اذا احـتاج الـيـهـا وهـو بـهـذا يـبـرز شـدة عـنـايـة ا ا

بأبنائها وعظيم اهتمامها بشؤونهم  .
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دوا وقف األبوي الرائع البُدَّ أنْ يُثير أريحيةَ القادرين على أنْ  انّ هذا ا
ؤمن ال في قضايا تزويج ابنائهم  ساعدة الخوانهم ا يد العون وا

فحسب بل فـي قضاء حـاجاتـهم االخرى فـانّ قضاء حـاجات احملـتاج
يزان كما أنّ يعتبر من أعظم العبادات االجتماعية  وله ثقلُهُ الكبير في ا

بادِرِين لقضاء حاجات اخوانهم... له مردوداته االيجابية الكبيرة على ا
-8-

انّ قضاء حاجة اللهفان قد يكون سبباً المتالك مفتاح من مفاتيح اجلنان

وهـكــذا تــتــواصل حــلـقــاتُ الــبــر واالحـســان والــتــكـافل
االجتماعي .

وشـتان بَـيْنَ مَـنْ ال يُعـنـى اال بذاتـه وبأسـرته وَبْـيَن
من يُـعــنى بــذوي احلـاجــات مِنْ اخـوانهِ  والــفـرق
بينهما هـو الفرق ب الكـر االصيل وب البخيل

اللئيم  .

 علي فرحان الدليمي

ستقلة لالنتخابات فوضية ا “U¹—…∫ رئيس الوزراء يزور مقر ا

مازن اكرم مضر الكروي
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الـكـويت) ,أ ف ب) - تـنـظم الـكـويت
الـســبت انـتـخــابـات تــشـريــعـيـة في
غـيـاب الـلـقـاءات احلـاشـدة والـوالئم
الفاخـرة واخليم الفـخمة الـتي تميز
عـــادة احلـــمالت االنـــتـــخـــابــيـــة في
الــبالد بـعــد أن حـظــرت الـســلـطـات
التجمـعات خوفا من تـفشي فيروس
ـا ارتبـطت ـسـتـجـد.ولـطـا كـورونـا ا
الــوالئم بـاحلـمالت االنـتــخـابـيـة في
الـــكـــويـت وكــانـت تـــقـــدم أطـــبـــاقــا
شوية واألرز متنوعة مثل اخلراف ا
واحلـلـوى بشـكل أسـبـوعي.وتـتـمتّع
دولة الكويت بحيـاة سياسية نشطة
الى حد مـا تخـتلف عـمّا يـحصل في
الـدول اخللـيـجيـة النـفـطيـة األخرى.
ــان مــنــتــخب يــتــمــتع ولــديــهــا بــر

بصالحيات تشريعية.
ÂdJ « —UNþ«

وكـــانت كل من هـــذه الــوالئم جتــمع
ـئـات وكـان مـرشـحـو االنـتـخـابـات ا
يـحرصـون فيـها عـلى إظـهار كـرمهم
.ويـقول فـهد واهـتمـامهم بـالـناخـب
ـلك مـطـعم ـطـيـري الـذي  مـحــمـد ا
"طيبة" في محافظة اجلهراء إنه كان
يــحــضّــر والئم لــعــدد يــتــراوح بــ
خمـسة الى ثمـانية مـرشح في كل
دورة انــــتــــخـــــابــــات فـي الــــدائــــرة
االنـتخـابـية الـرابعـة.ولـكنه لن يـقوم
هـــــذه الـــــدورة بــــتـــــحـــــضـــــيــــر أي
وليمة.ويضيف لوكالة فرانس برس
"عـادة كـنا نـقـوم بـتحـضـيـر اخلراف
شـوية واألرز لوالئم الـعشاء طـيلة ا
فترة احلـملة االنـتخابـية التي كانت
تمتد إلى نحـو شهرين لكن كورونا
نــــسـف كل شـيء".ويــــقـــــول رئــــيس
طاعم الكويتية فهد األربش احتاد ا
إن الــولـيــمـة الــواحـدة كـانـت تـكـلف
مــبـلـغــا يـتـراوح مــا بـ ثالثـة آالف
إلى ســبـــعــة آالف ديــنـــار كــويــتي (
تـــســـعــــة آالف دوالر حـــتى  22ألف
دوالر) وكــان عــدد احلــضـور يــصل
إلى نـحـو ألــفي شـخص في مـنـاطق
يــقـــيم فـــيــهـــا أفـــراد أكــبـــر قـــبــائل
الـبـالد.وسـجـلت الــكـويت حـتى اآلن

أكثر من  142ألف إصابـة بفـيروس
ـسـتـجـد حـتى اآلن و875 كـورونـا ا
وفاة.وهي أول انـتخابـات تشريـعية
تــنـظم في الـكـويت مــنـذ تـولي أمـيـر
البالد اجلـديد الـشيخ نـواف األحمد
اجلـابـر الـصبـاح مـقـالـيـد احلكم في
اضـي.ويرى  29أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا
ــــــطـــــاعـم وشــــــركـــــات األربـش أن ا
الضـيافـة التي تقـوم بنـصب اخليام
وتــوفـــر خــدمــة الــقــهــوة الــعــربــيــة
والتمـور ستكون اخلـاسر األكبر في
هــذه الـدورة االنـتــخـابـيــة.ويـضـيف
ـوسـم كـان يــعــتــبـر مــحــركـا "هــذا ا
أســـــاســـــيـــــا لــــهـــــا فـي الـــــظــــروف
الـطـبـيـعـيـة".وخـلت شـوارع الكـويت
من مــظـاهــر االنــتـخــابــات الـعــاديـة
سـوى بــعض الالفـتـات االنـتـخـابـيـة
في عــدد من الــشـوارع والــطـرق.ولم
تـسـمـح الـسـلـطـات الكـويـتـيـة بـفـتح
مــقــرات في الـــدوائــر االنــتــخــابــيــة
اخلــمس أو تـنـظـيـم أي مـهـرجـانـات
خـطـابـيـة خـشـيـة تـفـشي الـفـيروس
ـرشـحات ـرشحـون وا بـيـنمـا جلـأ ا
إلى االعتـماد عـلى وسائل الـتواصل
االجتمـاعي واإلعالم خالل حمالتهم
االنــتـخـابـيـة.ويـلـجـأ مـرشـحـون إلى
مـخـاطـبـة الـنـاخـبـ عـبـر تـغـريـدات
عـلى "تـويـتـر" أو تـسـجـيالت فـيـديـو
قــــصــــيـــرة عــــلـى مــــنـــصــــات مــــثل
"سـنـابـشــات" بـيـنـمــا يـقـوم آخـرون
ـبــاشــر عـلى بـالــلــجــوء إلى الـبـث ا
"انـــســـتــغـــرام" أو تـــنـــظــيـم نــدوات
انـــتــخـــابــيـــة بـــتــقـــنـــيــة االتـــصــال
ــرئي.ويــلـجــأ آخــرون إلى وسـائل ا
اإلعالم مــــثل الـــصـــحـف الـــورقـــيـــة
واإللـكـتـرونـيـة وقـنـوات تـلـفـزيـونـية
مـــــحــــــلـــــيــــــة لــــــعـــــرض إعـالنـــــات
.وتـــتـــراوح أســـعــار لـــلـــمـــرشـــحـــ
اإلعـالنــات بــ عــشــرة آالف ديــنــار
كــويـتي إلـى خـمــســ ألــفـا لــشــهـر
كــــامـل بــــحــــسـب رئــــيس االحتــــاد
الكـويتي لإلعالم اإللـكتـروني فيصل
الــــصـــواغ.ويـــضـــيف "يـــســـتـــخـــدم
الـــكـــويـــتـــيــون وســـائـل الــتـــواصل
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االجـــتـــمـــاعي الـــتي ســـمـــحت لـــهم
بــإيـصــال أصــواتــهم ووفــرت لــهم
فرصة االستمـاع إلى أفكار واضحة
".وتــتـنـوع الــقـضـايـا ـرشـحـ مـن ا
التي يتنـاولها مرشحـو االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة في الـكـويـت وأهـمـهـا
مكافحة الفـساد وحل قضية البدون
ي اجلــنــســيـة (أشــخـاص مـن عــد
يــعــيـشــون في الــبــاديــة) وتــطــويـر
التعليم وتوفـير فرص عمل للشباب
والـــســـكـن بـــاإلضـــافـــة إلى حـــريـــة
الـتـعـبـيـر وغـيرهـا.ويـشـيـر كـثـيرون
إلى أن الـــقـــيـــود الــتـي فــرضـــتـــهــا
ال احلـكـومـة سـتـوفـر الـكـثـير مـن ا
ـرشـحـ الـذين لم يـضـطروا عـلى ا
ــرة إلى اســتــئــجــار مــقـرات هــذه ا

انـــتـــخـــابـــيـــة أو تـــنـــظـــيم والئم أو
رشح جتـمعـات انتـخابـية.ويـشيـر ا
في الـــدائـــرة االنـــتـــخـــابــيـــة األولى
احملامي عـلي العـلي إن "متـوسط ما
رشحون يصل إلى مئة ألف ينفقه ا
ديـــــــــنــــــــار كـــــــــويـــــــــتي ( 327ألف
دوالر)".ويـقـول "صـحـيح أن كـورونـا
وفّـر عـلـيـنـا مـصـاريف لـفـتح مـقرات
انتـخابـية وتـنظـيم مهـرجانـات لكن
اإلنـــفــــاق زاد عـــلى وســــائل اإلعالم
االلــكــتــرونــيــة والــتــقــلــيــديــة الــتي
أصـبـحنـا نـذهب إلـيهـا بـينـمـا كانت
تــــــــأتـي إلـى مــــــــقـــــــــراتــــــــنـــــــــا في
السـابق".وبـحسب الـعلي فـإن "هذه
الظروف االسـتثنـائية الـتي حصرت
احلــمــلــة االنــتـــخــابــيــة في وســائل

"ساحة االنـتخابات الـتشريـعية هذه
ـــــــرة هـي مـــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل ا
االجــتــمــاعي" مــوضــحـة أن  70في
ـــــــئـــــــة مـن الـــــــعــــــــمـل يـــــــتـم عن ا
طـريــقــهــا.وبــحـسـب اجلـاسـم فـإنه
حـــتـى في حـــال جلــــوئـــهـــا إلجـــراء
مـــقــابـالت عــبــر وســـائل اإلعالم من
قنوات تلـفزيونيـة أو صحف ورقية
عليها أن تبثها على حساباتها على
مواقع الـتواصل االجـتماعي "وإال ال
أحـــــد يــــســــتـــــطــــيع رؤيـــــتــــهــــا أو
مـــتـــابـــعـــتــهـــا".وتـــضـــيـف "اعـــتــاد
الكويتيون األمور السريعة ومتابعة
مــا يـثـيـرهـم" مـشـيـرة إلى أن 30%
ـتبـقي "نـعتـمد فـيه على من الـعمل ا

عالقاتنا االجتماعية".

رشح لالنتخابات في الكويت UÐU ∫ الئحة ا ²½«

ـرشـح اإلعالم تـعـزز فرص فـوز ا
الـشـبـاب الـذين كـانـوا عـلى تـواصل
مـع الـــنـــاخـــبـــ خالل الـــســـنـــوات
ـــاضــيـــة عــبـــر مــواقع الـــتــواصل ا

االجتماعي".
wÐU ²½« dI

وتـرى أستـاذة الـفلـسـفة في جـامـعة
ـرشـحـة الــكـويت شـيـخــة اجلـاسم ا
عن الدائـرة االنتـخابـية األولى "قلّت
ـصـاريف. أنـا لـست مـحـتـاجة إلى ا
مــــــقـــــــر انـــــــتــــــخـــــــابـي ودعــــــوات
عشـاء".ولكـنهـا توضح أنـها بـحاجة
ـــزيـــد لـــلــــجـــهـــد "لـــلـــتـــرويج إلى ا
ألنـفــسـنــا" مـوضــحـة أنــهـا تــفـضل
اســـتــخـــدام تــويــتـــر وانــســـتــغــرام
.وتـضـيف لــلـتــواصل مع الـنــاخـبــ

‚uÝ ÃUO²Š«Ë 5−¹d)« W UDÐ
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ـكن االستـغنـاء عنه لـيس فقط ـدروس وبخـطط منـظمـة متـطلب ال  الـتوازن ا
ـرحـلة وضع اخلـطط بل مـراجـعتـهـا وتـتـبع مـدى فـاعلـيـتـهـا وفق مـتطـلـبـات ا

الراهنة
تتعدد التخصصات منها الطبية  والهندسية والعلمية واالنسانية 

ـتخرجـون فيها احلـصول على ـختلف اصـنافهـا  يطالب ا كل هـذه الفروع 
فـرصـة عـمـل حـكـومـيــة او ضـمن الـقــطـاع اخلـاص بــالـتـعـلــيم االهـلي سـواء

خريجي الدراسات االولية او العليا.
عـنية في فـكيف يتم تـشغيل هـذه االعداد من اخلريـج وما زالت اجلـهات ا
الـتـعـليـم تفـتـقـد لـبـرنـامج رؤيـة واضـحـة بـقـرارات اسـهمـت بشـكل واخـر في
تـراجع التـعلـيم وابـرزها عـدم حتديـد نـسب احلاجـة للـقـبول وفق احـتيـاجات

سوق العمل احمللي.
حتـديد مقاعد القبول للـدراسات االولية والعليا وفق خـطة ستراتيجية حسب
احـتـيـاج الـبــلـد من الـتـخــصـصـات خـطــوة اولى الصالح الـتـعـلــيم وتـشـغـيل
خـريجي اجلامـعات في القـطاعـ العام واخلـاص وفق ما متـوفر من وظائف
ـدروسـة السـتـيـعـاب اخلـريـحـ شـاغـرة  في سـوق الـعـمل حــسب اخلـطط ا

وتشغيلهم بعد التخرج.
الـزيـادة احلـاصـلـة في الــقـبـول في الـدراسـات االولـيـة تـقــابـلـهـا الـتـوسـعـات

تتالية في مقاعد الدراسات العليا ا
انتج لنا بطالة  قاتلة  من خريجي حملة الشهادات االولية والعليا.

ـلـفــات ادى الى امـتـداد جـذور ـسـتـقــبـلـيـة فـي ادارة هـذه ا  غـيـاب الـرؤيــة ا
الـبطالـة  الى اطبـاء االسنـان لتلـتهم في الـقادم  تـخصصـات جوهـرية اخرى
اذا ما بقى الوضع على ماهو عليه دون معاجلة آنية وعاجلة.
عـنية وضع خـطط للقـبول  تراعي يـجب على اجلهـات ا
ر بها البلد على رحلة الراهـنة التي  الـتغييرات في ا
ان تـسهم في القضاء على بطـالة بعض التخصصات

من خريجي الشهادات االولية والعليا.

النجف
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مـا أن أتْممّت قرآءة الصفـحة األخيرة من (مزرعـة احليوان) حتى تذكرت أن
ـا للـصـبـر حـدود ) وأن صـراعـاً أزلـيـاً قـائـمـاً بـ العـقل أم كـلـثـوم غـنتْ( إ
والـنفس فالعقلُ وشاحه العلمِ والنفسُ وِشـاحها الشِكلُ فاذا أستولت النفسُ
عـلى العقلِ أشـترتهُ فكـان عبـداً لها تـأخذهُ الى مآربـها فاذا قَـضتْ منهُ وطراً
العجول اجلهول قـذفتهُ في غيابتْ جُبِ الهوى يلتقطهُ شياطنها االربع الظَلوم
والـكفور..  ثم سألت نفسي ماذا لوكان عندي حقل ومزرعة وحيوانات تعمل
وتـنـتج وتـرعى وبـالـلـهـجـة الدارجـة (كـنت صـاحب حـالل) ثم وجـدت نفـسي
ـؤامرةٍ (حـيوانـية ) جتـعل من كـنتُ أرعاه يـسطـوعلى أرضي فـجأةً أتـعرض 
ـنـعنـي من حمل ونـهـري وشجـري حتت تـهـديـد الـسالح فيـغـتـصب داري و
بـعض قليل من أغراضي مطروداً في حسـرةٍ وحيرةٍ من أمري  تذكرتُ هذا
ا ـنظر وقلت في نـفسي عنـدما تقع الـواقعة لن أطلب الـنجدة من أحـدٍ فلر ا

أصبح حال جيراني مثل حالي والقرارعند (حاللهم وحاللي)..
هي روايـة شـهيـرة كتـبـها اإلجنـلـيزي جـورج أورويل عام 1945و تـعد مـثاالً
من األدب الــتــحـذيــري  لـلــحـركــات الـســيــاسـيــة واالجـتــمـاعــيــة الـتي تُــطـيح
ـقراطـيـة  تـدور أحـداثـها في ـؤسـسـات الـفاسـدة وغـيـرالـد بـاحلـكومـات وا
مـزرعة تدعى (مزرعة الـقصر) تعـيش فيها مجـموعة من احليـوانات (خنازير
وأبـــقـــار وأحـــصـــنـــة وأغـــنـــام وكالب وقـــطط) وذات يـــوم تـــمـــادى صـــاحب
ـزرعة(الـسـكّـير جـونـز) في إسـتـهتـاره بـاحلـيوانـات بـسـبب سـكره فـتـركـها ا
جـائعة لفترة طويـلة فما كان من األبقـار إال أن حطمت السياج وأجتهت إلى
ريـبة أجته إليها زرعة بـاحلركة ا صـناديق التخزيـن وعندما شعـر صاحب ا
زرعة وأستشاط مع عـماله وبدأ يجلدهـا بالسياط وهـنا أندلعت الثـورة في ا
زرعة ورجـاله بعـد أن ضربوهم غـضب جمـيع احليوانـات وطردوا صـاحب ا
َّا جـرى لقد جنـحوا في مهـمتهم وطردوا .ذُهلت احليـوانات  ضـرباً مبـرحاً
ـزرعة لـهم لم يخـطـطوا لـهذا الـعمل الـرائع لكن تـكاتـفهم اإلنـسان وبـقِيت ا
ــانــهم به جــعل شــرارة صــغـيــرة تُــفــجــر الــثـورة وتــوحــد هــدفــهم وعــمق إ
رحلـة اجلديدة لم يعد أسم وتـنصرها! بدأت احلـيوانات بعد ذلك بـهندسة ا
ـزرعة (مزرعة القصر _بل مـزرعة احليوان)وأتخذت من اإلنسان عدواً لها ا
ثم وضـعت مجمـوعة من الـوصايا كُـتبت عـلى اجلدران  وهي: كل ما يـسير
عـــلى قـــدمـــ عـــدو....كل مـــا يـــســـيـــر عـــلى أربـــعـــة أقـــدام أو له أجـــنـــحــة
البـس....يُـحـظـر عـلى احلـيـوان صـديق....يُـحـظــر عـلى احلـيـوانـات إرتـداء ا
الـنـوم فـي سـريــر....يُـحــظـر عـلـى احلـيــوان شـرب الــكـحـول....يُــحـظــر عـلى

احليوان قتل حيوان آخر....جميع احليوانات متساوية.
ــرحـلـة (مـابـعـد الـثـورة)  اخلــنـازيـرألنـهم كـانـوا األكـثـر  تـسـلم قـيـادة هـذه ا
إال أن أبرز خنـزيرين قيـادي لم يكـونا متـفق أبداً في أي اسـتعداداً وذكـاء
زرعـة كان أحـدهـما يـدعى (نابـليـون)وهـو شخـصيـة قيـادية أمـر في إدارة ا
قــويـة حــريـصــة عـلى الــسـلـطــة وتـتــمـتع بــذكـاء شــديـد أمـا الــثـاني فــيـدعى
زرعة (سـنوبول) وكـان ذكياً أيـضاً ومجـتهداً وحـاول أن يعمل عـلى تطويـر ا
والـــرقي بـــهـــا.  أحــداث كـــثـــيـــرة تــدور مـن خالفـــات ومــعـــارك حتـــصل مع

زرعة تبقى بيد احليوانات. زارع لكن ا مجموعات أخرى من ا
ـيـة بـحـسب مـجـلـة صُـنـفت مـزرعـة احلـيــوان من بـ أفـضل مـائـة روايـة عــا
ــرتـبـة  31في قــائـمــة أفـضل (مع أنـهـا نــشـرت عـام  (1945لــتـحـتل ا تــا
لـكنهـا مع ذلك كانت مـوضع أختالف ب كـثير من روايـات القرن الـعشرين 
الـنقاد واخملتص بأعتـبارها إسقاط على األحداث الـتي سبقت عهد ستال
يـة الثـانية إذا أردنـا قراءة هذه الـرواية بـعيداً عن و خالله قـبل احلرب الـعا
ـتـعة مـسـليـة تـعطـيـنـا تشـويـقا دائـمـا حيث أي منـظـور سـياسي سـتـجدهـا 
يكـافيلـلي في قلة عـاجلة وتتـشابه مع كـتاب األميـر  عـبقريـة الفكـرة وعمق ا
مع أن أغـلـب الـنـقـاد وجـدوا فــيـهـا ثـورة من نـوع الـصـفـحــات وقـوّة األفـكـار

خاص.
 أحـتار اخلبراء في تفسير سبب الشعبية الكبيرة لرواية »مزرعة احليوان«
فـقد يكـون السبب شـعوراً خـفياً في أعـماق القـار بأن الـرواية في احلقـيقة
تـعبرعن مشـاعر اخلوف التي تـنتابه جتاه الـسلطة وعلـل البعض أن الرواية
ـسـتـقـبـل أو أن الـروايـة تـعـبـر عن سـعـادة ـا قــد يـحث في ا تـمـثل حتـذيـراً 
ـؤرخ ــا وصـفــته الـروايــة (رأي الـبــاحث وا الـقــار لـكــون حـيــاته أفـضل 

العراقي زيد خلدون جميل )
قـارن والـدراسات الـثـقافـية أمـا مصـطـفى آيت خرواش الـبـاحث في األدب ا

فيرى: عهد الدوحة للدراسات العليا 
1- مـزرعة احليوانات حـكاية بسيـطة تتحـدث عن قيم رمزية كبـيرة كاحلرية
ـزرعـة ضـد الـبـؤس وقـهر ـسـاواة لـقـد نـاضـلت جـمـوع احلـيـوانـات في ا وا
زرعة ومـنتجاتـها على اإلنـسان لهـا الذي أستـمرفي االستـيالءعلى خيـرات ا

حساب كدح وإستماتة احليوانات في العمل الشاق.
 2- من بـ التيـمات الرئـيسة لـهذه الـرواية القـصيرة هي مـوضوع السـلطة
ـطلـقة تـفسـد على اإلطالق ألنّ ـطلـقة فـالسـلطـة قد تَـفـسد ولـكن السـلطـة ا ا
األيـديولـوجيا مع كـثيـر من الشـوفيـنيـة حتوّل الـسلـطة إلى أداة لـفرض األمر
الـواقع وبالتالي التحول إلى سلطة أستبدادية تقهر اإلنسان وحتدّ من آماله

وطموحاته.
3- قـدّم الكـاتب عمالً أدبـيّاً رفـيعـاً وجتسـيداً لـعالم األفـكار ولواقـع الثورات
الـسيـاسـية هي أيـضـاً دراسة لـواقع األنـظمـة الـشمـولـية وكـيـفيـة انـتشـارها
وآلـياتها الـرهيبة في قـمع الشعوب وأخـتراق حدودها الـذاتية لصـالح النظام

نظمة. نظم والسرقة ا نظم والتهديد ا ارس النهب ا الذي 
ودالالت ذلك تـكمن 4- هـذا هـو تاريخ الـثـورة التـي استـغـلّت بشـكل خـاطئ 
في األدبـيّـات الـتـمـويـهـيـة الـتي مـارسـتـهـا اخلـنازيـر مـن أجل إحـكـام قـبـضة
الـسلطة عـلى جميع نـواحي احلياة من كالب شـرسة تفـرض كالم اخلنازير
ـوّه احلقـيقـة ويصـوغ أخرى جـديـدة على مـقاس الـثوار بـالقـوة إلى إعالم 
ـثالً فـي الـغــراب الــذي رضخ لألمــر الـواقع اجلـدد ثـمّ اسـتــغالل لــلـديـن 
وأسـتـسـلم لـقـوّة اخلـنـازيـر. وبـالـتـالي خـرقت هـذه األخـيـرة دسـتـور الـثـورة
األولى لـصالح دستور اخلـنازير اجلديد الـذي جعلهم يـترفعون عن طـبيعتهم

احليوانية لصالح طبائع البشر لكي يثبتوا أحقيتهم بالسلطة الدائمة.
ـكن أن يــنـظــر إلى الــروايـة بــوصـفــهـا الــتـحــلـيل  -5
الـتاريخي ألسباب فشل الشيوعية على يد الشيوعي
كن أن ينظر إليها بصفتها وسيلة إلبراء أنـفسهم و
الـذمـة من الصـورة الـتي قـدّمهـا الـشـيوعـيـون الروس

ان.  واأل
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{ باريس ا ف ب - تـظاهـر أكثر من
 130ألف شــخص حــسب احلــكــومـة
ـنـظمـ في عدة و 500ألف حسب ا
ـشروع مدن فـرنـسيـة السـبت رفـضاً 
قـــانــــون أمـــنـي يـــرون أنّـه يـــنــــتـــهك
احلريات وسط تـسجيل أعـمال عنف
في هذا الـتـحرك الـذي اكـتسب زخـماً
على خلفـية كشف اعتـداءات لعناصر

في الشرطة.
ودعت منظمات للـصحافي وأحزاب
يــسـاريـة ونــقـابـات ومــنـظـمــات غـيـر
حـكـومـيــة لـلـدفـاع عن احلـريـات إلى
الــتـظــاهـر رفــضـاً لــهـذا الــنص الـذي
يـعـتـبـر مـعـارضـوه أنه يـنـتـهك حـرية

التعبير وسيادة القانون.
ووقـــعـت صـــدامـــات مع قـــوات األمن
أســـفـــرت عن إصـــابــة " 37شــرطـــيــاً
ودركــيـــاً" حـــسب وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
جيـرالد دارمـانان الـذي ندد ب"أعـمال
عــنـف مــرفــوضــة". وانــتــشــرت عــبــر
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعـي عـدة
مقـاطع فيـديو تـظهـر تعـرّض عنـاصر

شرطة لضرب مبرح.
وفي بـاريس أشــعل مـخــرّبـون الـنـار
في كـشك لـبــيع الـصـحف وفي مـدخل
ـركزي مـبنى يـتـبع مـصـرف فرنـسـا ا
وفي حــانــة مــتـاخــمــة مــا اســتـدعى

تدخّل عناصر اإلطفاء.
وألقـت مجـمـوعات مـقـذوفات بـاجتاه
الـشـرطة الـتي ردّ عـنـاصـرهـا بإطالق
ـسيّل للـدموع وفق صحـافية الغاز ا
في فــــرانس بـــرس. ووقـــعت أحـــداث
مــشـابــهـة في مــدن أخـرى عــلى غـرار

رين (غرب) وليون (وسط - شرق).
وأوقف  18شخصا بينهم تسعة في

العاصمة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى مشاركة
 133ألـف شــــخص في تــــظــــاهــــرات
الــســبـت مــقــابل  22ألف األســبــوع
ـنـظـمـون عن ـاضي فـيـمـا حتـدث ا ا
 500ألف. وشارك  46ألف على االقل
في بـــــاريـس حـــــسب الـــــداخـــــلـــــيــــة

الـفـرنــسـيـة مـقـابل  200ألف حـسب
. نظم ا

ويـــأتي ذلك عـــقب فــضـح قــضـــيــتــ
للشرطة هذا االسبوع.

وفـي صـــلـب االحـــتــــجـــاجــــات الـــتي
تـــــصـــــاعـــــدت إلى أن أثـــــارت أزمـــــة
ســيـــاســيـــة تــبـــرز ثالثــة بـــنــود من
مــــشـــروع "قـــانـــون األمـن الـــشـــامل"
تـتـعـلق بـنشـر صـور ومـقـاطع فـيـديو
لعـنـاصر الـشـرطة أثـنـاء أداء عمـلهم
واســتـخــدام قــوات األمن لــلـطــائـرات

راقبة. سيرة ولكاميرات ا ا
وتــلـــقّى مــشــروع الــقــانــون الــضــوء
األخـــضــر من اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة

اضي. األسبوع ا
ورأت الــتـــنــســيـــقــيـــة الــداعـــيــة إلى
التحركات أن "مشروع القانون يهدف
إلى النيل من حرية الصحافة وحرية

اإلعالم واالستـعالم وحرية الـتعـبير
أي بـــاخــتــصـــار احلــريــات الـــعــامــة

األساسية في جمهوريتنا".
وكــتب عــلى الفــتــات لـلــمــتــظــاهـرين
"يـــهــزأون بـــنــا" "من يـــحــمــيـــنــا من
شراسـة األمن?" و"أخفضـوا سالحكم

لنخفض كاميراتنا".
ـــــادة  24مـن مـــــشـــــروع وتـــــنـص ا
الـقانـون عـلى عـقـوبة بـالـسـجن سـنة
ودفع غــرامـــة قــدرهــا  45ألف يــورو
لــبث صــور لــعــنــاصــر مـن الــشــرطـة
والـدرك بـدافع "ســوء الـنـيـة". وتـؤكـد
ــادة تـهـدف إلى احلـكــومـة أن هـذه ا
حـمـايـة العـنـاصـر الـذين يـتـعـرضون
حلمالت كراهـية ودعوات لـلقتل على
شبكات التواصل االجتماعي غير أن
مــعــارضـي الــنص يــشــيــرون إلى أن
الــكـــثــيــر من قــضــايــا الــعــنف الــتي

ارتـكبـتهـا الـشرطـة مـا كانت لـتـكشف
لـو لم تـلـتـقـطـهـا عـدسـات صـحـافـي
. وكـانت الـشـرطة وهـواتف مـواطـنـ
تدخـلت بشـكل عنـيف اإلثنـ لتـفكيك
مـخــيم لـلـمــهـاجـرين أقــيم في سـاحـة
بـــوسط بـــاريس فـي ســيـــاق حـــمـــلــة
ـنــظــمـات مــدافـعــة عــنـهم. إعالمــيــة 
. لـكن وهـاجم عـنـاصــرهـا صـحـافـيـ
االسـتنـكـار بـلغ ذروته اخلـمـيس عـند
نـشـر صـور كـامـيـرات مـراقـبـة تـظـهـر
ثالثـة عـنـاصـر من الـشـرطـة يـعـتـدون
بالضرب عـلى منتج مـوسيقى أسود.
ونددت الـصـحـافة ومـواقع الـتواصل
االجـــتـــمــاعـي وبــعـض كــبـــار وجــوه
الـــريـــاضــة بـــعــنـف الــشـــرطــة. ودان
ـانويل مـاكرون الرئـيس الفـرنسي إ
مــسـاء اجلـمــعـة هــذا "االعـتــداء غـيـر
ـقـبـول" و"الـصـور اخملـزيـة". ونددت ا

الــصـحــافــة الـفــرنـســيـة واألجــنـبــيـة
بـ"جــــــنـــــوح أمـــــنـي" وبـ"إســـــاءة إلى
نتقدة احلقوق". ومن ب األصوات ا
ـفـوضـيـة السـامـيـة حلـقوق رئـيـسة ا
ـتــحــدة مـيــشـال اإلنــسـان فـي األ ا
باشلـيه ومقـررو حقوق اإلنـسان لدى
ـسـألـة ـتــحـدة. كـمـا طــرحت ا األ ا
ـان األوروبي. وإلى لـلـبـحث في الـبـر
مشاركة الهيـئات التقليـدية اليسارية
ـدني انضمت والنقـابيـة واجملتمع ا
شــــخــــصــــيـــــات عــــدة إلى الــــدعــــوة
للـتظـاهرات الـتي أقيمـت حتت شعار
"رفض أن تــكــون فــرنــســا بــلـد عــنف
الشرطة واإلساءة إلى حرية اإلعالم".
ــشــاركـــ الــرئــيس وكــان مـن بــ ا
الـفـرنـسي الــسـابق فـرنـسـوا هـوالنـد
الـــــذي دعـــــا إلى ســـــحـب مـــــشــــروع

القانون.
ونددت مـنظمـة "مراسـلون بال حدود"
الـسـبت ارتـكـاب الـشـرطـة الـفـرنـسـية
أعمال عنف "غير مقبولة" ضد مصور
ســـــوري أصـــــيب خـالل تـــــظـــــاهــــرة
احتـجاج عـلى قـانون "األمن الـشامل"

وعنف الشرطة في باريس.
وكـــان أمــــيـــر احلـــلـــبي ( 24عـــامـــا)
ــتـعــاون مع مـجــلـة بــولـكــا ووكـالـة ا
فـرانس بـرس يـغــطي الـتـظـاهـرة في
سـاحـة الـباسـتـيل بـصـفـته صـحـافـيا
مــــســـــتــــقـال. وقــــال األمـــــ الــــعــــام
لـ"مـراســلـون بال حــدود" كـريــسـتـوف
دولـوار في تــغـريـدة عـلـى تـويـتـر إنه
"أصـيـب بـجـروح فـي وجـهه بــضـربـة

هراوة".
وأضــاف دولــوار "كل تـضــامــنــنـا مع
أمـــيـــر احلـــلـــبي" مـــؤكـــدا أن "عـــنف
الشـرطـة هذا غـيـر مقـبـول". وتابع أن
"أمــيــر جـاء مـن سـوريــا إلى فــرنــسـا
بحـثـا عن األمان مـثـلمـا فـعل العـديد
من الصـحـافيـ الـسوريـ اآلخرين.
بالد حقوق اإلنسان يجب أال تُهدّدهم

بل أن حتميهم".
ونـشـر دولـوار صــورة لـلـحـلـبي عـلى

ـسـتـشفـى وقد لفّ رأسه سـرير في ا
بـضــمـادات بـيـنـمــا كـان أنـفه ال يـزال
صورة ينزف في صورة الـتقطتـها ا
ـستقـلة غابـرييل سيزار الصحـافية ا
الـتي كــانت إلى جـانـبـه وفـقـدت أثـره
خالل تــــدخّـل لــــلــــشــــرطــــة في أحــــد

الشوارع الصغيرة على حد قولها.
وصرحت سـيـزار لفـرانس بـرس "كان
كنا وكنّا التعرّف إلينا كمصوّرين 
جميـعنا نقف عـند حائط. كـنّا نصرخ
+صحافة! صحافة!+. كان هناك إلقاء
ـتـظـاهـرين ثم ـقـذوفـات من جــانب ا
تـــدخّـــلت الــــشـــرطـــة مـــســـتـــخـــدمـــة

الهراوات".
ـــصـــوّر وأضــــافت أن "أمـــيــــر كـــان ا
الوحـيد الـذي لم يكن يـضع خوذة أو
شارة. فـقـدتُ أثـره ثمّ وجدته مـحـاطا
بـأشـخـاص ووجهه مـلـطـخـا بـالـدماء

وملفوفا بضمادات".
صـوّرة أنه "كان مـتأثـرا جدا وروت ا
اذا نفسيا وبكى قائال إنه ال يفهم + 

كان من اخلطأ التقاط صور+".
يـتـري بـيك مـدير الـتـصـوير وقـال د
في بــولــكـا الــذي يــتــابع أمـيــر مــنـذ
وصوله إلى فرنـسا قبل حوالى ثالث
صور أصيب بكسر في سنوات إن ا
األنف وبجـروح في جـبيـنه ونُقل إلى

ستشفى. ا
واحلـــلـــبي الــذي فـــاز بـــالــعـــديــد من
ا فـي ذلك جائزة اجلوائـز الدولـية 
ـرتـبة الـثـانـيـة لـفئـة "سـبـوت نـيوز" ا
ــيـة "وورلـد لــصـور الــصـحــافـة الــعـا
بــرس فــوتــو" في  ?2017كـان غــطى
ــــعـــارك حلـــســــاب فــــرانـس بــــرس ا

والدمار في مدينته حلب.
وكـــان حـــصل عـــلى جـــائـــزة "نـــظــرة
الــشــبــاب في سن الـ "15عن صــورة
التـقطـها لفـرانس برس تـظهـر رجل
يحتضن كل منهمـا رضيعا ويسيران

في شارع مدمر في حلب.
وكان احللبي تابع في باريس تدريبا

في معهد سبيوس للتصوير.
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{ انــقــرة (أ ف ب) - أعــلـنت وزارة
الـدفـاع الــتـركـيــة امس الـثالثـاء أن
تركيا وقعت مع روسيا اتفاقاً حول
إقامة مـركز مشـترك ستكـون مهمته

مراقـبة وقف إطالق الـنار في إقـليم
نـاغـورني قـره بـاغ.وكـتـبت الـوزارة
عـــلى تـــويـــتـــر "وُقـع اتـــفـــاق بـــعــد
محادثـات بشأن التـرتيبات الـتقنية

إلقـامة مـركـز مشـتـرك تركي روسـيا
ومــبـاد تـشـغـيـله".وأضـاف "بُـذلت
ـركـز اجلـهــود الالزمـة كي يُـشـغل ا
في أقــرب اآلجـــال".ووقــعـت أنــقــرة

ومــوســكــو فـي مــنــتــصف تــشــرين
الـثـاني مــذكـرة بـشـأن إقــامـة مـركـز

مشترك للمراقبة. 
ـركز وأكـدت تـركـيـا آنـذاك أن هـذا ا
ســــيُــــقـــــام في مــــكـــــان تــــخــــتــــاره
أذربـيـجـان.مـطـلع تـشـرين الـثـاني 
وقـعت أذربـيـجان وأرمـيـنـيا اتـفـاقاً
برعـاية روسـيا يـضع حداً ألسـابيع
ــــواجـــــهــــات الـــــدامــــيـــــة في مـن ا
ـــنــــطـــقـــة نــــاغـــورنـي قـــره بــــاغ ا
االنــفــصـالــيــة األذربــيـجــانــيـة ذات
ـراقبـة احترام الـغالـبيـة األرمنـية.و
ـكاسب هـذا االتـفاق الـذي يـكـرّس ا
يدانية التي حققتها باكو وينصّ ا
ـناطق عـلى إخالء األرمن لبـعض ا
بـدأت موسـكـو نشـر قـواتهـا "حلفظ

السالم".
ــان وفي مــقـــتــرح أُرسل إلـى الــبــر
الـــتــركي في  16تـــشــرين الـــثــاني
طـلب الـرئـيس رجب طـيب إردوغان
ــوافــقــة عــلى إرســال جــنــود إلى ا
ــشــاركــة في أذربـــيــجــان بــهـــدف ا
ــهـمــة الـروســيـة الــتـركــيـة. ودفع ا
ي األحـد بـاتّـجـاه حتـقيق مـوفـد أ

تــقــدّم عــلى خط مــحــادثــات صــوغ
الـــدســـتـــور الـــســوري ووضـع حــد
لـلـحـرب الـتي تـشـهـدهـا الـبالد مـنذ
تــسع سـنـوات وذلك عــشـيـة جـولـة
مــحــادثـــات جــديـــدة ســتــعـــقــد في
ــتّـحـدة جـنــيف.وقـال مــوفـد األ ا
اخلـاص إلى سـوريـا غـيـر بـيـدرسن
فـي مؤتـمـر عـبـر الـفـيـديـو "نـريد أن
نــشـهــد تـقــدمـا".وتــتـألف "الــلـجــنـة
ـــصـــغـــرة" من 45 الـــدســتـــوريـــة ا
عـضـوا يـتـوزّعـون بـالـتـسـاوي ب
ـــعــارضــة ــثّـــلــ لـــلــنـــظــام وا
ــقــرر أن ـــدني ومن ا واجملــتــمع ا
جتـتمع لـلمـرة الرابـعة اإلثـن بـعد
أشـهــر من الـتــعـثــر.وقـال بــيـدرسن
"أتـطلّع إلى مـحـادثات مـوسّـعة آمل
ــقـبل أن تـكــون جـيــدة األســبـوع ا
ـكن أن تقـرّبنـا من بدء احملـادثات
فـي كــانــون الــثــانـي/يــنــايــر حــول
ــبــاد الـدســتــوريـة".وأوضح أنه ا
أجـرى زيـارات دبـلـومـاسـيـة مـكـثّـفة
فـي األســـابـــيع األخـــيـــرة شـــمـــلت
طـهران ومـوسكـو حلـيفـتي دمشق
ـعـارضـة.واضاف وأنـقـرة حـلـيـفـة ا

ـكـان قـيام بـيـدرسن "من األهـمـيـة 
ـــــا نـــــقـــــوم به دعـم دولي واضـح 
ويـــســــرّني الـــقـــول إن هـــذا الـــدعم
آت".و تشكـيل اللجنـة الدستورية
ـــصـــغّـــرة في أيـــلـــول من الـــعـــام ا
ـاضي وعـقـدت أول اجـتـمـاع لـها ا
ـاضي لـكن عـمـلـهـا واجه الـشـهـر ا
مــعـوقــات بــســبب اخلالفــات حـول
جـدول األعـمــال وجـائـحــة كـوفـيـد-
.19وفـي آب/أغـــــســـــطس أجـــــريت
جولة ثـالثة من احملـادثات لم تفض

إلى أي تقدّم ملموس.
ــقـرر أن تــعـقــد اجلـولـة وكـان من ا
الـرابـعة فـي تشـرين األول/أكـتـوبر
لـكنّـها أرجـئت بسـبب عدم الـتوافق
عــــلى جــــدول األعـــــمــــال.وأوقــــعت
احلرب في سوريا التي اندلعت في
الـــعـــام  2011أكـــثـــر من  380ألف
.وفي ـاليــــــ قــــــتــــــيـل وشــــــرّدت ا
الـسـنــوات األخـيـرة بـاءت بــالـفـشل
جــوالت مـحــادثـات كــثـيــرة رعـتــهـا
ـــتــحـــدة إلنــهــاء االقـــتــتــال األ ا
وطـغت عـلـيـهـا مـفـاوضـات مـوازيـة

تخوضها روسيا وتركيا.

تظاهرين WNł«u∫ عناصر الشرطة الفرنسية تواجه ا
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bid-for-ai-system-flood-of-
covid-19-vaccine-injuries.html
- إعـدام الــبـشـر بـأسـلـحــة بـيـولـوجـيـة
قـاتـلة ولـقـاحات سـامـة: "إعادة الـضبط
الــــكـــبـــرى" هـي االســـتـــبــــداد الـــطـــبي

واالقتصادي
ال شـك أن مــــركـــز الــــســــيــــطــــرة عــــلى
ـتحـدة يـعرف األمـراض في الـواليـات ا
كـل هذا أيضًا  وهـم ال يبثون أي شيء
مـن شـأنـه تــنـبــيـه اجلــمـهــور إلـى هـذا

الواقع.
من الـواضح أن اجلمـهور يـتم تضـليله
عـمًدا بـشأن مـخاطـر لقـاحات كـورونا 
ولـألسـف  حـــــــــتـى وســــــــــائـل اإلعالم
ـوالية لـترامب في الواليات احملـافظة ا
تحدة تروّج دعاية لصناعة اللقاحات ا
في مـحاولـة جلعل الـناس يعـتقدون أن

لقاحات كورونا سوف تُنقذ العالم.
ضـع في اعـــــتـــــبــــارك أن عـــــمـــــالـــــقــــة
الــتـكـنــولـوجــيـا اخلـائــنـ قــد تـآمـروا
جـمـيـعًـا عـلى مـدار الـسـنـوات الـعـديدة
ـــاضــيـــة لــفـــرض الـــرقــابـــة عــلى أي ا
شـــخص يــشـــكك في سالمـــة فــعـــالــيــة
ا أن الناس الـلقاحات. هذا يعني أنه 
ـوتون من لـقاح كـورونا  فـلن يُسمح
ألي شــخص بـالــتـحــدث عـنه أو إطالق
نــاقـوس اخلـطـر. سـيـتـم الـتـسـتـر عـلى
جـمـيع وفيـات لقـاح كـورونا وإخـفائـها
عـن اجلمهور. سـتفعل وسائل اإلعالم 
بــالـطـبع  كل مــا في وسـعـهــا حلـمـايـة

شركات األدوية الكبرى.
مـن حــيث اجلــوهــر  تــتــوقع شــركــات
ـتــخـصــصـون في األدويــة الـكــبــرى وا
ـة أن تـصـطف البـشـريـة وتـلـتقط الـعـو
حـقنة الـلقاح وتـموت في صمت ألن كل
شيء يُـــســرق مـــنــا جــمـــيــعًـــا من قــبل
ــتـــآمــرين األشــرار لـ"إعــادة الــضــبط ا
الــعــظــيم great reset. إن الــلــقــاحـات
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حـيـوان مـزرعـة  ويعـتـقـدون أن الوقت
قد حان جلمع كل احليوانات للذبح.

ومـن هـنـا جـاءت احلـاجـة إلى فـيـروس
كـــورونــا مـــنـــذ الــبـــدايــة: فـــقـــد ســمح
ـــ بــإطالق الـــعــنـــان جلــمــيع لـــلــعــو
أجـنداتـهم الستـعبـاد البـشريـة وتدمـير
حـــريــة اإلنـــســان  كـل ذلك مع االدعــاء
بــأنــهـم "يــحــمــونك" من نــفس الــسالح
الـبيولوجي الذي صـنعوه وأطلقوه في

قام األول. ا
إذا كــنت تــرغب في الــبــقــاء عــلى قــيـد
احلــيـاة فـيـمــا هـو قـادم  فـقـم بـتـنـزيل
ـسـمـوعـ اجلـديـدين مـجـانًا: كـتـابَي ا
ي دلــيـل بــقــاء إعــادة الــتــعــيــ الــعــا
GlobalReset.news مـــــــوجـــــــود في
Survival ـــكـــنك احلـــصـــول عـــلى و
Survi- (مـجـانًـا أيـضًا) منNutrition

valNutrition.com.
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VACCINE DEATH WAVE: 
UK government posts bid for
AI system to process the ex-
pected flood of COVID-19
vaccine injuries and side ef-
fects described as a “direct

.threat to patient life
by: Mike Adams 

Natural News- Monday, No- 
vember 16, 2020

العكسية للقاحات كورونا.
تـــنص MHRA عـــلـى أنه إذا لم يـــتم
تـثـبـيت نـظـام ذكـاء اصـطـنـاعـي جـديد
بـشـكل عـاجل  فـلن يتـمـكن من حتـديد
الــعــديـــد من ردود الــفــعل الــســلــبــيــة
الــنـاجتـة عن لـقـاح كـورونـا  وأن هـذا
الــفـشل سـيــؤثـر سـلــبًـا عـلـى الـصـحـة

العامة. (أي سيموت الناس.)
مـا يظهره هذا هـو الصدق الوحشي لـ
 MHRAوراء الـكـواليس  في عـملـية
ـنـاقـصـة الـتـعـاقـديـة ألنـظـمـة الـذكـاء ا
االصــطــنــاعي. ومع ذلك  فــإن جــمـيع
الـهيئات الـتنظيمـية احلكوميـة تقريبًا
ا في ذلك فـي جميع أنـحاء الـعالم - 
ـتــحـدة ــمــلـكــة ا ــوجـودة في ا تــلك ا
ـتــحـدة - ال تــشـارك مـثل والــواليـات ا
هـذه الـتـفـاصـيل مـع اجلـمـهـور عـلـنًا 
كـما أنها تـصوّر بشكل خـاطئ لقاخات
فـيـروس كـورونـا بـأنّـهـا آمـنـة وفـعـالـة

بنسبة 100 تقريبًا.
نـحن نعـلم اآلن أنه حتى MHRA في
ــتـحــدة تــدرك أن لـقــاحـات ــمــلـكــة ا ا
كـورونـا ستـكـون خـطيـرة لـلغـايـة على
ـــا يـــؤدي إلى حــدوث اجلـــمـــهــور  
مـوجة كارثية من ردود الفـعل السلبية

ميتة. واآلثار اجلانبية ا
MHRA اذا ال تقول يـطرح السـؤال: 

علومات علنًا? أيًا من هذه ا
ـنـشئ الـفـيـديـو الـتالي (أرفع الـقـبـعـة 
عـلى مـوقع Brighteon.com  والـذي
لـفت انـتـبـاهـي إلى هـذه الـقـنـبـلة ألول

مرة.)
ـكن مشاهـدة هذا الفـيديو اخلـطير ) 
ـقـالة نـفـسهـا عـلى هذا عـلى صـفـحة ا

الرابط:
https:// 

www.naturalnews.com/2020-
11-16-uk-government-posts-
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بـينما تخبـرنا وسائل اإلعالم السائدة
الـكاذبـة واخلائـنة أن لـقاحـات كورونا
covid-19 آمنة تمامًا و "فعالة بنسبة
PJ Me- 95 ≠ وهــذه الــكـذبــة تـكــررهـا
ا يسمى diaو  Breitbartوغيرهما 
نــاشـرو األخـبـار "احملـافـظـة" - نـشـرت
ــتــحــدة عــطــاءًا ــمــلــكـــة ا حــكـــومــة ا
وإشــعـارًا بـالـعـقــد سـعـيـاً وراء نـظـام
ـكـنه مـعـاجلة  ©AI) ذكـاء اصـطـناعي
تـوقع لـوفـيـات وإصـابات الـفـيـضـان ا

لقاح كورونا واآلثار اجلانبية.
ـســتــلــزمـات - -506291 بــعــنــوان "ا
ـوجـود عـلى هـذا الـرابط في 2020 وا

 Tenders Electronic Daily
نــشــر إشــعــار إرســاء الــعــقـد هــذا في
األصل في 19 أكـــتــوبــر  2020 ويـــتم

تلخيصه على النحو التالي:
تـسعى وكالة تنظيم األدوية ومنتجات
تـحدة مـلكـة ا الـرعايـة الصـحيـة في ا
(MHRA) بشكل عاجل إلى احلصول
عـلى أداة برمـجية لـلذكاء االصـطناعي
ـتوقع ـعـاجلـة احلـجم الكـبـيـر ا  (AI)
Ad- مـن التـفاعالت الـدوائـية الـضارة
verse Drug Reaction (ADRs)
لـلـقاح كـورونـا والتـأكـد من عدم إفالت
أي تـــفـــاصـــيـل من هـــذه الـــتـــفـــاعالت

الدوائية الضارة.
جــاء طـلب نـظـام الــذكـاء االصـطـنـاعي
ــعـاجلــة تـفــاعالت لــقـاح كــورونـا من
وكــالـــة تــنــظــيم األدويـــة ومــنــتــجــات
تـحدة مـلكـة ا الـرعايـة الصـحيـة في ا

MHRA
عـالوة عـلى ذلك في الـوثــيـقـة  تـصف
ــوجب MHRA اإلحلـــاح الــشـــديــد 
ـتعـلقـة بإطالق الـالئحة ) (2) 32ج) ا
لــقــاح كـورونــا وتــقــول إن الـفــيــضـان
ـتوقع من التفـاعالت العكسـية للقاح ا
كـورونـا سـوف يـطـغى عـلـى أنـظـمـتـها

.legacy systems توارثة ا
تــــوضح MHRA أنـه "إذا لم تــــنـــفـــذ

MHRA أداة الـــذكــاء االصــطــنــاعي 
فـلن تتمـكن من معاجلة هـذه التفاعالت
بفعالية. سيؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها
عــلى حتــديــد أي مــشــكالت مــحــتــمــلـة
تـتــعـلق بـسالمـة لـقـاح كـورونـا وتـمـثل
ـــريض تـــهـــديـــدًا مـــبـــاشـــرًا حلــيـــاة ا

والصحة العامة "
  تـوضيح حالـة االستعـجال األقصى

لهذا العطاء بشكل أكبر:
أســــبـــاب اإلحلـــاح الــــشـــديـــد - تـــدرك
MHRA أن عـمـلـيـة الـشـراء اخملـطـطة
ـــا في  SafetyConnect لـــبـــرنـــامج
ذلـك أداة الذكـاء االصـطـنـاعي  لم تـكن
لـتنتـهي بإطالق اللـقاح. يؤدي ذلك إلى
عــدم الـقـدرة عـلى مــراقـبـة ردود الـفـعل

السلبية للقاح كورونا بشكل فعال.
أحــداث غـيـر مـتـوقــعـة - أزمـة كـورونـا
جديدة والتطورات في البحث عن لقاح
ـكن الـتنـبؤ ط  كـورونـا لم تتـبع أي 

به حتى اآلن.
# هل يـبدو هذا وكأن الوكالة تتوقع أن

يكون لقاح كورونا آمنًا وفعالًا?
مــــا يـــتـــضـح من الـــوصـف الـــوارد في

مستند إرساء العقد هو:
تـتـوقع MHRA أن تــتـسـبب لـقـاحـات
كـورونـا في زيادة األحـداث الـسلـبـية /

اآلثار اجلانبية.
تدرك MHRA تـمامًـا أن هذه األحداث
الـســلـبـيـة سـتـضــر وتـقـتل الـعـديـد من
ــــرضى. إنـــهـم يـــحـــذّرون عــــلى وجه ا
الــتـحــديـد من "تــهـديـد مــبـاشــر حلـيـاة

ريض". ا
ـة غــيـر قـادرة أنــظـمـة MHRA الــقـد
ــتـــوقع عـــلى الـــتـــعـــامل مع احلـــجـم ا
لــلـتـقــاريـر الـواردة عن إصــابـات لـقـاح
ـتوقع ـا يعـني أن احلجم ا كـورونا  
ـثل هـذه التـقاريـر سيـكون كـبيـرًا جدًا

وغير مسبوق.
تــدرك MHRA الــضــرورة الــقــصـوى"
لـوضع نظـام جديـد لتحـديد الـتفاعالت
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ــفــكـرون حــ يــصــمت الــعـلــمــاء وا
تدخلون من غير تتكاثر احملكيات وا
ذوي االخـتـصـاص «بـهـذا الــتـحـذيـر
يبـدأ الـكـاتب واإلعالمي عـبد الـعـزيز
كوكاس هـذا احلوار حـول خصائص
عـظم كوفـيد ما أسـماه اإلمـبراطـور ا
ـيزات الـتـاسع عـشـر ويـسـتـعـرض ا
التي جـعـلت الفـيـروس التـاجي أكـثر
ـتمـثـله بـرأيه رعـبـا وأكـثـر تـداوال وا
في كثرة احملكيات التي تتناثر علينا
كل دقــيــقــة عــبــر وســائط الــتــواصل
االجــتــمــاعـي ويــعــدد هــنــا صــاحب
رواية (ذاكرة الـغياب) األسـباب التي
جــعـلــته يــخـتــار الــعـنــوان الــطـريف

ثير لكتابه األخير.  وا
{ لــنـبــدأ من عــتــبــات الــنص كــمــا يــقـول
جــيــرار جـــنــيت يــبـــدو الــعــنـــوان مــثــيــرا
ــرفـقــة لـلــغالف: في حــضـرة بــالـصــورة ا
ـــعـــظم كـــوفـــيـــد الـــتـــاسع اإلمـــبـــراطـــور ا
عشـرنـحن أمام سـلـطة إمـبـراطور من أين
جـــاءك هــذا الــعــنــوان الـــفــخم والــســاخــر

لفت لالنتباه? وا
 -إننا أمـام إمبراطـور حقيـقة فنسل
كــــورونــــا قـــادم مـن الـــفــــيــــروســـات
التاجـية أي أنه سـليل نـسل ملوكي
يحـمل اسـما إمـبراطـوريـا: الفـيروس
الــتــاجي« لــيس مـــثل الــتــيــفــوئــيــد
والطاعون واجلذري والكوليرا.. رغم
أن فيـروس كورونـا مجـهري وال يرى
إال من خـالل األثـــر اخلـــطــــيـــر الـــذي
يـــتـــركه عـــلى اجلـــهـــاز الـــتـــنــفـــسي
لـــلـــمــــصـــابــــ لـــكــــنه له ســــلـــطـــة
إمـبــراطـوريــة عـلى الــكـون كــله فـقـد
أدخل أكـثر من ثـالث أرباع الـبـشـرية
في حجر صحي طويل األمد وال زال
تــهـــديــده قــائــمـــا وأعــلن أغــلب دول
ـــعــمـــور حـــالــة الـــطـــوار ونــزلت ا
اجلـيــوش ومـخــتــلف فـرق األمن إلى
الـشــارع وتــوقف االقـتــصــاد وشُـلّت
احلـــركــة… تـــأمل مــعـي هــذه الـــلــغــة
الـعـسـكـريـة في تـوصـيف الـفـيـروس:
مــواجــهـة احلــرب عــلى الــفــيـروس
االحتـاد لـهـزم الــعـدو جـنـود الـصف
األمامي الـصـمود.. إنـنـا في معـركة
اقتحـمنا الوبـاء بعد أن كـسر خطوط
هـجــومـنــا وأصـبـحــنـا نـتــحـصن في
معـاقلـنا الـتي كانت تـتهـاوى أحيـانا
كــــثـــيـــرة بـــســـبب غـــزو الـــفـــيـــروس
الــتــاجـي… ألــيس هــذا إمــبــراطــورا
مارس علـينا اسـتبداده كـما فعل ذلك
كــــبــــار األبـــاطــــرة في الــــتــــاريخ من
هـــوالكـــو إلى لـــويس الـــرابـع عـــشــر
ونـابـلـيـون وغـيـرهم من هـنـا عـنوان
كـــتـــابي حـــيث أحتـــدث عن كـــوفـــيــد
فنغمة التاسع عشر «ال »كوفيد 19  
اإليـــــقـــــاع في الـــــكـــــلـــــمـــــة ذاتـــــهــــا

إمبراطورية..
{ يبـدو أنك قدمت فـروض الوالء والـطاعة
في حـضـرة هـذا اإلمـبـراطـور حـتى ألـهمك
هــذا الـكــتـاب مــا الــذي أحـدثه فــيـنــا هـذا

الكوفيد التاسع عشر كتجربة وجودية?
 -اجلوائـح واألوبئـة كـمـا الـتفت إلى
ذلك بــشـكل مــبـكــر ابن خـلــدون وهـو
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ـفـاصل إثــارة هـكـذا بـاحلـكي أشـد ا
وت الذي يهددنا.. ننفلت من ا

{ تقـصد أن وسائط التواصل االجتماعي
هي التي أعـطت هذه الهالة لفيروس كوفيد
19 لكن نـحن نـرى أن الـوبـاء فـتـاك وقاتل
وحـــصـــد الـــعــديـــد من األرواح ويـــهـــددنــا
ـوجة ثـانـيـة ال نـعلم بـعـدهـا كمـا سـيـكون

عدد ضحاياه?
- أنـا ال أهـون من سـطـوة الـفـيـروس
وأنه فتـاك وشرس ومـخاتل ال أبدا..
ـا أقـصـد أن »جـمــالـيـة «كـورنـا وإ
كونه جـاء في زمن وسائط الـتواصل
ـعلـومات االجتـمـاعي التي جـعـلت ا
تـنتـقل بـسـرعـة الـبـرق وليـس كل ما
يتم تداوله صحـيحا كثـرة احملكيات
عن الـــفـــيـــروس مــخـــتـــلــفـــة من حث
الوظائف من التـضليل إلى الـتوعية
من الـــتــحــذيــر إلى الــتـــجــيــيش من
الـــتـــحـــريـض إلى الـــتـــضـــخـــيم من
الـنـصح إلى الــتـعـتـيم أو االلـتـبـاس
وإدخــــــال اجلــــــمــــــهـــــور فـي دائـــــرة

الغموض أو العتمة…
W×O×  —U³š«

{ عـشـرات اآلالف من احملـكـيـات تـتـقـاطر
عــلـيـنــا من األخـبــار الـصــحـيـحــة إلى تـلك
ــؤامـــرة نــكت الـــزائــفـــة إلى نـــظــريـــات ا
قـصص واقـعـيـة أو مـخـتـلـقـة أو مـتـخـيـلة..
فــيـديـوهـات ورسـوم وتـعـلـيـقـات مـصـاحـبـة
ــخــتــلف الــلــغــات والــلــهــجـات… لــصــور 
ومــصــادر هــذا الــســرد الــفـيــروسي - إن

جاز التعبير- 
سـبوق في التـاريخ متعددة - غير ا
من أطــبـاء وســيــاسـيــ ومـواطــنـ
عــاديـ من نــســاء ورجـال وأطــفـال
وشــبــاب من جــنــســيـات مــخــتــلــفـة
مـوضـوعـهـا كــلـهـا هـو كل مـا يـحـيط
ـعظـم كوفـيـد الـتاسع بـاإلمبـراطـور ا
عشر هذا احلكـي خطير وله وظائف
عــــديـــــدة وله أثــــر زاد مـن وقع هــــذا

الوباء علينا.   
ط { حتــــدثـت في كــــتــــابـك عن زلــــزلــــة 
االســتــهالك وقـــد كــان مــثــيــرا أن يــهــرع
ـتـقـدم مـنه إلى الـنـاس عـبـر الـعـالم حـتى ا
ــواد بـشــكل زائـد جتـفــيف األســواق من ا
عن احلــــاجـــــة نــــوع من الـــــشــــراهــــة في
االسـتـهالك هل كـنـا نخـاف عـلى انـقـضاء

ؤونة مع بداية اجلائحة? ا
- كـان مــلـفــتـا لالنــتـبــاه ونـحن نـرى
مــثـال أشــخـــاصــا وقــد وضـــعــوا في
عــربـــات الــتــســـوق أكــوامــا من ورق
راحيض الحظي كيف استرخَصَنا ا
الــــنــــمــــوذج الــــشــــره لالســــتــــهالك
حتــضــرني هـنــا حــكـايــة الــتـطــهــيـر
سـيحي اإلنـسان عـنى التـعـميـد ا
راحيض عبر هـذه األكوام من ورق ا
ــوت ويــريـد الــتـطــهـر وأال يــخـشى ا
ـــوت تــــعــــلق بــــجــــســــده األدران و
كن التمييز طاهرا هذه اللحظـة ال 
فيهـا ب عالم مـتقدم وآخـر متخلف
ألنــهــا تــعــكـس اجلــانب االفــتــراسي
الـكـامن فـيـنـا كـبـشـر هـذا الـتجـفـيف
نابع الـتسـويق في تقديـري يعكس
بـعـدا آخـر هـو أن اإلنـسـان هـو الذي
صـنع هــذه الـســلع والـبــضـائع.. هـو

ـيالد وحـدد الـذي مـنـحــهـا شـهـادة ا
تـاريخ صالحـيـتـهـا أي مـوتـهـا ومع
انتـشار فـيـروس كورونـا الذي هـددنا
بـقيـامـة الـعـالم أصبـحـنـا نـخشى أن
ـوت أو أن نـنـقـرض وتـبـقى بـعـدنـا
هذه البضائع حية نخشى أن تتحلل
من سلطتـنا وترسم حيـاتها اخلاصة
بعـيـدا عنـا أحـسسـنـا بنـوع آخر من
االسـتـيالب كـمـا حتدث عـنه مـاركس
حتــــــضـــــرنـي دعـــــابـــــة مـن وســـــائط
الــتـواصـل االجـتــمــاعي تــبـرز عــلــبـة
لـسمك الـسـردين تـنـتهي صالحـيـتـها
عام 2024 وعليها تعليق: السمك في
هـذه الــعـلـبـة يــعـرف مـتى ســيـنـتـهي
وت قـبل نهـاية صالحـية ونحن قـد 
عــلـــبــة ســردين).. لــذلـك هــرعــنــا إلى
األسـواق وجـفّفـنـاهـا كـأنـنـا نـريد أن
نحمل معنا إلى قبورنا تلك البضائع
أيــضــا مـحــاولــة إلعــدامـهــا وإنــهـاء
صالحيـتهـا معـنا خوفـا من أن ترسم
حياة جديدة لنفسها بعد انقراضنا..
وعــــلى ذكـــر االنــــقـــراض فـــقــــد لـــفت
انتـبـاهي في هـذا الـكتـاب تـعـليق في
وســائط الـتــواصل االجــتــمـاعي زمن
دد احلجر الـصحي لـكلب بـشاطئ 
فـــوق ســـريــــر شـــاطئ عـــلى ظـــهـــره
بـــتــعــلــيـق: شــوف ولــد الــكـــلــبــة كي
مــكـعـشـم(مـســتـلق بــزهـو) يــصـحـاب
(يـظن) لــيه انـقــرضـنـا? «إنه اخلـوف
من أن تــبـقى الــكــائـنــات والـبــضـائع
بــعـدنــا لـذلـك كـنــا نـغــر ونــحن نـرى
حيـوانـات البـراري التـي استـغــــــلت
فــرصــة احـــتــــــــــجــازنــا الــقــصــري
لـتــخـرج وتـمـأل الـشـــــــوارع الــعـامـة
ونـــحـن مـــغـــلق فـي مـــنـــازلـــنـــا حتت
اســتــبـــداد اإلمــبــراطــور كــوفــيــد 19

عظم. ا
{ اجــتـهـدت الــكـثــيـر من الــتـنــظـيـرات في
احلـديـث عن نــهــايـة الــعــالم ذي الــقــطــبــيـة
ـرتـكـز على األحـاديـة ونـظـام االسـتـهالك ا
ــال بــدل اإلنــســان وعـن تــبــدل مــصــيــر ا
ـوقع اجلـيـوسـياسي لـلـعـالم وقـد رسمت ا
ــا بــعـد في كــتـابـك ثالثــة سـيــنـــــاريــهـات 
ــــــدة هل ال زلت كـورونـا اآلن بـعد هـذه ا
ـا عـبـرت عـــــنه في كـتـــــابك مـتـمـســـكا 
ـعــــظم كـوفيد في حضـرة اإلمــــبـراطور ا

?19
ـفـكـرون - حـ يـصــمت الـعـلــمـاء وا
تدخلون من غير تتكاثر احملكيات وا
ذوي االخــتـــصــاص وهــذه الـــطــيــنــة
اجلـديــدة من جنــوم احملـلــلــ الـذين
يــفــتـون فـي كل شيء ولــهم وصــفـات
جاهزة حول الشيء ونقيضه فوق ما
يـقــوى عـلـيـه الـعـقـل الـسـوفــسـطـائي
وا مثل ذاته هؤالء احملللون الذين 
الـــــفـــــطـــــر مع وســـــائط الـــــتـــــواصل
ـلــكــون جــوابــا لـكل االجــتــمـاعـي و
سؤال حتى لو وضـعت عليـهم أسئلة
متخـيلة عـن أشياء لم تـقع أصال لقد
حتوّطـت كثـيـرا في كـتـابي من الرؤى
الـتنـبـؤيـة الـتـبشـيـريـة ومن األحـكام
اإلطالقية ومن اليقينيات في رسم ما
سـيــغـدو عــلـيه الـعــالم بـعــد فـيـروس
سـتجد فـنحن ال زلنا حتت كورونا ا عبد العزيز كوكاس
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مـنذ أن قـامت جمـهوريـة العراق في  14تـموز  1958وإعالن الـزعيم عـبدالـكر
قـاسم أنـهـا جـمـهـوريـة الـعـرب والـكـورد مـضـمـنـاً ذلك في مـادة دسـتـوريـة تـؤكـد
شراكتـهمـا في اجلمهـورية العـراقيّـة والعنـصريون الـقومـيون يحـاربون أي توجّه
كوّنات وال تقتصر على مكوّن واحد كَبُرَ حجمه أم لبـناء دولة مواطنة حتترم كلّ ا
ن كانوا حول الزعيم الّـذين استماتوا من أجل تخريب العالقة صَغِـر وخاصةً 
بـ زعيـم حركـة الـتحـرر الـكـوردستـانـيـة العـائـد للـتـو من مـنفـاه في روسـيـا وب

ـعـاصـرة في 11 الـزعـيم عـبـدالـكـر والـتي أدّت إلى انـدالع الـثـورة الـكـورديـة ا
أيـلول 1961م وخالل ما يـقرب من عـقدٍ من الزمـان حاول الـوطنيـون العـراقيون
وقيـادة الثورة الكوردية إيقاف إطالق النّار والـبدء باحلوار والتفاوض كما حصل
في عـهـد رئـيس الـوزراء عـبـدالـرحـمن الـبـزاز تـلك احملـاولـة الـتي اغـتُيـلـت بسـبب
سلـوك ذات اجملمـوعة الـتي تسبـبت في اندالع الـثورة حـتى اتفـاقية آذار 1970
والتي اعـتـرفت بحق الـكـورد في احلكم الـذاتي ألوّل مـرّة في تاريـخ العـراق لكن
لألسف الـشـديد وحـينـما اقـتربت الـقيـادت الـعـراقيّـة والكـوردستـانيـة من تطـبيق
االتـفاقـية عَـمِلتْ ذات اجملـامـيع العـنصـرية عـلى تخـريبـها وتـفصـيل قانـونٍ للـحكم
ـا دفع الــقـيـادة الــذاتي عـلـى مـقـاســات حـزب الــعـربي االشــتـراكي وبــقـيــادته 
الكـوردستانيـة إلى رفضه وعودة أعمـال العنف التي اسـتمرت قرابـة سنة انتهت
باتفـاق إيران والعراق بجهود هـنري كيسنجر وهواري بـومدين وتوقف العمليات
العـسكريّة وتنفيذ قانون احلكم الذاتي البعثي. حتى اندالع ثورة كوالن في ربيع

1976م التي استمرت حتى آذار1991م حيث انتصرت إرادة الشعب
تحدة ومجلس االمن الدولي ليطوي ساعدة األ ا واستقلت كوردستان ذاتيا 
اضي ويشرعوا في بنـاء مؤسساتهم احلقيقية للحكم الكوردسـتانيون صفحات ا
ـان كـوردسـتـاني الـذاتي وخالل أقـل من سـنـة أجـروا انـتـخابـات أنـتـجـت أوّل بر
شـرع قـانـون الـفـيـدرالـيـة وجـعـلـهـا مـطـلـبـاً أسـاسـيـاً في أوّل تـفـاوض مع بـغـداد
ـناطق الكـوردستانيـة التي تعرضت لـلتعريب والـتبعيث واالسـتيطان في وبسبب ا
فاوضات مع حـكومة صدام حس كركـوك وسنجار وخانـق وغيرها فشـلت ا

حتى أسـقطت أمريكا وحلـفائها ذاك النـظام فأسرعت قيـادة اإلقليم بالذهاب إلى
ـواطـنـة لكن بـغداد في مـحـاولـةٍ تـاريـخيـة لـبـنـاء دولـة عصـريـة مـدنـيـة أساسـهـا ا
لألسف وخالل سنوات قليلة جداً ظهرت نوازع التفرد بالسلطة وإقامة دكتاتورية
مـغنـطة بـفتـاوى مرجـعيـات دينـيّة ومـذهبـيّة وقـبلـّية من خالل صـناديـق االقتـراع ا
ـربع األوّل باستخدام قضية كوردستان مُضـافة للتعصب القومي والعودة إلى ا
ومـطالب شـعبـها سـلمـاً لتـسلق الـسلـطة أو مـبرراً السـتمـرار دكتـاتوريـاتهـا ومنذ
2003م حيث بدأت تلك النوازع العنصرية بالعودة إلى االستثمار للحصول

ـنـاطق اخملـتـلـطـة أو عـلى أصـوات الـنـاخـبــ من الـعـامـة الـسـذج وخـاصــةً في ا
ـوصل حــيث كـان الــشـعـار الــكـوردسـتــانـيــة خـارج إدارة اإلقـلــيم مـبــتـدئــة من ا
الترهيبي لدفع الناخب لتأييدهم هو إرهابهم من البيشمركة على خلفية ادّعاءات
ـوصل وضمـها لإلقلـيم وكذا احلال مخـتلقـة وأن الكورد يـبغـون السيـطرة على ا
في كركـوك مضاف إليه التهييج الطائفي والذي امتد إلى ديالى ومحافظة صالح

الدين.
والـيـوم ومنـذ سـنـوات يـسـتخـدم مـعـظم الـطـامـع بـكـراسي احلـكم ذات الـسـلوك
وبـإضــافـة طـائـفـيـة مـتـمـيــزة في إشـاعـة الـكـراهـيـة واحلــقـد ضـد اإلقـلـيم وشـعـبه
وقيـاداته حيث وصلت الـذروة في معاداة كـوردستان بـعد أن عجـزوا في اللحاق
ـوصل وتـلـعـفـر وسـنـجـار ومـخـمـور بـازدهـارهـا وتـقـدمـهـا في  2014بـتـسـلـيـم ا
واحلــويـجــة وسـهل نــيــنـوى لــتـنــظـيم الــدولـة اإلسـالمـيــة "داعش" وانـســحـاب كلّ
توسطة ناطق وتـرك أسلحتهـا الثقيلـة وا القطـعات العسكـرية الضخمـة من هذه ا
مع ملـيارات الـدوالرات أمواالً ومـنتـجات لـذلك الـتنـظيم الـذي تأمـلوا فـيه احتالل
كوردسـتان وتدمير ازدهـارها وجتربتـها لكن النـتيجة كانـت حتطيم "داعش" عند
حـدود اإلقــلــيم عـلى أيــدي الــبـيــشـمــركـة وطــيـران الــتـحــالف الــدولي ومـســاعـدة
األصدقـاء في مخمور وأطراف كركوك وغرب سحيلة ومع حتطيم تلك األسطورة
وازنة ضربت احلـكومة الـعراقـية حصـاراً خانقـاً على اإلقـليم بقـطع حصـته من ا
السنـوية وخلـمس سنوات مـتتـالية ومن حـينـها وأجهـزة الدعـاية التـابعـة لهم تبثُّ
قصـصاً مختلـقة عن سرقة الـنفط في كوردستـان وأن الكورد يعـيشون على نفط
الـبـصـرة وكـذا احلـال مع قـصص أخــرى اسـتـخـدمـوهـا لـتـسـطـيح الـرأي الـعـام
وحتويلـها إلى سلم لتسلق السلطة كما فعل حـيدر عبادي حينما شعر بفشله في
مـكافـحـة الفـسـاد وتنـفـيذ وعـوده اخلـيالـيـة فاسـتـخدم ورقـة كـركوك وأثـار الرأي
الـعـام الـعراقـي وتـرهـيـبه بـقـيـام الـدولـة الـكـورديـة وطـرد الـعـرب مـنـهـا واسـتـقدم
ناطق اجلنرال سـليماني وعنـاصره وميليشـيات موالية إليـران الجتياحهـا وبقية ا
الكوردسـتانية خارج إدارة اإلقليم متأمالً أن يحجز واليته الثانية كما فعل سلفه

الكي. ا
ـزايـدات على وكـالـعادة كـلـمـا اقـتربـنـا من مـوسم االنـتخـابـات ارتـفعـت أسعـار ا
مـعـاداة كـوردسـتـان وحـقـوقـهـا والـبازار ال يـخـتـلـف عن مـهـرجـانات الـشـعـر في
ـدح مـنـذ مـا قـبل اإلسالم وحـتى يـومـنـا هـذا فـيـتـبـارون بشـتـى أنواع الـقـذف وا
وأشكال الـدعايات والتلفيقات والترهيبـيات  مستهدف عقول العامة من األهالي
تـارةً بـالـتعـصب الـقـومي والـقـبـلي وأخـرى بـالـشـد الـطـائـفي مـسـخـرين عـشرات
الـفـضـائيـات واإلذاعـات وبـرامـجهـم احلواريـة لـتـوجّـيه الـناخـبـ إلى كـوردسـتان
وعـمي أبـصارهم عن حـقيـقـة ما يـجري في مـحـافظـاتهم وبـلداتـهم الـتي تئن فـقراً
وحاجـةً وبؤساً وهم ال يعرفـون أن منقذيهم قـد استحوذوا على 87 من موازنات
مارسـات التخديرية الـعراق طيلة 15 سنـة دون أن يقدموا لهم إال الـشعارات وا
وها هم الـيوم أيضـاً يسـتخدمـون معـطيـات انتفـاضة تـشرين الـتي قامت ضدهم
ـبكـرة التي لن مع شعـاراتهم حـول البـعبع الـكوردي لـتسـلق سلـطة االنـتخـابات ا

تختلف في نتائجها إن حصلت عن سابقاتها إال باألسماء والعناوين.
مـا لـم حتل قـضـيـة كـوردسـتــان جـذريـا وبـروح دسـتـوريـة
وطـنــيــة إنـســانـيــة خــالـصــة سـيــنـمــو ويــتـطــور الـتــيـار
العـنصـري والطائـفي باجتـاه إدامة الصـراع واحتدامه
لــيـتــآكل فــيه الـعــراق مـنــخـورا بــالـفــسـاد والــعـســكـرة
والـدكـتـاتـوريـة والـتـقـهـقـر فـكـمـا هي كـوردسـتان سـلم
العـــتـالء احلـــكم هـي ذاتــــــهـــا ســــــبـب في انـــهـــيـــاره

وسقوطه!

اعالن ادارة اخلدمـات االمريكـية رسـميا فـوز بايـدن باالنتـخابـات الرئاسـية نـهاية
راقـبـ لـتوقع سـيـاسة ـقـبل فـتح البـاب عـلى مـصراعـيه لـلـمحـلـلـ وا االسـبوع ا

الرئيس القادم وتوجهاتها داخليا وخارجيا. 
ورغم عــدم إقـرار تــرامب بـاخلــســارة حـتى االن اال انه أعــطى الــضـوء االخــضـر
النـتقـال الـسـلـطـة الى االدارة اجلديـدة... فـهل نـلـمس تـغـييـرا حـقـيـقـيا لـلـسـيـاسة

االمريكية بعد فترة ترامب? 
ــهـمـة اجلـديـدة ورسم خـط جـديـد في تـعـامل وهل بـايـدن قـادر عــلى الـنـهـوض بـا

طروحة?. لفات الدولية ا تحدة مع ا الواليات ا
ـرشـح مـا افـرزته االنـتخـابـات االمـريكـيـة االخـيرة من تـقـارب في الـنـتائج بـ ا
ـا ال يـقـبل الـشك بـان سـيـاسة ـقـراطي تـرامب وبـايـدن يـؤكـد  اجلـمـهـوري والـد
ـبـاديء اال في بـعض ـفـاهـيـم وا الــفـريـقـ الـداخــلـيـة واخلـارجــيـة مـتـقـاربــة في ا
فاصـل الدعائيـة االنتخـابية من قـبيل النـظرة الى سيـاسة الهـجرة وسور ترامب ا
ـكسيك والـتعامل مع فـيروس كورونـا وغيرها تحدة عن ا الذي يـفصل الواليـات ا
من القـضايا الفرعية التي في اغلبها ذات طابع داخلي حتى في موضوعة العودة

ية. الى منظمة الصحة العا
إذن الـتعـويل عـلى تغـييـر كبـير في سـياسـة الفـائز اجلـديد بـايدن في غـير مـحله 
ـدروسـة والـتي ال تـعـتـمـد نـهج تـرامب االحادي ـكن حتـدث بـعض الـتـغـيـيرات ا

الرأي ... 
اال ان الـتـعويـل على بـايـدن يجب ان ال يـكـون كبـيـرا لعـدة اسـباب مـنـها: انه رجل
كـبيـر كـانت له بصـمة في الـسيـاسة الـداخـليـة واخلارجـية لـعـقـدين ماضـي اوال;
وهو غيـر مسـتعـد لتغـييـر جذري قـد يعرض تـأريخه لـلخـطر وهـو في اخر مراحل
حـيـاته. وثانـيـا; الـعـقـبات والـلـمـسـات الـتي وضعـهـا تـرامب في طـريق خـلـيـفته لن
لف النووي مكنـة وبالذات في مواضـيع مثل: ا جتعـله حرا بالتصـرف بالسرعـة ا
االيراني والـتطبيع العربي مع اسرائيل والـوجود االمريكي في العراق الذي يضم
حالـيا اهم الـقواعـد العـسكـرية االمـريـكيـة في حريـر وع االسـد. وثالـثا; في ظل
ـتوسط فـان إدارة بايدن سـتكون التـوسع الروسي في سـوريا وجنـوب افريـقيا وا
مقـيدة بادوات ستراتيجيـة حتاكي التوسع الروسي والتنـ الصيني الكامن  لذا
فانه سـيسعى الى تـعزيز التـواجد االمريـكي في الشرق االوسط واالمـاكن إلهشة
تـحدة في الكـثيـر من القـضايا حتى افـغانسـتان وفي مـد اليـد الطولى لـلواليـات ا

الدولية حتت مبدأ "امريكا اوال".
ـا فعله لذا فـان الرئـيس بايـدن وادارته ستكـون مقـيدة 
ترامب طـيـلـة فـترة رئـاسـته وبـالذات األشـهـر االخـيرة 
ولن تـتـحرر مـن قـيـودها قـبـل اربع سـنـوات قادمـة عـلى
االقل  وقد ال يـسـعـفه العـمـر إلكمـال فـترته الـقـادمة او
لـلـفـوز بـرئـاسـة ثـانـيـة السـتـكـمـال مـشـواره في الـتـغـيـير

نشود. ا

وطأة اجلائحة وال نعلم متى سيوجد
الـلــقـاح ومـن  عـلـيــنـا امــتالك قـدر
كــبــيـر مـن تـنــســيب األحــكــام لـذلك-
وبــالـتــواضع الــذي يــفــرضه مــقـامي
كإعالمي- كنت حـذرا من اجلزم فـيما
رسمـته من سـيـناريـوهـات ظـللت ألح
على القـول بأنها مـحتمـلة ألن األكيد
أن هـذا اإلمـبــراطـور كـوفــيـد الـتـاسع
عشـر سيـفلق الـتاريخ مـثل حبـة لوز
مـــا قــبل ومـــا بــعـــد لــذلك اعـــتــبــرت
فــــيـــروس كــــورونـــا من جــــنس هـــذا
الرأسمال »اجلرمينالي) «نسبة إلى
روايـة إميـل زوال) الذي حـولـنـا كـلـنا
إلى ســلـع والــذي قــال عـــنه مــاركس:
ـال إلـى الـعــالم بــثـمن »يــأتي رأس ا
الــدم والـــطــ الـــذي يــنـــضح من كل
سام« وسلب كل قدراتنا اإلنسانية ا
ـقـاومـة لـقـد زلـزل الـكـثـيـر من عـلى ا
الـقــنـاعـات الــكـسـولــة الـتي اســتـكـنـا
إلــيــهــا ونــحن غــارقــون وسط نــظــام
ـنـاعة اسـتهالكـي ضرب كل أشـكـال ا
ي مـتبادل النقـدية فيـنا اقتـصاد عو
ـــاديـــة مـــركــز حتـــتـل فــيـه الـــســـلع ا
الصـدارة محالت الـرفاه االقـتصادي
الـتي حتـولت إلى مــحـرابـنـا الـيـومي
للتـعبد تسـليط آلة جـهنميـة لتوجيه
الوعـيـنـا السـتـهالك حـتى الـذي لـيس
ضـروريـا لـبـقـائـنـا إعالنـات تـسـتـبـد
بــنـظــام حـيــاتــنـا تــرسخ االســتـهالك
كـركن أسـاسي في عـاداتـنـا الـيـومـيـة
حتى حولتنا إلى رهائن بال حس وال
إدراك وحتولت بـطائـقـنا االئـتمـانية
إلى مــا يــشــبه صــكــــــــوك الــغــفــران
ـــتـــعـــة االرتـــقـــاء نـــشـــتـــري بـــهـــا ا
ُــشــيــئــة االجــتـــمــاعي الــســعـــادة ا
وضـة وباقي الـسلع مـا يعـــــيد لـنا ا
عنى فـقود حتى فقـدنا ا الفردوس ا
في أبـسط الـتـفــاصـيل الـصـغـيـرة في

حياتنا.
ÍœUB² « ◊dý

ــسـتــجـد { لــقـد أنــهى فــيـروس كــورونـا ا
الكـثير من احلـكايات الـتي اجتهدت في أن
ـــؤلم ـــســار ا تـــمـــسح من عـــقـــولـــنــا كـل ا
للـرأسـمال وأن حتـول الـسلع من شـرطـها
االقـتـصــادي واالجـتــمـاعي إلى مــتـخـيل ال
ـــلك إال طـــاعــــته إاله لـــلـــعـــصـــر طـــاغي
ومتـجبر علـينا االنـصياع السـتهالك كل ما
هــو مــعــروض عـلــيــنــا بــغـبــطــة احلــواريـ
ــتــهــافــتـ عــلى الــفــتــات بــدافع الــبــركـة ا
وجــاذبـيـة ســحـر ال يــقـاوم ويــعـجـز الــعـقل

غيب عن فك طالسيمه. ا
- لـــذلـك يـــبـــدو لي أن هــــنـــاك ثالثـــة
سيناريوهات للـعالم كما وصـــــفتها
ـــكن إيـــجـــازهـــا في عــــــــــنـــاوين و
ثالثة: الشــــــــمس قد تـشرق من قلب
الـشـرق األقـــــــصى بـزعـامـة الـصـ

: أو نـــصـــبـح أمـــام عـــالم بـــرأســـــــ
الــــــعــــــودة إلـى احلــــــرب الــــــبــــــاردة
عــــــــــــــســـــكــــــريـــــا الــــــســـــاخــــــنـــــة
اقــتــــــــــصـــاديــا وعــودة الــــــــدولــة
الــوطـــنــيــة الــراعـــيــة أو اخــتــيــارات
الفـردانيــــة القـاسيـة ثم التـحول من
ــــالــــيــــة إلى الــــرأســــــــــــمــــالــــيــــة ا

االستبدادية الرقمية.

تـمـثل في اإلبادة الـتي حتـقق هدفـهـا ا
اجلــمــاعــيــة والــتــخـلـص من الــســكـان
لـيـست سوى طـبقـة واحدة من خـطتـها
الـكـبـرى الـتي تـتـضـمن أيـضًـا الـسـرقة
ــنــســقــة جلـمــيـع األصـول ــيــة ا الــعــا
اخلـاصـة عـبر انـهـيار الـعـمـلة الـورقـية
ـدخرات واألصول الـذي يجـعل جميع ا
ـة الـقـيـمة عـلى ـقـومـة بـالـعـمـلـة عـد ا

الفور.
لـن يـنـتـهي األمــر فـقط بـأن األشـخـاص
الــذيـن ســوف يــأخــذون حــقن الــلــقــاح
سـيُـصـابـون ويُـقـتـلـون فحـسب ; بل أن
ــتــلــكــونه في يــوم من كـل مـا كــانــوا 
األيـام سـيُصـادر ويُسـرق منـهم من قبل
ـــيـــون الـــذين يـــدفـــعــون نـــفس الـــعـــو

اللقاحات والرقابة.
ـــيـــون الـــذين هـــؤالء هم نـــفـس الـــعــو
ســرقــوا لــلــتــو انــتــخــابــات  2020في
تـحدة  بـالـطبع  من خالل الـواليـات ا
Dominion تــــزويــــر آالت تــــصــــويت
وتضليل األمة بأكملها بوسائل اإلعالم

زيفة. اإلخبارية ا
ـــيـــون ضـــد احلل الــــنـــهـــائي لــــلـــعـــو
اإلنـســانـيـة هـو مـزيج من إعـادة ضـبط
ي  واإلبـادة اجلمـاعية االقـتصـاد العا
عـن طـــريق الــــلـــقـــاحــــات  واجملـــاعـــة
ـهـنـدسة عن طـريق االنـهيـار احملـكوم ا
لإلمـــدادات الــغــذائـــيــة  والــســـيــطــرة

الـكـاملـة عـلى الكالم
واألفـــكـــار من خالل
رقـــــابـــــة شـــــركــــات
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــا
الــــكـــبــــرى وخـــطط
الــــــــهــــــــنــــــــدســـــــة
االجـــــتــــمــــاعــــيــــة.
بـالنـسبـة إلى دعاة
ـــة  فـــأنت الــــعـــو
لــــــــــسـت ســــــــــوى

ناقصة اعالن ا

يـحـاول أن يـبـني تـاريـخـا لـلـحـضارة
الـبــشــريـة أو وهــو يـضـع أسس عـلم
يــهـتم بــالــعـمــران يـخــلص الــتـاريخ
اإلنـــــســــــانـي من االنــــــطــــــبــــــاعـــــات
يتـافيزيـقا واألوهام تـعتبـر حدثا وا
مـفـصلـيـا في مـسـار أمـة إنـهـا تـعمل
إلى جـوانب عـوامل عـديـدة في إنـهاء
أو تطـويـر حضـارة ومـيالد أخرى أو
صيـر دولة من هذا في انعطـافة مـا 
البـاب طـيلـة مـرحلـة احلـجر الـصحي
وجـدت في مــوضـوع هــذا الـفــيـروس
مجاال لتعـميق البحث حول اجلوائح
وخاصة فيروس كورونا من هنا كان
هذا الـكـتاب الـذي يـجمع بـ مـقاالت
في السخريـة من الفيروس ودراسات
في زعــزعـة الـكــثـيــر من الـيــقـيــنـيـات
باعتباري إعـالميا وصحافـيا يحترم
مـجـال بـحثـه وال يـدعي مـزاحمـة أهل
ــوضــوع االخــتــصـــاص والــعــلم بــا
ـا لي فـضــيـلـة سـبق اإلجنـاز عن لـر
كتابـات أتوقـعها خملـتص ومـفكرين
في هـذا اجملـال فــاإلعالم دومـا يـأتي
مبكرا وقد يبزغ قبل صعود الشمس
لكن الـفكـر والـفلـسفـة كمـا يقـال تأتي
ـــســـاء.. ألن الـــتـــأمل الـــعــمـــيق في ا
يـحــتـاج إلى زمن طــويل وأيـضـا ألن
حرب اإلمبراطـور كوفيد 19 لم تضع
كن للفلسفة أوزارها بعد وعادة ال 
كمـا الـشعـر أن تفـكـر في حدث حلـظة
سريانه إن األمر أشـبه في الصحافة
بـأن تـوقف شـخـصـا مـرعـوبـا يـهرول
فارا من زلزال لتطلب رأيه أو شعوره
حلـظـة اهــتـزاز األرض حتت أقـدامه..
الـبـشريـة عـلى عـتـبـة حتـول حـقـيقي
لــكـنــنــا ال نـدري وجــهــته وال الــشـكل
الـذي سـيـكـون عـلـيه ومن يـعـتـقـد أن
الـــعــالـم ســيـــصــحـــو غـــدا عــلى ذات
الــوتـيــرة فـعــلــيه تـأمـل اإلسـقــاطـات

واآلثار البعيدة لوباء كورونا..
{ لـكن الـبـشــريـة عـرفت فــيـروسـات أكـثـر
خــطــرا في تـــاريــخــهــا ولـم تــكن لــهــا ذات
الـسـلـطة الـتي لـفـيـروس كـورونـا هل يـعود
ذلك فــقط ألنــنــا شــهــود عــلى اإلمــبــراطـور
كـوفـيـد الـتـاسع عـشـر كـمـا سـمـتـيه? أم أن

لألمــر أبـــعــادا أخـــرى كــمــا تـــوحي بــذلك
العديد من عناوين كتابك?

- ال مقارنـة ب وحـوش الفـيروسات
ــدمـــرة الــتي عــرفــتـــهــا الــبــشــريــة ا
سـتـجـد حقـيـقة وفـيروس كـورونـا ا
كــان الــطــاعــون الـذبــلـي مـثـال يـقــتل
نصف سكان دولـة ما لكن لـلفيروس
الـتــاجي مـيـزات جــعـلـته أكــثـر رعـبـا
ـعرفة: وأكثـر تداوال يتـعلق األمـر با
جــــاءت الــــكــــولــــيــــرا والــــطــــاعــــون
والـــتــــيـــفـــويـــد والـــطب لم يـــتـــقـــدم
والـتـعـلـيم لم يـتـسع انـتـشـاره حـتى
الـعلـمـاء كـانوا مـخـتلـفـ في حتـديد
الــوبـــاء مــنــهم من يـــعــيــده لــلــهــواء
الفـاسـد أو لبـعـد العـقـاب أو االنتـقام
اإللـــهي من فـــســـاد الــكـــون وتـــخــلي
اإلنـســان عن شــرع الـلـه لـكن الــيـوم
نـحن نـعـرف ونــعـلم أن الـفـيـروس له
ساللة قادمة من السارس وأصبحنا
نــعـلم كــيف يــنـتــقل عــبـر الــلـمس أو
ـــــتـــــطـــــايـــــر مـن الـــــفم أو الـــــرذاذ ا
االستنشاق أو العـ ح نلمس بها
أيــديـــنــا الــتـي وضــعت عـــلى ســطح
مـلـوث بـالــفـيـروس وأخـذنـا نـسـارع
لكشف لـقاحه ونتـطهر ونـحافظ على
التـبـاعد االجـتمـاعي ونـكيف حـياتـنا
مع إكــراهـات الــفـيــروس.. بـعــد آخـر
أعطى لـكوفـيـد التـاسع عشـر سلـطته
وهو احملكيات التي تتـناثر علينا كل
دقــيــقــة عـــلى شــكل صــور ورســوم
فــيـديــوهــات تـراجــيــديـة حــزيــنـة أو
كــومــيـديــة ســاخــرة نــكت وصــايـا
أخـــبــار مــزيـــفــة وأخـــرى ذات طــابع
ســـحـــري وأخـــرى طـــبـــيـــة وأخـــرى
سـياسـيـة وأخـرى من مـشـعودين أو
مـن جنـــــــوم وســـــــائـل الـــــــتـــــــواصل
االجتماعي.. كل واحد منا أصبح في
وضع شــهـرزاد الــتي فــدت حــيـاتــهـا
وحيوات بـاقي النـساء بـاحلكي كأن
مـسـرور الـسـيـاف بـأمـر من شـهـريـار
الـدمـوي يـضع سـيـفه عـلى رقـبـة كل
واحد منا: احك حكاية وإال قتلتك كل
واحد منا يلعب دور شهرزاد بطريقة
ما يـحكي ويـد احلكي ويقـطعه في



ـؤســســات الــريــاضــيـة من اجلــمــيل جــدا أن حتــتـفـل ادارات ا
بتأسيسها  وهو تقليد دأبت علـيه الكثير من االدارات احلاكمة
ـؤسـسـات وجتـاهـلـتـه األخـرى ألسـبـاب مـخـتـلـفـة النـريـد لـهـذه ا

اخلوض فيها االن .
مؤخرا أقـامت الهيـئة االدارية  لـنادي الشـرطة احتـفاليـة خاصة
ـتـمــثل بـجـمــيع مـكـونـاته مـن فـرق ريـاضـيـة لـتـأسـيـس الـنـادي ا
مـختـلـقـة نـقول لـهم مـبـارك عـيـد التـأسـيس لـلـنـادي الكـبـيـر عـبر

التأريخ الكروي العراقي ..
وهنا البد من االشـارة الى ان االحتفـال بذكرى تـأسيس النادي
ككـيان يـعـني  بطـبـيعـة احلال االحـتـفال واسـتـذكار أهل الـنادي
اضية من عـمره والبالـغة حتى اليوم 88  على مدى السنـوات ا
عـامـا وهــذا الـعـدد الـكــبـيـر من األعــوام الـتي تـمــثل تـاريخ أحـد
االنديـة اجلمـاهيـرية الـكبـيـرة في الريـاضة الـعراقـية وهـذا األمر
يـجـعــلـنــا نـشـيــر الى ان هـذا الــتـأريخ الـطــويل يـجب ان يــحـفـز
ـنـاسـبـات ان تـقـدم الـهـيـئـات االداريـة الـقـائـدة لـلـنـادي في كل ا
ن قـــدم الـــدعـــوة لـــكل مـن له األســـاس الـــراسـخ ال الـــعـــابـــر 
عـانـاة لبـناء كـيان الـنادي اخلدمـات والتـضحـيـات في اجلهـد وا
الـذي أصـبح لـلـكــثـيـرين الـبـيـت الـثـاني لـهم عـرفــانـا من الـهـيـئـة
ا قـدموه من جـهود يـجب ان يشـكرون عـليـها االدارية لـلنـادي 

مهما مر الزمن ال ان يتم جتاهلهم  ..
ـوضوع هـو ما أشـار اليه االخ ما حـفزني عـلى اخلوض بـهذا ا
عـدنان أكـبـر ومـا رد عـلـيه الـدكتـور عـبـد الـقـادر زيـنل وهـما من
ـني ان ادارة نـادي الشـرطة رواد نادي الـشرطـة الـكبـار ومـا يؤ
احلـالـيـة نـسـيت أو جتـاهـلـت الـكـثـيـر من اسـمـاء أخـرى ال أريـد
ـشرف (آيقـونة نادي تعدادهـا تمثل الـيوم ومن خالل تأريـخها ا

الشرطة) ..
وحقيقة ما مـتعارف عليه هـو ان االحتفال بعـيد التأسيس وعدد
السنوات احملتفل بها هو مرتـبط تلقائيا باألشخاص الذين مروا
عبـر تلك الـسـنوات بـحلـوها ومـرهـا وحتمـلوا كل شيء ألجل ان
يـســتــمـر الــكــيـان الــريــاضي احملــتـفل به  وصـراحــة لــوال تـلك
ا كـان للـهـيئـات االدارية الـيوم من االسمـاء للـشخـوص الـباذلـة 

وجود على رأس أكبر االندية العراقية
مـا أريـد اقـتـراحه عـلى ادارة نـادي الــشـرطـة الـتي يـحـسب لـهـا
ا مبـادرتـهـا بـاالحتـفـاء بـسنـوات الـنـادي الـعريق لـكن فـاتـهـا ر
(سهـوا) ولـيس (عـمدا)  تـقـد الـدعوة لـرمـوز ريـاضة الـشـرطة
بكل الـعابـها وابـطالـها لـتثـبت حسن نـيتـها وهي الـيوم اي ادارة
ـوضـوع بـدعـوة لـنـقل من سـقط اســــــــمه الـشـرطـة ان تـعـالج ا
ســهـوا ســواء أكــان داخل الــعــراق أو خــارحه وان لم يــحــضـر
ـهم واالحـتـفـاء بــهم حـيـنـهـا مـجـرد ذكـره ودعـوتـه تـكـفي لـتـكــر
ســـــــتـضرب مـــــــثـاال يحـتذى به خـيرا من
الــــتـــــبــــاعــــد والـــــــــتــــنـــــافــــر وهــــــم
ــــثــــلــــون الـــبــــيت ــــجـــمــــوعــــهم 
الـــشــــــــــرطــــاوي الـــواحـــد الـــذي
اتـــــــسـم عـــلى مـــــــــدى الــــتـــاريخ
بـاحــتــــــــضــان رمـوزه وابــطـــــاله

ورواده .. ألستم معي ..?
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وفـي أقـوى مــواجــهـات هــذا الـدور
سـيـخـوض لـيــفـربـول بـطل الـدوري
متاز رحلة مـحفوفة باخملاطر إلى ا
ته أسـتون فـيال ساعـيا لـلثـأر لهـز

اضي. 2-7 في الدوري الشهر ا

وسـيـلـعـب مـانـشـسـتــر سـيـتي عـلى
مـلـعبه أمـام بـرمنـجهـام سـيتي
بــيــنــمــا يــرحب تــشــيـلــسي
بـفــريق الـدرجـة الـرابـعـة

موركامب.
ويــلــعـب كــريــســتــال
بــــــــــــــــــــــــــــــاالس مــع
ولـــفــــرهــــامـــبــــتـــون
وانـــــــــــــــــــــــدرارز فــي
مواجـهة بـ فريـق
متاز. من الدوري ا

وسـتــقــام مــواجــهـات
الـدور الــثـالث في 9 و10

قبل. يناير/ كانون الثاني ا
يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد

جنم ريــال مــدريـــد لن يــلــحق بــأي
مـــبــاراة أخــرى حـــتى نــهـــايــة عــام
2020 اجلاري عـقب اإلصابـة التي
تــــعـــــرض لــــهــــا خالل مــــواجــــهــــة

ديبورتيفو أالفيس في الليجا.
ـغناطـيسي وأثـبتت أشـعة الـرن ا
التي خضع لها هازارد إصابته في
ن الـعـضــلـة األمـامـيـة لــلـفـخـذ األ
وأفـادت الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة بأنه
دة 3 أسابيع تـقريبًا ومن سيغيب 
ـمكن أن تـمتـد لـشهـر وقد ال يـعود ا
لـلمالعب مـجـددًا حتى نـهـاية الـعام

اجلاري.
وأعـــاد هــازارد ألذهـــان جـــمــاهـــيــر

هــوتـســبــر ولـيــفــربـول (21 نــقــطـة
لـــكـــلـــيـــهـــمـــا) في الـــصـــدارة عـــلى

الترتيب.
وجتمد رصيد ليستر عند  18نقطة

ركز الرابع. يبقى بها في ا

ـصــري مـحــمـود تـعــرض الـدولـي ا
حـسن تريـزيـجيه جنم أسـتـون فيال
إلصابـة قوية خالل مـواجهة وست
هـام يـونــايـتـد في إطـار مــنـافـسـات

يرليج. اجلولة العاشرة من البر
وتـــدخل ديـــكـالن رايس العب وست
هـــام بــعــنف عـــلى تــريــزيـــجــيه في
مــنــطــقــة اجلــزاء وأصــيب الالعب
صري في وجهه ونزف الكثير من ا
باراة ركلة الدماء واحتسب حكم ا

جزاء لفريقه.
ــلــعب في وخــرج تــريـزيــجــيه من ا
الـدقـيـقـة 74 وشـارك بـدال مـنه أنـور
الـغـازي ونـفـذ أولي واتـكـيـنـز ركـلة
اجلزاء لـكنه أهـدرها حـيث ارتطمت

الكرة بالعارضة.
‰uÐdHO  WŽd

سحبت  قـرعة الدور الثـالث لبطولة
كـأس االحتاد اإلجنـلـيزي وأسـفرت
واجـهات القـوية ألندية عن بعض ا

يرليج. البر
وسـيـسـتـقـبل آرسـنـال حـامل الـلـقب
مـنافـسه نيـوكاسل يـونايـتد بـينـما
ـنــتـمي لــلـدرجـة سـيــحـقق مــارين ا
واجـهـة تـوتـنـهام الـثامـنـة حـلـمـا 

متاز. متصدر الدوري ا
ويـسـتـضـيف مــانـشـسـتـر يـونـايـتـد
الــفــائـز بــالــلـقب 12 مــرة مـنــافـسه

نتمي للدرجة الثانية. واتفورد ا
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فـجــر فـولــهـام مـفــاجـأة من الــعـيـار
الثقيل بـعد أن أسقط ليسـتر سيتر
فـي عـــقـــر داره (1-2© فـي اجلـــولـــة
الــعـــاشــرة بـــالـــدوري اإلجنــلـــيــزي

متاز. ا
وعلى ملعب (كينج باور ستاديوم)
الـــيــوم اإلثــنــ أنـــهى الــضــيــوف
ــبــاراة "نــظــريــا" في الــلــنــدنــيــ ا
الـــــشـــــوط األول وفـي غـــــضــــون 8

دقائق.
وجــاء هــدف األســبـقــيــة عن طــريق
ـــــوال العب الـــــوسـط الـــــشـــــاب أد
لــوكــمــان في الــدقــيــقـة 30 قـبل أن
هـاجم الـبـرتغـالي الـشاب يـضـيف ا
إيـفـان كـافـالـيـروالـهـدف الـثـاني من

نقطة اجلزاء بعدها بـ8 دقائق.
وقــبل نـــهــايــة الـــوقت األصــلي بـ4
دقـائق سـجل العب الـوسط الـشـاب
هــارفي بــارنـيـس هــدف حـفـظ مـاء
الـوجه ألصــحـاب األرض ولـكـنه لم

يغير من النتيجة شيئا.
وحقق فـولهـام أكثـر من فائـدة بهذه
النتيجة حيث استعاد ذاكرة الفوز
بــعـد خــسـارتــ مـتــتـالــيـتــ أمـام
وست هام وإيفرتون على الترتيب.
كـــمـــا أن الـــنـــقـــاط الـــثالث قـــفـــزت
بفولهـام خارج منطـقة الهبوط إلى
ركز الـ17 بعـد أن بات رصـيده 7 ا

نقاط.
ـقـابل ســقط الـثــعـالب في فخ فـي ا
اخلــسـارة الــثـانــيـة عــلى الــتـوالي
ـوسم لتحـرم الفريق الرابـعة هذا ا
من مــجــاورة الـــثــنــائي تـــوتــنــهــام
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ـمــتـازة لـلـكـرة اسـتـطـاع نــادي حـديـثـة ان يـحــجـز مـكـانه بــ فـرق دوري الـدرجـة ا

الطائرة.
ـديـنة بـثالثـة أشـواط دون مقـابل في نـصف نـهائي دوري وفاز  حـديـثـة على نـادي ا
متاز بـعد حتقيقه تأهلـ لدوري الطائـرة ا الدرجة األولى.وكان نـادي دوكان أول ا
الفوز عـلى نادي ربـيعـة بثالثـة أشواط من دون رد  في نـصف نهـائي دوري الدرجة
األولى للكـرة الطـائرة.يذكـر ان نظام احتـاد الطـائرة يتـمثل بـتأهل فريـق من الدور

متاز. التأهيلي الى الدوري ا
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أناط االحتاد اآلسيوي بكرة السلة
مــهــمــة قــيــادة مــبــاراة قــطــر أمــام
الـسعـودية في الـنـافذة الـثانـية من
الـتـصـفـيـات اآلسـيـوية الـى احلكم

العراقي أحمد علي.
ويــــعــــد احــــمــــد عــــلـي من احلــــكم
الدولي الذين يتم االعتماد عليهم
باريات والبطوالت اآلسيوية. في ا
نتـخب السعودي وصافة ويحتل ا
اجملـمـوعـة اخلـامـسـة فـيـمـا تـتذيل
قـطـر تـرتـيب اجملـمـوعـة التـي تضم

ايضاً ايران وسوريا.
ومـن جــــــهــــــة اخــــــرى اجته وفــــــد
نـتخب الـوطني بـكرة الـسلة الى ا
الــعــاصــمـــة بــغــداد بـــعــد خــوضه
مـبـاراتـ في الـنـافـذة الـثـانـيـة من
ـؤهـلـة لـكـأس آسـيـا الـتـصـفـيــات ا

.2021
وفـور وصـوله الى الـبـحـرين مـطلع
ــــاضي اعــــرب وفــــد االســــبــــوع ا
ـنتـخب الـوطني عن اسـتـياءه من ا
مـعامـلـة اجلانب الـبحـريـني بعـدما

لــعــبـــة كــرة الــقــدم الـــنــســويــة في
دارس والـتربـيات في احملـافظات ا
كـافـة عـلى أمل اكـتـشـاف الالعـبات
ـوهــوبــات الالئي لـديــهن الــقـدرة ا
عـلى اإلبداع ورسم مـسـتقـبلٍ زاهر

نتخبات الوطنية. لهن مع ا
يذكـران االحتاد العـراقي اطلع على
جتــربــة "ال لـــيــجــا" في كــرة الــقــدم
النسـوية واالستفـادة منها لـتنمية
هـذا القـطاع وتـطويـره كمـا حرص
احتــاد غـرب آســيــا عــلى أن يــكـون
وســيـطــاً لــتـرتــيب هــذا الـلــقـاء من
منطـلق اتفاقـية التعـاون بينه وب
رابــطـة الـدوري اإلســبـاني وضـمن
مـسـؤولـيـته جتـاه االهـتـمـام بـكـافة
مــكــونــات كــرة الــقــدم في اإلقــلــيم
ومنها على وجه الـتحديد تلك التي
تُعنى بالقطاع النسوي الذي يشهد
ـنــطــقـة تــســارعــاً مـلــحــوظـاً فـي ا
ـــســـاحـــة كــبـــيـــرة من ويـــحـــظى 
مــــخـــطـــطـــات وبـــرامج االحتـــادات
األهـــلــيـــة.وقـــام االحتــاد الـــعــراقي
بـعــرض مـا تــتـضــمـنه أجــنـدته من
برامج وأنـشطـة خاصـة بكـرة القدم

 ايدين
هازارد
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عـقدت الـلجـنـة النـسويـة في الهـيأة
الـتطـبيـعيـة برئـاسة أزهـار محـمد
اجــتــمـاعــاً مع الــلــجـنــة الــنـســويـة
لــرابـطــة الــدوري االســبــاني وذلك
للتباحث في األمور والقضايا التي
تــســهم في االرتــقــاء بــواقـع الــكـرة
الـنـسـويـة.وقـالت رئـيـسـة الـلـجـنـة
أزهـار مـحمـد في بـيان لـلـتطـبـيعـية
انه  االتــفــاق فـي االجــتــمــاع
عــلـى فــتح آفـــاق الــتـــعــاون مع
وزارة التربية/ الدائرة العامة
لـلـتــربـيـة الـريــاضـيـة بـشـأن
إقـامـة األنـشطـة والـبـطوالت
اخلـــاصــــة لــــكـــرة الــــقـــدم
ـكــشــوفـة) (الــصــاالت وا
ابـــــــتـــــــداء من ريـــــــاض
األطفال وصوال جلميع

راحل الدراسية. ا
وأضـــــافت حـــــرصت
الــلـجـنـة الـنـسـويـة
في االجتماع على
ضــرورة تــوســيع
الــقــاعـدة ونــشـر

طار فريق منتخب السلة في ا
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ــيــرجني الــويــلــزي جــاريث بــيل ا
ــاثــلــة حـيث ــواقف  والــذي مـر 
كـــثـــرت إصـــابــــاته قـــبل أن يـــرحل
ـاضي لصـفوف تـوتنـهام الـصيف ا

على سبيل اإلعارة.
włUł“ VŽô

يرجني البلجيكي انضم لصفوف ا
في صــــيف 2019 لـــتـــدعــــيم اخلط
الــــهــــجــــومي وتــــعــــويض رحــــيل
البرتغـالي كريستـيانو رونالدو إلى

يوفنتوس.
ودفع ريــال مـــدريــد أكـــثــر من 100
مــلـيــون يـورو لــتـشــيـلــسي لـلــظـفـر
بخدمات هازارد والذي فشل بشكل
ذريـع فــي مـــــــــــوســــــــــــمـه األول مـع
يرجني بسـبب اإلصابات حيث ا
لم يُشـارك سوى في 22 مباراة

وسجل هدفا وحيدًا وصنع 7
أخــرى.وصــرح هــازارد بــأن
ـيرجني موسـمه األول مع ا
هــو األســـوأ في مـــســـيــرته
ـــســتـــوى الـــفــردي عـــلى ا
ووعد اجلماهير بالتألق في
ـوسم الـثاني. ولـم تتـغـير ا

األمـور كـثـيـرًا
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فرض علـيه حجراً قاسـياً منعه من
مــــزاولــــة تــــدريـــبــــاتـه وونـــتــــائج
الفحوص الـتي اشارت الى اصابة
ثالثــة العـبــ بــفـيــروس كــورونـا
رغم تـــأكـــيـــدات الالعـــبـــ بـــعــدم
اصـــابــتـــهم.وقــال رئـــيس االحتــاد
الــعـــراقي بــكـــرة الــســـلــة حـــســ
الــعـمــيـدي في حـديـث صـحـفي  إن
ـنتـخب الوطـني يتـواجد في وفد ا
مــطـــار الــبــحـــرين مــنــذ الـــســاعــة

العاشرة صباحاً.
واوضـح ان الــــوفـــــد تــــواجـــــد في
ـطـار مبـكـراً بالـرغم من ان مـوعد ا
إقالع الـــطـــائـــرة عـــنـــد الـــســـاعـــة
الــســابــعـة لــلــخالص مـن الـســجن

القسري واحلجر.
وبـ الـعـمـيـدي أن الالعـبـ علي
حــا وحــســان عــلي وذو الــفــقـار
فاهم مسـتمرون باحلـجر الصحي
الصـــابــتـــهم بـــفـــيـــروس كـــورونــا
وســــيــــعـــــودون الى الـــــعــــراق في

قبل. اخلامس من الشهر ا
ـنـتـخب الـوطـني خـسـر يــذكـر ان ا
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وبصحـبة حمزة عـلي و أثير قاسم
و يــوسف حــســ و عــلي حـا و
حـسن حـامـد ومـحـمـد نـعـيم و زين
الــعــابــدين جالل ومــحــمــد صـادق
وحس عـبد الله وحـس حيدر و
سـجـاد كـاظم و عـبـاس عـبـد الله و
عــلي هـادي و عـلي نــاصـر و أمـيـر

جبار جعاتي.
 وسـيــنــطـلق ان الــدوري الــعـراقي
ـــركـــزي ( الـــتـــجـــمع االول )  في ا
شاركـة عشرة فرق السلـيمانـية و
هـي الـشــرطــة اجلـيـش و كـربالء و
ديـالى و بـلـديـة الــبـصـرة والـكـوت
والـسـلـيـمـانيـة والـفـتـوة و الـقاسم
والــدغـــارة وســوف يــحـــدد مــوعــد
ومكـان التجـمع الثاني الحـقاً واكد
االحتـــاد الــــعـــراقي عـــلى الـــنـــادي
ستضـيف توفير حـماية وسيارة ا
اسـعـاف لـلقـاعـة الـتـي تسـتـضـيف

منافسات البطولة .

يـنـطـلـق مـنافـسـات الـتـجـمع االول
في  1/12/2020وسـوف يـخـوض
الفريق  5مبـاريـات خالل التـجمع
و  4مــبــاريـات لــلــتــجــمع الــثـاني
الســيــمــا ان  10فــرق تــشــارك في
الـبـطـولـة و  6فـرق ســوف تـتـأهل
للـتجمع االخـير الذي  يـحدد مكان

اقامته الحقاً .
ويـذكــران فـريق نـادي الـدغـارة قـد
اجرى وحـداته التدريـبية الـيومية
ــرحــوم رحــيم عــبـاس في قــاعـة ا
ادي اجلـنـابي رغم غـيـاب الـدعم ا
ــعــنــوي مـن قــبل ذوي الــشــأن وا
ويضم الفريق مـحمد علي االعسم
مـشرفـاً وسامـر عبـد الرضـا مديراً
وحكمت عادل عـزيز مدرباً و ناظم
ياس مساعداً وعالء جبار مدرباً
ـرمى والالعبـون حس حلراس ا
عـلي وحسن نـاظم و مـجتـبى عـبد
ــرمى ـــركــز حـــراس ا الـــعــبـــاس 

امتالك احملافظة مدارس للعبة كرة
الـيـد أمـلـ لـكرة الـدغـارة الـنـجاح
والـتوفـيق خالل خوض مـنافـسات
ـمـتـاز لــلـمـوسم اجلـديـد الـدوري ا
ونـأمل ايـضـاً دعم الـلـعـبـة من قـبل
الـــســـادة مـــحـــبي جنـــاح ريـــاضــة

احملافظة .

وقال حكمت عـادل إن الفريق يضم
العـبـ من أبــنـاء احملـافــظـة حـيث
فعمة بالشباب منْ وضعَ اخلبرة ا
سـمـعـة احملـافـظـة الـريـاضـيـة أمام
نـــصب اعــيــنـــهم بــعـــيــداً عن دافع
ـاليـة التي تـعرقـل دحرجة االمور ا
كــرة يـــد احملــافــظـــة الى امــام رغم

ــــوسم حــــيث تــــعـــرض في هــــذا ا
دة سبـتمبـر/ أيلول إلصـابة وغاب 
27 يــومـا وبــعــد تــعـافــيه تــعـرض
النـتـكاسـة لـيـغيب 27 يـومـا أخرى
وغاب عن أول 6 مـبـاريـات لـلـفـريق
في الليجا ومباراة بدوري األبطال.
وعاد هـازارد ليُشـارك ضد هويـسكا
في اجلولـة الثامـنة من اللـيجا قبل

اضي. 2-7 في الدوري الشهر ا
وسـيـلـعـب مـانـشـسـتــر سـيـتي عـلى
ملعبه أمـام برمنجهام سـيتي بينما
يــرحب تـشــيـلــسي بــفـريق الــدرجـة

الرابعة موركامب.
ويــــلـــعب كــــريــــســـتــــال بـــاالس مع
ولـفــرهـامـبـتـون وانـدرارز
فـي مــــواجــــهــــة بــــ
فـــــــريـــــــقـــــــ من
متاز. الدوري ا
وســـــــتــــــقــــــام
مــــواجــــهـــات
الـدور الـثـالث
فـــــــــــي 9 و10
يـنـايـر/ كـانـون

قبل. الثاني ا
يـبدو أن الـبـلجـيكي
إيـــــدين هـــــازارد جنم
ريــــــال مـــــدريــــــد لن
يلحق بأي مباراة
أخـرى حـتى

نــهــايــة عــام 2020 اجلــاري عــقب
اإلصــابـة الــتي تــعــرض لــهـا خالل
مـواجــهـة ديـبــورتـيـفــو أالفـيس في

الليجا.
ـغنـاطيسي وأثبـتت أشعـة الرن ا
الــتي خـضـع لـهـا هــازارد إصـابـته
ن في العضلة األمـامية للفخذ األ
وأفـادت الـتـقـارير الـصـحـفـيـة بأنه
دة 3 أسابيع تقريبًا ومن سيغيب 
ـمكن أن تـمتـد لشـهر وقـد ال يعود ا
أن يُـصاب بـفيـروس كورونـا ويغب
ضـد فـالنـسـيـا ثم يعـود لـلمـشـاركة
ضــد إنـتــر مــيالن بــدوري األبــطـال
مـــبــاراتـــ وفــيـــاريــال ثـم أخــيــرًا
ــــوسم أالفــــيـس.ومـــنــــذ انــــطالق ا
احلــالي لم يــلــعب هــازارد سـوى 6
.هازارد مباريات فقط وسجل هدف
الذي لعب في صفوف تشيلسي من
2012 حـــتى 2019  وطـــوال هـــذه
السنـوات تعرض إلصابـات بسيطة
جدًا حيث غاب فقط عن 8 مباريات

مع البلوز لإلصابة.
WO H½ WKJA

بـرر كـريس فـان كـرومـبـروج طـبـيب
نـتخب البـلجـيكي كثـرة إصابات ا
هـازارد بـالـضـغط الـعـصبـي الواقع
عـــلــــيه في ريــــال مـــدريــــد.وصـــرح
كـرومـبـروج: "في مـدريد الـتـطـلـعات
والـتوقـعـات كبـيرة لـلـغايـة وإيدين
يـعطي انـطبـاعا أنه يـتحـمل الكـثير
ـكن ألحد من الضـغوطـات لكن ال 
أن يــهـرب من الــضــغط الــعــصـبي
مـكن أن يكـون له تأثـير على ومن ا
الـعضالت".وأشـار الـطـبيب إلى أن
ـا تـوتـر عـضالت هـازارد مـرتـفع 
يؤدي إلى زيادة احتمالية إصابته
حيث يـرغب دائمًا في تـقد أفضل
مــا لــديه. ونــفـى زين الــدين زيــدان
دير الفني لريال مدريد ذلك وأكد ا
أن هــازارد شــخص قــوي لــكــنه في
وضـع مُـعـقـد وتــمـنى أن يـعـود في

كن. أقرب وقت 
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ـــاضي طـــالب ـــوسم ا هـــازارد بــا
جـمـاهـيـر ريـال مـدريـد بـعـدم احلكم
عــلــيه في مـــوســمه األول الــذي لم

يكن هو نفسه راضيًا عنه.
صــرح الـبـلـجـيـكي: "مـوسـمي األول
مع مـدريد كـان سيـئًا لـكن ليس كل
األمـور هـكـذا وهذا مـوسم لـلـتـأقلم
وسم الثاني". واحكموا علي من ا
فـهل يـنـجح الـبـلـجـيـكي في الـعودة
مـع بــدايــة الــعــام اجلـــديــد لــقــمــة
مـستـواه ويقـود الـفريق لأللـقاب أم
يـــســـتـــمــــر في دوامـــة اإلصـــابـــات

والفشل.
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أمــام
الـبح

ريـــــــــــــــن
بــنـــتــيـــجــة

95-93
وامــــــــــــــام
لـــــبـــــنـــــان
بــنــتــيــجـة

Æ78-69

الـديـوانـية-
حسن ظـاهر
اخلزاعي

بــــــكـــــرَ فــــــريق
نــــادي الــــدغـــارة
الـــريــاضـي لــكــرة
الـيـد اسـتـعـداداته
كثـفة للـمشاركة ا
فـي الــــــــــــدوري
الــــــــــعــــــــــراق
ــــــمـــــتـــــاز ا
الـــــذي من
ــــــؤمل ا
ان

النسوية التي ال تزال لديه في طور
الــنــشــأة ومــا  تــنـفــيــذه مــنــهـا
ــشـــاكل الــتي تـــعــتــرض طــريق وا
ـــوهـــا واخلــــطط الـــتـي تـــســـهم
بتـطويرهـا من خالل زيادة شـريحة

ارسـيها وتـوفير مـتطلـبات إقامة
مــنــافــســاتــهــا عــلى نــطــاق أوسع
وكيفية وضع االستراتيجيات التي
تـسـاعد عـلى تـنـميـة مـا يرتـبط بـها
من أركــــان ســــواءً كــــان ذلك عــــلى

مــســتـــوى الالعــبـــات والــتـــحــكــيم
واإلدارة والـــتـــســـويق إلى جـــانب
كـيـفـية حتـفـيـز اإلنـاث من مـخـتـلف
الــفـــئــات الـــعــمـــريــة إلى الـــتــوجه

مارسة كرة القدم.

باريات بعدم تسـهيل مهمة النقل التلفزيوني 
متـاز على قناة الـرياضية الدوري العـراقي ا
الـعـراقيـة  بـالرغـم من االتفـاق عـلى ضرورة
باريـات على قناة الـرياضية " حصرا " بث ا
والــذي جـرى مـؤخــرا عـقب االجــتـمـاع الـذي
عــقــد بــ الــســادة رئــيس الــوزراء والــنــائب
االول لـرئـيس مـجـلـس الـنـواب ورئـيس جلـنـة
الشبـاب والرياضة ووزير الـشباب والرياضة

ورئيس شبكة االعالم العراقي.
وبـ أن الريـاضـية تـمثل قـنـاة الوطن وهـناك
ـباريـات الدوري في اهـميـة كبـيرة في نـقلـها 
ظل اسـتـمـرار احلــظـر الـصـحي لــلـجـمـاهـيـر

ة بسبب جائحة كورونا. الرياضية الكر
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ــان حـسن الـكـعـبي انـتـقـد نــائب رئـيس الـبـر
عمل الهـيئة التطبيعـية لالحتاد العراقي بكرة
الـقـدم بـشأن تـسـويـق نـقل مـبـاريـات الدوري
ـمـتـاز بكـرة الـقدم مـبـينـاً أن الـهـيئـة اثـبتت ا
ـلـفـات الـريـاضـيـة عـدم قـدرتـهــا عـلى ادارة ا

همة. ا
وبـحـسب بـيـان رسـمي فـإن شـركـة االضـواء
ـمـتـاز ــبـاريـات الــدوري ا الـنــاقل الـرسـمي 
ـــبـــاراة الــواحـــدة فـي الــدوري قـــررت بـــيع ا

متاز مقابل مبلغ 22 الف دوالر. ا
وقال الـكعبي في بـيان إنه استـغرب من قيام
الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة القدم

وانـتــقـد الـكــعـبي رغــبـة الـهــيـئـة الــتـطـبــيـعـيـة
باريات الى شركة لالحتاد بـإعطاء نقل بث ا
الية مشيراً إلى خاصة لـتحقيق العائـدات ا
ـصالح أن "هذا االمـر بـعـيـد عن الـتفـكـيـر بـا
ـشتـركـة والنـظـر الى الغـايـة والهـدف الذي ا
يطـمح اليه كـل رياضي عـراقي وهو االرتـقاء
ـمـتـاز والـسمـاح حملـبي الـريـاضة بـالدوري ا
باريـات على قنـاة الوطن التي ــــشـاهدة ا
ؤسسات كان من االجدر بـالهيئة و اسـوة با
االخرى دعمـها سيما  وانهـا حاليا في حلة
ــا تـضــاهي الــنـقل الــتــلـفــزيـوني جــديـدة ر
بـالــنــسـبــة لـلــكـثــيـر مـن الـقــــنـوات الــعـربــيـة

واحمللية.

فريق الدغارة بكرة اليد
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احمد علي



الـــــلـــــعـب في 12:30  مـــــتــــــســـــائال
ـذيع بــسـخــريــة أثـنــاء حــديـثـه مع ا

ديس كيلي.
وأضــاف: "بــعــد األربــعــاء يــنــطـوي
اللعب يوم الـسبت التـالي على خطر
".وحذر كلوب في كبيـر على الالعبـ
ــشــكالت الــتـي قـد وقت ســابق من ا
ــبـاريـات يـوم تـســفـر عـنــهـا إقـامـة ا
األربــعـاء ثـم مـشــاركــة الالعــبـ في
مبـاريات أخرى الـسبت الـتالي.وقال
مـديـر الـفـريق األحـمـر: "حـتى نـهـاية
الـــعـــام اجلــاري فـي هــذا اجلـــزء من
وعد البطولة سوف نلعب في هذا ا
ثـالث مــــرات. وأتــــســــاءل هــــنــــا من
ـوقـف أيـضـا ثالث يـتــعـرض لــهـذا ا
مــــــرات خالل هــــــذه الــــــفــــــتــــــرة? ال
أحـــد".ويـــلـــعب إيـــفـــرتـــون الــذي ال
وسم في دوري أبـطال يشـارك هـذا ا
ــوعــد أوروبــا أربع مــبــاريــات في ا
الـــذي يــنـــتــقـــده كــلـــوب وهــو وقت
الـظـهـيــرة أيـام الـسـبت بـعـد خـوض
مــبــاريــات األربــعــاء. كــمــا يــخــوض
مانشسـتر يونايـتد الذي يشارك في
دوري أبـطــال أوروبـا مـع لـيــفـربـول
وعـد أيام ثالث مبـاريـات في نفـس ا
الـسـبـت من أسـابـيع مـقــبـلـة.وخـسـر
ليفـربول مـباراته أمام فـريق أطلـنطا
بـــهـــدفــ مـــقـــابل ال شيء في دوري
ـاضي بـعد أبطـال أوروبـا األربـعاء ا
أن قـــرر كــلــوب إراحـــة الــكـــثــيــر من
الالعـــبــ األســاســيـــ في الــفــريق
األول.وشــــــــــاركـت ثـالث فــــــــــرق في
ــوعــد 12:30 مــبـــاريــات في هـــذا ا
ظــــهــــرا يـــوم الــــســـبـت في الـــدوري
اإلجنليزي بعـد خوض مباريات في
األربعاء الذي يسبقه في إطار دوري
أبـطـال أوروبـا هي فـرق مـانـشـسـتر
ســيــتي ومـــانــشــســتـــر يــونــايــتــد
ولــيــفـربــول.ولــعب فــريق تـوتــنــهـام
مباراة في بطولة الدوري اإلجنليزي
يـوم أحـد في الـسـاعـة  12.00ظـهرا
بـــعــد خـــوض الــفـــريق اإلجنـــلــيــزي
مـبـاراة فـي دوري أبـطـال أوروبـا في
يــوم اخلــمــيس الــذي يــسـبــقه لــيال
ـــــبــــاراة وهــــو مـــــا يـــــشــــبـه وقت ا
والــفــاصل الــزمـنـي الـقــصــيــر الـذي
ينتـقده كلوب.ولـعب ليفـربول مباراة
السـبت  12:30ظـهرا أمـام إيـفـرتون
عــقب انــتـهــاء االسـتــراحــة الـدولــيـة

AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكاالت  -يفكر تـشيلسي في ضم األرجـنتيني لـيونيل ميـسي أسطورة برشـلونة بحـسب تقرير صـحفي إنكلـيزي وذلك بعد انـتهاء عقـده بنهاية
وسم اجلاري. ا

ـاضي إلى مـانـشسـتـر سـيتي في ظـل خالفاته مع الـرئـيس الـسابـق جوسـيب مـاريـا بارتـومـيو إال أن وحاول مـيـسي مـغـادرة برشـلـونة بـالـفـعل الصـيف ا
سؤول الكتالوني تمسكوا باحلصول على قيمة الشرط اجلزائي كاملة (700 مليون يورو). ا

ـانشستـر سيتي ال زال حـريصًا على إحـضار ميـسي إلى ملعب "االحتاد" رغم ديـر الفني  وبحسب صحـيفة "ذا صن" الـبريطانـية فإن بـيب جوارديوال ا
تصريحه الدائم بأنه يتمنى استمرار األرجنتيني مع البلوجرانا.

وأضافت الصحـيفة أن رغـبة جوارديوال لـيست سهلـة التحـقيق حيث سيـواجه منافسـة شرسة عـلى ميسي من بعض األنـدية خصـوصا تشيـلسي الساعي
بلغ ضخم وصل إلى اضـي  لتحقـيق لقب دوري األبطـال.وبدأ البـلوز في التخـطيط للـتتويج األوروبي عـبر ضم مجمـوعة من الالعبـ الشبـاب الصيف ا

 230مليون جنيه إسترليني وهم: كاي هافيرتز وبن شيلويل وحكيم زياش وتيمو فيرنر وإدوارد ميندي.
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األرضية طـالبًا "إلـقاء هذه احلـثالة الـبشرية
بـوش" في الــقـطـار الــذي نـقــله إلى "مـار ديل
بالتا" إلـى جانب  150شخـصـية من بـيـنهم
ستقـبلي إيفو موراليس الرئيس البولـيفي ا
واخملــــرج الــــصــــربي إمــــيــــر  ©2006-2019)
كوسـتوريـكـا الذين أخـرج الحقًـا وثـائقـيًا عن
ــثـــيــر لــلــجــدل.نــعى حــيــاة االرجـــنــتــيــني ا
مـورالـيس الـذي خـاض سـابـقًـا مـبـاراة وديـة
مع مـارادونـا في الـعـاصـمـة "ال بـاز" صديـقه
مــتــحـســرًا عــلى مــوت "أخــيه" واصــفًــا ايـاه
بــالـــشــخص "الـــذي أصــغى وكـــافح من أجل
" فـيـما اعـتـبر خـلـيفـته الـرئيس تـواضـع ا
احلالي لـبوليـفا لـويس أرسي على تـويتر أن
"الـعـالم يـبـكي خـسـارةً ال تـعـوّض".في الـعـام
2019 ح كـان مـدربًـا لـفريق دورادوس دي
كسـيكية شن سينـالوا في الدرجة الـثانيـة ا
ـــا عـــلى الـــرئـــيس مـــارادونـــا هـــجـــومًـــا الذعً
االمــيــركي دونــالـــد تــرامب بــقــوله "يــعــتــقــد
شــرطــيـو الــعــالم هــؤالء األمــيــركــيـون أنــهم
يـستـطـيـعـون أن يحـكـمـوننـا ألن لـديـهم أكـبر

قنبلة في العالم. 
لكن ال ليس نحن. هذه الدمية التي
ـتـلـكــونـهـا كـرئـيـس ال تـسـتـطـيع
شــــراءنــــا".هـــذا الــــنــــفــــور جتـــاه
ـتـحـدة متـجـذر بـعمق الواليـات ا
في الــطــفـل الــذي نــشــأ في فــيــا
فيوريتو إحدى البلدات الفقيرة

في ضـــواحـي بـــويـــنـــوس أيـــرس.ولم يـــنس
"بيبي دي اورو" (الـفتى الـذهبي) جذوره ولم
ــثـاله االعــلى في احلـيـاة. ـا حـبه  يـخف يــومً
ــا عن االسـطـورة االخـرى وهـو يـخــتـلف كـلـيً
ــا كــان اسـمه الــبـرازيــلي بــيـلــيه الــذي لــطـا
ومــــارادونـــا فـي الـــنــــقــــاش عن االعــــظم في
التـاريخ الـذي شـغل مـنصب وزيـر الـريـاضة
ا ـؤسـسـات  في بالده ويـعتـبـر قـريـبًا من ا
فيـهـا االحتـاد الدولي لـلـعـبة (فـيـفـا) ويعـتـبر
أكثـر ديبـلومـاسية مـن االرجنتـيني.فـي العام
1987 بــــعـــد ســــنـــة عـــلـى هـــدف "يــــد الـــله"
كسيك زار وتتويجه بلقب كأس العالم في ا
مارادونا الزعـيم الشيوعي فـيدل كاسترو في

كوبا للمرة االولى.
ــوت في عــامي 2000 عــنــدمــا اقــتـــرب من ا
و2004 بـــســبـب إدمــانـه عــلـى الــكـــوكـــايــ
ـفـرطـة مــنـذ نـهـايـة ومـعـانــاته من الـبـدانــة ا
العـب عــام 1997 جلــأ الى مـــســـيــرتـه في ا
اجلزيرة للخضوع الى العالج.في عام 2005
 بــعـد أن أصــبح مــقــدم بـرامج تــلــفـزيــونــيـة
ا أجرى مقابـلة مع كاسترو في هافانا ناجحً
عبر بـرنامـجه "ال نوتـشي دل دييس" (أمـسية

الرقم عشرة).
وكــان وقع إعالن وفـــاة كــاســتــرو في الــعــام
ـا عــلى مـارادونــا الـذي أسف 2016 مـأســاويً
لفقدان "األب الثاني" وبكى قائال "أشعر أنني
كـوبي".جـسّــد حـرفـيًـا هـذا الــرابط الـعـاطـفي
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ـديــر الــفـني تــقــدم يـورغن كــلــوب ا
لــفـريـق لـيــفـربــول اإلجنـلــيـزي لــكـرة
القـدم بـتهـنـئة عـلى سبـيل الـسخـرية
ذيع تـلفـزيوني عـلى إصابـة جيمس
ـديـر الـفـني لـفريق مـلـيـنر واصـفًـا ا
شيفـيلـد يونايـتد كريس وايـلدر بأنه
"أنـاني" أثـناء مـقـابـلـة جديـدة مـثـيرة
للجدل أُجريت مع كلوب عقب مباراة
فـريـقه أمـام شـيـفـيـلـد.وجـاءت تـلك
التـصريحـات في مقـابلة أجـرتها
مــعه شــبــكــة بي تي ســبــورتس
الـتـلـفـزيـونـيـة الـريـاضـيـة عـقب
لــقــاء الــفــريــقــ الــذي انـتــهى
بالـتعـادل اإليجـابي بهـدف لكل
مـــنــــهــــمــــا فـي إطــــار الـــدوري
اإلجنــــلـــيــــزي في
مــــــــلــــــــعب
برايتون.
وقــــــــــــال
ـــــديـــــر ا
الـــــفـــــني
لــــــبــــــطل
الـــــدوري
اإلجنـلـيز
ي: "ال
أدري كــــم
مــــــــــــــــــرة
يـــنــــبـــغي
عــــــــلي أن
أقـــولـــهـــا.
لـــــــــــقـــــــــــد
اخــــــتـــــرت

{ لـندن- وكاالت -أكد تـقريـر صحـفي إجنلـيزي  أن مـانشـستـر يونـايتـد يرغب في ضم
ن جـديد الفتقاد مـدربه أولي جونار سولسـكاير الثقـة في ظهيره األساسي أرون ظهير أ

وان بيساكا.
وانـضم بيـساكا (23 عـامًا) إلى مـانـشسـتر يـونـايتـد في صيف 2019 إال أن مـساهـماته
الـهجـومـية جـاءت مـحدودة مـقـارنة بـثـنائي لـيـفـربول وتـشـيلـسي تـرينت ألـكـسنـدر أرنـولد
يرليج. وريس جيمس حيث قدم  4 تمريرات حاسمة فقط على مدار 42 مباراة في البر
وبحسـب صحيـفة "مترو" اإلجنـليزيـة فإن مانـشستـر يونايـتد كان لـديه أولوية بـضم جناح
ـاضي وحتديدًا جادون سـانشو جنم بوروسـيا دورتمونـد لكنه فشل ن في الصيف ا أ

في التوصل التفاق مع ناديه.
ن بـات ضـرورة مـلـحة ورغم أن هـذه األولـوية ال زالـت قائـمـة إال أن الـتـعـاقد مـع ظهـيـر أ

أيضًا; من أجل تنشيط هذه اجلبهة على الصعيد الهجومي.
ن البـرتـغالي ديـوجو ـوسم وافق سـولسـكـاير عـلى إعـارة ظهـيـره األ وقـبل انـطالق هذا ا
وسم وورد مؤخـرًا أن الروسونـيري حـريص على التـعاقد دالـوت إلى ميالن حتى نـهايـة ا
مع الالعب بشكل دائم إال أن مـدرب مانشستر يونايتـد يعتقد أن العبه الشاب (21عامًا)

لديه مستقبل طويل في أولد ترافورد.

نــفــسه فــقط".وأضــاف: "أحــمـل قـدرا
كــبـــيــرا من االحـــتــرام لـــلــيـــفــربــول

ويورغن. 
وسـواء كـانت هنـاك عـنـايـة بـالـفريق
أو أنانية في التعامل معه هناك قلة
ــدربــ الـذين أظــهــروا عـنــايـة من ا
بــفـــرقـــهم وســـوف أعـــتـــني دائـــمــا
بشيفـيلد يونـايتد".وبدا كـلوب نادما
عـــلى إجــــراء مــــقـــابــــلـــة مـع بي تي
سـبوت وذلك أثـنـاء مقـابـلة أجـرتـها

معه بي بي سي بعد ذلك.
ــديـر الـفــني لـلـيــفـربـول: "من وقـال ا
وقت آلخـــر أحـــاول أن أتــطـــرق إلى
ـرة لم ــشـكالت لــكن هـذه ا بـعض ا
تكن كذلك ألني فعلت ذلك لرغبته في
إجــراء مــقــابــلــة مـعـي وقـد أجــريت

بالفعل".
وأضــاف: "كــان ســخـيــفــا أن أقع في
ـصيـدة بيـنمـا حصل هـو على هذه ا

العناوين التي يريدها".
وأوضح قائد قلـعة الشيـاط احلمر
في الـــدوري اإلجنـــلــيـــزي أن إقـــامــة
ـبـاريـات يــومي األربـعـاء والـسـبت ا
"طـــبــيــعي تــمــامـــا" لــكن اعــتــراضه
الوحيد هو على إقامتها يوم السبت

ـباراة التـي انتهت مبـاشرة وهي ا
بــالـتــعــادل اإليـجــابي بــهـدفــ لـكل
مـــنــهـــمــا.ويـــخــوض بـــطل الــدوري
اإلجنلـيزي مـبـاراته التـاليـة في هذا
ــوعـد أمــام مــنـافــسه عــلى الــلـقب ا
توتنـهام يـوم األربعاء 16ديسـمبر/
ـقـبل قـبل أيام قـلـيـلة كـانون األول ا
من مواجـهة فـريق كريـستـال باالس
السـبت الذي يـليه في تـمام الـساعة
اذا 12:30 ظهـرا.وتـسائل كـلـوب: "
اختـر أن نواجـه كريـستـال باالس
إذا كـنـتم تهـتـمـون ألمـرنا? مـتـقـدما
ذيع البرنامج الرياضي "بالتهنئـة" 
عـــلى إصــابــة أوتــار الـــركــبــة الــتي
تــعــرض لــهــا مــلــنــر.وكــان لــكــلـوب
ـاثلـة صـرح بـهـا لـشـبـكة شـكـاوى 
سـكـاي نـيـوز عـقب فـوز فـريـقه عـلى
اضي لكن ليستر سيتي األسبوع ا
ـذيع كــيـلي أكــد أن أنـديـة الـدوري ا
اإلجنـــلـــيـــزي اتـــفـــقت عـــلـى جــدول
الـدوري.وقـال كلـوب: "لـديـنـا مـباراة
أخــرى تــقــام يـوم أربــعــاء الــســاعـة
 12:30ظــهـــرا ويــوم الــســـبت قــبل
العام اجلـديد. إنـها حلظـات حرجة.
فـإذا لــعــبت في الـســاعـة 15:00 أو
 17:30فلـن يكـون هـناك فـارق يـذكر
بـــ الــوقـــتـــ (مـن وجـــهـــة نـــظــر
تلفزيونـية). لن أنتقـد القنوات التي
ـــبـــاريـــات لـــكــنـي أحــاول تــنـــقل ا
توضيح كيف يـكون األمر".وأضاف:
"لــــيس الـالعـــبــــ فــــقط هم الــــذين
يـواجــهـون مــشـكـلــة في ذلك. وأقـدم
ــبــاريــات لـــلــقــنــوات الــتي تـــنــقل ا
ديـرين الـفنـي شكـوى سـبعـة من ا
(مـــســـؤولـــ عن فـــرق تــشـــارك في
دوري أبـــطـــال أوروبـــا) من مـــوعـــد
ــبـــاريــات في 12:30 ظــهـــرا يــوم ا
السبت بعد مباريات خاضتها نفس
الــــــفــــــرق يـــــوم األربــــــعــــــاء الـــــذي
يـــســبــقـه".وأثــار كــلـــوب من جــديــد
مــســألــة الــســمــاح ألنــديــة الــدوري
اإلجنليزي بـإجراء خمسـة تغييرات
ـباراة كـمـا يـحـدث في دوريات في ا
كـرة الـقــدم في دول أخـرى مـوجـهـا
انــتــقــادات حــادة لــوايــلــدر.وتــابع:
كـننا "اسألوا كـريس وايلـدر كيف 
تفـادي ذلك (اإلصـابـات)".وأشار إلى
أنه تــــنـــاقـش مع عــــدد كــــبـــيــــر من
ــدربــ فـي الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
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بـــوشم لـــوجه كـــاســتـــرو عـــلى ربـــلـــة ســاقه
الـيـســرى إضـافــة الى شـخـصــيـة أخـرى في
الـثـورة الكـوبـيـة االرجـنـتـيـني تـشي غـيـفارا
ن.وشـاءت ـتــواجــد وشـمه عــلى زنــده األ ا
الـصـدفــة أن يـرحل مـارادونــا في الـيـوم ذاته
على رحيل والده الثـاني كاسترو الذي توفي
ايضًا في 25 تشـرين الثـاني/نوفـمبـر حيث
غـــرّد وزيــــر اخلـــارجـــيـــة الـــكــــوبي بـــرونـــو
رودريغيس "شاء التاريخ أن يرحال في اليوم
ذاته".وقـال مـارادونــا في حـديث بــعـد مـأدبـة
غـذاء جــمـعــته بــتـشــافـيس في الــعـام 2005
تعرفت إلى فـيدل كاسـترو (الرئيـس الليبي)
ــر الـقــذافي واآلن أتـعــرف عــلى عـمالق مـعــمّ
كتـشافـيس" حيث وصف مـشاعـره إثر لـقائه
ــا" من تـلك الـتي تـراوده به بـأنـهـا "أقـوى ر
عــقب الــفــوز بـــكــأس الــعــالم.واعــتــبــر العب
نابـولي االيـطـالي الـسـابق أنه "مع كـاسـترو
تشـافيس لـوال وكيـرشـنيـر (رئيـسا الـبرازيل
ـا في حـيـنـهـا) أعـتـقد أنه واالرجـنـت تـوالـيً
بـإمـكـانــنـا تـشـكـيل حتـالـف جـيـد ضـد الـفـقـر
والـــفــــســـاد وقـــطـع الـــعالقــــة مع الـــواليـــات
تـحدة".في الـعام 2013 ومن ثم 2018 قدّم ا
مارادونـا نفـسه "جـنديًـا" لنـيكـوالس مادورو
خـلـيـفـة تـشـافـيس حـيث حـضـر اجـتـمـاعـات
حملـته االنتخـابية.وغرّد مـادورو عقب رحيل
العب بـرشــلـونــة االسـبــاني الـســابق "أشـعـر
بالكثـير من احلزن لـقد غادرنـا أسطورة كرة

دييغو
مارادون
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اخـتـيـرت الـفـرنـسـيـة سـتـيـفـاني فـرابـار لـتصـبح أول
امــرأة تـقــوم بــالـتــحــكـيم في مــبــاراة بـدوري أبــطـال
ـقرر أن تـديـر فـرابـار األربـعاء أوروبـا لـلـرجـال.ومن ا
ـبــاراة الـتي يــسـتـضــيف فـيــهـا يـوفــنـتـوس ــقـبل ا ا
اإليــطــالـي فــريق ديــنــامــو كــيــيف األوكــراني.ولــيس
بـجديد عـلى فرابار أن حتـقق ألقابـا غير مـسبوقة إذ
كـانـت أول امـرأة تـتـولى مـهـمـة الـتـحـكـيم في مـبـاراة
الـسوبر األوروبي ب لـيفربول وتـشيلسي في موسم

مـرجـحــا أن هـنـاك "15 مـقـابل إن لم
" يـريـدون يـكن 16 مـقـابل 4 مـدربـ
تفـعيل إجراء خـمسـة تبـديالت أثناء
ـبــاراة.وقـال كـلـوب: "يــقـول كـريس ا
وايـلدر أنـني أنـاني لـكني أعـتـقد أن
األشـيـاء الـتي قــلـتـهـا تـثـبت أنه هـو

األناني.
لقد كنت في وضع مـشابه في ماينز
سـألة كلـها تـتعـلق باالسـتمرار في ا

الدوري".
وأضــاف: "الــيــوم إذا أصــبح لــديــنـا
خمـسة تـبديالت سـوف أخرج آندي
لعب روبرتـسون وأنـزل مكانه إلـى ا
كونستـانتيـنوس تسيـميكاس. وذلك
من أجل احلـــفــاظ عــلى روبــو ال من
ـــبـــاراة فــقط أجل أداء أفـــضل في ا

للحفاظ عليه. 
األمــر ال يــتـعــلق بــتـغــيـيــر أســالـيب
تبعة فيه بل يتعلق اللعب والنظم ا
".في أكــثـر بــاحلــفـاظ عــلى الالعــبـ
ـقـابل قـال وايـلـدر لـشـبـكـة سـكـاي ا
ـة فـريقه نـيوز اإلخـبـاريـة بـعد هـز
بــهـدف مــقــابل ال شيء أمــام ويـست
بـــروم: "هـــنــاك 20 صـــوتــا فـي هــذا
الـدوري وكل واحـد مـنـهم يـهتـم ألمر

 يورجن كلوب

متاز Æ2019 كـما حتكم فرابار في الدوري الفرنسي ا
باراة األولى التي تتولى منذ موسم Æ2019 وكـانت ا
فـيهـا فرابار مـهمة الـتحـكيم في الدوري األوروبي في
ـاضـي عـنــدمــا اسـتــضـاف أكــتــوبـر/تــشــرين األول ا
لـيـستـر سيـتي فـريق زوريا لـوهانـسك.وكـانت نيـكول
بـيتيغنـات السويسريـة هي أول امرأة حتكم مباريات
كـرة قدم للرجـال في أوروبا عندما تـولت التحكيم في
ؤهلـة لكأس االحتاد األوروبي مـباريات الـتصفيـات ا

Æ2009 في الفترة من 2004 إلى

األيـــام األخــيــرة وتــصــدرت حــديث رواد
مــواقـع الــتــواصل.وتــدخــلت دار اإلفــتــاء
ــصــريـة عــلى اخلط فــنــشـرت تــغــريـدة ا
ـقـطع فـيـديـو يـؤكـد عـلى حـرمـة مـرفـقــة 
الـــتــنـــمــر والـــســخـــريــة من اآلخـــرين.من
صـرية جـهـتهـا أعلـنت وزارة الداخـليـة ا
ــشـجــعـ فـي وقت الحق الـقــبض عــلى ا
ـتـورطـ واتخـاذ اإلجـراءات الـقانـونـية ا
بـــحــقــهـم.وأطــلق مـــغــردون عــبـــر مــواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي حــمــلــة تــنــدد بـ
"الــــســـــلــــوكـــــيــــات الــــعـــــنــــصـــــريــــة في
العـب".واحتـلت وسـوم بلـغـات مـختـلـفة ا
صـدارة مـوقع تـويـتـر في مـصر لـلـتـنـديد
بــالـهـتـافــات الـتي وُجـهت لــشـيـكـابال من
ــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا وســم بـــــــــــــــــــــــيــــــ
stop_racism_against_shikaba كــمــا
انــخــرط شــيــوخ وفــنــانــون وريــاضــيـون
ـــخــتـــلف انــتـــمــاءاتـــهم الــكـــرويــة في
ــتــضـامــنــة مع الالعب.وعــبـر احلــمالت ا
الـعديد من مشـجعي األهلي عن رفضهم لـ
"الـتــصـرفـات الـقـمـيـئــة والـبـغـيـضـة الـتي
ـصـر كــلـهـا أســاءت 
ولـيس للـفريق
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مـــجــــددا تـــعـــرض جنم فـــريـق الـــزمـــالك
مـحمود عـبد الرازق الشـهير بـ "شـيكاباال"
حلـمـلـة هـتـافـات وُصـفت بـ "الـعـدائـيـة"من
ه األهلي عقب مباراة بـعض جماهير غر
الـقمـة التي جـمعت الـفريقـ يوم اجلـمعة
ضـمن دوري أبطـال إفريقـيا.وجاءت حـملة
الـتنمر والعنصـرية بحق عبد الرازق بعد
خــسـارة فـريـقـه لـقب دوري أبـطـال.ووصل
األمــر بــالـبــعض إلى حــد رفع كــلب أسـود
لــيـهـزؤوا من العب الــزمـالك مـا أثـار جـدال
عــارمـا.ووثق مـقـطع مـصــور انـتـشـر عـلى
نـــطــاق ضــيق مـــجــمــوعــة مـن الــشــبــاب
يــــحــــمـــلــــون كــــلــــبـــا ويــــنــــادونه بــــاسم
الـالعب.وردا عــلى الــفــيــديــو الــذي جــرى
ة عبر تـداوله نشر شـيكابـال بصورة قـد
حـسـابه عـلى انـسـتـغـرام لـيـزيد بـذلك من
حــــــــدة الــــــــســــــــجـــــــــال عــــــــلـى مــــــــواقع
الـتواصل.وتظـهر الصـورة التي تعود إلى
عــام ٢٠١٠ الالعب وهـو يــرفع حـذاءه في
وجه جــمـاهـيـر األهـلي.فـقـد وجه كـثـيـرون
انـــتــقــادات لالعب رافـــضــ أســلــوبه في
الـرد.ويبدو أن الالعب قام بحذف الصورة
الحـقا.هـذه احلادثة والـتبعـات التي تلـتها
شـغلت األوسـاط الرياضـية الـكروية خالل

p U e « VŽô s  √eN¹ u¹bO  bFÐ W¹dBMF « c³M  dB  w   «uŽœ ∫ôUÐUJOý

فريق ليفربول بكامل طاقمه

العب الزمالك محمود عبد الرزاق

WO{U¹— WO½u¹eHKð WJ³A   «œUI²½≈ tłu¹ ‰uÐdHO  »Ò—b
w½U½_UÐ b²¹U½u¹ bKOHOý d¹b  nB¹Ë

U U O³  ÁdNþ d¹b¹ d¹UJ uÝ

في الساعة 12:30 ظهـرا.تابع: "هذا
الــعــالم يــحــكــمه اآلخــرون وكــريس
وايلدر يحكم الدوري اإلجنليزي ألنه
يـســتـطـيع أن يــقـرر أنـنـا جــمـيـعـا ال
نـحـتـاج إلى خـمـسـة تـبديـالت جملرد

أنه ال يحتاج إلى ذلك".
وأكـد أن مـدربي الـدوري اإلجنـلـيـزي
نـاقـشة هـذا األمر عقـدوا اجـتمـاعـا 
وأن اجلــمـــيع أدلى بـــدلــوه في هــذه
الـقـضيـة قـائال: "كـان كـريس وايـلدر
واضــــحـــــا فــــهـــــو يــــرى أن زيــــادة
التبـديالت إلى خمـسة لن يـحقق أية
مصلحـة لشيفـيلد يونـايتد لذا هو ال

يريد ذلك. 
ـــقـــابل كـــان هـــنـــاك 15  إن لم فـي ا
يـــكـــونــوا 16 مـــدربـــا قـــالـــوا إنـــهم

يريدون هذا التغيير".
وأشار إلى أن ذلك (االجـتمـاع): "كان
ـفـتـرض أن يـكـفي حلـسم األمـر من ا
إذا أُجـري تــصـويـت لـكن لم يــحـدث
أي شيء مــنــذ انـعــقــاده. وإذا حـدث
قبل ذلك في يناير/ كانـون الثاني ا
قد يكـون ذلك متـأخرا للـغاية. فـهناك
ـباريـات التي عـليـنا أن الكـثيـر من ا

نخوضها".

{ رومـــا- وكــاالت  -غــاب كـــريـــســتـــيـــانــو رونـــالـــدو جنم وهــداف
ـواجـهـة بـيـنـفـيـنـتـو غدًا يـوفـنـتـوس عن قـائـمـة فـريـقه الـتي تـسـتـعـد 

السبت في إطار منافسات اجلولة التاسعة من الدوري اإليطالي.
وقـرر أندريا بيـرلو مدرب يوفـنتوس إراحة كـريستيـانو في ظل كثرة

باريات في الفترة احلالية. ا
ـرمى: تـشـيزني وجـاءت قـائـمة الـسـيـدة العـجـوز كـالـتالـي:حراسـة ا

بنسوليو جاروفاني.
الـــدفــاع: دي لـــيــخت ســـانــدرو دانـــيــلـــو كــوادرادو بــونـــوتــشي

دراجوس فرابوتا.
الــوسط: آرثـــر رامــسـي مــاكــيـــني كـــيــيــزا رابـــيــو بـــنــتـــانــكــور

بيرنارديسكي بورتانوفا كولوسيفسكي.
الهجوم: موراتا ديباال.

األبـيـض".وعـادة مـا يـكـون الـنـقـاش حـول
كـرة الـقـدم مـوضـوعا تـرفـيـهـيـا له أبـعاده
وطـقوسه اخلـاصة لـكن احلادثـة األخيرة
مـثلت فرصة آلخرين لـلتأمل في كرة القدم
من زوايـا ثـقـافيـة واجـتـماعـيـة.وقـد طالب
ــصــري لــكــرة الــقــدم نــشـــطــاء االحتــاد ا
بـتغليظ القوان وتنظيم حمالت توعوية
ـا ســمـوهـا بــظـاهـرة "الـتــحـفـيل لــلـحـد 

والــعــنـف الــتي بــاتت تــتــخــذ في اآلونــة
األخـيرة أبـعادا عـنصـرية وحـتى طبـقية"
عــلى حــد قـولــهم.وال تـخـص تـلك الــعـادة
جـمهورا بـعينه. كـما أنهـا ال تقتـصر على
مـــصـــر فـــهي مـــنـــتـــشــرة فـي كل مالعب
الـعـالم.وجـرت الـعادة أن يـدخل جـمـاهـير
ـنافـس في مـشادات كـالمية الـفريـق ا
غــيـر أن تــعـرض نـفـس الالعب لـهــتـافـات

الـــــــــقــــــــــدم االخ والـــــــــصــــــــــديـق الــــــــــوفي
لفـنزويال...ستـبقى فـي قلبي وذهـني. ال أملك
الكـلمـات في الوقت الـراهن ألعبّـر عمّـا أشعر
به. الى اللقـاء بيـبي (فتى) أمـيركا".في بالده
ا اعتـنق مارادونا الـسلطة عـندما كانت ايضً
يساريـة. عندمـا توفي نـيستـور كيرشـنير في
عام  2010الذي كان رئيسًـا للبالد ب عامي
ــــــــلـــــــقب بـ 2003 و2007 كـــــــتـب الـالعب ا
"ديوس" (الـله في االسـبـانـية) أن "األرجـنـت
فقدت مصارعًا". في عام 2015 أرسل الورود
لكـريستـينـا كيـرشنيـر زوجة نـيسـتور التي
خلفته في منصب الرئاسة وذلك لنهاية فترة
واليــتـهــا.وكــتب رئـيـس نـيــكــاراغـوا دانــيـال
أورتـيغـا األربـعـاء أن "عـمالقًـا آخـر يـغـادرنا
إنه األخ الالمتـناهي جلـميع الـشعـوب احلرة
ـــواقف أيـــضًـــا في الـــعـــالـم".وكـــانت أبـــرز ا
ــارادونــا عــنــدمــا الــتــقى رئــيس الــســلــطــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة مـحـمـود عـباس فـي مـونـديال

روسيا 2018 . 
وقــال له "أنــا فــلـســطــيــني" وأضــاف "قــلـبي
فلسطيني".علق الرئيس الـفلسطيني محمود
عـبــاس عـلى رحـيـل مـارادونـا "بــبـالغ احلـزن
ي تـلـقـيــنـا نـبـأ وفـاة الـنـجـم الـريـاضي الـعـا
واهبه الي  دييغو مارادونا الذي امتع ا
الـريـاضــيـة الـبـاهــرة وكـان عالمـة بـارزة في
ـيـة كـمـا كـان صـديـقـا مـحـبا الـريـاضـة الـعـا

لفلسط وشعبها".
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- وكاالت  -رحب يورجن كـلوب مدرب لـيفربـول  بأنباء { بـرل
الـســمـاح بـحـضـور 2000 مـتــفـرج في مـلـعب أنـفـيـلـد بـدايـةً من

قبل كخطوة صغيرة في االجتاه الصحيح. الشهر ا
ووضـعت احلـكـومـة الـبـريطـانـيـة مـديـنـة ليـفـربـول حتت قـيـود الـقسم
هـد الطريق لعودة محدودة للجماهير الثـاني جلائحة كوفيد-19 ما 
ــاضي.وسُـمح أيـضـا ألنــديـة لـنـدن بـعـودة ألول مـرة مـنـذ مـارس آذار ا
قـبل بيـنـما تـوجد الـعديـد من فرق اجلـماهـير بـأعداد صـغـيرة الـشهـر ا
مـتاز بـينهـا مانـشستـر يونـايتد ومـانشـستر سـيتي ونـيوكاسل الدوري ا
يـونـايــتـد وتـلك الـواقــعـة في مـيــدالنـدز وسط الـبالد حتت قــيـود الـقـسم

الثـالث الذي لن يسـتقبل
أي جماهير.

وسـتقـام مباراة
لــيـفــربــول عـلى
أرض بــرايــتــون
أنـــــــــــد هـــــــــــوف
ألـــــبـــــيـــــون غـــــدا

السـبت دون جماهير
حـــــيث تـــــبــــدأ اإلجــــراءات

قبل. اجلديدة األسبوع ا

{ بــاريس (أ ف ب) - أطــلق عــلــيه الــزعــيم
الكـوبي و"والـده الـثاني" فـيـدل كاسـتـرو لقب
"تشي الـرياضـة" تيـمنًـا بالـزعيم االرجـنتـيني
تـشي غـيـفـارا وهـو يــعـتـبـر نـفـسه "عـاشـقـا"
للرئـيس الفنـزويلي السـابق هوغو تـشافيس
و"جنديًا" للحـالي نيكوالس مادورو; لم يخف
ديـيــغـو مـارادونـا يــومًـا مـيــوله الـســيـاسـيـة
الـيسـاريـة.عـنـدما تـواجـد الـرئـيس االمـيركي
السـابق جـورج دبـلـيو بـوش في مـديـنـة "مار
ديل بالتا" فـي مقـاطـعة بـويـنوس أيـرس عام
" للدفاع عن  2005حلضور "قمة االميركيت
مشـروع مـنـطـقة الـتـجـارة احلـرة على
صــعـــيــد الـــقــارة كـــان مــارادونــا
.دعاه تـشافـيس حيـنها حاضـراً
ـنــصـة فـمـا لـلـصــعـود الى ا
كـان من ايــقـونــة كـرة الــقـدم
ــــيـــــة اال ان طـــــالب الـــــعـــــا
احلشود بـ "طـرد" بوش من
االرجنت تبـعتها موجة
من الــــــتـــــرحـــــيب.كـــــان
مـــــارادونـــــا قـــــد أعــــد

عـنصـرية دفعت مـجددا بـالتسـاؤل التالي
العب إلـى الواجهة " هل العـنصرية في ا
ـــصــــريـــة حـــوادث فـــرديـــة أم ظـــاهـــرة ا
عـامة?"وكان شـيكابال قد تـعرض في شهر
ـاضي حلــمـلــة اسـتــهـدفت مــايـو/ أيــار ا
شــخـصه ولـون بـشـرته مــقـارنـة بـزوجـته
ـغرد أحـمـد سالمة أن وابـنه.وال يـعـتبـر ا
مـا انتـشـر من "هتـافات عـنصـرية مـتفـرقة
يـشكل ظاهرة" مـضيفا بأنـها تبقى حاالت
ـقارنة ما فـردية وال تمـثل ظاهرة عـامة با
العب األوروبية التي شهدت يـحدث في ا
حـوادث مـتـكررة طـالت العـبـ من أصول
إفـــريـــقــيـــة ومـــســلـــمـــة".وحــذر حـــســاب
"قـاصيص" من التـعميم قـائال إن "هتافات
فـئة من جـماهـير األهـلي ضـد شيـكاباال ال
تـعـد سوى حـاالت فـردية تـأتي في سـياق
مــنـاكــافـات سـبق أن مــارسـتــهـا الـروابط
ــتــعــصــبـة فـي كال الــفـرقــ ونــالت من ا
صرية شـخصيات مـهمة في تاريـخ كرة ا
مـن أمـــثــــال حــــسن شــــحـــاتــــة وأحــــمـــد
ـــقــابل يــرى مـــعــلــقــون اخلـــطــيب".في ا
آخـرون مــا حـدث لـشـيـكـابال هـو جـزء من
ظـاهـرة عامـة منـتشـرة في اجملـتمع تـطال
كل مـخـتلف ثم مـا لبـثت تنـتقل إلى داخل

العب. ا
ستيفاني فرايار
في مباراة
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أمس مــررت عـــلى ســـاحـــة الــتـــحـــريــر
فــشـاهــدت أطالل ثــورة كــانت هــنـاك. لم
تــبق ســوى آثــارهـا عــلى اجلــدران وفي
ـطـعم الـتركي الـنـفق وعـلى جبل أحـد (ا
سـابـقًـا) وقـرب حـديـقـة األمـة (إن بـقـيت
ثـمة أمـة أصلًـا) وثـمة جـنود مـنتـشرون
هــنـــاك وكـــأنــهـم نــفّـــذوا حـــكم االعــدام
بـالثورة الفتيـة على الرغم من ان فتيان
الـثــورة هم من تـركــوا الـسـاحــة. وثـمـة
ـكـان رائـحة أيـضًـا رائـحـة تـشـيع في ا
أمل مـصـلوب واحـبـاط وخـنوع مـتـفاقم.
وعــلى الــفــور تـــســرب مــني ســؤال ظل
يـدور هناك متّشحًـا باحلسرة واحليرة:
هل انـتهت الثورة حقًا? أين ذهبت أقدام
الــثـــوار وأصــواتـــهم الـــصــادحـــة وقــد

احـتفـلـوا قـبل أيام بـعـيد مـيالد ثـورتهم
األول فلماذا اختفوا?!

سـاحـة الــتـحـريـر وهـي هـنـا رمـز عـام
لــســاحـات الــتــظــاهــر لــيس فـي بــغـداد
ــا فـي مــحــافــظــات اخــرى فــحــسب ا
ايــضـــا ال تــمـــلك االجـــابــة وال عـــيــون
اجلــــنـــود الـــتي تـــقـف هـــنـــاك بـــأوامـــر
سـيــاســيــة وحــزبـيــة أكــثــر من كــونــهـا
عــــســـكـــريــــة وال أقـــدام الـــثــــوار الـــتي
انـسحبت من الـساحة وعـيونهم مازالت
نقسم تـرنو اليها بشـجن وال اجملتمع ا
تـعامل معـها بـفتور وكـأنها بـشأنهـا وا
ـــؤكــد انه حتــدث فـي بــلـــد آخــر. ومن ا
لـيس لدى عـلمـاء االجتـماع واخملـتص
باحلركات االحتجاجية أو بعلم اجتماع

ـا حـصل الـثـورات مـن اجـابـة سـريــعـة 
ـبـكـر تــقـد قـراءة دقـيـقـة تـفـسـر فـمن ا
صـعــود مـوجــة احـتــجـاجـات عــارمـة ثم
انـحــســارهـا ومع مــا تـرافـق مـعــهـا من
ـــواقف تـــأيـــيـــد عـــال ثم تـــذبـــذب في ا

وانتهاء بالالأبالية جتاهها.
نـعم ثمـة من يطلـق تفسـيرات عـامة بأنّ
الــثـــورات الـــتـي ال حتــقـق أهـــدافـــهــا ال
تـموت; مادامت االسباب التي أدت اليها
ا مـازالت قائمـة وانهـا بذلك ستـعود ر
أقـوى الحقـا وثـمة من يـرى انـها لـيست
ــا مــوجـــة احــتــجـــاج طــويــلــة ثـــورة ا
اسـتمـرت لسـنـة وبالـتالي فـهي محـكوم
عـلـيـها مـسـبـقـا بـالـتالشي كـغـيـرها من
ــرحـلي االحـتــجــاجــات ذات الــغـلــيــان ا
ـؤقت. لـكــنـنـا بـحـاجــة الى تـفـسـيـرات ا
خـاصــة بــعـوامل نــهـوضــهــا وذبـولــهـا
ـــؤثـــرات ومـــدى ارتـــبـــاط االخـــيـــرة بـــا
تمثلة بهيمنة قوى السلطة الـسياسية ا
واذرعــهــا الــعــســكــريــة وارتــبــاطــاتــهــا
ــؤثــرات االقـــلــيـــمــيـــة والــدولـــيــة وبـــا
ـتـمـثـلـة بـالـدعم الـشـعبي االجـتـمـاعيـة ا
ــتـذبــذب ومـوقف والــديـني احملــدود وا

ضطرب منها.    اجملتمع ا
لـو عـدنا الـى ساحـة الـتـحـرير وطـالـعـنا
مـشـاهــد اآلثـار الـبـاقــيـة لـتــذكّـرنـا عـلى

الــــفــــور أنّ من أطــــلـق شـــرارتــــهــــا هم
الـشّبـاب وأنّ من احتفل بـعيـد ميالدها
والـذي كـان يومـا لـنـهـايتـهـا أيـضًا هم
الـشّـبـاب كـذلك بـغضّ الـنّـظـر عن حـجم
مـشاركـة الفئـات العـمريـة األخرى فـيها.
إنّـهــا بـاخـتــصـار كـانت ثــورة شـبـاب
عـلى نـحـو خـاص; فـهل كـان هـذا عـامـلًا

في انهائها?
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مـا بــقي في الـسّــاحـة من آثـار الــشـبـاب
ـكــنه ان يــرسم لـنــا مــشـهــد الـغــيـاب
ــكن ان غــيـــاب شــعـب عن ثــورة كـــان 
تـغيـر واقـعه نحـو األفضل. فـثـمة شـعار
مــركـزي مــهــجــور اســمه "نــريــد وطــنـا"
مـــازال عـــلى اجلــــدران وآخـــر  يـــنـــعى
احلـرية بعـنوان "اخلائـفون ال يصـنعون
احلرية" ألنّ اخلوف مازال مهيمنا وهو
مـا انـعــكس عـلى الـشــعـار اآلخـر "مـاكـو
وطن مـاكـو دوام حـتى اسـقـاط الـنـظام"
فـقد عـاد الدوام ولم يـسقط الـنظام وظل

نشود مهجورا. الوطن ا
طــويت هـــذه الــشـــعـــارات مع صــفـــحــة
الـــثـــورة االخـــيـــرة لـــكن هـــذه لـــيـــست
شـــعـــارات خــاصـــة بـــالـــشــبـــاب انـــهــا
شـعارات شـعب بـأكمـله فلـماذا لم حتظ
ــاذا غـاب بــفــرصــة الـدعـم والــتــأيــيــد? 
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الـشـعب عن حتقـيق هـذه الشـعارات في
حـ دفع الـشـبـاب دمـا غـالـيـا سـفك من
اجلها ومازال يدفع اذ يالحقه رصاص
االغـتــيـاالت الـذي يــثـخن جـســد الـثـورة
الـفــتــيـة بــاجلـراح واالحــبـاط االحــبـاط
ـــضـــاعف مـن عـــدم دعم الـــثـــورة ومن ا

السكوت على سفك الدماء.
 ومن يـســكت عـلى الــدم سـيــسـكت عـلى
ضــيـــاع وطـــنه وعـــلى حـــاضـــره وعــلى
مـسـتـقبـله ولن يـبـالي ان كـان قـد اسهم
بــصــمـــته وتــردده وال أبــالـــيــته في دفن
ـكـن لـهـا ان تـكـون صـفـحـة ثـورة كـان 
جـديدة في اصالح اوضـاعه االقتـصادية

والسياسية واالجتماعية. 
 لكن وهنا هو االهم ان ساحة التحرير
قـد دونت يـومـيـات قـصـة ثـورة الـشـبـاب
عــلى مــدى عـــام كــامل ثــورة جــيل اراد
تـغــيـيـر واقــعه وواقع شـعـبـه كـله جـيل
دفع ثـمـنا قـاسـيـا للـصـراعـات الطـائـفـية
والـــقــومـــيــة ومــا تـــركــته احملـــاصــصــة
والـفــســاد من اثــار فـادحــة اجــتـمــاعــيـا
واقــتــصــاديــا جــيل عــانى من تــبــعــات
االخـتناق السـياسي ما بعد 2003 حتى
زري وفقدان ضـاق به الواقع البائس وا
سـتـقبل فـكانت الـثورة امال له االمل بـا
ولــلـــشــعب بـــاخلالص واعــادة تـــرمــيم
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زيـفة. صـطلـحات لـدى رجال االتـصـال حول مـصطـلح األخبـار ا تعـددت ا
ـزيـفـة. وآخر عـلـومـات) بـدال من األخـبـار ا هـنـاك من يـتـحـدث عن (تـلـوث ا
يسمـيها (معلومـات خاطئة) تُنشـر معلومات كاذبـة دون قصد ضار. ومنهم
ما يـطـلق عـلـيـهـا (مـعـلـومـات مُـضـللـة)  إنـشـاؤهـا ومـشـاركـتـهـا بـواسـطة
أشـخـاص ذوي نوايـا ضـارة. وأنا أجـدهـا (نفـايـات مـعلـومـات) يسـتـهلـكـها
الفـرد بطرق مـختـلفـة. لكـنهـا ضارة تـزكم األنوف وتـسبـب أمراضـا نفـسية
واد وعـضـوية لـلـمـتلـقي! وهي في مـعـاجم الـلغـة الـعـربيـة واألنـطـولوجـيـا (ا
الـكيـماويـة الـتي تفـرزهـا العـملـيات الـصـناعـية أو الـتـكنـولوجـيـة التي تـضر
بـاإلنــســان والــبـيــئــة) أو (ومــا زاد عن احلــاجــة) و(مـا ألــقى مـن الـشيء
لـرداءته) كــذلك هي (نـفــايـات الــقـوم من رذالــهم). ومـا دمــنـا نــتـحـدث عن
نفـايات اإلنسان والتكنولـوجيا فأننا نتـحدث عن شيء ضار أثر على العقل
ـصانع والـطعام. نـتحـدث عن مشـكلة والنـفس والصحـة أكثـر من نفـايات ا

عصرية اسمها نفايات األنترنت التي أدت إلى صداع مزمن للبشرية! 
ـزيـفـة لـيــست جـديـدة إال أنـهـا أصـبــحت مـوضـوعًـا سـاخـنًـا في األخـبـار ا
علومات السـنوات األخيرة حيث أتاح اإلنتـرنت طرق جديدة تمامًا لـنشر ا
واألخبـار ومشاركتـها واستـهالكها مـع القليـل جِدًّا من معـايير التـنظيم أو
علـومات التي صنعها اإلنسان التحـرير. فاجلمهور اليوم متـخما بنفايات ا
صدر أو مـعلـومة الـنسب وبـقدرات مـهاريـة متـفاوتة. من أمكـنه مجـهولـة ا
ـزيـفة وهـذا هـو سر صـعـوبة اكـتـشاف الـقـصص الصـحـيحـة أو األخـبار ا
شـاركة أكثر شغـولة بالـقيل والقـال والتضـخيم والتضـليل والسـرعة وا ا

من توضيحها للحقائق!
زيفـة هي كلمـة جديدة غـالبًـا ما تسـتخدم لإلشـارة إلى األخبار واألخبـار ا
وجـود في األخـبـار التـقـليـديـة أو وسائل ـلـفقـة. هـذا الـنوع من األخـبـار ا ا
ـزيـفـة لـيس لـها أي أسـاس في الـتـواصل االجـتـمـاعي أو مـواقع األخـبـار ا
ـا هي الـواقـع. لـكـنـهــا تُـقـدم عـلـى أنـهـا دقـيــقـة من الـنــاحـيـة الـواقــعـيـة. ر

زيفة. بروباغاندا من فصيل األخبار ا
ـزيفـة الـتي حتـمل صفـة الـنـفايـات الـضارة هي: ـنـطق الـعلم األخـبـار ا و
تهـكم أو سخرية فيـها القدرة عـلى خداع وارتباط خاطئ. ومـحتوى مُضلل
للمعلومات لتأطير مشكلة. وسياق خاطئ حيث مشاركة محتوى أصلي مع
صـادر األصلية معلـومات سياقـية خاطئـة. واحتيال في مـحتوى بانـتحال ا
عـلومـات أو الصور صـادر زائفـة ومكـيفـة. ومحتـوى مُعـالج بالـتالعب بـا
احلـقـيـقـيـة لـلـخـداع كـمـا هـو احلـال مع صـورة مـعـاجلـة ومـحـتـوى مـلـفق

بالكامل مصمم للخداع وإحلاق األذى.
دعونـا نكتشف احلقيقة التي يريدها طلبة قسم اإلعالم أو اجلمهور الغارق
ضـللة عـن الطريـقة العـلمية علـومات ا زيـفة ونفـايات ا بأحالم القـصص ا

  ? الي الكتشاف حقيقة األكاذيب التي تتناسل با
ـزيفة: عـدم الثـقة التـضليل هنـاك ثالثة عنـاصر يتم نـشرهـا في األخبار ا
ـاضي نبـحث عن مصادر ـشكـلة الـيوم تكـمن بأنـنا كـنا في ا والتالعب. وا
للتـحيز بينمـا اآلن نحن نبحث عن حتيـزنا. هناك خدع كثيـرة ومضللة يقع
فيهـا اجلمهور ابرزها: عامل اإلثارة الطريق السهل للتحكم بالعقل وتغيير
ـلذات. وهـذا يـعني بـأن غـريزة االجتـاهـات. فاإلنـسـان كـتلـة من الـغرائـز وا
اإلثـارة هي جـزء من شـخصـيـته ومـتـطـلبـاته احلـيـاتـية.لـذلك فـصـانع اخلـبر
ضلل يستـثمرها في تلوين موضوعاته باإلثارة اَلْمُضَللَة. يبدأها بالعنوان ا
ـثـيـر ويـنـتـهـي بـهـا إلى نـهـايـة الـقـصـة اخلـبـريـة.                          وا
عـتقدات وتـكنيك مـضلل آخـر هو عـامل اللعب عـلى ا  هنـاك قضيـة أخرى 
ا يتالءم مع اجتاهـاتها بهدف اخلاصـة أو التحيزات عن طـريق تغذيتـها 
رفع مــنــســوب الــصــدقــيّــة واإلقـنــاع من قــبل اجلــمــهــور مــادامت تالمس
أفكارهـم ومعتـقداتهم.  وغـالبًا مـا تستـخدم عنـاوين مثيـرة أو غير أمـينة أو

ملفقة لزيادة اإلقناع وكسب العقول.
ـزيـفة في الـسـيـاسـة جتـاوز احلـقائـق حيث الحـظ أن أهمـيـة األخـبـار ا وا
ازداد االستـقطاب الـسيـاسي بسبب شـعبـية وسائل الـتواصل االجـتماعي
زيفة الـتي تتنافس مع األخبـار احلقيقية ا سـاعد على انتشار األخـبار ا
ـزيفـة) بقـوة قبل شـروعة. وقـد أشاع دونـالد تـرامب مصـطلح (األخـبار ا ا
االنتـخابات وما بعدها بغـض النظر عن صدق األخبار عـندما استخدمها
زيفة لوصف التـغطية الـصحفيـة السلبـية لنفـسه. بل وسع معنى األخـبار ا
لتـشمل األخبار الـتي كانت سلبـية لرئاسـته. الحظوا انتـخابات عام 2020
ـضلـلة إلى تـحدة األمـريكـية كـيف ارتـفع منـسوب األخـبار ا في الواليـات ا
درجة عـاليـة من الـقوة والـتـأثيـر. وأدت إلى إثـارة جدل كـبـير وقـلق نـفسي
بــ اجلـمـهــور وذعـر أخالقي أو هـســتـيـريــا جـمـاعــيـة مـؤديـة إلـى تـنـاحـر

سياسي ومجتمعي ال مثيل له في احلياة السياسة األمريكية. 
ـضـلـلـة في هـذا الـكم من نـفـايات الـسـؤال األهم كـيف نـكـتـشف األخـبار ا

علومات والقصص اإلعالمية الكثيرة? األخبار وا
ـكن من خاللـها  تـؤكـد مـعـظم الدراسـات الـعـلـمـيـة بوجـود سـمـات بـارزة 
ضـللـة : كـثرة األخـطـاء النـحـوية واإلمالئـيـة االعتـماد اكـتـشاف األخـبـار ا
ـشـحونـة عـاطـفـيًّـا الـبُعـد عن الـواقع اسـتـخـدام عـناوين عـلى االدعـاءات ا
مـضـلـلـة االعـتـمـاد عـلى مـصـادر غـيـر مـوثـوق بهـا تـوجـيه دفـة اخلـبـر في
مسـار واحد تـوزيع األخبـار على حـسابـات وسائل الـتواصل االجـتماعي
ـوقع أو مَن يديـرونه  تعـمد نـشر أخبـار مغـلوطة غيـاب أي معلـومات عن ا
الـنشـر في مواقع سـريعة الـزوال يتم إنـشاؤها بقـصد اإلضـرار باآلخرين 
حـداثـة إنـشـاء مـوقع نـشـر اخلـبـر تـشـابه ألغـراض شـخـصـيـة أو دعـائـيـة 
ـشــاركــات اخلـاصــة بــاخلـبــر نــشـر صــور غــيـر دقــيــقـة الــتــعــلـيــقــات وا
ــعـــتــقــدات والــنـــيــات والــدوافع أو ــواقف وا واســـتــهــداف الـــتــأثــيــر فـي ا

السلوكيات.
اذا تنتشر اإلشاعات واألخبار الكاذبة بسرعة? ويثار السؤال مرة أخرى: 
ترجع مـعظم الـدراسات العـلميـة إلى السـبب األهم وهو أنّ معـظم الناس ال
شـاركتـها على يتـحققـون من صحّـة ما يـصلهم من مـعلـومات ويُـبادرون 
الــفـور األمـر الــذي يـؤدي إلى انـتــشـارهـا بـســرعـة كـمــا تـنـتـشــر الـنـار في
ضـلّلة في الهـشيم. إضـافة عـلى قدرة هذا الـنوع من األخـبار الـكاذبـة أو ا
خلق مـشاعر اخلوف أو االندهاش الكبير فيزيدُ إقبال الناس على قراءتها

ومشاركتها مع اآلخرين.  
شـكلة األخطر وقوع الكثير من الصحـفي واإلعالمي أنفسهم ضحايا ا
ـزيفة. ما يستوجـب تطوير مهارتهم الـتحليلية والـنقدية. والتحقق لألخبار ا
ـصـدر األصـلي من صــحـة األخـبـار مـن عـدمـهـا مـن خالل الـتـواصل مـع ا
للـقصة أو الفـيديو أو الـصورة. إذ إن التحـدث إلى الشخص الـذي نشرها
ـصـدر عن طـريق أسـلـوب البـحث يُـعـد خـطـوةً أولى مـهـمـة. والـتـحـقق من ا
العكـسي للصـور وحتديد مـواقعهـا اجلغرافيـة وفحص البـيانات الـوصفية
كان الـذي  التصوير فيه. واألهم للـفيديو أو الصورة وكـشف تفاصيل ا
وقع في اليوم ـتقاطعة مـع زاوية الشمس أو الطـقس مع ا مقـارنة الصور ا
نفـسه الذي  تسـجيلـه فيه وبالـتالي توثـيق مصـداقية احملـتوى عن طريق
ـقارنة. وألن اإلنـسان مـا عاد قادرا عـلى اكتشـاف األخبـار احلقيـقية تلك ا
ؤسسات اإلعالمية بدأت بسـبب الكم الكبير لنفايات اإلنترنت فإن بعض ا
عـلومـات. وهي الوسـيلة تـستـخدم تـطبـيقـات "الذكـاء االصطـناعي" لـتنـقيـة ا
ـعلـومـات ورصد األخـبار الـتي تـعتـمد عـلى خـوارزميـات مـتطـورة لتـحـليل ا
زيـفة بـشكل فـوري وأوتوماتـيكي. فـهو أكـثر سـرعةً من مـجمـوعات رصد ا
ـزيـفـة الـتـقـلـيديـة وله الـقـدرة عـلى مـنع احلـسـابـات الـوهـمـية ـعـلومـات ا ا

ورصد نشر احلساب للخبر ذاته بشكل متكرر.
تـلئ اليوم بـنفايـات التـكنولـوجيا الـتي ال تشمل فـيد الـعالم  باخملتـصر ا
زيفة والشائعات عن مشاهير السـرد السياسي فقط. لكنه مليء باألخبار ا
العـالم في مختلف مجـاالت احلياة. كذلك األخبـار التي تثير تـوترات عرقية
تؤدي بـدورها إلى تـزايُـد حدة الـعنف بـ اجملـتمـعات اخملـتلـفـة. فضـلًا عن
انـتـشار احلـسـابات الـوهمـيـة التي قـدّر فـيسـبوك عـددهـا بنـحو 96 مـلـيون
حـساب. يـضاف إلى ذلك إنـتاج الـعالم إلى 40 زيـتابـايت من الـبيـانات أي

ما يعادل 880 مليار قرص مدمج.
ـزيـفـة وسط أطـنان ـقـابل أيـضـا نعـتـرف بـصـعـوبـة اكـتـشـاف األخـبـار ا بـا
نفايـات التكنولوجية الرقمية. فغـرائب الدنيا ومتغيراتها خلطت األوراق. ما
كـان غـريبـا من الـقيم بـاألمس أصـبح الـيوم مـألـوفا ومـأنـوسا. كـنـا سابـقا
ـثال فقط فـي دراسة اخلبـر (إذا عض كلب رجال) نقـول لطـلبـتنـا من باب ا
هـذا لـيس خـبــرا أمـا (إذا عض رجل كـلـبـا) هـذا هــو اخلـبـر. الـيـوم تـكـثـر
أخبـار عض الـرجل للـكـلب أو قتـله أو أكـله كـحدث عـادي. بـالتـوازي تزداد
رحمـة احلـيوان بـأخـيه احليـوان مـقابـل وحشـيـة اإلنسـان في عـضه ألخيه

اإلنسان! 
: هل هي أخبار مزيفة!  هنا نقف مذهول ومتسائل

ــعــيـــشــة وتــغــيــيــر احلــيــاة واصالح ا
ـشــهـد الــســيـاسي. لــكـنه لـم يـكن امال ا
مـشتركا مـع بقية اجملـتمع وهو ما ادى
بـالـنــتـيـجــة الى اجـهـاض الــثـورة الـتي
طـــاول فـــيــهـــا الــشـــبــاب عـــلى قـــدر مــا
يـستطيعون من جهود وتضحيات على
الــرغم من كـل مــحـــاوالت شــيـــطــنــتــهــا
وتـسـفيـهـها وايـضـا عـلى قدر خـبـرتهم
ـــتـــواضــعـــة في تـــنــظـــيم وتـــنـــســيق ا
ا ينبغي ان جـهودهم وما يتصل بها 
يـؤخـذ من قرارات مـركـزيـة كانـت تفـتـقر
لـهـا الـثورة عـلى تـعـدد مـراكـز وجـودها
في احملــافـظــات وهـو مــا اسـهم ايــضـا

بجزء من عوامل ذبولها.
لـكـنـهـا مع كل ذلك وضـعت هـذا اجليل
امـام رؤية انضج في التعامل السياسي
مـع الـــســـلـــطـــة واحـــزابـــهـــا واذرعـــهـــا
ا نتـلمس اثار هـذه الرؤية ـسلحـة ر ا
مـسـتـقـبال; ومن بـيـنـهـا رفـضه اخلـنـوع
والـتدج وارتـفاعه فوق احملـاصصات
الـطائفيـة واحلزبية والـفئوية والـقومية
ورفـضه للنعرات الدينية وهو ما يبعث
االمـل مـــجــــددا بـــان تُــــصـــنـع احلـــريـــة
مـسـقـبال في ساحة الـتحـرير من جيل ال
ــة يـــخـــاف جــيـل يــصـــنع حـــيــاة كـــر
ويستعيد وطـــنا يليق بكرامة العراق.
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وصل ا

الـصدر في ساحة احلبوبي وقاد شباب
ذي قـار تــظـاهــرات حتـمل الــصـدر دمـاء
شـهــداء الـتـظـاهــرات مـرددين شـعـارات
قـاسـيـة وهـوسـات ضـد مـقـتـدى الـصدر
ـشـهد في وقت يـتـفـرّج خـصـومه عـلى ا
إلطـفـاء بــتـشف واضح ودون أي تــدخل 
نـار حرب شـيعـية  –شـيعـية تـكاد تـعلن
بـ لـيـلــة وضـحـاهـا وحـطــبـهـا شـبـاب
الـعراق  من كال الطرف فـلمصلحة مَنْ
يـقوم الـصدر بـإطفـاء شعـلة الـتظـاهرات
الـــســـلـــمـــيـــة االصالحـــيــة ووأدهـــا في
أعتقـد وبعد جـهود وفد سـاحات العـراق
في ثني الـكاظمي الى ذي قـار وفشـــــله 
ـتـظـاهـرين عن إكـمـال مـهــــــــمتـهم في ا
ـطــالــبـة بــاحلــقـوق الــشــرعـيــة وعـدم ا
إستطاعة اجليش الوقوف بوجه جماعة

سلحة. الصدر ا
تظاهرين أصـبحت مهمة الكـاظمي مع ا
وتـنـبيء عن حـرب الحتـمـد مـسـتـحـيــلـة 
تظاهرين وجماعة الصدر ب ا عقباها
وهـنـاك من يـؤجج ويغـذي هـذا الـصراع
لـلـوصـول الى صدام مـسـلح يـنـتقل الى
ــثـنى مـحــافــظـات اخــرى كـالــبــصـرة وا
وبـغــداد وغــيـرهــا وهــذا أخـطــر مـا في
االمـر وعلى الكـاظمي تداركه واخلروج
من مــأزقه الـذي يــغـذّيه ويــدعـمـه بـقـوة

وعـلى العكس تـماما قـام الشبـاب ببناء
الـسـاحـة بـالبـلـوك بـدل اخلـيـام تـأكـيداً
عـلى إصـرارهم علـى التـظـاهر الـسـلمي
في هــذا الـــوقت ورداً عــلـى تــصــرفــات
في إسـتــخـدام الـعـنف جـمـاعــة الـصـدر 
ـتــظـاهـرين والـقـوة الــعـسـكــريـة ضـد ا
إعـترض قـسم كـبيـر من مـريدي (الـصدر
عـلى تـصـرفات وتـدخالت الـصدر االب) 
وجـمــاعــته وخـوضــهم بـدم شــبـاب ذي
قـار وحــصل إنــشـقــاقـات مع أكــثـر من
طـرف داخل التيـار الصدر ملـقيّن اللوّم
ـسؤولـية االولى على مـقتـدى الصدر وا
نـفــسه ألنه هــو من يـقــود احلـراك ضـد
الــتــظــاهــرات  وبــالــقــوة الــعــســكــريــة
ـفـرطـة وهـذا مــا يـتـعـارض سـيـاسـيـاً ا
وديـنــيـاً مع مـبــادىء الـصـدراألب نـحن
نــرى ان مــقــتــدى الــصــدر ورّط نــفــسه
بل وورّط جــمــاعـتـه في دم الــعــراقـيــ 
ورطه خــصـومه وحــلــفـاؤه حــ اطـلق
ـتـظـاهـرين الـتـهّم والــتـهـديـدّات ضــد ا
ـريـديه بالـهجـوم على وحّـرض وسمح 
ـتــظـاهـرين في سـاحــة الـتـحـريـر خـيم ا
وسـاحة احلبوبي وحرقها وسط تشفي
(حتـالف الـفـتح) و(عـراقـيـون) وكـأنـهم
أعـــدّوه له إلســـقــاطه أوقـــعــوه فـي (فخ)
وسقطت هيبة جماهيريا وهو ماحصل 

فـجــرّت الــتـظــاهـرات الــشــعـبــيــة الـتي
يـــقـــودهــا شـــبــاب الـــعــراق في ســـاحــة
الـتحريـرببغـداد وساحة احلـبوبي بذي
صــراعــاً دمــويـاً راح ضــحــيــته (7) قــار
بـ جـمـاعة شـبـاب ابريـاء ومـئـة جريح
الـتيـار الـصدري بـقـيادة الـسـيد مـقـتدى
نـفـسه وب شـبـاب الـتظـاهـرات الذين
وصــفــهم الـــتــيــار الــصـــدري وزعــيــمه
بــأبـشـع االوصـاف واالتــهــامــات وحـرق
ـا إضطّـر مـصطـفى الكـاظمي اخلـيام 
عـلى التـدخل الـفوري وأرسل مـستـشار
االمن الـــوطـــني ورئـــيس جـــهـــاز االمن
الــوطــني  وإرســال ألــويــة من اجلــيش
لـفـرض االمـن واالسـتـقـرار والـتـفـاوض
النــهــاء الــصــراع مع ــتــظــاهــرين  مع ا

التيار الصدري.
ولــكـن ورغم تــوّقـف اإلشــتـــبــاك مــازال
اإلحـــــــــتـقــان قـائـمـاً وزاد الــطـيّن بـلّـة
قـــيــام األجــهــزة األمـــنــيــة لــلـــكــاظــمي
بـــإعــتــقــال مـــتــظــاهــرين مـن بــيــوتــهم
ا أفـشل مهـمة (وفد ومالحـقة آخـرين 
الــكــاظــــــــــــــمي) في مـــنع الــتـــظــاهــر
ــتـــظـــاهــرين بـــالـــعــودة الى وإقـــنـــاع ا
بـيـوتـهم حـيث قـام شـبـاب الـتـظـاهرات
بــــإعــــادة نـــصـب اخلـــيــــام في ســــاحـــة

احلبوبي.
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الــتالعب بــهــا كم صــنــدوق وزع لالوالد
لالطالع الغـيـر. بـالـتالـي عرفـنـا ان كـلـفة
الـــنـــقل كـــانت تـــقـــارب ال 85 مـــلـــيـــون
دوالر.هــذه تـــلــغى فـي حــال اســـتــخــدام

الطريقة اجلديدة.
ـهم. االن نقدم مقـترحنا هـذا وهو كما .ا
ـعنـية ..مـدعومة يـلي... تكـلف اجلهات ا
بـقـرار رسمي من رئـاسـة الوزراء ,تـكلف
شــــــبـــــكـــــات االتـــــصــــــال الـــــعـــــامـــــلـــــة

بالعراق,,,ومجانا.
wB ý nðU¼

تـهـيـئـة بـرنـامـج الـبـصـمـة عـلى الـهـاتف
الـشـخصي عـمـومـا وهو بـرنـامج بـسيط
,لـوجــود شـبــيه له في بـصــمـات ..دقـات
الــقــلـب ونــســبـــة االوكــســـجــ ودرجــة
احلـرارة,,مع اجـراء بــعض الـتـطـويـرات

عليه والتعديالت.
ومـثله بصمـة الرواتب للمـتقاعدين الذي
اليـقــبل الــتــزويــر مـطــلــقــا.. يــصـار الى
تـثقيف عام في كافة وسائل االعالم بهذا
الـبرنامج ووسائل الـتواصل االجتماهي
وتـــكــلـــيف كـــافــة مـــحالت بــيـع اجــهــزة
الـهــاتف وجـهــات اخـرى لــتـطـبــيق هـذه
الـطريقة للمواطـن غير القادرين اوغير

واالهم انـهـا االقل كـلـفـة وتـقـريـبـا صـفر
قـياسا للمليارات التي تصرفها اجلهات
ذات الــعالقــة. مــثال ...عــرضــنــا طــائـرة
سـار في ـيـة ا خـاصـة لـنـقل الـركـاب عـا
احـدى فـتـرات االنــتـخـابـات كـانت يـجب
نـقل االوراق فيـها من خـارج العراق الى

داخله.
كــانـت كـــلــفـــة الـــطـــائــرة  35 مـــلـــيــون
دوالر...طـبــعــا لم يــتم االتــفــاق عـلــيــهـا

وكــلــفت عــمــلــيــة نـقـل االوراق اكــيـد 

ان مـا نعـانيه من موضـوعة الـتزوير في
كل االنـتحـابات السـابقـة شيئ اليوصف
وشـيئ ثبت اشخاصـا وتيارات واحزابا
رغم كل ما يعارضه ابناء اجملتمع كلهم.
ال ا مـتــحـدة والحـقــوق االنـسـاس وال
ــــقـــراطــــيـــات في الــــعـــالم كــــافـــة الـــد
اسـتطاعت ان تغير شيئا نحو االحسن.
ـا حـدانـا الى ان نـفـكـر بـطـريـقـة اكـثر
امـانـا عـلى اصـواتنـا واكـثـر فـاعـل في
الدقة واكثر سرعة في اعالن  النتائج .

الـرقـم الـذي يــســلم لــلـمــواطن هــو كـود
الـــدخـــول ..ومــشـــكــلـــة كــبـــار الــسن او
االمـيـ مـحـلـولـة جـدا لـوجـود الـشـباب
الـقريب ومن اي هاتف محمول,,,البد ان
تـكـون هـنـاك صـعـوبات اال انـهـا اقل من
االعــتـيــاديـة احلــالـيـة ,يــعـطـى رقم لـكل
ـوقع بــالـكـود ــجـرد فـتـح ا مـشــتـرك و
لـلــمـواطـن تـظــهـر امــامه تــلك الــقـائــمـة
لـلتاكـد من االختيار ,سـواء كان شخصا
ام مــجــمـــوعــة وحـــسب الــنـــظــام الــذي
سـيــعـتــمــد. نـؤكــد ...ان هـذه الــطـريــقـة
ــتـــخــصـــصــون في ,ســـيــبـــدع فــيـــهــا ا
الـبـرامـجــيـات وهـذا مـايـســبب تـسـهـيل
الـــعــمــلــيـــة االنــتــخــابـــيــة .. ومن ظــمن
اخلـيارات الـرفض لـلعـملـيـة االنتـخابـية
,,في حـالــة الـرغـبـة لـذلك  ,حـتى تـعـطى
الــنــائج صــريــحـــة وواضــحــة وبــشــكل
ــقـــراطي  ومن اهم الـــفــوائـــد لــهــذه د
التجربة اجلديدة او الطريقة اجلديدة:-

-- اقل كلفة لدرجة  الصفر.
-- االســـــــــــــــتـــــغــــنـــــاء عــــــن كـــــافــــة

راكز االنتخابية. العــــــــــــامل في ا
-- االســـتــغـــنــاء عـن كــافـــة الــعـــامــلــ
والورقيات واالماكن واي ملحق كان.

الـعــارفـ ذلك الــعـمـل. وقـيــام اجلـهـات
ـــعــنــيــة بــســحـب اســمــاء ويــصــمــات ا
ـتـقـاعــدين النـهـا جـاهـزة جـدا. وكـذلك ا
ـوظفـ واي مـوطن يـسـتـخدم اسـمـاء ا
هـذه الطريقة ,اي الـبصمة وادخاله في
الــبــرنــامج. ســنالحظ انـه صــار لــديــنـا
ن هو مسـجل في البطاقة اعـداد اكثر 
الـبايومـترية واسـرع من التعـامل معها.
يـتضح  للـوهلـة االولى سهولـة العمـلية
ـتــلك وال صــعـوبــة تــذكـر ,حــتى مـن ال
تـلفونا يـعتمـد على اي شخص قريب له
ـطــلـوبـة بـادخـال الــبـصــمـة والـهــويـة ا
ـســتـنــد االخـر واليــحـتـاج الكــثـر من وا
دقـائق وتـثـبت ويـعـطى رقـمـا خـاصا به
وعـلى االحـرف االبـجـديـة او االلـفـبـائـية
وذلك بـعـد التـاكـد من صـحة مـسـتـنداته
في الــدوائــر ذات الـعالقــة. امــا في يـوم

االنتخابات ....
ال صــنـاديـق وال اوراق وال مـراقــبـ وال
مـنع جتـوال وال اي شـيئ من العـمـلـيات
ــتــبــعــة في الــتــصــويت االعـــتــيــاديــة ا
ــكن اول مــرة تــكــون هــذه الــعــادي,,و

التجربة في العالم على ما اعتقد.
‰ušœ œu

-- المـــنـع جتـــوال وال حتــــديــــد امـــاكن
. والنقل طار

-- الـنـتـائج تـلـعن فـورا وبـاالرقـام عـلى
الـتلفاز وعلى الـهواتف احملمولة في كل

حلظة بصمة
-- نـعم هناك امـكانيـة تزوير لـكن فردية
وجــدا اصــعب من الــتــزويــر اجلــمــاعي

الذي كان يحدث وسيحدث.
ــكن االســـتــنـــتــاج اي مـن الــطــرق  --
كن اعـتمادهـا الن التزوير االنـتخابـية 

محدود جدا
- امــــا مـــوضــــوع انـــقــــطــــاع الـــتــــيـــار
ـــكن الــــكـــهـــربـــائـي وضـــعف الــــنت  
جتـاوزها بـاطـالة مـدة االنتـخاب الى24
ـــكن ان يـــخـــتـــار اي ســـاعـــة ســـاعــــة 
ــــكن ان ووقت,وفي اســـــوء االحــــوال 
يـذهب الى مـكـان فيه كـهـرباء ونت ,هـذا
فـي حــالــة اجلــديــة لــلــمــشــاركــة تــاركــا
الـعمـلـيـة الـفـنيـة لـلـخـبرات الـبـرامـجـية

وااللية للعمل.
 اصـر عـلى الـفـكـرة وبـكل قــــــــوة النـها
االكـــــثــــــر امـــــانـــــا وال حــــــرق وال نـــــقل
لـلـصـنـاديق والاخـفـاء االوراق وال حـرق
مراكز بكاملها ,,,ولكم التصور.          

الـــيـــوم يــنـــتـــظــر خـــصـــومه إلســـقــاطه
الـكــاظـمـي الـكــثـيــر لـلــخــروج من عـنق
الـزجـاجـة أولـها إكـمـال هـيـئـة احملـكـمة
فوضية اخلاصة االحتـادية وتشكيلـة ا
ـسيّـسة وتـعديل قـانون بـاالنتـخابـات ا
اإلنـتخـابات بـالتـفاوض والـتراضي مع
ـان وبـغيـرهـذا التوجـد إنـتخـابات الـبر
ـانـيـة والشـرعــيـة حلـكـومـة مـقـبـلـة بـر
وتـرك األمـورســائـبـة هـكـذا لـن يـسـتـقـر
الـبلد على العـكس تماماً هو ذاهب الى
والصـراع بـ الكـتل واالحزاب احلـرب 
فـــحـــكــومـــة الـــكــاظـــمي تـــواجه أكـــبــر
الـتــحـديـات وأخــطـرهـا وهــو اإلنـهـيـار
االقـتـصـادي الـذي يـسعـى خصـومه في
من إثــارته ودعــمه ــانــيــة  الــكـتـل الــبـر
إلســقـــاط حــكــومـــته وهي ورقـــة ضــغط
لهـذا على الكـاظمي إنهـاء الصراع عـليه
ب التظاهـرات وتنفيذ مـطاليبها أولًـا 
وبـ مـقـتــدى الـصـدر وجـمـاعـته الـذي
يـــــــريــــــــــدون خـــــــلـط االوراق عــــــلـــــــيه
وإسـتخدام سالح خارج القـانون لتقتل
ـــتـــظـــاهـــرين بـــدعـم أطـــراف التـــريــد ا
االســتــقــرار لــلــعــراق  وتــريــد إســقـاط
مـقـتـدى الـصـدر والـكـاظـمي مـعـاً وهـذا

ماحصل كما اسلفنا.
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لــذلك نـــرى أن الــصــدر والــكـــاظــمي في
مـأزقـ مـتــقـابـلـ وعـلــيـهـمـا اخلـروج
مـنـهـمـا الـصـدر بـاإلعـتـذار من سـاحات
الـتحرير واحلـبوبي وغيرهـا واإللتحام
مـــعـــهــا إلنـــتـــزاع احلــقـــوق وتـــنــفـــيــذ
إصالحـات يريـدهـا الشـعب  والكـاظمي
ــطـالب تـنــفــيـذ اإلصـالحـات وتــلــبـيّــة ا
ن قتل الـشـهداء في وإجـراء مـحاسـبـة 
ســاحــات الــتـظــاهــرات وبــغــيــر هــذين
فـإن األوضــاع سـتـنــقـلب رأسـاً احلـلــيّن
عــلى عــقب فــمَن يــركب رأسـه ويــعـادي
الـشعب ويقتل ابناءه بدم بارد ينتظره
حـساب الـعسـيرمن الـشعب وهـكذا البد
من الـعودة الى منـطق العقل واحلـكمة 
ــــــارســــــة  صــــــفــــــة االعــــــتــــــذارعن و

ـقـابل ـســار في ا وتـصـحــيّح ا اخلـطــأ
اإلنـسـداد احلكـومي وصـراع  الكـاظمي
ــــان وتـــصــــادمه مــــعه أربك مـع الـــبــــر
األوضـاع كـلهـا وأنـتج أزمات مـتـوالدة
أبـرزهــا (مـعـركــة اإلقـتــراض الـداخـلي)
ـان عــلـيه إضــافـة الى وتـصــريت الـبــر
كــشف رؤوس الـفـســاد وحل ّاالزمـة مع
اقـلـيم كـردسـتان الـعـراق  والـذي ايـضا
دفـعتْ بعض الـكتل واالجنـحة االيـرانية
ـه وتـأجــيــجه بـرفض الــوالء الى تـأز
الــتــفــاوض والــتــفـــاهم والــتــوصل الى
حـلــول مـقــنـعــة مع االقـلــيم اللـتــجـويع
شــعـبـه وقـطع أرزاق نــاسه ومــوظــفـيه
ألهـداف سياسيـة مغرضة وخالفات مع
حـكـومة االقـلـيم نـحن ننـظـر الى االمور
عــلـى عــدم نــشــوب ــنــظـــار احلــرص 
حـروب متعـدّدة الرؤوس يسـتفيـد منها
ّن يريد تفتيت وجتزئة أعداء العراق 
وتقسيم العراق وإشعال أكثر من حرب
بـ اقلياته وقومـياته ومذاهبه وصوال
ــذهـب الــواحــد) وهــذا الى اقــتـــتــال (ا
مـاتـعــمل عـلـيـه أطـراف داخل الـعــمـلـيـة
الـــســـيــاســـيـــة بـــقــوة أطـــراف التـــريــد
كي إنـتــخـابـات عــادلـة ونـزيــهـة مــبـكـرة
التـهمّش وتـخرج من احلـكومـة وتسقط
وتـفـقـد (الـسـلـطـة) فال في االنـتـخـابـات
يـعـنيّـهـا الـعـراق ولو يـحـتـرق (السامح
بـقـدر هـمـهـا مـسك زمـام الـسـلـطة الـله) 
والتحكم فيها باحلديد والناربالترغيب
ومـئات اآلالف والـتـهـديد كـمـا هـو اآلن 
من االبرياء في سجون السلطة بال ذنب
فـمأزق الكاظمي اليسـتطيع حلّه لوحده
أبـداً إن لم تدعمه إدارة تـرمب أو بايدن
واخلصم فـيمـا بعـد آلن طرف الـصراع 
تــدعــمـه بــقــوة إيـــران الــتي تـــمــلك في
ـــال والـــســـلـــطــة الـــعـــراق الـــسالح وا

يليشيات. وا
ــلك الــكـــاظــمي? لــكي يــواجه فــمــاذا 
نـفلّت الـذي تمـثله أذرع إيران الـسالح ا
في الــعـــراق واالــتي تـــتــوالــد يـــومــيــاً
بـأعــداد كـبـيــرة (ربع الـله واهـل الـكـهف

وعـهــد الــله وبــقــيـة الــله وانــصــار الـله
وغــضب الــله ووو) أمــا مــأزق الــســيـد
مـقــتـدى الـصــدر فـقـد خــرج مـنه ولـكن
كــيف خــرج نــعم خـــرج بــفــقــدانه ثــقــة
مـريـديه وثـقة وإحـتـرام اخلط الـصدري
ـقرب له  وهذا ثمن ـعتدل  واقرب ا ا
دفـعه مـجــبـراً بـســبب فـلـتــان جـمـاعـته
وقـيـامــهم بـقـتل شــبـاب عـزل ســلـمـيـ

يـخـالــفـونـهم الـرأي فــقط فـدفع الـصـدر
ثـمن رعـونة جـماعـته وتـلطـيخ ايـاديهم
بـدم شــبـاب الـعـراق وثــمن بـاهظ جـدا
شق صـفـوف تيـاره الواسع في الـعراق
إذن الـصدر امـام مـفتـرق طرق بـالـنسـبة
لــتــيــاره الـذي اصــبـح مــحـرجــا امــامه
وامـام الــعــراقــيــ ويـقــال ان مــقــتـدى
الــصـــدر غــادر الـــعـــراق وتــرك وصـــيــة
جلـــمـــاعـــته أنـــكـم ورطـــتــمـــونـــنـي بــدم

العراقي لعنكم الله.
إنـها نهاية لم يكن يتـوقعها أحد للصدر
 ورّطه فـيهـا حلفـاؤه قبل خـصومه اما
مـأزق الـكاظـمي فـهـو أقـسى وأعمق من
ـــكــان اخلــروج مــنه دون الــصــعــوبــة 
خـــســـائـــر تـــوازي حـــجم مـــا خـــلـــفـــته
الـتظـاهرات من ضـحايـا لشـهداء أبـرياء
تــعــمل خـارج قــتــلــتـهـم فـئــة مــســلـحــة 
الـــقـــانـــون  وبـــإسـم الـــقـــانـــون مــأزق
ـكن حلّه بـلـيلـةٍ وضحـاها الـكاظـمي ال
يـحتاج أوالً لتوافق سياسي(مستحيل)
ـــكن  يـــدعم ويــحـــتـــاج تـــدخل دولي 
األوضـاع االقتـصـادية  ويـواجه حيـتان
ـنفـلّت الـفـسـاد ويـضع حـداً لـلـسالح ا
ــانـيـة بـإشـراف ويُـهيء إلنـتــخـابـات بـر
ي وعــــربـي بــــعــــد إكــــمـــال دولي وأ

شرعية احملكمة االحتادية
ــان الى رئــاسي وحتــويل قــانــون الــبـر
بــصالحــيــات واســـعــة وإنــهــاء نــظــام
احملـاصصة الـبغـيض الذي بإسـتمراره
سـيـظل العـراق الى مـئـات السـنـ يئن
حتت وطأة اخلراب واإلقتتال اجملتمعي
والــفـشل ـذهــبي والــعـرقي والــقـومي ا

والتدخل اخلارجي.

بغداد
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السماوة

عـوائل كـرديـة كـاملـة واسـتـقـرت جـثـثـها
وسط خـنادق طويلة شقت لتغدو مقابراً
وتــضــيـف نــقــاءاً وحــنــاءا الى االرض ,
لـتكتب بـذلك صفـحة اخرى من صـفحات
الـظلم والـقتل والعـذاب. ففي مـساء احد
االيـام سمع البـدو القـاطنون بـالقرب من
ـــة اصـــوات مــــحـــركـــات مــــوقع اجلــــر
ســيـــارات وجـــرافــات ثم أزيـــز رصــاص
وصــوت صـــراخ مـــتــقـــطع يـــتالشى في
ـدى. وقد ظن أولئك البـدو البسطاء ان ا
االمـر يــتــعـلق بــتــدريب لـلــجــيش أو مـا
شـابه مــبـتــعـديـن بـأنــفـســهم عن مـغــبـة

االستطالع الذي يقود الى التهـــلكة .
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وبـعـد ان خــيم الـصـمت عــلى الـفـضـاء ,
صــمـت بـــدا أثــقـل من لـــيل الـــصـــحــراء
احمليط بالبدو الذين سمعوا صوت بكاء
طـفل بـعد سـاعـة من انـتهـاء الـضـجيج .
نـادت (ام دلـيل ) ولـدهـا وطـلـبت مـنه ان
يـرافـقـها ثم هـرع اجلـمـيع يـركض نـحو
روعة , ـة ا الـشاهد اجلـريح على اجلر
دمـــاء تـــنـــزف وقـــلب يـــرتـــعــد مـن شــدة
اخلـوف وجسـد ناحل مـصاب بـرصاصة
ن واخــرى ازاحت اخــتـــرقت كــتــفـه اال
اجلـلـد والـلحـم بجـانب الـعـمـود الـفـقري
.كــان يــرتــدي زيــاً كــرديــاً  ,ذلـك الــطــفل
الـذكي الذي أقـتفى آثـار االغنـام العـائدة
لـيجعـل الله تعـالى منه شـاهداً على دفن
االحـياء من ابـنـاء شعـبه في زمن الرعب
واجلـنون. وجـدوا الـطفل يـبكي ويـنادي
(مـاما ... ماما ) وح سـألوه لم يفهموا

االجـتـمـاعي بإيـقـاد إعـواد من الـثـقاب ,
ـا لـيـس إلضـاءة مـســاحـة الـسالم  ,وإ
ــزيـد من احلـرائق  ,بـإطالق بـإشــعـال ا
الــتـصــريــحــات الــتي تــعــمـد الـى حـرث
وتـعــمـيـق اخلالفـات الــسـيــاسـيــة الـتي
ــاضــيــة , حــصــلت خـالل الــســنـــوات ا
كـلــمــات لـيس لــتـعــزيــز نـداءات الــوئـام
ستقرة انسانياً وسـقي واحات احملبة ا
ـا إلشاعة في دواخل ابـناء اجملـتمع وا

الكراهية بينهم .
شـحون  بـاجلـعجـعة في هـذا الفـضـاء ا
هاترات تذكرت حكاية السيدة صفية وا
مـارد الـتي حـدثـتـني قـبل بـضـعـة اعوام
عن حـكاية تـيمـور الطفل الـكوردي الذي
جنـا من عــمـلـيــة بـشـعــة وقـعت في عـام
1986 في بـادية الـسمـاوة . يوم ابـيدت

صالح احلزبية ـنازعات السياسية وا ا
ـغـا الـشخـصـيـة في الـغـالب جترح وا
بل تـغتال التعايش في الـبيئات الرخوة

أزومة . وا
عضالت ب الفينة واالخرى وحتصل ا
لــتـــحــقــيق مــأرب وأهــداف لــلــهــيــمــنــة
والــــتـــأثـــيـــر عـــلـى االفـــراد واالنـــدمـــاج
اجملـــتـــمــعي الـــذي يـــتــحـــقق بـــالــسالم
والـوئــام الـذي يـســود حـيـنــاً ويـتـراجع
احـيانـاً جراء تـلك الصـراعات الـداخلـية

واستثمارها بالتدخل خارجياً .
واخلالف الـــــــذي حــــــدث خـالل االيــــــام
ــــاضــــيــــة بــــ االحــــزاب في اقــــلــــيم ا
كــوردســتـــان وأخــرى في بــغــداد  ,ومــا
تـبـعـهـا من تـصـريـحات  ,إذ أخـذت عـدد
مـن وســـــــــائـل االعـالم والـــــــــتــــــــــواصل

الـــتــأمـت جــراحه  ,وقــد تـــعـــلم الــلـــغــة
ا مـكنه من شـرح ما جرى له الـعربـية 

ولعائلته . 
وقـال ان عــسـكــريـ ومـدنــيـ تــابـعـ
لـصـدام قـامــوا بـجـلب اعـداد كـثـيـرة من
الـعــوائل من مــنــطـقــة ســرقـلــة شــمـالي
كـركـوك بـواسـطـة سـيـارات كـبـيرة لـيس
لــهـــا مــنـــفــذ  ,وحــ وصــلت الــعــوائل
وجـدت شـقاً طـويال مـحـفوراً في االرض

وشفالً وسيارة حوضية . 
وشـاهد كيف وضعت الـعوائل عنوة في
الـشـق لـتـدفن مــرة واحـدة  قــام الـشـفل
بـرمـي الـتــراب فـوقــهـا . بــعـدهــا جـاءت
ـاء فـوق الـســيـارة احلـوضــيـة لـتــرش ا

التراب . 
وفي حلــظــة الــقــتل اجلــمــاعي والــرمي
ـركز والعشوائي دفـعه الشفل بعد تلك ا
الـعملية االجرامية  وحتت جنح الظالم
ـسافـة قـليـلـة بجـانب أحـد التالل هـرب 
الـقــريــبــة ونــظــر كـيـف قـتــلت أمـه امـام
نــاظــريه وشـــقــيــقـــاته الــثـالثــة وكــانت
أحـداهن مـا زالت رضيـعة  أمـا الـثانـية
والــثـــالـــثــة في اعـــمــار 5 – 3 اعــوام ,
ويـحـتـفظ تـيـمـور بـوثـائق سـلـمه ايـاهـا
والـده الـذي أعـدم قـبـله في مـكـان ووقت

آخر .
وفـي عام 1991 واسـتـنادا الى الـوثائق
الــتي كـانت لــديه ذهب ال فــلـيح ســفـاح
لـلــبــحث عن اقـاربـه في الـشــمـال اثــنـاء
انـتـفـاضة الـشـعب العـتـقـادهم ان صدام
قـد سقط  وجـاء مـعهم عـمه وجـده والد

شــيــئــاً من كــلــمــاته ألنه كــان يــتــحــدث
الـكردية فقـام بوصف احلالـة بحركة من
يـديه في إشـارة لـلبـنـادق والـشـفل الذي

دفـــن العوائل الكردية .
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كــان ال بـــد من نــقـل الــطـــفل الــبـــالغ من
الـعمـر سـتة اعـوام الى مديـنـة السـماوة
الـتي تـبـعد 120 كم والـطـفل مـازال يئن

ويتألم وينزف رغم العالج البدائي .
اذ بادر فليح سفاح الى احتضان الطفل
ــعـــلـــمــ في داره الـــواقــعـــة في حـي ا
بـالـسـماوة  ,فـيـمـا قامت زوجـته صـفـية

مارد برعايته . 
وقـد أبلغوا الطفل باالشارة بعدم التكلم
ابـداً مع أي انـسان لـيـظـهر امـام الـناس
عـــلى أنه أصـم وأبـــكم . وقـــام خـــطـــيب
ابـنتها منشـد سوادي - معاون طبيب -
ــــعـــاجلــــة الـــطــــفل بــــجــــلب االدويـــة
والـضــمــادات الـيه وأضـح لـهــا كــيـفــيـة
مـعـاجلـته ونــوعـيـة االدويـة عـنـد غـيـابه

عنهم . 
وظـلت الـســيـدة صـفـيـة كـل يـوم تـلـتـقط
احلــصى الــنــاعم والــرمـال مـن اجلـروح
بـواسـطة مـلقط . وكـان عـلي وهو االسم
الـذي اطلـق على الـطـفل تيـمـور عبـدالله
ـــلـــونــة البـس ا الـــذي يـــرفض لـــبس ا
البس السوداء فقط  ,يـنزوي ويـرتدي ا
دائـمــاً في أحــد امـاكن الــبــيت اخلـالــيـة
لـيبكي . فيما قـامت ابنتها وهي مدرسة
حـاسبات بتعليمه الـلغة العربية . وبعد
عــامــ من الـــعــذاب والــقــلق واخلــوف

أمه  فـوضعـت السـيـدة صفـيـة  تيـمور
الـذي أصـبـح يـبـلغ من الـعـمـر  12عـامـاً
بـ مـجــمـوعـة من االطـفــال لـتـتـأكـد من
مـصـداقـية أقـربـائه الـذين تـعـرفـوا عـليه
بـسهـولة بـالـرغم من مرمـور ستـة اعوام
وبــــعــــد عـــــودة نــــظــــام صــــدام وفــــشل
االنـتفاضـة قتل ازالم النـظام البـائد عمه
واوالد عـمـه . فـهــرب تـيـمــور الى ايـران
سالك بـرفقـة رجل كردي كبـير يـعرف بـا
والــــــــدروب الــــــــتـي أدت الـى خـالصه .

منظمة اسالمية
ومن ايـران انــتـقل الى الــسـعـوديـة ومن
هـنـاك عن طـريق مـنـظـمـة انـسـانـية نـقل
الى واليـة فرجينيا حيث يعيش االن في
ـتـحدة االمـريكـية  ,وكـان من الـواليات ا
وفـائه لعائـلة السـيد فلـيح سفاح أن قام
بـتــسـهــيل مــهـمــة جلـوء عــدد من افـراد
العائلة وتأم سفرهم ألمريكا ايضا .
هـذه حــكـايــة من احلـكــايـات الــواقـعــيـة
جتــســـد انــســـانـــيــة الـــعـــراقي في زمن
اجلـنـون بـعـيـداً عن الـسـيـاسـة وشـهـوة
ت لـتـغدو الـسـلـطة ,هـذه بـذرة مـحبـة 
شـاهداً عـلى موبـقات زمن ولى مـن جهة
والـتـسامـح والروح االنـسـانـيـة النـبـيـلة
من جــهــة اخــرى .  فــيــمــا زال لــآلن مَن
يـسعى لنـشر الـكراهيـة مسـتغالً وسائل
ـآرب التي االعالم مـتـعدد اخلـطـابات وا
أسـهمت بإشـــــاعة االضـطراب والتمزق
في بـــلــــد لم يـــتــــعظ ســـــــــــــاســــته من
ـــعـــاصـــر الـــغـــارق جتـــارب تــــأريـــخه ا

بالصراعات احلزبية .
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بغداد

ـصريـة القـاهرة الـثالثـاء الرابع والـعـشرين من تـشريـن اجلاري فـعالـيـات الدورة الـرابعـة لنـدوة الـتعـاون العـربي الـصيـني في مـجال اإلعالم حتت عـنوان :" شـهـدت العـاصمـة ا
شتركـة في ظل جائحة كـورونا. وتنظم األمـانة العامـة جلامعة الـدول العربية ( قـطاع اإلعالم واالتصال ــ إدارة اإلعالم ) مسؤولية اإلعـالم في تعزيز التـنمية الـعربية الـصينيـة ا
ملكة الـعربية السعودية رئي هذه الدورة بـالتنسيق مع مكتب اإلعالم جملـلس الدولة بجمهوريـة الص الشعبيـة  ورئاسة ماجد القصـبي ــ وزير اإلعالم با عبر تقنـية االتصال ا
ملـكة األردنية الهاشمية رئيس الدورة احلالـية جمللس وزراء اإلعالم العرب  ويشارك في الدورة أسـامة هيكل وزير الدولة لإلعالم في مصـر  و علي العايد ــ وزير اإلعالم با
ـجلس الدولة بـجمهوريـة الص الشـعبية ملـكة البحـرين  والدكتورة مـنال عبد الـصمد ــ وزيرة اإلعـالم باجلمهـورية اللبـنانية ورئـيس مكتب اإلعالم  و عـلي الرميحي ــ وزيـر اإلعالم 
ساعـد رئيس قطـاع اإلعالم واالتصال أن ـسؤول اإلعالمـي من الصـ والدول الـعربيـة. وقال السـفير قـيس العـزاوي األم العـام ا شـيو ل ونـائبه  وحوالي أربـع مـشاركا من ا
واجهة كافة (هذه الندوة تكـتسب أهمية كبيرة  وتعتـبر جسر تواصل مهم ومستمـر ب مختلف وسائل اإلعالم العربيـة والصينية من أجل تبادل اخلبـرات  وتعزيز التعاون فيمـا بينها 
وازين التحديات الـتي تفرضها مختلف الظروف واألوضـاع اإلقليمية والدولية وخاصـة في الظرف الراهن الذي يتسم بعدم اليـق بسبب انتشار جائحة كـورونا في العالم كله وقلبها 
احلـياة رأسا عـلى عقب) واشاد العـزاوي بالدور الـذي يلعـبه اإلعالم في هذا الوقت الـصعب خاصة فـيما يـتعلق بـإجراءات الوقايـة وحمايـة األفراد واجملتـمعات من هذا الـفيروس  وكـذا تعزيز

تعاون الدول العربية والص للتصدي للجائحة واحلد من آثارها.
n¹dý bL×  rO¼«dÐ« 
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ــكــة حـتـى يـحج  جـان كــلــمـا يــجي 
يشـتري من عندي تـشكيلـة مال آلهة 
يـوزعهن كـصـوغـة مال بـركـة  وچنت
أنـطـيه فـد قطـعـة أو قـطعـتـ ( الـعزة
ومـنــاة ) كــهــديـة  ألن چــان مــيــشـلع
ـا انه اجلـمـاعـة گـلـبي بـالــعـمـلـة  و
بعـدهم مداخلـ االسالم  خلي اطلع
الـگـونـيـة مـال االصـنـام الـلي دفـنـتـهـا
ــرجـوحـة  واخـذهـا الـبـارحـة جـوه ا
بيـدي هدية الـهم  ووياها بقالوة من
ابــو عـفــيف  بــلـكي صــمــصم يـوافق

وينطينياها "! . 
W¹«Ëd « À«bŠ«

بــاســتــطــاعــتـي الــتــوغل بــعــيــداً في
أحــــــداث الــــــروايـــــة  فـال مـــــانـع من
ثـابة وصـفة قـراءتهـا ثانـية  ألنـهـا 
زاج إن كنتَ مـتعكر كـتابيـة لتعـديل ا
زاج  فـهي تسرق الضـحكة من ب ا
شـفـتــيك شـئتَ أم أبــيتَ  ومـا ذكـرته
من بـعض مقاطعـها بالـلهجة الـعامية
ـا ذكـرته لـتـكون الـتي كـتـبت بـها  إ
فــكــرة عـن لــغــة الــروايـــة  الــتي هي
ليـسـت مـجـرد نـكات ومـواقـف هـزلـية
طـريـفـة  بل هي جتـمع خـيـوطـها في
حـبــكـة روائــيــة مـتــقــنـة  وتــســلـسل
لألحـداث  وفـيـهـا مـفـاجـآت درامـية 
ومفارقات ال تخطر على بال  صاغها
مـفـيـد عـبـاس بـصـبـر وبـراعـة مـذهـلة
عـلى تـطويع الـلـهجـة احملـليـة لـكتـابة
روايـة تـاريـخــيـة هـزلـيــة فـنـطـازيـة –
سمهـا ما شئتَ  –لكنك حـ االنتهاء

ألعــتــرف أوالً .. لم أقــلب صــفــحـات
فـيد عبـاس " كلكم الـكتاب الـسابق 
عــيـوني " عــلى الـرغـم من اسـتالمي
نــســخــة مــهــداة مـــنه في وقــتــهــا 
والـــســـبـب انـــطـــبـــاعي األولي بـــأن
الـكــتـابَ لـيـس أكـثـر من مــنـشـورات
وتعليـقات فيسبوكيـة  الكثير منها
كُتب باللهـجة الدارجة  والبغدادية
احملـلـيــة حتـديـداً  ولم أكـن أتـخـيل
ــكن أن بــأن مــزاجي فـي الــقــراءة 
يــسـتــوعب مــثل ذلك الــكـتــاب الـذي
ـقــرأ من عـنــوانه الـشــعـبي  أو أن يُ
أضـيع فــيه وقـتــاً  فـتـخــلـصت مـنه
ســــريـــعـــاً ! . وألعــــتـــرف أيـــضـــاً ..
استلمتُ نسختي من كتابه الثاني "
جــرهـم .. فــنـــطـــازيــا عـــلى هـــامش
الـتـاريخ " مع بـدء هـذا العـام  وفي
كل مــرة حـ يـقع هـذا الـكـتـاب بـ
يدي مـصادفة أثـناء ترتيب مـكتبتي
 أنقله من خانة إلى أخرى  إلى أن
ـزاج قــبل يــومـ  حـانـت حلـظــة ا
فـقـلـت أللـقي عـلـيه نــظـرة سـريـعـة 
وإذا بــالــنـــظــرة هــذه تـــأخــذني بال
تـــوقف بـــ صــــفـــحـــات " جـــرهم "
الرواية الفـنطازية الشعـبية الهزلية
الـــســـاخــرة  الـــتـي تـــضـــطــرك ألن
ــتــعـة تــرضخ لــشـروطــهــا مـقــابل ا
والـــتـــشــويـق والــطـــرافـــة واجلــرأة
واخلـــيــــال اجلـــامح  وشـــروطـــهـــا
بسيطة لـلغاية : ال تكن مُعَقدًا   وال
متصـلباً في اللغـة  واترك قواعدها
ــبــتــدأ  وال كـانَ  فال إنَ تــنــصب ا
تـرفـعه  وال حـروف اجلـر جترُ . وال
تـكن محدود اخلـيال  فال تـستوعب
ـــــوبــــــايل ــــــكن وجــــــود ا كــــــيف 
والـفـيــسـبـوك والــسـتاليت وريـاض
األطــفــال وبـــقالوة أبــو عـــفــيف في
الـسنوات األولى لـلهـجرة النـبوية ?
. واألهم مـن ذلك كـــــلـه أن تــــســـــقط
عقول ـكان والزمان  وا حسابات ا
والالمـعـقـول عـلى مـا تقـرأ  ذلك أن
مـــفـــيــد عـــبــاس قـــد أســـقط ذلك من
حساباته  فبات مغرداً ساخراً على
ـديـنـة راحـته  يــتـنـقل بـ مــكـة وا

ومضارب بني دئل وبـني حسحسة
 وعــرعـــر  ومــعــســـكــر احملــاويل 
ـشـخـاب  ويـسـخـر من احلـاضـر وا
كن اضي  فال أحد  حتت عباءة ا
أن يــعـاتــبه أو يــلــزمه احلــجـة  وال
خطـوط حـمر تـوقـفه عن الـتوغل في
نفلت بال حدود  خياله الفنطازي ا
فـالـروايـة هي في الـنـهـايـة تـخـيـلـية
هـزلـيـة شـعــبـيـة  وإن كـنت تـخـشى
احلــديث بــصــراحــة عن الــتــاريخ ..
فنـطـزه !  بل أن عـبـاس احـتاط ألي
نوع من اخملاطـر ح نوه في بداية
روايـــــتـه إلى أن : " الــــــشـــــخـــــوص
الرئيسـية في هذه الرواية من وحي
اخليال .. وليس لهم وجود تاريخي
فعـلي .. كما هي أحـداث الرواية " ..
فـالشخـوص إذن واألحداث كـلها من
وحي اخلــيـــال  وهي بــحق لـــعــبــة
ط من الكُتاب ماهرة  حتتاج إلى 
تـلكون الـلماحـ األذكيـاء  الذين 
حـزيــنـاً مـعــرفـيـاً تــاريـخـيــاً جـيـداً 
وجـــرأة بـــالــــغـــة في االقــــتـــراب من
مــحـرمـات ال يــكـون االقـتــراب مـنـهـا
هيناً  لـو كتبت في أي اسلوب آخر
غير هذا األسلوب الذي توفرت عليه
ـغـرقـة في اخلـيال لـعـبـة " جـرهم " ا
والـفـنطـزة والـسـخريـة . وهي لـعـبة
ذهـــنــيـــة ذات اســـتــخـــدام مــزدوج 
ــلــعب مـــرة لــلــهــروب من الــتــاريخ تُ
اخلــطـــيــر إلـى احلــاضـــر  وأخــرى
لــلـــتــمــلص من احلــاضــر اخلــطــيــر
بــالـــهــروب إلى الــتـــاريخ  ومــفــيــد
عباس سعيد بلعبته هذه  ألنها في
الــنــتــيــجــة مــجــرد فــنــطــازيــا عــلى
هــامــــش الــتــاريخ . ومـن يــحــاسب
اجملنون عـلى جنونه  ومن يحاجج
تفنطز بسبب فنطزته على هامش ا
التاريخ  مع انها في صلب التاريخ

. ! ?
 دع ذلك كله  واستـمتع بواحدة من
أجمل الـروايـات الـشـعـبيـة الـهـزلـية
كـتبة التي كاد فـنهـا أن يغـيب عن ا
األدبـــيــة  لـــتـــكــتـــشف أن الـــروايــة
الشعبية احملكية باللهجة البغدادية

احملـــلــــيــــة  وبــــســـرديــــة اخلــــيـــال
بـتكـرة  واألحداث والشـخصـيـات ا
ــكن أن جتــد لــهــا الالمــعــقـــولــة  
جمـهوراً واسعاً من الـقراء  على يد
كــاتب مـبــهـر في خـيــاله الـفــنـطـازي
اجلـامـح  كـاتب سـاحــر يـدفع قـارئه
ألن يــــضـــحـك مع كـل صـــفــــحــــة من
صفـحـات الـرواية  حـتى إذا انـتهى
مـنهـا  بقـيت شـخوصـهـا وأحداثـها
وأمـاكــنـهـا تــداعب خـيــاله  بـعـد أن
جنح فـي مـهــمـته الــفـنــطـازيــة الـتي
اصـطـحبـنـا فيـهـا عبـر أكـثر من الف
وأربـعمـائة عـام في قوافل عـلى ظهر
حـصـان أو جــمل  نـتـنــقل بـ مـدن
الـتاريـخ اإلسالمي  لكن من دون أن
نـتـخـلـى عن أجـهـزتـنـا اإللـكـتـرونـيـة
ـــسج عـــلى احلـــديـــثـــة  ورســـائل ا

تلفون " الگالكسي " ! .
وجــرهم بن كُــلــيب اخلــزاعـي  كــمـا
تـلك دكـاناً في يعـرف نـفسه  كـان 
مكة لبيع اآللـهة  وكان يحب حنتمة
بنت عياض اخملزومية  وهي بائعة
لـديـهــا " بـسـطـيــة " مـقـابل دكـانه : "
تبيع كفشة االذرة للچالويهم تعبانة
... صـيدالنـية مـال ذاك الوكت " وفي
هــــذه األثــــنــــاء دخل اإلسالم مــــكــــة
فــأصــبح عــمـل " جـرهـم " مــحــظـوراً
وخطيـراً  فقام بجمع تـماثيل اآللهة
ودفـنـهـا لـعـله يـحـتـاجـهـا إن تـبـدلت
األحوال  ثم فكر بتغيير عمله فكلف
أحد اخلطاطـ ليخط له لوحات من
اآليـات الـقرآنـيـة  مـثل آيـة الـكرسي
وعـبس وتـولى  عـرضـهـا لـلبـيع في
محـله مع " بطالـة مي زمزم " بعد أن
أخــفى تــمـــاثــيل آلــهــة قــريش . أمــا
حـبــيــبــته حـنــتــمــة فـقــد حتــجـبت 
ضمد وتخـلت عنه  بـاجتاه أريقـة ا
: " ألن چـان يبـوگ سبيـرتو ولـفافات
ستشفى العسكري ويجيبلها " من ا
. هــهـــهــهــهـــهــهــهــهـه . وفــشــلت كل
محاوالته في اسـتمالة حـبيبته التي
تــخـلـت عـنه  فــأرسل لــهــا " مـسج "
عـلى تلـفونـها دون فـائدة   ورسائل
عـلى صفـحـتهـا في الفـيـسبـوك التي
حتـــمل اسم " تـــوته احلـــنـــفـــوشــة "
لكـنها كـانت قد عمـلت له " بلوك " ! 
إلـى  أن يــئـس لــتـــحـــدث مــصـــادفــة
يتعرف فيهـا على حبيبة جديدة هي
جمانـة بنت بديل الدئـيلية  من بني
دئـيل بن بــكـر : " وهــذولـة عالقــتـهم
بـخزاعـة كـلش خـربانـة " و " عـمامي
وعمامها صايـر بيناتهم كسر عظم "
 فـسأل " جرهم " الـذي باتت جـمانة
تـنـاديه " جـرهـومي " وهـو يـنـاديـهـا
تـدلــيالً " جــمــنـمن " عـن كـبــيــر بـني
دئيل بن بكر  فقالوا له انه صمصم
بن قنـيدح الدئيلـي : " فتذكرته  هذا

مـــنـــهـــا  لـن تـــشـــعـــر بـــاألسف ألنك
أضـعت فيهـا وقتاً أو جـهداً . وكان د
. طــريف كــامل الــشــيـبـي مــحـقــاً في
الـتـمـهـيد الـذي وضـعه لـلـروايـة ح
كــتب : "  ســيـبــقى جــرهم رغـم كـونه
حجازيـاً جاهلياً مـرح الطبع بغدادياً
تـغيرات نايـا وا منفـتحـاً  تمـر به ا
االجـتـماعـيـة والـسـيـاسيـة والـديـنـية
القـاسية مـرور الكرام  فـهذا اجلرهم
ــوذج لــ ســمح ال يــنــكــســر  انه 
للفرد االنسـان  الذي يريد ان يعيش
ــنح يــومه مـــقــبالً عــلـى احلــيــاة  
احلـيــاة قــيــمــة ومـعــنى مــهــمــا كـان

الظرف " .
ال يـحــتــاج قـاريء هــذه الــروايـة إلى
قدر كـبير من الـنباهـة  ليتوصل إلى
دنية ثل الشـخصية ا أن " جرهم " 
عـاصـرة  التي تـريد الـعـيش بأمن ا
وسـالم  بـــــــعــــــيـــــــداً عـن احلــــــروب
والـغـزوات واالقـتـتـال  وسـيجـد ذلك
في مواقف كـثيـرة  يواجـههـا جرهم
في بالد احلجـاز  أو بعد انـتقالــــــه
ــشـخــاب في الــعـراق  إلى مــديــنـة ا
بـعد أن وصـفوا له جـمال هـذه البالد
 وكثـرة خـيراتـهـا  وطيـب ثمـارها .
مـــثــــلـــمـــا ســــيـــجـــدهـــا فـي حـــيـــاته
االجــــتـــــمــــاعــــيـــــة الــــتـي يــــرغب أن
يـصـونـــــهـا بـاحلب وتـدلـيل الـزوجة
احلبـيبة  والشـعور باجلمـال ومتعة
احلـياة  من دون أن يـنغـصهـا أعداء

احلياة .
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روح الــنص وارواح اخـرى مـتــسـلـلـة
بدراية او بـدونها  عبـر تباعه الزمان
ــكـان وكـانـهــا تـنـاسخ في االرواح وا
في نظرتها وهندستها وفي محطات

سياحة وطراوة معرفية في واحات
األدب نــتـلـمــسـهـا في هــذا الـكـتـاب
تــنــتــابك احلـمــيــمـيــة في الــتــعـمق
واإلصـرار في ولوج حـيـوات الـنـقد
الـثقافي  واألدبي بـعد التـغلب على
ـفاهـيم واللـغة صعـوبة وتـشابك ا
غـيـر السـهـلـة. لكن الـكـاتب سـرعان
مايـفتت تعقـيداتها بأيـصال الفكرة
جـــلــيــة واضــحــة بــطــريق الــفــرش
تلقي ساحـة الفهم لـدى ا الـواسع 
الـذي سـيـكـون في الـنـهـايـة مـعـنـيـاً
ـوضــوع وحتـلــيالته ومـشــاركـاً بــا
تـطـفـل ثقـافـيـاً وليس كـمـا لـدى ا
عــلى الـنــقــد اذ يـجــعـلــونك تــخـرج
مــعــهم  مــثل (( االطــرش بــالــزفـة))
غـير انه مع اسـتاذنـا اجلمـيل فانت
تـسمع وتـرى وتـعي سـبب ( الـزفة)
ومـكـامن الـفن وتـنـاسق مـوسـيـقـاه

ودون االبــتــعــاد عن رصــانـة الــلــغـة
وجـمــال الـفـاظــهـا والــتـجــلـيـات في
رصف اللـبنـات ومقـاصدهـا وقيـمها
األجــتــمــاعــيـة في  وجــبــات عــالــيـة
الـوسامة في جـوّانياتـها  مصـحوبة
ـهـضـمـات لـتـفـادي الـعـسـرة لدى بـا
تلـقي يسيح الكـتاب في مواضيع ا
جد مـهمة وحـساسة ومـعاصرة مثل
مـــفـــهـــوم  اجلــــنـــوســـة والـــذكـــورة
واألنـوثــة وجتـارب شــعـراء وكــتـاب
من اجلـنـسـ وتـسـلـيط الـضـوء مع
زوايــا ودهــالــيــز عـمــيــقــة ومــعـاني
مـتنـاهـية تـقودك مـجـبراً عـلى اعادة
رة حتت قراءة مـا قـرأته لـكن هـذه ا
شــــمــــوع واضــــاءات تــــقــــتــــرب من
الـفـلسـفـة الـيقـيـنيـة في فـهم مرارات
الـــواقع مـع تــلـــمس دروب اخلالص
ـســتــحـيــلـة والـالمـســتـحــيــلـة مع ا

ـزيـفـة ـتـاهــات ا ــرور الـسـريع بــا ا
وتعـمـيم الال معـنى خلـدمة الـطوطم
والــعـالـم اجلـديــد كـمــا  في  جــحـيم
ــفـردات دانــتي بــكل تــصــدعــاته و
عــنـيـفــة ومـتــجـذرة في تــلـمـســاتـهـا
احلــســيـــة  لــغــة تــبـــعث االهــتــزاز
رارة. اجلميل كمالرقص منتشياً و
 الـكــتـاب مـشـروع فـنـي في الـثـقـافـة
واألدب يتـناول قضايا صـحيحة في
اجلــســد الـثــقــافي ويــضع احلـروف
حتت الـــنـــقـــاط او  الـــنـــقـــاط  فــوق
احلـــروف ال يـــخـــتـــبيء وراء قـــضم
رتـبكة بل ـصطـلحـات ا الكـلمات وا
الــــــــوضــــــــوح والـــــــفــــــــصـل ادواته
مـسـتـخـدمـة  بــانـسـيـابـيـة وحـرفـيـة
ـسـكوت عـالـيه في تـنـاول الـبـوح وا
عـنه في مـالمـسـة احلـريـة ومـواضع
قـــصـــور الـــتـــاريـخ في احـــتـــواءاته
تهمة يغسل الشوائب شبوهة وا ا
بـرفـضـهــا بـثـوريـة عـقـالنـيـة هـادفـة
ـصـرين عـلى ويـسـتـهـجن ويـعـنف ا
عـالقـــة  فـــتــــيـــشـــيــــة مع الـــذكـــورة
ــعـــطــوبــة روحــيـــاً بــأزالــة نــقــاب ا
ــنــظــور الــشــعـري الــدنــيــويــة في ا
ـمـهـوره واطـروحـاته اجلـغـرافـيـة  ا
بـالـواقع الـســيـاسي وآالم الـشـعـراء
والـوطن وقـامـاتـهم  وتـشـابـهـهم في
فـــضــاءات تــشــكل بالزمــا الــثــقــافــة
وايقونات التشابه السردي وتوالف

كثـيرة من هـذا اكتـاب وجدت نـفسي
مــبــهــوراً بـأفــاق ال أمــلك اال أن اقف
واهــتف واصــفق والــدمــوع تــغــسل

وجهي.
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ُـضـمـر في الـنَّص اإلبداعي  َـخـبوءَ وا قـافيـة اسـتـطـاعتْ أن تفـضحَ ا ساقُ الـثـَّ األنـَّ
ـتـسـتـر بـها عـبـر  تـشـريح الـنص وتـأويله  فـعمـلتْ عـلى تَـعـريّـته  ورفع األغـطِـية ا
كن لـلسيّرة الذَّاتية أن ووضـعه في حيز الشك . والتساؤل اخملـتلفة إجابته ( هل 

حتملَ أنّساقاً ثقافيّة?) 
الشاعر عبد القادر اجلنابي في سيّرته الذَّاتية بعنوان ( تربية)  الصادرة عن دار
الـرافديـن قد أورد الـعـديد من اآلراء واألفـكـار اخلاصـة به . وكـما هـو مـعروف عن
أدبِ الـسيّرة الذّاتيـة أن هناك معيـارا أساسيا في هذا اجلـنس األدبي وهو حِياديةُ
الـكـاتبِ ومـوضـوعـيـته ; ألنّـه يـعـرضُ دواخـله  وأفـكـاره عن نـفـسه وعن اآلخـرين .
ّـا يلفـت النظـر أن صاحبَ الـسيّـرة جاءت مـروياته الـلفـظيـة حامـلةً نّسـق العنف و
الـثقافيّ والَّذي هـيمنَ علـيها  قـد يكون هذا الـنّسق واضحـاً وحاضراً عـند شعراء
رحلة  اوية التـي سادت في تلك ا ـيول التروتسـكية وا اجلـيل الستيني من ذوي ا
وكـان للـتـطرّفِ في احلـركـات السـيـاسيّـة  انـعكـس على الـكـتابـة األدبـية فـيـقول في
صـدد احلديث عن ثـقافـة جيـله : ( كنـا ـــ الـستـينـيون ـــــ نـحس بضـمأ شـديد إلى
ي . نتـلقف أي كتـاب متـرجم  نطلب من أي مـتبحـر أن يترجم مـعرفة الـشعر الـعا
لـنـا قصـيـدة واحـدة لـريـكـله  بـروتـون ويـكون عـشـاؤه مـدفـوعـاً. كـنـا نـتـقيـئ كل ما
ي للفكر يسـمى شعر الواقـعية االشتـراكية . فاخملـيلة العـراقية كانت مـتفتحة لـأل
اآلتي من أبعد األعماق واآلفاق الطليعية لتجربة اآلخر في أعلى مراحلها) ص 49
ـركزي في سـيّرته  فـيمـثل الـصراع الذي  .إن مـا يرويه اجلـنابي يُـشكلُ الـنّسق ا
نَـشِبَ بـ اجلِـيل الـسـتـيـنـي وقـد يـبـدو في ظـاهـره أنَّه صـراع ثـقـافيّ  لـكنّ مـا أن
دقـقنا في جـوهره حـتى نرصـد أنه سياسيّ وهـذا ما كـشفـته االيدلولـوجيـة  فكان
اخلالفُ سـياسيّـاً فأخـذ شكالً ثقـافيـاً  وهذا الصـراع صار نّسقَ الـعنف الـثقافي
الـطاغي عـنـد هـذا اجلـيل  فاجلـنـابي بـسـبب انتـمـائه لـلـمذهب الـسـوريـالي ومـيوله
تـعارضـة مع الواقـعيـة االشتـراكيـة صار يـتقـيؤهـا عنـفاً . ومـا يؤكد التـروتسـيكـة ا
سـتمـر الذي انـتـقل معه من بـغداد إلى لـنـدن عنـدما وضع قـدمه الراكـلة صـراعه ا
بـالعادات التقاليد : ( عليك أن جتازف بكـل تقاليدك وأعرافك وليس سوى طريقت

: الـتــسـول أو الـسـرقـة 
لـكن التـسول يـحتاج إلى
أنــاس لــهم الــقــدرة عـلى
اخلـــنــوع واســـتــشـــفــاق
اآلخـــرين . أنـــا ال تـــلـــ
قـــنــــاتـه لـــغــــامــــز ولـــدتُ
مـتمرداً ... يـقتضي اآلن
أن اسـرق ولكن ليس من
صـديق أو صـاحب محل
صـغـير  عـلي أن اسرق
 بـل األحــــــــرى أن أؤ

هذه الكتب التي تعج بها
ـــكـــتــــبـــات الـــكــــبـــيـــرة ا
الـرأسـمـالـية ) ص . 58
يـــــــهـــــــاجـم اجلـــــــنـــــــابي
األيـديـولـوجـيـات األخرى
ـعنى أدق هو هجوم أو 
عـــــلى اآلخـــــر  إذ ارفق
صــفــة الـرأســمــالــيـة مع
ـكتـبة و بـحسب رؤيـتنا ا
أن الـنّصَ يــضـمُـر عـنـفـاً
ـــكـــتـــبـــة ثــــقـــافـــيـــاً  فـــا
الــرأســـمـــالــيـــة وســـرقــة
كـتـبـهـا مـا هي الّـا نسف

حلـامل تـلك األيـديـولـوجـيـة الـتي تـتـعـارض مـعه  وهـذا مـا جـعل الـشـاعـر صـاحب
الـسيّـرة يـتـناقض في آرائـه فيـقـول ( إنَّ قراءة صـفـحـة واحدة من أعـمـال ادورنو 
ـبـاد ومن الـتــشـيع إليـديــولـوجـيـة مـا ) مـثالً كـانت لــتـحـذيـري من الــتـشـيـؤ فـي ا
ص . 101نّـسقُ الـعــنف الـثـقــافي الـذي تـمــركـز في مـرويّــة اجلـنـابي كــان بـسـبب
األيـديولوجيـة التي اعتنـقها محـاوالً لوي عنق أيـديولوجيـة األخر في ح أنه حاول
أن ينـقلب عـليها  مـتحرراً مـنها بـينمـا نراه يسـتمر في نـسقه الذي أضـاء سرديته
قائالً ( إنَّ الذين ساندوا نشاطاتي حقاً كانوا لبنانيّ وسوريّ ومغاربة وخليج

 أمـا العراقيـون ما عدا قـلة قلـيلة فـإنهم كانـوا في في أتون من  احلسـد والغيرة 
وكـأن نشـاط هذه اجملـاالت مرآة يـرون فيـها وسخ نـشاطـهم في خدمـة النـظام )ص
 . 128اجلـنابي يرسم لنا في الـنّص لوحة ملّونـة بالسيوسـولوجية وهذا مـا جعلنا
ثالـية له  مـقابل نفي األخـر عبر ثـقف ا نـتوقف قلـيالً  فهـو يحاول رسم صـورة ا
ن عــمِل مع الـنــظـام إذن خـطـابه تـهم الـغــيـرة واحلـسـد فـي حـ أنه يـوجــهـا فـقط 
ـعـنف كـان ضـد خصـومه الـذين لـهم صـلـة بـالـنـظـام فقـط . في حـ أنه يـنال من ا
خـصـومه اآلخـرين بـطـريـقـة أخــرى عـلى حـسـاب األدب والـشـعـر خـاصـة ومـسـألـة
الـتجديد فيذكر: ( يجب أن يـعرف اجلميع أن ما يسمى بالـتجديد الشعري العربي
احلق هـو نبـتـة لـبنـانـيـة نـبتت عـلى أيـدي شـعراء مـسـيـحـي مـنـهم يـوسف اخلال 
شـوقي ابي شـقـراء  تـوفـيق صـايغ  خـلـيل حـاوي لـكن ألنـهم مـسـيـحيـون لم يـكن
ّا هو بـاإلماكن إيصـال رسالـة التـجديد الـشعـرية هـذه إلى جمـهور يشـعر بـريبـة 
غـير إسالمـي ومن هنـا انـبثـقت فـرصة االحـتـواء التـمـيع . وهنـا يـأتي دور أدونيس
الـذي لم يـضف في نـظري أي شيء  بل عـلى الـعـكس أوقف كل شيء اسـتغل كل
هـذا اللجم وبكل دجل لصاحله) ص . 141إنـنا مع اختالف الرؤى إن كانت نابعة
عن جتـربـة وحتمل مـوضـوعـية  لـكنَّ مـثل هـكذا آراء عـلـيـلة صـادرة عن انـفـعال ال
ـكن تقبلها  فاجلنابي اطلق حـجارة واحدة ليحطم زجاج نافذت في آن واحد 
ـسيـحيـ  مشـدداً على ذكر إذ ذكـر التجـديد الـشعـري لشـعراء لـبنان وحتـديداً ا
الـديـانـة  فـمـنـذ مـتـى تـصـالح الـدين مع الـشـعــر? أو بـعـبـارة أدق مـا عالقـة الـدين
ــسـألـة فـي كـتـابه بـالـشــعـر?  في حــ أن لـلـقــاضي اجلـرجــاني رأي مـهم بــهـذه ا
تـنـبي وخـصومه يـقـول( لو كـانت الـديـانة عـاراً عـلى الشـعـر وسوء الـواسطـة بـ ا
ـحى اسم أبي نـواس من الدواوين ..) االعـتقـاد سـببـاً لـتأخـر الشـاعـر لوجب أن 
الـنّصُ اإلبداعي هو احلاكم ومـا يحمله من عـمق فكري أما ديـانة الشاعـر ومعتقده
تـلقي ورؤية الشـاعر اجلنابي ـتذوق للـشعر أو ا ال يـعننا بـشيء بل حتى ال يعني ا
ـوضوعيـة كمـا أنهـا سهلـت ألن يرمي أدونيس بـحجـره بتـهمة عـاطفيـة وتخـلو من ا
جلم احلـداثـة الـشـعـريـة . فـمـثل هـكـذا آراء تـبطـنُ نّـسقَ الـعـنف الـذي اصـحطـحـبه
قـابل تبقى سـرديات خادعة اجلنـابي في تربيـته الثريـة والغنيـة باعتـرفات كثـيرة با
ألنّـها حاملة نـسق  وهذا ما يقـودنا إلى تساؤل آخـر هل احلقيقـة قيلت في سيرته

? تاركة اإلجابة للقار .
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أحمد مجدالني 
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فـي عام  2011 بـاغـتـنا مـشـروع قـانون
ـعـلومـاتـية حملـاولـة اقراره من جـرائم ا
ـان العـراقي وقد القى حـينـها قـبل الـبر
رفـضا قاطـعا خشـية فقـدان اهم مكسب
حـصل عـلـيه الـعـراقـيـون بعـد الـتـغـيـير
وهــو حـريـة الـتـعـبــيـر عن الـرأي وبـعـد
عـقـد من الزمـان حتـاول بعض اجلـهات
الــســيــاســيــة الــعــودة لــهــذا الــقــانــون
وتــشــريــعه مع انــعــدام اخملــرجـات  او
اجلـدوى احلـقـيقـيـة لذلك سـوى الـهدف
الـسـياسي ومـحاولـة حتجـيم االصوات
وخـنـقهـا بـذريـعة الـقـانون وقـد تـعرض
الـقـانـون الى حـملـة شـعـبيـة كـبـيرة من
طلق ومـاعبرت عنه مـنظمات الـرفض ا
دني والـشخصيـات الوطنية اجملـتمع ا
ثقفة والفاعلة والـسياسية من النخب ا
فـي اجملتـمع من رفض وشـجب حملـاولة
اعـادة  هـيـمنـة الـدولـة الـبولـيـسـية الى
مـــجــريــات الــواقـع الــعــراقي  لـــتــحــكم
بـــاحلــديــد والــنــار ومـن خالل تــشــريع
قــانـوني بـائس حتـاول بـعض اجلـهـات
تـمريره ولـو باالحتـيال من خالل اغفال
نــسـخـة الــتـعـديالت احملــدثـة لـلــقـانـون
ـان واالســتـمـرار وعــدم عـرضـهــا لـلــبـر

بقراءة النسخة االولى من القانون 
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قــانــون يــتــعــارض تــمــامــا مع فــقــرات
الـدســتـور فـهـو مـنـافـي تـمـامـا لـقـواعـد
ــقــراطــيـــة والــتي اولـــهــا حــريــة الـــد
الـتـعبـيـر. حـ يحـاولـون تشـريع هـكذا
قـــانــون تــرى حـــ يــعــتـــرضــون عــلى
بـــــعـــــضـــــهـم في مـــــجـــــلـس الـــــنــــواب
ـواقع ويــتـشــاتــمـون عــلى صــفـحــات ا
االلــكــتــرونــيـة هـل سـيــطــلــلــهم قــانـون
. وهـل سـيـعــتـبـر حتــريـضـهم الــتـجـر
تـظاهرين والـناشـط ضرب من ضـد ا
االجـرام االلكـتروني. لالسف ان الطـبقة
وصــلت مـســتـوى حتــاول بـاي طــريـقـة
احلـفـاظ اوضـاعهـا ومـحاصـرة الـشعب

باية وسيلة.
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ــعــلــومــاتــيــة يــشــكـل قــانــون جــرائم ا
انـحــرافـة خـطـرة ومـخـالـفـة  دسـتـوريـة
صــريـحــة وقـد كــفل الـدســتـور حــريـات
الــفـرد في الـقـول والــفـعل واعالن مـثل
هـذا الـقـانـون الـذي اليـوجد له مـثال في
كل دول الـعـالم هـو بدايـة لـلـدكتـاتـورية
ــواطن قـول وتــقـديـس الـفــرد واجلـام ا
مــايـريـد قــوله وبـهـذه اخلــطـوة سـوف
ـقـدس الـذي اليـجـوز نـعــبـر من الـفـرد ا
ـــــقـــــدس ـــــســـــاس بـه الى احلـــــزب ا ا
ــا الـى الــكــتــلـة ــقــدس ور ــذهب ا وا
ـقـدسـة.. هـذا الـقـانـون انـهزام واضح ا
ـقـراطيـة الشـكلـية الـتي وثقـها من لـلد
كـــتب الـــدســـتـــور وتـــورط بـــاعالنـــهــا
الــسـارق والـفــاسـد الـسـلــطـوي هـو من
يـــســعى اليــقـــاف ســيــول االنـــتــقــادات
بـاحكام تشبه احكام قرقوش والعصور
ـــظــلـــمــة.. هــكـــذا هم ســرقـــوا الــبالد ا
وانـحدروا بـها الى اسـفل واليـوم يجب
الـقـبول بـاالمر الـواقع وتـكمـيم االفواه
ـا يـصـدر في الحـق االيـام قـانـونا ولـر
واطن عـلى الركوع وتادية اخـر يجبر ا
سؤول سـجدة الشكر ح تـمر مركبة ا
ولـنتـذكر كيف بـدات حلقـات االخ االكبر
واشــتـــراطــاته تــكــبــر في روايــة ١٩٨٤
ومـالـذي فـعـله اخلـنـزيـر من تـغـيـيـر في
بـنــود االتـفـاق في روايـة قـصـة حـديـقـة

احلـيون جلورج ارويل.. حكـاية مدهشة
ـره مـن لـدن اشــخـاص تــتــكـرر وهــذه ا
يــرددون في الـعـلـن االنـسـان حـر.. وفي
الـعتمـة يشتغـلون على قـمعه وجتويعه
وتـرويض كل انـسـانـيـته بـاجتـاه طـاعة

العبيد.
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ـعلـوماتـيـة .. تعـد من اجلرائم جـرائم ا
ـستـحدثـة .. وحتتـاج الى وقت طويل ا
وبـــيــئـــة صــاحلـــة والـــيــات جـــنــائـــيــة
مـستحـدثة ايضـا لتطـبيقه . واعـتقد ان
كلفة الـلجان الست  جمللس النواب و ا
في اخـراج هذا الـقانـون غيـر مؤهـلة. ..
النــهــا نــتــاج احــزاب فــاســدة.. هــمــهــا
ـواطن الذين الـوحيد  تـكميم افواه  ا
يـكشـفون حـجم الفـساد عـلى مدونـاتهم
عـلوماتي نـاسبة  .. فـان ( اجملرم ا .بـا
 ) يـعتمـد  على ذكائه وعقـله  .. واعتقد
ان الـذين يريـدون  تشـريع هذا الـقانون
يـفـتـقـرون الى ثـقافـة االنـتـرنت والـعالم
دونون  االفتراضي الذي يتعامل  به ا
 لـهذا ستكون  اجملابهة غير مجدية وال

تصل الى نتائج ملموسة.
البد ان نشير ان هذا القانون  تداوله
فـي مجـلس الـنـواب سـنة٢٠١١ في زمن
الكي على اثر مظاهرات الـسيد نوري ا
ســاحـة الـتـحـريــر االولى  و تـرحـيـله
لــدورتــ .. واالن نــحن فـي ســنـة٢٠٢٠
و حتـريـكه من جـديـد .. والـسـبب هو
قــمع االنــتـفــاضــة الـتــشـريــنــيـة ... وله
ــبـكــرة .اعـتــقـد عالقــة بـاالنــتـخــابـات ا
ايـــضــا .. انه ســـيــرحل ايـــضــا.. ويــتم
إجـراء تــعـديالت جـوهـريـة عـلى بـنـوده
ـــادة ٣٨ من الـــدســتــور لـــتــنـــســجم وا
الـــعــراقي الت تـــنص عــلـى حق حــريــة
الـتعبير. الراي والراي االخر .. كما انه
واثيق الولية يـتعارض نع القوات وا

التي لهل عالقة بحقوق االنسان.
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ـثل هـذا الـقـانـون سابـقـة خـطـيرة في
تــاريخ الــدولــة الـعــراقــيــة وفي مــجـمل
ــقــراطــيــة.. فــأنه اســاسـا الــنــظم الــد
قـراطية وجوهرها يـنسف مباديء الد
في حــمـايــة احلـريــات واحـتــرام حـريـة
الــتـعــبـيــر ويــكـشف هــذا الـقــانـون عن
ان سـعي احـزاب الـسـلـطـة وقـوى الـبـر
اجـورة الى تكـميم االفواه ـتخـلفـة وا ا
وقـمع اي صـوت ومــصـادرة احلـريــات 
ضــد اسـتـبـدادهم وتـســلـطـهم وحتـويل
الـنـاس الى قـطـيع لـيـس بامـكـانـه ابداء
اي نــقـد ازاء فــسـادهم ولــصـوصـيــتـهم
ادة وعـمـالـتهم.. واالغـرب انه يـنـسف ا
(٣٨)فـي الــدســتــور الــتــافه والــشــاحب
ـلـوثـة  وهـذا الــذي كـتـبـوه بـأيـديــهم ا
ـكــارثــيـة امــريــكـا الــقــانـون يــذكــرنــا 
وعــنــجـهــيــة ســتـالــ وقــرارات صـدام
..وانـه يـرمي الى اجـتــثـاث اي نـوع من
ـعارضة او التظاهر او الكتابة احلرة ا
واســتــدراج الـقــضــاء نــحـو مــســتــنـقع
االحـزاب احلـاكـمـة الـتي تـخـشـى الـنـقد
لـــقـــد تـــرك هـــؤالء وكـــشـف الـــعـــورات 
ــأجـورين كل مـآسي الـشـعب واجلـوع ا
وقــــطع الـــرواتـب وظـــواهـــر اخملـــدرات
واالنــتـحـار واهــمـلــوا قـانـون احملــكـمـة
االحتـــاديـــة وقـــانـــون الـــنــفـط والـــغــاز
ـنـظـومة واهـمـلـوا االداء الـفـاشل لـكل ا
الـسـيـاسـيـة وحـرصـوا عـلى اتـمـام هذا
الــقــانــون والــتـصــفــيق له النـه يـحــمي
فـــســادهـم ويــخـــلـــصــهم مـن اي كــشف
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ـقـراطي األمـريكي رشـح الد آثـار فـوز ا
جـــو بـــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة الـــعـــديـــد من
الـتساؤالت حول تعامل اإلدارة األمريكية
اجلــديــدة مع الــقـضــيــة الـفــلــســطـيــنــيـة
ومـســتـقــبل صـفــقـة الــقـرن بــعـد ســقـوط
تــرامب  تـــلك الـــتــســـاؤالت وتــســاؤالت
أخـرى أجاب عنها أحـمد مجدالني األم
الـــعـــام جلـــبـــهـــة الـــنـــضـــال الـــشـــعـــبي
الـفلـسطـيـني وعضـو الـلجـنـة التـنـفيـذية
ـنظمة الـتحريـر الفلـسطيـنية في حواره

مع (الزمان) وفيما يلي نصه  
{ كــيف تـــرى تــأثــيــر بــايــدن عـــلى الــقــضــيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة في ظل األنـبـاء الـتي تـرددت عن
مـراجـعـة اإلدارة األمريـكـية لـسـيـاساتـهـا اجتاه
صفقة القرن وموقفها من السلطة الفلسطينية?
- بـصـرف الـنـظـر عن نـتـائج ومالبـسـات
االنـتخـابـات الرئـاسـية األمـريـكيـة والتي
ـقراطي  »جـو ـرشح الـد أكـدت فوز  »ا
بـايـدن فـمـا يـهـمـنـا بـأن تـرامب قـد سـقط
سـقــوطــاً مــدويـاً ونــأمل أن يــسـقـط مـعه
سمى صفـقة القرن مـشروعه العدوانـي ا
الـهادف لـتصـفيـة القـضيـة الفـلسـطيـنة 
ورغم عـدم قـنـاعـتنـا بـالـرأي الـسـائد اآلن
لـدى بعض االجتاهـات السيـاسية  أن ال
فــــرق بـــ مـــشـــروعـي تـــرامب وبـــايـــدن
وانـهمـا وجهـ لعـملـة واحدة خـصوصا
اجتــاه قــضـــايــا الــشـــرق األوسط وعــلى
رأسـهـا الـقـضــيـة الـفـلـســطـيـنـيـة  وهـذا
يـتطـلب رؤية وطـنيـة فلـسطـينـية مـحددة
لـلتعامل مع نتائج االنتـخابات األمريكية
ومــعــطـيــاتــهــا والــتي وبــدون أدنى شك
سـتؤثر تأثيرا بالـغا على مجرى الصراع
ـنـطــقـة وعـلى مــسـتـقـبل الــتـسـويـة في ا
الـــســيـــاســيــة عـــلى األقل خالل الـــفــتــرة
الـــرئـــاســـيـــة اجلـــديـــدة  وكــذلـك وفـــقــا
كن أن تتبناها اإلدارة لـلترتيبات الـتي 
ـا كـان عـلـيه احلـال مع اجلـديـدة خالفــاً 
ـــنــصـــرفــة وخـــصــوصــا ادارة تــرامب ا
انـسحـابـها الـواقـعي من رعايـة الـعمـلـية
الـسـيـاسـيـة وحتـولهـا من راعـي لهـا إلى
شـريك إلسرائـيل  وتـنصـلهـا من تطـبيق
خـطـة »خـارطـة الـطريق «واسـتـحـقـاقات
ـوقعة الـعملـية السـياسـية واالتفـاقيات ا
بـ الطـرفـ الـفلـسـطيـني واإلسـرائـيلي
ومـــــحــــاولــــة فــــرض إدارة تـــــرامب حلل
أحـادي اجلـانب لـلـقضـيـة الـفـلـسـطـيـنـية
حتت مــسـمـى صــفـقــة الــقــرن اعــتــبـاره
مـرجـعيـة جـديـدة للـمـفـاوضلـت بديال عن
قـرارات الــشــرعــيــة الـدولــيــة والــقــانـون
الـــدولـي.لم نــــراهن يــــومـــاً عــــلى أي من
ـتـعــاقـبـة ولم يـكن اإلدارات األمـريـكــيـة ا
لـــديــنــا اوهـــامــا فـــنــحن عـــلى مـــعــرفــة
ــواقـــفــهــا وأجــنــداتـــهــا وانــحــيــازهــا
ـكشوف لدولة االحتالل وبنـينا مواقفنا ا
ــا يـخـدم مــصـاحلـنـا وعالقـتـنــا مـعـهم 
الـوطنية ومن السابق ألوانه احلكم على
إدارة بـايـدن ومـن هـنـا عــلـيـنــا االنـتـظـار
لـنـرى ما سـتـطـرحه هذه اإلدارة من رؤى
ومـــواقف في ســيـــاســاتــهـــا اخلــارجــيــة
ـــفـــاوضــات ومـــوقـــفـــهـــا من مـــســـألـــة ا
ـوقـف الـفــلــســطــيـني وتــعــاطــيــهـا مـع ا
الـداعي لـعـقد مـؤتـمـر دولي لـلـسالم على

قاعدة قرارات الشرعية الدولية .

{ هل يــعـنـي سـقــوط تــرامب ســقــوط صــفــقـة
رحلة القادمة ? القرن في ا

- إن اســتــمـــرار االحــتالل اإلســـرائــيــلي
لألراضي الـفـلسـطـينـيـة وعـدم استـجـابة
تطـلبات السالم الـعادل القائم إسـرائيل 
عـلى تـطـبـيق قـرارات الـشـرعـيـة الـدولـية
ذات الـصـلـة بـالـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
نحازة بـاإلضافة للسـياسات األمريكـية ا
نـطـقة عـلى مـدار العـقود السـرائيـل في ا
ـاضــيــة  هــو أســاس دخــول مــنــطــقـة ا
الــشـرق األوسـط في مـرحــلــة حــرجـة من
فــقــدان االمـن واالســتـــقــرار.إن رؤيـــتــنــا
الـفلسطينية لشرق أوسط مستقر تنطلق
من ضـرورة إيــجـاد حـل عـادل لــلـقــضـيـة
الـفلسطينية يـرتكز على قرارات الشرعية
الـدولـيـة والـقـانـون الدولـي  وليـس على
قاربـة األمريـكية الـتي طرحـتها أسـاس ا
ــنــصــرفــة فــيــمــا يــعـرف إدارة تـرامـب ا
بـصـفــقـة الـقـرن الــتي تـرتـكــز عـلى رؤيـة
ـــتـــطـــرف احلــــاكم في دولـــة الـــيــــمـــ ا
االحـتالل  والـتي تـهـدف لـتـثبـت الوضع
الـقـائـم بـاالحـتالل االســتـعـمــاري لـشـعب
.إن عـــدم حل واراضي دولـــة فـــلـــســطـــ
الــقــضـيــة الــفــلـســطــيـنــيــة عــلى أسـاس
الـــقــانــون الـــدولي وقــرارات الـــشــرعــيــة
الـدولـيـة ومـبـدأ حل الـدولـتـ عـبـر قـيام
دولـة فـلـسـطـيـنـيـة كـامـلـة الـسـيـادة عـلى
ــــثـل تــــهـــــديـــــداً لألمن حـــــدود  1967
واالستقرار في الشرق األوسط  ومدخالً
التـساع وتـعمـيق الـصراعـات السـياسـية
ـنـطـقــة  ومن هـنـا فـان ـذهـبـيــة في ا وا
سـقـوط تـرامب يجب أن يـتـضـمن سـقوط
مـشـروعه الـتـســووي الـبـعـيـد عن مـنـطق
اجملـتــمع الــدولـي والـشــرعــيــة الــدولــيـة
والـــذي تــبـــنى وجـــهــة نـــظـــر حــكـــومــة
االحــــتالل وســــعـى لــــفـــرض صــــفــــقــــته
االسـتسالمـية على الـقيـادة الفـلسـطيـنية
الـتي رفـضـتـهـا رفـضـاً واضـحـاً ومـعـلـنـاً
عـــبــر تـــعــلـــيق الـــعالقــات مـع الــواليــات
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{ مـا ردكـم عـلـى االتـهــامــات الــتي وجــهــتــهـا
حــمــاس لــفـتـح والـســلــطــة بـأن مــوقــفــهــمـا من
ـصاحلـة واالتـفـاقـات مع إسـرائـيل والـواليات ا
ـتـحـدة كـانت مـؤقــتـة انـتـظـارا لـوصـول إدارة ا

بايدن إلى السلطة الفلسطينية ?
- إنـــنـــا نــرفـض تــلـك االتــهـــامـــات الــتي
تـطـلــقـهـا حـمــاس بـ الـفــيـنـة واألخـرى
ـسـلسل وهـذه االتـهـامات هي اسـتـمـرار 
ـواقـف ومـحــاولـة الـتــشــويه وحتــريف ا
إربــــــاك وتــــــأز الـــــــوضع الـــــــداخــــــلي
الــفـلــسـطــيـني الــتي انـتــهـجــتـهــا قـيـادة
حـماس وهـي تعـبيـر عن إفالس سـياسي
ـــثل هـــذه ـــكن الـــقــــبـــول  واضح وال 
االتـهامات لـلقيـادة الفـلسطـينيـة وحلركة
فـتح  فــقـد بـذلــنـا جـهــود حـثــيـثـة خالل
ــصـاحلـة ـاضــيـة لــتـحــقـيق ا ـرحـلــة ا ا
الـوطـنـيـة والـعـمل عـلى إنـهـاء االنـقـسـام
األسـود في السـاحة الـفلـسطـينـية والذي
ال يـســتــفــيــد مــنه ســوى االحــتالل .لــقـد
حـصــلت لـقـاءات عــلى مـســتـوى عـالٍ من
ــصـاحلــة والــتــأكــيـد عــلى اجل اجنــاز ا
الـشـراكـة الـوطـنـيـة بـ مـخـتـلف الـقـوى
والـفصـائل الـفلـسطـيـنيـة وكـان الجتـماع

األمـناء العامون للفصائل برئاسة السيّد
الـرئيس أبو مازن مخـرجات مهمة وعلى
رأسـهـا الـتـحـضـيـر إلجـراء االنـتـخـابـات
الـرئـاســيـة والــتـشــريـعـيــة وانـتــخـابـات
اجملــلس الـــوطـــني عــلـى أســاس نـــظــام
وكذلك حصلت الـتمثيل الـنسبي الكـامل 
تـفـاهـمـات بـلـقـاء اسـطـنـبـول بـ الـلواء
جــبــريل الـــرجــوب وصــالح الــعــاروري
وهـــذه الــتـــفـــاهــمـــات صــاغـــهـــا صــالح
الـعاروري واخـذ موافـقة هـنيـة وعدد من
ـتـواجـدين ـكـتـب الـسـيـاسي ا اعـضـاء ا
ووافـقت الـلجـنة بـتركـيـا في ذلك الوقت 
ـركزيـة باالجـماع عـلى هذه الـتفـاهمات ا
وكـذلك كافة الـقوى السيـاسية  وحتاول
قـيـادة حركـة حـمـاس الـتنـصل والـتـهرب
من هـذه الــتـوافـقــات وخـصـوصــا فـيـمـا
يـتصل باالنتـخابات عـلى التوالي وليس
وعـلــيــنـا جــمــيـعــاً أن نــفـوت بــالــتـزامـن
الـــفـــرصــة عـــلى االحـــتالل ومـــشـــاريــعه
الـتـخريـبـيـة بـالعـمل عـلى تـوفـير اإلرادة
ـوقف الـســيـاسـيــة وااللـتـزام فـي إطـار ا
نـاكفـات الفـارغة ـوحد واالبـتعـاد عن ا ا
ولـغة الـتخوين والـتشـويه التي يراد من
خاللـهـا نـقل أزمـات داخلـيـة وتـنـظـيـمـية
لــدى حــمــاس لــتــنــعـــكس عــلى الــوضع
الـفـلـسـطـيـني كـكل .إن الـتـحـرك من أجل
ـصـاحلــة وإنـهـاء االنـقــسـام لم يـرتـبط ا
بـــأيـــة أجــنـــدات وال عالقـــة له بـــنـــتــائج
االنـــتــخــابــات األمــريــكـــيــة ولم يــتــوقف
احلــوار أصـالً حــتى يـــتم خـــوض جــدل
عـــقــيم وحــمـالت تــشــويــهـــيــة ال تــخــدم
ـصلحة الوطنية بأي شكل من األشكال ا
صاحلة ضي في ا  وبـالنسبة لنا فان ا
الـوطــنـيــة خـيـار اســتـراتــيـجـي ووحـيـد
ولـيس من ب خيـارات اخرى وال عودة
ـربع االنقسام  وسـنستمـر في جهودنا
لـلوصـول لـلمـصـاحلة وانـهـاء االنقـسام
ــكـن إلجنــاحــهــا وســـنــبــذل كـل جــهــد 

وتذليل كل العقبات أمامها.
ـصـريـة في { هل تـتـوقــعـون جنـاح اجلـهـود ا
صـاحلة الفلسـطينية خـاصة بعد لقاء حتقيق ا

قوى حماس وفتح بالقاهرة ?
ـصرية - لـقد أكدنـا دائمـاً على الرعـاية ا
صاحلة الوطنية الفلسطينية حلوارات ا
ــصــريــة جــهـود  فـقــد بــذلت الــقــيـادة ا
ومـساعي جبارة ووفرت مناخات متميزة
حلـوارات القوى الفلسطينية في القاهرة
 ومـا زلـنـا نــؤكـد عـلى ضـرورة أن تـقـوم
مـصــر لــيس بـدور الــراعي لــلــمـصــاحلـة
وضـمــان تــنــفـيــذ االتــفــاق فـحــسب  بل
وتـوفـيــر الـضــمـانــة لـلـتــنـفــيـذ من خالل
اســـتــمـــرار الـــرعــايـــة له  والـــضــمـــانــة
الـوحيدة لتنـفيذ االتفاق تـتمثل بضرورة
وضع آلـيــات صــحـيــحـة تــشـكل أســاسـا
ـصـاحلة لالنـطالق نـحـو تـطبـيق بـنـود ا
وضــــرورة االبـــــتـــــعــــاد عـن ثــــقـــــافــــة »
احملـاصـصـة  »بـاعـتـبـارهـا قـضـيـة تـهدد
بـنـيـة الــنـظـام الـســيـاسي الـفـلــسـطـيـني
وتـــعــــزيـــز الـــتــــوافق الـــوطــــني إلجـــراء
االنتخابات العامة كمدخل حقيقي إلنهاء
كـــافـــة إفــرازات وتـــأثـــيــرات االنـــقـــســام
ؤسسات الوطنية ب شطري وتـوحيد ا
ـصري أسـاسي ومحوري الـوطن.الدور ا
ونـحـن نـراهن عــلى حـرص ومــسـؤولــيـة
صاحلة وطي صري الجنـاز ا اإلخـوة ا
صـفحة االنقـسام وقطع الـطريق على أية
جـغـرافــيـات ســيـاسـيــة حتـاول الــتـلـطي
ــلـف الــفـلــســطــيــني واالجتــار بــاسم بـا
ـآربـهـا الـقـضـيـة الـفــلـسـطـيـنـيــة خـدمـة 
اخلاصة وعالقاتها الدولية واإلقليمية .
{ هل تـتوقـع أن تسـعى تـركـيـا إلفـشـال الدور
ـاضــيـة شـهـدت ــصـري خـاصـة أن الــفـتـرة ا ا

زيارات لوفد حماس إلى تركيا ?
- كـنـا أول من رحب باحلـوارات اجلـارية
بـ حــركـتي فـتـح وحـمـاس في تــركـيـا 
وتـأكيد دعمنـا لهذا احلوار الـذي نعتبره
تـرجمة عـمليـة خملرجـات اجتمـاع األمناء
الـعـامـون برئـاسـة األخ الـرئـيس مـحـمود
عباس  »أبو مازن   »وهذا احلوار الذي
يـجري بـإرادة وطـنيـة خـالصـة ودون أية
وسـاطــة من أحــد  والـتي نــعـتــقـد أنــهـا
ســتـــكــون أحــد أســبــاب الــنــجــاح لــهــذا

احلـــوار.وان احلـــوار في تـــركـــيــا أو أي
مـكــان آخـر ال يــعـني الـتــراجع عن الـدور
ـصــري الــذي أســهم بــشــكل كــبــيـر في ا
إدارة احلـوارات الــوطــنـيــة بـ حــمـاس
وفــتح وكـذلـك احلـوار الــوطــني الــشـامل
ـشـاركة كـافـة الـقوى والـفـصـائل .ندرك
عالقـة حركة حمـاس القويـة مع احلكومة
الـــتــركــيـــة وهم جــزء من حـــركــة دولــيــة
واحــدة هي الــتــنـظــيم الــدولي لـإلخـوان
ـسلـم  ونـؤكـد على ضـرورة حيـادية ا
أي طــــرف وعـــــدم تــــدخــــلـه في الــــشــــأن
الـداخلي الفلسطيـني للحفاظ على القرار
ـســتــقل  مع الــوطــني الــفــلــســطــيـنـي ا
تـرحـيـبـنـا بـحـرص أي طـرف عـلى إنـهـاء
االنــقــســام وإعــادة الــلــحــمــة لــلــســاحــة

الفلسطينية .
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{ مــا هي أبــعـــاد الــدور اإليــراني بـــالــنــســبــة
لــلـقــضــيـة الــفــلـســطــيــنـيــة وهل تــســعى إيـران
السـتخـدام بعض الـفـصائل كـاجلـهاد وحـماس

لتحقيق أجندتها اخلاصة?
- مــنــذ بــدأنــا االتــصـــاالت مع الــقــيــادة
اإليـــرانــــيـــة لم يـــكن فـي ذهـــنـــنـــا أو في
حتـركـنـا الـسـيـاسي والـدبـلـومـاسي الـرد
عــلى هــذا الــطــرف أو ذاك  وأســاس أي
عالقـة نقيمـها يكون عـلى قاعدة االحترام
ـشـتـركـة  فـنـحن ـصـالح ا ـتـبـادل  وا ا
دولـة ال تــبـحث عن مــصـالح أو مالذ آمن
هـــنـــا أو هــنـــاك  وعالقـــتـــنـــا مع إيــران
ضــرورة مــلـــحــة فـي ضــوء الـــتــطــورات
الـدولية واإلقـليـمية.وعالقـتنـا مع اي بلد
ـقـدار قــربـهــا أو بـعـدهــا عن الـقــضـيـة
الـفـلـسـطـيـنـية  وعـالقتـنـا مع إيـران هي
عالقـة سياسية مـتكافئة أسـوة بعالقاتنا
الـدولـيـة واإلقـلـيـمــيـة .لـقـد عـبـرنـا مـراراً
وحـتى في زيارتنا لطهران عن حتفظاتنا
ـباشـرة مع تـنظـيـمات لـعالقـات طهـران ا
بـعينـها وعن الدعم اإليـراني حتت يافطة
ي  »ونــحن نـطـمح  »يــوم الـقـدس الــعـا
لـنضوج العالقـات الفلسـطينيـة اإليرانية
رسـمــيــاً ومن خالل الــبــوابـة الــرســمــيـة
ـنـظمـة الـتحـرير ـمثـلة  الـفلـسطـيـنيـة ا
الـفلسطيـنية بعـيداً عن أية أجندات وعن
سـيـاسـة احملـاور الـتي تـضـر بـقـضـيـتـنـا

الوطنية ومكانتها .
{ بـعـد قـيام اإلمـارات ودول خـلـيـجيـة بـتـطـبيع
عالقاتهـا مع إسرائيل  هل تـتوقعـون أن تتخذ

قبلة ? رحلة ا اثال في ا السعودية موقفاَ 
- عــدم إدانـــة اإلمــارات عــلـى مــا أقــدمت
عـلــيـه من تــوقــيع اتــفــاق تـطــبــيــعي مع
إسـرائـيل يـعـني عـمـلـيـاً تـرسـيخ سـابـقـة
وسـيـاسـة جديـدة في اجلـامـعـة الـعـربـية
تـشرع ألي طـرف عربي إقـامة عالقات مع
ـبـادرة الـسالم إسـرائـيـل  وهـذا جتـاوز 
ـلك الــسـعـودي الـعـربــيـة الــتي قـدمـهــا ا
الـراحل عبـد الله وأقرتـها الـقمـة العـربية
في بــيــروت بـــإجــمــاع عــربـي في الــعــام
 ? 2002ونــــحن نــــعـــبــــر عن رفـــضــــنـــا
وإدانـتنـا للـعالقات الـتـطبـيعـية مع كـيان
االحــتـالل والـــتي قـــامت بـــهـــا اإلمــارات
والـبـحـرين والـسـودان فـإنـنا نـخـشى من
ـسـتـنقع هـرولـة أنظـمـة أخـرى إلى هذا ا
إلرضــاء اإلدارة األمـريــكــيــة وســيــاسـات
تـرامب االبــتـزازيــة حـيث أعـلـن أكـثـر من

مـرة وجود دول عـربـية جـاهزة لـلـتطـبيع
وإنــشـاء عالقــات رســمــيــة مع إســرائـيل
.قــــبل أيــــام صــــرح وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
الـســعـودي حــول مــسـألــة الـتــطــبـيع مع
إسـرائيل وأن السعودية جاهزة للتطبيع
مع إســرائــيل بـــشــرط حتــقــيق األهــداف
الـوطـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة وإقـامـة الـدولـة
سـتقلة وهذا موقف نثمنه الـفلسطينية ا
ونـراهن علـيه ونؤكد عـلى ضرورة حتمل
ـســؤولـيـاتــهـا في الـقـيــادة الـســعـوديــة 
ـنـطقـة العـربـية وعـدم اإلقدام اخلـليج وا
عـلى ما أقـدمت علـيه اإلمارات والـبحرين
وغـــيــرهـــمـــا ألن لــلـــمــوقـف الــســـعــودي
وقـعها الـسياسي تـداعيات كـبيرة نـظراً 

في العالم االسالمي واإلقليمي .
{ في الـــنـــهـــايـــة مـــا هي احـــتـــمـــاالت انــدالع
انــــتـــفــــاضـــة جــــديــــدة إذا اســـتــــمــــر اخملـــطط
اإلسرائيلي في تهويد األراضي الفلسطينية ?
- الـشعب الفـلسطـيني وحـركته الوطـنية
مـصمم عـلى حتـقيق احلـرية واالسـتقالل
الـناجز في ظل دولـة فلسـطينـية مسـتقلة
وعـــاصــمــتــهــا الــقــدس  وهــذا الــشــعب
ـــنــاضل مـــســتـــعــد دائـــمــاً لـــلــنـــضــال ا
والـتــضـحـيــة من أجل حتـقــيق مـشـروعه
الـوطني  وقد أبدع شعبنا دائماً خيارته
وطـــرق وأســالــيـب نــضــاله عـــبــر عــقــود
طـويلة من النضـال الوطني  وان تغليب
شـكل رئـيـسي لـلـنـضـال في مـرحـلـة ما ال
يـعـني إسـقـاط أشـكـال الـنـضـال األخـرى
ونــحن مع الــتــوافق الــوطــني وتــوحــيـد
ـوقف الفلسطيني إزاء الشكل الرئيسي ا
لـــلـــنــــضـــال وقـــد أجـــمـــعـت كل الـــقـــوى
قاومة الشعبية الـفلسطينية على خيار ا
وعـلى  االشتباك الـسياسي مع االحتالل
واح مـخـرجـات مـؤتـمـر االمـنـاء الـعـامـ
بـرئــاسـة الــرئــيس مـحــمــود عـبــاس هـو
تـشـكــيل قـيــادة وطـنـيــة مـوحـدة لــقـيـادة
ـقـاومة الـشـعـبـيـة واجلهـود مـتـواصـلة ا
لـتــحــقــيق ذلك .نــحن في مــرحــلــة حتـرر
وطــنـي تــتــداخل فــيــهــا مــهــام الــتــحــرر
الـوطـني ومـواجهـة الـتـنـاقض الـرئـيسي
ـتمـثل في االحـتالل اإلسرائـيلي ومـهام ا
الـتحرر االجتـماعي واالقتصـادي والبناء
ــــؤســــســــات الــــدولــــة ــــقــــراطـي  الــــد
الـفـلسـطـيـنـيـة  ونحـن على ثـقـة مـطـلـقة
بـخـيــارات شـعـبـنــا وقـيـادته الــوطـنـيـة 
ـقـاومة وشـعـبـنـا سـيـواصل الـنـضـال وا
حـتى إنهـاء هذا االحتالل  –آخـر احتالل
في الـعالم  –ونـحن مـتمـسـكون بـقرارات
الـشرعـية الـدوليـة ذات الـصلـة بالـقضـية
الـفلسطـينية  ونـعمل على تشـكيل قيادة
وطــنـيــة مــوحـدة لــلـمــقـاومــة الـشــعـبــيـة
ـشاركة اجلـميع وهـذا ما قرره اجـتماع
األمــنــاء الــعــامــون لـلــفــصــائل بــرئــاسـة
الـرئيس ضمن القرارات التي صدرت عن
هـذا االجـتــمـاع احملـوري والـهـام .مـا دام
هــنــاك احــتالل واســتــيــطــان وإجـراءات
لـلمحتل على األرض الفلـسطيني سيبقى
شـعـبـنا مـقـاومـاً لـهـذا االحـتالل ورافـضاً
ـارس حـقه الـطـبـيـعي لـهـذا االحـتالل و
في الـتـصـدي لالحتالل ومـقـاومـته ودحر
مـــشـــروعه االســتـــعـــمــاري الـــســـرطــاني
ــــدعـــوم مـن مــــعـــســــكـــر الـــتــــوســــعي ا

توحشة . االمبريالية ا

لـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــادهـم ..انـه اعـــــــــــــادة
قيتة  للدكتاتــــــــــــــورية ا
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ال يـختلف اثنان عـلى خطورة الفوضى
االعـالمـيــة في الـعــراق وعـلى خــطـورة
اجلــرائم االلــكــتـرونــيــة بـكل انــواعــهـا
ودوافـعـها وعـلى اهمـية تـشريع قـانون
لـتـنـظـيم الـفضـاء االلـكـتـروني وتـنـظيم
عـلـوماتي الـتـعـاطي مع هذا الـفـضـاء ا
اخلـطـير وبال شـك نحن نـحـتاج قـانون
نــاضج لـتـنـظـيـم احلـريـات وهـذا اليـتم
بـفــرض وجـهـات نـظـر الـنـواب وبـعض
الـسيـاسي وحتـويلهـا الى تشريع من
خـالل تـمـريــره في مـجـلـس الـنـواب بل
ــدني بــاشـــراك مــنــظــمــات اجملـــتــمع ا
ـهنيـة ورجال الـقانون في والـنقـابات ا
صــيــاغــة هــكـذا قــانــون ســيــمس قـادة
الـراي والفكر وسيـكون له اثر كبير في
صــنـاعـة الــراي الـعــام في الـعـراق  كي
يـعبـر عن ارادة الشـعب الشـعب ونخبه
ــزاج قـوى الــوطــنــيــة   ال ان يــكــتـب 
ـان لذلك سـيـاسـيـة مـهيـمـنـة عـلى الـبـر
يـــجب ان تــضـع الــكـــتل الــســـيــاســـيــة
ويـضـع الـنـواب مـصـلـحـة الـشـعب اوال
قـــبل تـــشـــريع هـــذا الـــقـــانــون. وعـــلى
اجلـمـيع ان يـعـمـل بقـوة لـلـحـفـاظ عـلى
اهـم مـــــــكــــــــتـــــــسـب عـــــــراقـي فـي زمن
ـعـيب عـلـيـنا ان ـوقـراطـيـة فـمن ا الـد
نــسـاهم بـقـتل اهـم اجنـاز حـصل عـلـيه
الــعــراقــيــون بــعــد  2003وهــو حــريــة

التعبير
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قـانون يثيـر الريبة والـرهبة ..وجاء في
تــوقـيت مـقــصـود والـعـراق مــقـبل عـلى
انــتـــخــابــات مــبـــكــرة حتــرص الــقــوى
الـسـيـاسـية عـلى احـكـام قـبضـتـهـا على
مـقـالـيـد األمـور...  و يـبـدو ان الـقـانـون
مـــحــاولـــة  مــدروســة  لـــلــتـــخــلص من
مـضـايـقـة هـذه الـقـوى واحـراجـهـا امام
الــــرأي الـــعـــام.. وال شـك ان الـــفـــضـــاء
االلــكــتــروني كـان الــوســيــلـة الــفــاعــلـة
لــتـنـظـيم وحتــريك احـتـجــاج جـمـاهـيـر
الـشعب في اكـبر ثـورة احتـجاجـية ضد
قـوى الفـساد بـالعـراق.. وهذه الـقوى ال
تـــريــد ان تـــفــلت مـن يــدهـــا الــســـلــطــة
ـكاسب لـلـمحـافـظة عـلى مـا جنـته من ا
من نـاحـيـة ومن نـاحيـة اخـرى تـعلم ان
ابـتعـادها عن السـلطة يـعني مالحقـتها
قـضائـيا وشعـبيا ومـحاسـبتهـا على ما
ارتـكبته من جرائم منذ ٢٠٠٣.. القانون
واطن من  اتـخـذ غـطاء احلـرص عـلى ا
االبــتـزاز والــتـعــدي  لــيـســوق عـلى انه
مـنـجـز  وخـدمـة اجـتـمـاعـيـة ولـكـنه  ذو
نـوايا خبيثة غايتها االجهاز على ثورة
تـــشـــرين الى االبـــد.. و تـــفـــريغ  فـــقــرة
احلـريـات الـدسـتـوريـة من مـحـتـواها ..
انـا ضد تشريع هـكذا قوان فـضفاضة
تــتـيح لـلــسـلــطـة  اسـتــخـدامه وفق  مـا
ثقف واالعالمي و تـشتهي ألسكات ا
الـسـاعـ الى كـشـف احلـقـيـقـة.. واقول
اخـيرا : ان الشعب العراقي  بات واعيا
ـــثل هــذه األالعــيب فـال شيء يــنــطــلي

ـشـاكل ...لكـي يذهـبوا لـلـبحث عن من ا
قـــوانــ تــزيـــد الــطــ بـــلــة ...قــانــون
ــعــلــومــاتــيــة في صــيــاغــته اجلــرائم ا
احلـالـيـة في لـبس وتغـبـيش وعـقـوبات
واطن في حـرية غـاشـمة وتـغمـط حق ا
الـتـعـبيـر حـيث كـرست مـنظـمـة هـيومن
راتـيش قوان حلـماية حـقوق االنسان
ختلف شعوب العالم وتقف اخلـاصة 
الـى جــــــانـب الــــــضــــــحــــــايـــــــا ومــــــنع
الـتـمـييـز...وكـفلت احلـقـوق الـسيـاسـية
وحـماية االفراد من الـتعامل الألنساني
اثـــنــاء احلـــروب وتــقــد اجلـــنــاة الى
الـــــــعــــــدالـــــــة.ان قـــــــانــــــون اجلـــــــرائم
علوماتيةالعراقي في صيغته احلالية ا
فــيه انـتـهــاكـات لـلـمــعـايـيــر االسـاسـيـة
عـايير الجـراءات التـقاضي الـسلـميـةوا
الــقـانــونـيــة وانـتــهــاكـات في احلق في
الــتـعــبـيــر وتـكــبـيل الــصـحــافـة ونــشـر
ــعـلـومــات االلـكــتـرونـيــة بـاســتـخـدام ا
احلـواسـيب عبـر الـتواصل االجـتـماعي
ـكفول بالدستور وفق وحـرية التعبير ا
ـــادة ٣٨ ...ويــبــدو ان قــانــون جــرائم ا
ــقـتــرح يـنـتــهك احـكـام ــعـلـومــاتـيـة ا ا
دنية الـعهد الدولي اخلاص باحلقوق ا
والـسياسـية والدستـور اللذين يـحميان
ــان حــريـــة الــتــعــبــيــر نـــامل من الــبــر
الــعــراقي ارجــاء  مــا هــو مــاض عــلــيه
وتـاجيل مناقشـته ...الن الشعب يحتاج
مـناقشـة االمور االهم في تنـظيم  عيشه
بــكـرامـة وتــأمـ اخلـبــز لـلـجــمـيع قـبل
تكبيل االفواه وفرض عقوبات صارمة

عباس لطيف 
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عـــلــيه بــعـــد جتــربــة مـــريــرة مع رمــوز
ا يقرب من عقد من الزمن. الفساد 
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ـعـلــومـاتـيـة هـو عـودة قــانـون جـرائم ا
حلــكم الـنـظــام الـصـدامي وهــو خـطـيـر
لــلـغــايـة وتــكـريس لــلـعــبـوديـة واإلذالل
ودكـــتــاتـــوريــة اجلـــمــاعـــة وســلـــطــات
ـهـيـمنـة ويـجب عدم األحـزاب الـنـافذة ا
تـمريره مـهما كـان الثمن النـه سيقوض
قراطية والتعددية وحرية دعامات الد
الـتـعبـير الـتي نشـعـر انهـا حق طبـيعي
القـانون لـنـا ولن نتـنازل عـنـها مـطلـقـا 
ـثل هـسـتيـريـا سيـاسـيـة مقـرفـة وهو
مـكــرس حلـمـايـة الـسـلـطـة َ من الـشـعب
ـفـروض ان تـشرع الـقـوان الـذي من ا
ألجــله لـكي يــعـيش قــويـا عــزيـزا قـادرا
عـلى ضمان مصاحله ولـكن السياسي
يــذهـبــون بـأجتــاه صـادم غــيـر مــقـبـول
محاول حماية مكاسبهم اخلاصة
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ــاذا االن يـطــفـو عــلى الــسـطح قــانـون
ـعـلــومـاتـيــة ونـحن نـغص في جــرائم ا
الـية و ـشاكل واالخـتـناقـات ا خـضم  ا
الــشـعب في صــراع مع احلـيـاة اومـوت
جـوعا فهـو يعني من االزمات احلـياتية
واجملـتمـعيـة واالقتصـادية ...وكـثير من
ان لـتنـظيم الـقوانـ مـعطـلة امـام البـر
حـياته وحتتاج الى تشريع منها قانون
احملـكـمـة االحتاديـة ...وصـراع االضداد
ـوازنـة عــلى االنـتـخــابـات الـقــادمـة و ا
ـالـية لـسنـة٢٠٢١ ترى هل خـلى البـلد ا
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إذا كانت بـجانبك أو أمـامك اآلن فتاة أو امـرأة وقلت لهـا بقصـد او بغيـر قصد:
انتِ لـست جـميـلة.. ونـظرت الى مـالمح وجهـها سـتشـاهد بـعـينك كـيف ستـتغـير

وكأنك وجهّت لها اإلهانة أو السب ! .
هذا الشـعور طـبيعي فـمعـروف أن النسـاء يشـعرن براحـة نفـسية عـندمـا يأسرن
رأة ومـشاعـرها اذا سـمعت منك العـيون والقـلوب .. وتـستـطيع أن تـمتلك قـلب ا

كالماً عذباً  لذلك جميع النساء يكثرن االهتمام بجمالهن .
يـقـولـون: اجلـمـال جـمـال الـروح .. و هـذه مـقــولـة مـشـهـورة لـكن ال يـفـضـلـهـا أو
يطبّـقها اجلميع كـثير من الناس يبـحثون عن جمال الوجه.. فـالرجل مثالً يبهره

رأة بسطوة جمالها . ويسحره الوجه اجلميل بل احياناً تسيطر عليه ا
ظهر أكـثر من أي شيء .. فالرجل لو أراد الزواج أعتـقد أنه يسطو علـينا حب ا
أول صـفة يـتـمنـاها في الـبنت أن تـكـون جمـيلـة  ومن هنـا جـاء اإلهتـمام الـكبـير
عروفة نوال السعداوي أن "عدد للمـرأة بشكلها منذ طـفولتها.. وذكرت الكاتبـة ا
ـهـتــمـات بـعـقـولـهـن قـلـيالت جـداً وهي ظـاهــرة مـوجـودة في اجملـتـمع الــفـتـيـات ا
الـعربـي".. وهذا نـاجت عن تـفـكـيـر سـطحـي ألنهـا تـلـقت تـربـيـة جتعـلـهـا سـطـحـية

التفكير منذ الطفولة .
رأة عنـدما كانت طفلـة تعيش ب احـضان العائـلة تربت ونشـأت على فكرة أن ا
يـكـفي لـها أن يـكـون شـكلـهـا جـيد فـهـذه ثـروتهـا من أجل الـزواج والـزوج وهذه

نهاية طموحها .
رأة العصريـة اختلفت فـهي تتعدى رغبـة الزواج أو احلصول على زوج طمـوح ا
وأخذت بـالتوسع اكـثر فـأكثر... لـكن الغـريب في األمر أنك لـو أخبرتـها بـأنها ال
تعجبك أو ينقصها اجلمال ايضاً ستغضب منك رغم وعيها وانفتاح عقلها !. 
ـرأة الرجـعيـة أو العـصرية إذن ليس هـنالك إخـتالف ب ا
في اهتـمامها بجمالها أو ميولها .. ألن ذلك نتيجة حتمية
ـرأة مـخلـوق جـميل ألسـبـاب مـجتـمـعيـة ونـفـسيـة وألن ا
بكل األحـوال يعجبها اجلـمال ويعجبهـا أن تكون جميلة

بع اآلخر . 
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ما اثار انـتباهي كلمات صـديق كتبها كمنـشور على الفيسـبوك انها تنطق باأللم
واحلسـرة من سلـوك سائـد عنـدنا يـدلل على انـنا لم نـكتفِ بـان نكـون عالـة على
ابتكـارات العالم لغلبة اجلـهل وجمود العقلية بل يـساء استخدام تلك االبداعات
ـروءة لم يـعد لـالمة من كـيـان قـيمي ـروءة ومـتى فقـدت ا بـرقـاعـة تقـضي عـلى ا
تفـاخر به ألنه هو االخر لن يكون اال واجـهة تخفي مضامـ الفعل اخملالف لها

عتقدات. زايدات وان حتط بسوء السلوك ا فال ينبغي ان تركب القيم با
حـيـنـمـا تـتـكـلم مع انـسـان عـلى احـدى وسـائل الـتـواصل الـعـديـدة الـتي وفـرتـها
ـدنـية; فـانت تـتـحدث حـديـثا خـاصـا هـو سر بـيـنك وب مـن تتـحـدث معه ومن ا
قـيـمنـا ان احلـديث مـهـما كـان فـهـو من االمـور اخلاصـة فال يـجـوز تسـريـبـها او
وافـقة محـدثك هذه القـيم وغيرهـا تتـدهور فيـما يبـدو مع تعاظم تسجـيلهـا اال 
كفاءة وفـاعليـة منظـومة تنـمية الـتخلف فـتتفـاجأ ان محدثـك قد صور الكالم او
ا ان ـسألـة عاديـة وهي ر انه سجل حـديثـكـما عـلى النـقـال ثم نشـرها وكـان ا
بــدت بـسـيـطـة عـنـدك فـقـد تــؤذي جـانـبـا من حـيـاة من خـنـت مـجـالـسـته لم تـعـد
ـروءة وال االخالق بــصـورة عـامــة اال انـهـا تــشـيـر الى الــتـخـلف الـرجـولــة وال ا

واالنحدار احلضاري الفكري والنضج.
ال قيم وال هوية:

في وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعـي جتـد نـوعـا من الـقـردة يـقـلـد يـكـيل الـشـتـائم
ألناس هم امل هـذه االمة واضـاءتـها بـينـما يـعـظم انسـانا فـاسـدا منـحل اخللق
سـواء من مـجتـمـعنـا او مـجـتمع آخـر وبـصـيغـة تـقـليـد الـفعـل في احلالـتـ هذه
االمـور فضـحـتهـا طريـقة اسـتخـدام وسائل مـدنيـة متـعددة وعـملت هـذه النـماذج

على اظهار السلبية في جوانب استخدامها.
ان: قانون ولكن ال يلغي شرعية وجود البر

ـوضـوعـيـة ــــــــخارج عـنـد احلـديث عن الـقـوانـ والـدسـتـور البـد ان نـتـحـدث 
ـنبـثقة عـنه فاألمـر ليس سهال الشعـبويـةــــــ وما نـريد من الدسـتور والـقوان ا
الن تـنــاقض اخملــرجـات مع مــدخالت الــقـرار يــعــني هـنــالك تــنـاقـض وخـلل في

نظومة وال بد ان نقف ونعدل لضبط اخليارات. ا
احلقـيـقـة ان قـوانـ مـطـلـوبـة لـلـسيـطـرة عـلى هـذه الـظـواهـر الـسـيـئـة من ابـتزاز
واستـغالل لدواعي جـنائـيـة واخالقيـة وفسـاد; لكن هـذا في مـجتـمع يقـرر البـناء
واالصالح تبـقى الغايـة من اصدار قـانون ما وأسـئلة حـولها اهي تـتعارض مع
مـصـدر التـشريـع ومرتـكزاته? فـان كـانت تتـعـارض مع الدسـتور ومـرتـكزاته فـما
هي اهــمـيـة الـقـانـون? هل يـحــتـاج الى تـغـيـيـر مـرتـكــزات الـدسـتـور? ثم أتـغـيـيـر

مرتكزات التشريع تستحقها اهمية القانون?
ان ان يقبل بأحد خيارين ويقارن ايهما االسوأ له فالبد للبر

قراطـية التي حريـة الكلمة هي اخليـار االول حتويل مصدر شـرعيته بنـقض الد
واجهـتها الى شـرعيـة السلـطة وعلـيه يثـبت مصدر الـتشريع في
قتـضيات الظرف الدسـتور او حتويله الى دسـتور مؤقت 

فال يحصل تناقض ويعد الصياغة اناس مختصون.
اخليـار االخـر ان يـتـسع صـدر اجلمـيع لـلـكـلـمـة التي ال
اظن انــهــا أكـثــر مـن تـنــفــيس عن الــنــفس كــمــا في كل

قراطيات. الد
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ــظـاهـرات   ودوافـعّـهــا   بل نـريـد  أن  نـقـول ال نُـريـد إن نـتــطـرق الى غـايـات ا
ـتلـكه أي  أنسـان  حر وتـوجد في اي مـجتمع ظـاهرات واالحـتجـاجات حق  ا
ـقراطـيـة  واحـتـرام  الـرأي  اآلخر مـتـحـضـر  يسـيـر وفق  مـبـدأ  احلـريه والـد
صـلح االجـتماعيـ عن احلريه متى تـتوقف  فقـيل عندما وكمـا قال بعض ا
تـبـدأ  حـريـة االخـرين . ومـفـهـوم هـذا أن  عـنـدمـا أريـد  أن  أعـبـر  عن  رأيي  
يفـترض أن  أحتـرم  الرأي  اآلخر   حـتى ال أصبح  دكتـاتورا  حتى وأن  كان

على مستوى  الظلم الفردي واليتعدّى الى اجلماعة .
من شارك في اإلحـتجـاجـات  الشـعبـيـة  التي خـرجت في  الـشهـر العـاشر  من
اضي   الـتي  كانـت ظاهـراً تطـالب بتـوفيـر اخلدمـات وإصالح النـظام العـام ا
السـياسي  وتـصحـيح االخطـاء الـتي رافقت بـناء الـدولة  والـشيء  الذي يـلفت
النظـر أن  التـصدعات الـتي عانت مـنها الـدولة احلـالية  لـيست ولـيدة او نتـيجة
اخـطـاء احلـكم بـعـد 2003 أي  احلـقـبـة الـتي تـلت سـقـوط حـزب الـبـعث  بل إن
ـنحل  وألـقت اسبابه التـصدعات تـعتـبر من موروث قـد اسَسه حـزب البعث ا

فيما بعد من حَكّم  وحتمل وزّرَه   .
ال العـام  واخلاص  فهيَ تلك االحـتجاجـات الشـعبيـة  التي  لم تتـجاوز عـلى ا
ادة 38 مكفولة دستورياً حسب نص دستور جمهورية العراق سنة    2005ا

ا ال يخل بالنظام العام واآلداب . تكفل الدولة 
أوالً : - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانياً : - حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر
ثالثاً : - حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .

إال  ان اخملالـفه التي حصلت هي تمثل  احلاالت الشاذّه  التي لم يقبلوا بها من
شارك بـاألحتجاج  السـلمي  ومن شارك باالحـتجاج  السـلمي اليتحمّل    وزر
ـرافق الوطـنـية الـعامـه واخلاصـة  واليخّـل  بسّـريرته من قام بـتـخريب  بـعض ا
ـظاهرات ومبـدأ  حسن النـية الـتي يحـملـها في  قلـبه . ولكن بـعد  أن  انـتهت  ا
واالحـتـجـاج   ولـو أنهـا  لم تـنـته بـشـكل كـامل  ولـكن نـسـتـطـيع أن  نـقـول انـها
ؤثره  في يفترض على احلكومة وعلى  جميع القوى السياسية ا إنتهـت  حكماً 
ـثل لـها مـنـهج عـمل  تـعمل من  الوضع الـعـراقي   أن  تـضع خـارطة طـريق 
ـنهكّـة واإلصالح  يكـون وفق خطوات عـده أولها  . خالله إصالح  بنـية الـبلد ا
إصالح  تــشـريــعي يـتــمـثـل بـإقـرار  جــمـيـع الـقــوانـ  واخص  بــهـا الــقـوانـ
السـيادية  . مـثل قانون الـنفط والغـاز  قانون  احملـكمة االحتـادية قانون تـنظيم
االحـزاب الـسـياسـيـة  وتمـويـلـها  قـانـون ادارة الـدولة . ..  إصالح  اقـتـصادي
يتـمثل باشتراك جميع عمداء كليات  اإلدارة  واإلقتصاد  في  اجلامعات ويكون
 إجتـماعا  مركـزيا ويقـر مقررات وتعـرض على  مجـلس النواب  ومن ثم ترسل
ـتــابــعـة جــمــيع الـوزارات لــلــحـكــومــة لـلــتــنـفــيــذ . إصالح  حــكـومي ويــتــمـثـل 
ؤسـسات  وتشـكيل جلنـة من مجـلس القضـاء األعلى  مـتمثـلة بجـهاز اإلدعاء وا
الــعـام ولـه صالحـيــة تـفــتـيش  أي  دائــرة يـرتــأيـهــا   وتـبــدأ  من دائـرة أمــانـة
مــجــلـس الــوزراء  ونــزوالً الى كل الــوزارات ومــعــاجلــة  بــعض اخملــالــفــات  
ــدراء الـعـامــ والـوكالء   ومــتـابـعـة واسـتــبـدال  بـعض ا
رتـشـيّن واحالـتـهم الى احملاكم قـصـرين  وا وظـفـ  ا ا
ولـيـس تـشــكـيـل جلـان  حتــقــيـقــيـة حــتى التــسـوف  أن
ـلك حسن ن  ثـل رد اعتـبار   القـيـام بتـلك اخلطـوات 
نية ووازعا وطنيا وخرج في  اإلحتجاجات  السلمية .  

قدادي كاظم ا شوقي كر حسن  فاتن اجلراح 

نعيمة مجيد  فراس احلمداني  سلماوي  مالك ا عباس عبود
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كواليس تصوير كالم الناس

! تنمرون : هذا العنوان مسروق عينك عينك من فيلم لسمير غا سيقول ا
وانا اقـدم  مانسخته عن (الرجل الذي عطس) وهو فيلم كوميدي مصري  عرضه في
دور الـعـرض في 1 نـيـسـان عـام 1985 من إخــراج عـمـر عـبـد الـعـزيـز وتـألـيف لـيـنـ

الرملي وبطولة كل من سمير غا وليلى علوي وشهيرة وحسن مصطفى وأحمد بدير.
صـعد في الـعمـارة التي اقـيم فيـها خرجت مـني عطـسة مـؤجلة  ماعلـينـا : اتفـتح باب ا
زعزت الـكمامة الزرقاء الـتي تناسب قميصي االزرق  –دون قـصد طبعا -  بقيت البنت
وامها مـتسمرت دون حراك .. فـضلتا الهبـوط على السلم  مثلـما نفعل في حالة عطل
صعد في حالة عدم سداد الفاتورة .من سكان الطوابق االرضية والتسوية التحتانية. ا
سألني صديقي طبيب االسنان الذي صار يعالج خارج تخصصه وفق بروتوكول تلزمه
اجلـائـحة: كـيف حـالك ?  قـلت : لم اعطس مـنـذ يـوم . قـال : وهـذا مانـحـمد الـله عـليه

..كنت اظن انك سوف تتحدث عن حالة إمساك تالزمك منذ يوم !
ا تكون انت حـالة متفـرده اذا كنت التخشى  خناس كـورونا يحـكم انفاسنـا جميعـا !ر
ـسـافات (الـتـبـاعـد اجـتـمـاعي )  لـلـعيش دون او تـلـتزم احلـيـطـة واحلـذر واتـبـاع ذكـاء ا

عقبات.
 قـال لي : انــا طــبـيب امــراض مــعـديــة.. مــتى حتـاورنـي في اطـراف احلــديث ? عــنـدي

معلومات وافية عن آخر جيل مجرب من اللقاحات ..
ـاهو طـعـوم  التـزم   مـررنـا معـا بـاعالن  ضوئي هـائل بـعـمان مـفـاده :  حتـى يظـهـر ا

معلوم  –التزم بالكمامة  –وبخالفها : انت ملوم!
ـزمار عام 1977 فاروق سـلوم ... اول رئـيس حتريـر عمـلت حتت أمرته فـي مجلـتي وا
يـعيش االن في  فـيـسـتروس الـتي تـبـعد عن 120 كيـلـومـترا عـن العـاصـمـة  السـويـدية
ـسافـة مـاب سـامـراء وبغـداد ) درجـة احلرارة االن  –يـهـاتـفني- ستـوكـهولم (نـفس ا
تتـراوح ما ب واحد الى عشرين مئـوي نحن بانتظار الثلـج وفق تنبؤات التقبل اخلطأ..
هتـشوووو.. عطس الـرجل . تذكـرت تلك االغنـية التي كـتبـها هو ثم  أدتـها مي أكرم من

احلان خزعل مهدي عام 1980) عطس القنفذ : هتشوو 
ومـشــيـنـا مـثل وطـريق الــدرس طـويــــــلْ الــبـرد أتى الـبــرد أتى والـبـطـة قــالت : إمـشـوا
والقنـفذ يلهو .. أصـوافا وسراويــلْ ولبسـنا ضد البــــردْ لـلدرس فيا  للـســـعْد اجلنـــدْ
سـيصاب  بـضربة قـالت : من يتــــــعدى احلدْ فتـعجـبت األطيارْ بالـبرد وباألمـطارْ يلهــو
سافات (فاالنسان وسيـعطس : هتشوو). ثم عطس شوبنهاور فابـتكر نظرية ذكاء ا بردْ
ـدنـيـة  ولـكـنه يـخـشى ان يـؤذيه هـذا  يــسـعى لـلـتـواصل مع االخـر بـاعـتـبـار طـبـيــعـته ا
الـتـواصل وفق (آفـة الـعالقـات )وهـذا مــايـوحي بـوجـود مـعـضـله  ..شـوبـهـاور تـنـبه الى
عالقـة الـقـنافـذ بـبـعـضـهم الـبـعض  الـذكور الـى جانب االنـاث في لـيـلـة بـاردة مـطـيرة ..

نفسيا تعارف العلماء على تسميتها معضلة القنفذ .
 تـتــقـارب الــقـنــافـذ لــيـســري الـدفء  الى أجــسـادهــا  ولـكـن وخـز االبــر الـذي يــكـسـو
لي عـليها الـعودة الى العراء حتـت لسع البرد  وهـكذا كلمـا قرسه البرد اجسامـها  
هرع الى روعـة الدفء  الـذي مآله وخز االبـر  فكـلما تـقاربـا شعرا بـاالمان. البد  اذن

من مسافة ذكية .
 لـو نـقـلنـا هـذا الى االنـسـان  فأن لـسع الـبـرد تـوافق  حـالة االغـتـراب الـوجـودي الذي
ـهـد الى مثـوى الـلحـد . البـد ان يتـعض االنـسان يـعـانيـه على هـذه االرض  من قـماط  ا
بسلـوك القنافذ بطريقة بسيطة وناجحـة باخذ مسافة معتدلة من السالمة تضمن الدفء
ـكن احـتـمـالـهـا  وهي الـتـي اسـمـاهـا شـوبـنـهاور الـكـافي وفي ذات الـوقت بـدرجـة الم 

سافة السالمة .
كـتم عـطـسـته وهـو يـستـمع الـيـهـا:فـعال انت كـاتب سـيـنـاريـومـتـنبيء
مــحــتــرف  قــلـت لي :  انك ســتــقــعـــ في هــواي  مــنــذ احلــلــقــة
اخلـامـسـة .. انت الحتـبـني قـل لي حـاجـة حـلـوة. عـطس   .. من
السـمـا  زنـود الـست .كـنـافه  ..حـلـو ?!  بـكت : انت الحتـبـني !
عطس ! وهـذه شهادة ..سحبت حقيبتها السوداء وخرجت حتت

سماء باكية.

aOý UÐUÐ ËbOŽ

 vÝu  v OŽœuL×

gſb « rÝUł œuL×  œU¹«

Ê«b¹“ s1√

ــمــثل الــســوري بـدأ تــصــويــر مـشــاهــده في مــســلـسل ا
(الـكـنـدوش) تألـيف حـسـام حتـسـ بـيك وإخـراج سـمـير
.حيث يـجسـد زيدان شـخصيـة (عزمي بـيك) أحد حسـ

نبالء األحياء الدمشقية.
ÍbO{UF*« dD  …œUOŽ lýUš

ي لـلـتـجـديـد الـعربي ـعـهـد العـا ؤرخ الـعـراقي عـضـو ا ا
ية والثقافية سائل الله تعالى ان نعته االوسـاط االكاد

يسكنه فسيح جناته.
       ÍbN*« u−¼ aOA « dLŽ
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النـاقد االردني صـدر له عن دار اسـامة لـلنـشر والـتوزيع
ودار النـبالء بعمـان  كتاب بـعنوان ( في الـبالغة اجلديدة
وقـضايـا اخرى) يقع في 160 صفـحة من الـقطع الكـبير

متضمنا سبعة فصول.

—bÒB²ð Íb½«dſ
WOMſ√ qC √ WLzU

لـلـفن الـتــشـكـيـلي  بـدورته  13الذي
تــتــواصل فــعــالــيــاته مــنــذ الــســبت
ااضي ودعت الدائرة الـفنان الى ا
ـشـاركـة في الـندوة في احلـضور وا
مقر الوزارة في شارع حـيفا ببغداد.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
تقـيم دائرة الـفـنون الـعامـة ندوة عن
الـتـراث ومـراحـل الـتـجـديـد الـسـاعـة
العاشرة من صبـاح يوم غد االربعاء
ضـمن فعـالـيـات مهـرجـان الـواسطي

{ لندن  –وكاالت - تفوّقت النجمة أريانا غراندي
عـلى الــنـجـوم مــايـلي ســايـرس ودوا لـيــبـا وشـون
مينديز والفـريق الكوري (بي تي اس) وتصدّرت
قـائمـة أفـضل أغـنـيـة مـنـفـردة في إنـكـلـترا وذلك
بـأغــنـيـتــهـا (بــوسـتــونس) الـتي تــخـطّت الـ119
ملـيون مـشاهـدة عـبر قـناة أريـانـا الرسـميـة على

(يوتيوب) بعد شهر على طرحها.
ـركـز الــثـاني هـذا األسـبـوع وتـأتي في ا
بـيـلي إيـلـيش بــأغـنـيـتـهـا (ذيـر فـور اي
ــركــز الــثـــالث من نــصــيب ام) أمــا ا
أغــنـــيــة (ســويـت مــيـــلــودي) لــلـــفــريق
البريـطاني (لتل مـكس)  في ح كان
ـركـز الـرابع من نـصـيب أغـنـيـة (سي ا
نــو بــودي) لــلــويس نــيــلــســون وهـاردي
ـركز كـابـريـو.وكـانت دوا لـيـبـا صـاحـبـة ا

اخلامس في القائمة لهذا األسـبوع وذلك بأغنيتها
(لفتاتانك).

تتـعـرف الـيوم عـلى أشـخاص مـهـم يـسـاعدونك في
حتقيق أهدافك.رقم احلظ .2

qL(«

ال تـدع النـقاش يـزيد بـينك وبـ احلبـيب وتعـامل معه
بهدوء. 

Ê«eO*«

ـسـؤولـيـات تـتـوالها الـيـوم بـسـبب غـياب الـكـثـير من ا
. زميل فكن مستعداً

—u¦ «

لـديـك الـيـوم الـكـثـيـر من الـفـرص الـذهـبـيـة السـتـثـمـار
أموالك فحاول أن تستغلها.

»dIF «

لـديك الكـثيـر من األعمـال فإجنـزها لـكن كن حذرا مع
احلبيب. 

¡«“u'«

ـشاكل فـكـر قبل اتـخـاذ أي قـرار .تعـاني من بـعض ا
فإهتم بصحتك. 

”uI «

حان الوقت إلتـخاذ الـقرارات الصـعبـة وال تتردد في
شاعرك. البوح 

ÊUÞd «

شروع أحد األشخـاص يعرض عـليك اليـوم التمـويل 
ا تمنيت تنفيذه . لطا

Íb'«

تبـدو ضـائـعا الـيـوم فـأنت ال تـعرف مـاذا تـريـد . إبدأ
من جديد.

bÝô«

ال تــقــحم مــشــاكل الــعــمل في عالقــتك مع
Ë«b «

تشـعر أنك ال حتقق أي شيء من طموحاتك في عملك
احلالي. رقم احلظ .3

¡«—cF «

زيـد من احلـماس واإلقـبال عـلى الـعمل تـبدأ يـومك بـا
لتحقق ما تطمح له.

 u(«
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ــكن مــجـــمــوعـــة من الــكـــلــمـــات 
كـتـابــتـهـا افــقـيــا ورأسـيـا في ذات
الـوقـت. وهـو مــا يــظـهــر من خالل
كتـابـة مـرادفـات ومعـاني الـكـلـمات

االتية:
1- مدينة عمانية

2- من االمراض

3- عكس صادر

4- النجيع

ي الـــســـعـــودي شــارك فـي الـــنــدوة الـــعـــلـــمـــيــة االكـــاد
االلكتـرونية السابعة للمجمع العلمي العراقي التي اقيمت
امـس الـثالثــاء بـعــنــوان (مـســارات الـتــفـكــيــر الـنــاقـد مع

محتوى وسائل االعالم).

طالب الدراسـات العليا العراقي  في كلـية القانون جامعة
ــعـنــونـة الــقــاهـرة نــال شـهــادة الــدكـتــوراه عن رسـالــته ا
(أشـكـالـية الـعـالقـة بـ مجـلـس االمن واحملـكـمـة اجلـائـية

الدولية ) وبتقدير جيد جدا .

الـتـشكـيـلي االردني اطـلق مـؤتـمر الـروايـة األردنـيـة اسمه
عـلى دورته الـسـادسـة والـذي عـقـدته مـكـتـبـة احلـسـ بن
طالل في جــامـعـة الــيـرمـوك ومــديـريــة ثـقـافــة إربـد يـومي

. اضي االحد واالثن ا

الـشــخـــــــــــصــيـة االيـزيــديـــــــــــة الـعــراقـيـــــــــــة نـعـته
ـنـدائــيـة في أربــيل اثـر وفـاته جـمــعــــــــيـة الــثـقــــــــافــة ا

اضي. السبت ا

ÂuKF « d×Ð bL×  rO¼«dÐ«

اني الـسابق صدر من الوزيـر والبـر
ه كـــتـــاب (الـــعــراق إعـــداده وتـــقـــد
واستـراتيـجيات دول اجلـوار والعالم
- حـــــــوارات مع ســـــــفــــــراء الــــــدول
والـنخب الـعـراقـية 2019-2017).
ـلــتـقـى بـحــر الـعــلـوم ـوسم الــثــالث  يــتـضــمن انـشــطــة ا

للحوار).

اريانا عراندي

ÊU e « ≠ ÊULŽ
يـعــكف الـنــحـات  ثـامــر الـنـاصـري
على اجنـاز نصب لالعب مـنتـخبـنا
الــوطـنـي الـســابق ونــادي الـزوراء
الــراحل احـــمــد راضي   وعن ذلك
حتــدث  لـ(الــزمـان) قــائال (الــراحل

الــذي وعـــدوني ايــاه عــلـــمــا بــأني
اتـصـلت بـهم قبـيل تـنـفـيـذ الـنصب
فـــرحـــبـــوا بـــاالمــــر في الـــبـــدايـــة
ـــتــنــعــون عن وبـــعــدهــا اخــذوا 
االجـابـة عـنــد اتـصـالي بـهم) ,وعن
مـراحـل اجنـاز الـعــمل الـفــني  قـال
(اجنزت الـتمـثال من مـادة  البورك
( اجلـــــــــبـس ) واالن فـي مـــــــــراحل
الــــصـب  .. وســــيــــكــــون من مــــادة
الــفـايـبــر كالس قــد يـتـطــلب االمـر
شــهــر تــقـــريــبــا الجنــازه بـــشــكــله
الــنــهــائي لــيــتم تــثــبـيــته فـي احـد
ــواقـع الــريــاضــيــة في بــغــداد   ا
فالنصب فيه مواصفات فنية عالية
ستوى فـنيا وابـداعيا ). وحتدث ا
ـــكـــان الـــذي من الـــنـــاصـــري عن ا
ـفـتـرض وضع الــنـصب فـيه عـنـد ا
اجنازه قائال ( ان اجلهة الرياضية
الوحيـدة التي وافـقت على ذلك هو

احتـاد الــكــرة الـعــراقي .. حـيث 

احمـد راضي صـديق شـخصي لي
وبعـد وفاته اقـترحت عـلى عائـللته
وعــلى ابــنــتـه الــدكــتــورة  هــيـا ان
اجنـز تــمـثـاال لـلــراحل لـيـوضع في
احد االمـاكن الـرياضـية في بـغداد
وبــدأت بـتـنــفـيــذ الـعـمـل  بـاحلـجم
الطبـيعي  بعـد ان وعدني عدد من
الالعــبــ الـســابـقــ من اصــدقـاء
الراحل ان  نـتـعـاون مع بعض  في
لكن مع مصـاريف العـمل وتكـلفـته 
االسف تــنــصـل اجلــمــيع عن  هــذا
ـوقف االنسـاني والـوطـني ايـضا ا
النه يــعـد رمــزا ريـاضــيـا وطــنـيـا )
مضـيفـا ( واسفي شديـد من موقف
اود ان اذكـــره  بـــعـــد ان اتــصـــلت
بـاربعـة مـحافـظ فـي محـافـظاتـنا
العـزيزة وابدوا اسـتعـدادهم ايضا
لــلــمـشــاركـة بــهــذا الـعــمل وايــضـا
واقع الـرياضـية تثـبيـته في احـد ا
ولكن لالسف لم يكونـوا قدر الوعد

االتــصــال هـاتــفــيـا بــيــني ورئـيس
الـلـجنـة الـتـطـبـيعـيـة الحتـاد الـكرة

العراقي اياد بنيان ). 
وابـدى االخـيـر اهـتـمـامه وتـرحـابه
بــأن يــكـون فـي مـقــر احتــاد الــكـرة
شاكرا الفنان على جهوده  ودعمه
مـعـنـويا  حـيث ال تـوجـد امـكـانـية
مـالـيـة لـدى االحتـاد  بـدعـمه مـالـيا

الجل اكمال اجنازه .. 
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من جـهـة اخـرى قـال الـناصـري انه
(فــاحت ادارة نـادي الــزوراء بــشـكل
رسمي وبشكل ودي  ولكن لالسف
ايــضـا لم تــكـون هـنــاك اسـتــجـابـة
ــوقف حــقــيــقــيــة بــذلك) واصــفـا ا
(بـــــاخملـــــجـل ). من جـــــهـــــتـه رحب
الكاب شرار حـيدر بأن يتم نصب
التمثال في ملـعب نادي الكرخ بعد
اكـمال اجنـازه فـنيـا كـون ان مـلعب
الـكـرخ سمـي بأسـم الراحـل نورس

الــعــراق ( احــمــد راضي ) . نــاشـد
(الــــنـــاصــــري)  وزيــــر الــــشــــبـــاب
والريـاضـة عدنـان درجال  وايـضا
بادرة عـنيـ ان يلتـفتـوا لهـذه ا ا
والــــتــــعـــاون مــــعه الجـل االســـراع
بــنـصب  هــذا الـتــمـثـال فـي بـغـداد
بـــأســرع وقـت وهــذا هـــو جــزء من
الوفاء لـزميلـهم الذي رحل   وترك
تـاريـخـا مــشـرفـا لـلـعـراق ريـاضـيـا
وحصد القاب كثـيرة لبلدنا  وهذه
مـنــاشـدة جلـمـهــور الـعـراق الـوفي
ـشاركـة الـفـعالـة مع الـفـنان الجل ا
والــتــعــاون مــعه الكــمــال الــنــصب
ا واتـمام افـتـتاحـه في بغـداد  طـا
ـنـجـز لم تـلــتـفت احلـكـومــة لـهـذا ا

هم ..  التشكيلي النحتي ا
وسيبقى احمد راضي رمزا عراقيا
ــيـا وطـنــيـا وريـاضــيـا صـاحب عـا
الـهــدف االغـلى  لــلـعــراق في كـاس

العالم 1986.
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زار بــرنـامج (كالم الـنــاس) الـذي تـعـرضه
قـنـاة (الشـرقـيـة) الفـنـانة الـرائـدة عواطف
نـــعـــيـم في مـــنـــزلـــهـــا فـي مـــجـــمع شـــقق
الـصـاحليـة في كـرخ بـغداد بـعـد تعـرضـها
ت بـهـا لــبـعض الـوقت لــوعـكـة صـحــيـة ا
حـامال معه بـاقة ورد من القـناة لـتعافـيها

ا ألم بها .
وبــعـد ان رحـبت نــعـيم بـاســرة الـبـرنـامج
ومـــقــدمـه االعالمي عـــلي اخلــالـــدي قــالت
لـ(الزمان) (زيارة  برنامج  كالم الناس لي
في مــســكــنـي جــعـلــتــنـي أشــعــر بــالـدفء
والــســرور .. خــفــفت الــكــثــيــر من آالمي 
مـحـبـتي ألخي وصـديقي احلـمـيم األسـتاذ
ـاً الــكـر سـعـد الـبـزاز الــذي عـرفـتـة كـر
ومــخـلـصـاً ومـحـبـاً لــكل من عـمل مـعه في
كــــــافــــــة وســـــائـل األعالم أو فـي االذاعـــــة
والــتــلــفــزيــون) .وأشـارت  الـى (أن صـدى
هـذا الـبرنـامج وصل الى كـافة دول الـعالم
ولــيس في الـعـراق فـقـط).وعـنـد الـتـسـاؤل
عـن وضع الــــــفـن بــــــالـــــعــــــراق فـي هـــــذه
اجــابت نـعـيـم ( كـمـا تــعـلـمـون أن الــفـتـرة
جــائـحـة كـورونـا دمـرت حــيـاة الـبـشـر في
ـعـمـوره  جعـلـتـنا نـتـحـسر كـافـة أنـحاء ا
ـاضيـة .. كـنـا نعـيش بـحـالة عـلى األيـام ا
تــرقب وخــوف مـن هــذا الــوبــاء الــلــعـ 
ـطـر .. أن وزيــارتـكم لـنـا كــانت في يـوم 

شــاء الـــله مــطــر خــيــر وبـــركــات عــلــيــنــا
.( جميعاً

وعن كيفية تعاملها مع الوباء قالت(أعتقد
ـتـكــبـرين أن وبــاء كـورونــا جـاء لــيـعـلـم ا
حــجـمــهم احلــقـيــقي  وهـذا هــو جـزء من
غـرورين  عـرفهم جـيداً الـتـأديب لهـؤالء ا
حــجـمــهم بـ عــبـاد الـلـه رغم أن كـورونـا
سـيئة  وهي جـعلتنـا نعرف نعـمة احلياة
ـاضي  فـرضت عــلـيـنـا ونــتـحـسـر عــلى ا
لـــبس الـــكــمـــامــات والـــقـــفــازات ونـــعــمل
ـعـقـمات بـالـبـيت والـدائرة وبـالـسـيارة بـا
أيـضـاً  حيث كـل شئ لدى األنـسـان نعـمة
ــاء والــهــواء  وهـنــاك بــيت شــعـر مــثل ا
لـلشاعر الكـبير الراحل بدر شـاكر السياب
يــقــول فــيه : شــوق الــغــريـق لــلــهـواء ) ..

وسألها اخلالدي:
سرح..?  { اذاً ماذا تقول عن ا

سرح سحر وشوق - فـاجابت أم نواره (ا
.. بــدايـة عــمــلي بـاالذاعــة والـتــلـفــزيـون 
قـدمت لألخـتـبـار كـمـذيـعـة .. لـكن سـبـحان
الله تغير كل طموحي بالعمل األذاعي الى
الـتـمثـيل ..كـان ذلك في بـداية سـبـعيـنـيات

اضي . القرن ا
{ ماذا حتـب الشاي أم الـقهوة? وارى مسجل
قـد يـعمل بـنـظـام الـكـاسـيت رغم انـدثارة وانت

حتافظ عليه ماقصته ?
- أنـا أكـره القـهوة .. لـكـني أحب احتـساء

الــشـاي دائــمـاً  لـكـن زوجي أسـتــاذ عـزيـز
وأخــتي الــدكــتــورة أقـبــال يــحــبــان شـرب
الـقهـوة  كذلك بـنتي نواره طـباخـة ماهرة
فـي الـبـيت وايـضـاً أخــتي أقـبـال  أمـا عن
ـسـجل الـذي أحـتـفظ وأعـتـز فيـه  أسمع ا
مـن خالله صوت الـطـرب الـعـراقي األصيل
ألخي الـفنـان أبا عـلي حسـ نعـمة وكذلك
لـلفنان الكـبير ياس خضـر وللراحل الفنان
سـعدي احللي  ومن الـشباب أحب الطرب
األصــيل لـلــفـنــان هـيــثم يـوسـف ولـلــفـنـان
اســمــاعــيل الــفــروچي ولألســطــوره كـاظم

الساهر .
{ ومـاذا عن الـفنـان عـزيز خـيـون أين هو اآلن ?

وبناتك حدثينا عنهن?
- زوجـي ابـا نواره اآلن خـارج الـعـراق في
عـمل فني  أما بـناتي .. آيار ونـواره فهما
خـارج العراق ونواره متزوجة واحلمد لله
 والـــــدهن غــــادر عــــام 2001 لــــســــوريــــا
واألمــارات .. نــواره تـزوجـت في األمـارات
وعـندها ولد وبنت  وهي مـترجمة سريعة
بـاللـغـت اإلنـكلـيزيـة والفـرنسـية  وبـنتي
آيــار سـافــرت الى أمـريـكــا وهي مـصــمـمـة
أزيـاء عمـلت في دار األزياء كعـارضة  لكن
بــعـد أن تـدهـور عـرض األزيـاء في الـعـراق
وتــغــيــر دار األزيــاء خلـيــاطــة الــكالبــيـات
وغـيرهـا  توجـهت للـرسم ولرقص الـباليه
ـاذا هذا وهـي اآلن في بـغـداد  وال أعـرف 
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ثامر الناصري نصب احمد راضي

الباب ويستأذنن منه بالدخول .
ــنـاصب { سـمــعت مــنك بـأنــكم حــرمـتــوا من ا

بالدولة !
 - صــحـيح هــذا   مـثالً أخـتي الــدكـتـوره
ـهدي أقـبـال في زمن حـكـومـة عـادل عـبـد ا
ــنــصب مــديــر عــام  لــكن وزيــر رشــحـت 
الــثـقــافـة في ذلك الــوقت هـمــشـهـا ورفض
ــنــصب وقــام بــســحب تــســنــمـــهــا هــذا ا
ومن حق ــنــصب ..! الـــتــرشــيح من ذلـك ا
ـرأة أن تتبـوأ منصب وزيـر أو مدير عام ا

سرح وغيرها . السينما وا
¡U¹“« W{—UŽ

وكــان لـ(كالم الــنـاس) حــديث مع الـشــابـة
اجلميلة آيار عزيز خيون بالتساؤل:

{ هـل أنت من جمـاعة بـابـا أو من جمـاعة مـاما
وحدثينا عن حياتك الفنية?

- أجـابت آيار :( أنا من جماعتهما األثن
هـم عـيــوني األثــنــ ..أنــا عــارضــة أزيـاء
ورســامـة لــكن الــتـمــثـيـل يـســري بـدمي ..
دخــلت الــفن بــرقص الــبــالـيـه .. وحـاولت
الـــتــــمـــثـــيل لـــكـن والـــدي رفض وقـــال لي
الــتـمــثــيل مـتــعب ..!! وســوف يـؤثــر عـلى
دراسـتك  انا في قسم األزياء عـملت بعمر
الـ  14عـام  بـعدهـا والـدي وافق أن أكون
ــثـلـة بـشـرط أثــبـات الـوجـود  وأكـد لي
عــلــيك أن تــنــجـحــ بــاألخــتــبـار األول ..

وعكس ذلك الأقبل)!
dO³  Õd

وكـان للـبرنـامج زيارة الى مـسرح الـرشيد
بــرفـقـة الـفــنـانـة عـواطف الــتي قـالت بـألم
سـرح صـعد عـلى خـشـبته وحـسـره(هـذا ا
فـنان كبار عـراقي وعرب وحتى أجانب
..! لــكن لألسف دمــر هــذا الـصــرح الــفـني
الـكبـير الذي شـيد عام 1985 والـذي شهد

عــروضـا مــسـرحــيـة عــراقـيــة وعـربــيـة 
ـــســـرح حـــرق ودمـــر عـــنـــد أحـــتالل ا
الــعــراق من قـبل امــريــكـا  وهــنـاك
أشــخـاص مـن الـوسط الــفـني هم

ـــــســـــرح هــــذا  مـن حــــرقـــــوا ا
احملـتل لم يفجروه بأحتاللهم

للعراق ..!).
ـرح بـحـاجـة الى مــضـيـفـة (ا
جـــــهــــد دولـــــة ألجل إعــــادة
إعماره وتأهيلة كي تسترد
ـــســرح عـــافـــيـــته هـــذا ا
ــــــــــــان شــــــــــــيــــــــــــده األ
والـــفـــرنــســـيــ  واألن

الـتــغـيـيـر لـدار األزيـاء الـتي كـان صـيـتـهـا
ذائعاً في كافة دول العالم . . !

{ أنت بــــنت الــــبـــصــــرة .. واآلن ســـاكــــنـــة في
الـعاصـمة بـغـداد .. كيف تـعلـمت الـطبخ واخلـبز

بالفرن ?
- صــحــيح انـا بــصــراويـة لــكــني تــربـيت
وتــــرعـــرت في بــــغـــداد ودرست وعــــمـــلت
بـاجلانب الفني عام 1970 هـنا بالعاصمة
احلـبيبة بـغداد  تعلمت اخلـبز بالفرن في
فــتـرة احلـصـار اإلقـتــصـادي عـلى الـعـراق
طــوال 13 عـــامــا  انــا مـن مــحــبـي أكــلــة
(الــزوري  الـســمك الــصـغــيـر وأحب أكــلـة
الـسمك واتناول مركة السبزي البصراوية
الــشـهــيــرة. امـا زوجي أبــا نـواره .. فــهـو
مـدرسة بـاللـغة العـربيـة والصـوت الرخيم
وهــو فـنـان وشـاعــر في آن واحـد  جـمـيع
أعــمـاله الــفـنــيـة مــقـبــولـة وجــيـده أدواره
سرح أبن الريف تاره وتاره أخرى أبن بـا
ـديـنة  واإلثـن هـو يـجيـدهمـا بـحرفـية ا

كونه متمكناً في االداء .
اذا تخاطب زوجك ?  }

- في البيت اقول ابا نواره وفي العمل أو
أي مـكــان عـام أنـاديه أسـتـاذ عـزيـز أو أبـا
نــواره أحــتــرامــاً له كــونه زوجـي  هــنـاك
ـنـادات حـسب الـعـمـر  وحـتى أحـتـرام بـا
عالقــة بــنــاتي بـوالــدهن طــيــبـة  عــنــدمـا
يريدن  لقائه وهو بغرفته اخلاصة يطرقن

يـحتاج الى ميـزانية كبـيرة وخاصة إلعادة
أعـمـاره  لـكن لـألسف حـكـومـات مـتـعـاقـبة
حــكــمت الــبــلـد ولـم حتـرك ســاكــنــاً إلعـادة

أعماره )!
d¹d×² « VB½

واحملـطة األخـيرة لـلبرنـامج بصـحبـة نعيم
وســألــهـا كــانت زيــارة نــصب الــتــحـريــر 
اخلــالـدي عـن ذكـريــاتـهــا مع هـذا الــنـصب
اخلـالد فقالت (النصب الشامخ الذي شيده
الـفـنـان الـراحل جـواد سـلـيم رحـمـة الـله ..
يـعني الكثير للعـراقي جميعاً وليس لي 
وهـــو بــاقي بــذاكـــرتــنــا نــصـب الــشــمــوخ
ونــــصب ثـــورة 14 تــــمـــوز واآلن ســــاحـــة
الـتــحـريـر سـمـيت بــسـاحـة الـعـز والـشـرف
لـــثــوار تـــشــرين  الـــذين عـــســكـــروا هــنــا
ــطـعم الـتـركي طــيـلـة سـنـة بــالـسـاحـة وبـا

كاملة).
{ أخيراً أم نواره ماهي ابرز أمنياتك اآلن ?

تعافـ بحب العراق - حـلمي يرتـبط مع ا
 وأن يـعـيش الـعراقي بـكـرامـة وأن يبـتـعد
اخلــوف عــنـا .. وحــبي لــلـعــراق اليـوصف
.وأقــــول أن أخي أســـتــــاذ ســـعــــد الـــبـــزاز
يـعـرفـني واعـرفه من زمـن طـويل .. وشـكراً
ـن طـرق بـابي وســأل عـني  و(الـشــرقـيـة)
الـيوم كـانت ضيـفاً عـزيزاً في بـيتي كـونها

حتمل أسم أخي البزاز.
فـريق عمل البـرنامج  لهـذه احللقة ضم في
مـخـرج الـتـقـد واألعـداد : عـلي اخلـالـدي 
مـــــيــــدانـي ومــــديـــــر تــــصـــــويــــر : عـــــمــــر
ـتابعة ا التـصوير : سرمـد بليبل اجلـابري
ــونـتـاج ا اإلعالمــيـة : ســعـدون اجلــابـري 

والتنفيذ : حسام الدين محمود.
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رأس كاهن رعية سيدة الوردية في كفرشيما اخلوري
ـناسـبـة الـذكرى الـسـادسة شـربل ديب قـداسـاً إلهـيـا 
لـرحيل الشـحرورة صباح كـما جرت الـعادة كل سنة
بـكـنــيـسـة سـيـدة الـورديـة األثـريـة في حـضـور أفـراد

عائلتها ومحبيها وأصدقائها.
وركـزت العظـة على مسيـرة الشحرورة )الـتي إمتلكت
صـوتـا طربـيـاً وجـبلـيـاً فريـداً وكـانت صاحـبـة أطول

يزة باإلبداع.  أوف 
ـغنـ اللـبنـانيـ والعرب كـما كـانت من ب أوائل ا
بـيا ـية ومـنهـا األو سـارح العـا الـذين وقـفوا عـلى ا
في بــاريس قـاعـة الـكـارنـيـغـي في مـديـنـة نـيـويـورك
ـلـكـيـة في لـنـدن ودار األوبـرا في قـاعـة ألـبـرت هـول ا
ـهــرجـانـات ســيـدني كــمـا شــاركت في الـكــثـيــر من ا

اللبنانية ومنها بعلبك جبيل بيت الدين واألرز(.
وتــعـتــبـر صـبــاح صـاحــبـة اكــبـر إرثــاً فـني خــلـدهـا
كــأسـطـورة بـعـدمــا مألت احلـيـاة بـصــخب أغـانـيـهـا
وأعـمالهـا وتبقى ذكرى جـميلة من خالل أعـمالها اذ
تـركـت أكثـر من  87فـيـلـمـاً سـيـنـمـائـياً  3500أغـنـيـة

و 27مسرحية لبنانية.
ــطــرب جــو رعــد اغــنــيــته من جـــهــة اخــرى أصــدر ا

اجلـديدة (فـاطمـة) التي صـورها على طـريقـة الفـيديو
كــلـيب وذلك عـلـى قـنـاته عــلى يـوتـيــوب.األغـنـيـة من
أحلـان جـو نـفسه كـلـمـات فراس سـعـد الـدين توزيع
واسـتـوديـو عـامر مـنـصـور أمّـا الكـلـيب حـمل تـوقيع
اخملــرج أوجــيــني مــخـايـل وإشـراف خــالــد نــحــيـلي
وتـــضــمن الـــكــلـــيب مـــؤثّــرين مـن مــواقع الـــتــواصل
االجـتــمـاعي.و كـان رعـد صـور اغـنــيـته قـبل سـنـة في
لـبـنان اال ان األحـداث التـي مر بـها لـبـنان وفـايروس

كورونا ادت لتأجيل طرحها.
صـري سعد الـصغـير اغـنيته طـرب ا الى ذلـك طرح ا
اجلـديـدة (مـلوك أفـريـقيـا) عـلى يـوتيـوب وهي هـدية
ـصـري بــعـد فــوزه عـلى نـادي مــنه لـلــنـادي األهـلـي ا
الــزمـالك بــدوري أبـطـال أفــريـقــيـا وهي من كــلـمـات
ــنـعـم وتـوزيع إسالم خــلــيل وأحلــان مــحـمــد عــبــد ا

شيبسي وميدو مزيكا.
ويـقول مطلعها (األهلي جامد ده فريق جبار شايف
الي ترقـيص تهديف األهلي سـامع اجلـماهير بـا
ده مـخيف بنحبه بـرش برش ده تاريخ وكيان اسمه
األهــلي يـا جـدعـان األهـلي هــو الـعـمـر األهـلي واكل
ـا األهـلي بـيـلـعب الدنـيـا بـتـحـلـو ارقص كده اجلـو 

كده كده كده).
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{ القـاهـرة (أ ف ب) - اعتـقلت
ــصــريــة اإلثــنـ الــســلــطـات ا
مـــصــــوّراً اللــــتــــقـــاطـه صـــوراً
لـراقـصـة تـرتـدي زيّـاً فـرعـونـيـاً
خالل جــلــســة تــصــويــر جــرت
ــاضـي عـنــد ســفح األســبـوع ا
أهـــــرامـــــات ســــقـــــارة شـــــرقي
الـــقــاهـــرة بـــحـــسـب مـــا أفــاد

مصدر أمني.
ــصــدر (ألــقي الــقــبض وقــال ا
عـــــلـــــــى مـــــصــــوّر جـــــلــــســــة
الـتـصويـر اخلـاصـة بالـراقـصة
ــنــطــقـة ســلــمى الــشــيــمي بــا
األثـرية وقـد أحـيل إلى الـنيـابة

العامة).
والـشـيـمي الـتي تـقـدّم نـفـسـهـا
ـــتـــابـــعــيـــهـــا عـــلى تـــطــبـــيق

fatihabdulsalam@hotmail.com

ضي عـلى الربـيع العـربي. عنوان هذا عـقد من الـزمن 
كبـير شعّ من تـونس أوّل مرّة أوقدته عـلبـة كبـريت البائع

قهور بوعزيزي.  اجلائل ا
لو كان يـدري الرئيـس الراحل زين العـابدين بن علي أنّ
عود ثـقاب واحد في بـلدة بعـيدة عن قـصره تسـتطيع أن
حترق كرسيه لصنع كشكاً من ذهب ومرصعاً بالياقوت
وأهداه الى بوعزيزي لكي ال يتـبخر حكمه في ثالثة أيام

حاسمة.
لم يـــكن مـــصـــطــلـح الــربـــيع الـــعـــربي مـــوجــوداً بل انّ
ي ال يـحتفظ بـأكثـر من عنوان القـاموس السـياسي الـعا
ـقــمـوعــة في الـعـام ربــيع بـراغ تــلك احلـركــة احملـدودة ا

.1968
ال أحـد يـعـرف مَن الـذي أطـلق مـصـطـلح الـربيـع العـربي
أوّل مرّة هل هو سـياسي أم اعالمي أم وردَ عرضاً في
تـعـلـيق تــلـفـزيـوني أم ربّــمـا مـرّ صـدفــة في سـطـور هـذه
الزاوية. لكن كـلمة الربيع فـقدت معناهـا اجلميل ونسائم
إيحـاءاتـها حتت الـقذائف والـصـواريخ والقـصف احمللي
والـدولي فـي أكـثــر من بــلـد واليــزال الـدخــان مــتـأجــجـاً
والنـاس ينـزحـون من بلـدة الى الى قريـة ومن مديـنة الى
خارج احلـدود حـتى االن من دون أمل في حـلول تـنهي
اليــ وكـان ــآسي الــعــظــيـمــة الــتي يــعــاني مــنــهــا ا ا
ـآسي قبل الـفـلسـطـينـيـون سبّـاقـ الى هـذا النـوع من ا

ذلك بعقود.
جـمـيع اجلهـات والـدول والـتنـظـيمـات والـبـنوك والـقـنوات
والـزعـامات لـعـبت عـلى أوتار هـذا الـربـيع الـدامي حتى
هن من عاني االثيرة القريبة من القلوب وا خرجت كُل ا
أثـوابـها الـى العـراء اخملـزي. وصـار الـناس يـسـتـذكرون
سنوات القمع كجزء من الزمن اجلميل الذي يتغنون به.
الـعـراق يبـقى خـارج الـتـسمـيـات والـتوصـيـفـات واحلقب
إذْ أنَّ الذي جرى عليه سبق زمنياً الربيع صطلحات  وا
العربي وال يـنتمي له في االجتـاه واجلوهر ذلك أنه وقع
تحدة وذاق الويالت حتت احتالل مباشر من الـواليات ا

. بصواريخ احملتل ثمّ بخناجر انصاره احمللي
ـوسم الـربـيع الــعـربي بـألـوانه اخملـتـلـفـة هـل من نـهـايـة 
عـطاء أو االحمر الـدموي أو األصفر االجدب االخضر ا
وسم أم انّه انـتهى فعالً و دخـلنا  أو األسود الظالمي

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

إنــسـتـغـرام عـلى أنّـهـا عـارضـة
أزيــــاء نــــشــــرت في نــــهــــايــــة
ــــــاضـي عـــــــلى األســـــــبـــــــوع ا
حــــســـابــــاتـــهــــا عـــبــــر مـــواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي سـلـسـلة
صـور تـظـهر فـيـهـا مرتـديـة زيّاً
فـرعـونـيـاً وخـلـفـهـا هـرم زوسر
ــدرّج الـذي بــني قــبل حـوالى ا

4700 سنة.
وعـــلـى اإلثــر انـــتـــشـــرت عـــبــر
وســـــائـل اإلعالم واإلنــــــتـــــرنت
شـائـعـات عن اعـتقـالـهـا بـسبب
إســـــاءتـــــهــــا إلـى احلـــــضــــارة
الفرعونية بلباسها غير الالئق
وتصـرفاتهـا وانتهـاكها شروط
فـروضة من وزارة الـتصـويـر ا

السياحة وآلثار.

وســرعـــان مـــا دار جــدل واسع
عــــــبــــــر وســـــائـل الـــــتــــــواصل
االجتـماعي حـول هذه الـقضـية
ب مـدافع عمّـا فعـلته الـشيمي

ومهاجم.
ـغرّدين علـى تويتر وقال أحد ا
ــة (نــفـــسي أعـــرف إيه اجلـــر
الـلي سـلـمى الـشـيـمي عـمـلـتـها
بـصـراحـة حتى لـبـسـهـا عادي

جداً).
وفي األشــهــر األخـيــرة صـدرت
في مصر أحكـام بالسجن بحقّ
حـوالى عـشـر شـابـات مـؤثّـرات
(إنـفـلـونـسـرز) بـسـبب نـشـرهن
عــــبــــر تــــطـــــبــــيق تـــــيك تــــوك
فـيــديـوهـات اعــتـبـرت مــسـيـئـة

أخالقياً.
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