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جتــــددت الـــتـــظـــاهــــرات في بـــغـــداد
والــنـجف وذي قـار  احــتـجـاجـا عـلى
ـعيشة وغالء تـردي اخلدمات وواقع ا
ـواد الـغـذائـيـة في ظل الـقـيـود التي ا
تــفــرضـــهــا احلــكــومــة بــســبب وبــاء
فوضية العليا كورونا  فيما حذرت ا
حلــقــوق اإلنـســان من اخملــاطــر الـتي
تـهدد األمن الـوطني الغـذائي مطـالبة
بـــاحتـــاذ إجــراءات عـــمـــلــيـــة إلعــادة
الـتوازن لفئات اجملـتمع األكثر تضرراً
واد.ففي مـن ارتفاع أسـعار السـلع وا
وطن  بـغداد تظاهر الـعشرات من ا
في مــنـطـقـة الـكــرادة احـتـجـاجـا عـلى
واد الغذائية ورفضا ارتفاع اسعار ا
إلجـراءات احلـظـر. وقال شـهـود عـيان
واطـن تـظاهروا ان (الـعشـرات من ا
ـنطقـة الكرادة قـرب ساحـة كهرمـانة 
وسط الــعــاصــمــة احــتــجــاجــا عــلى
اجـراءات مـواجهـة كورونـا فضال عن
واد الـغـذائـيـة جراء ارتـفـاع اسـعـار ا
الـسيـاسـة النـقديـة للـحكـومة) الفـت
ـتـظـاهـرين نـددوا بـحـكـومة الى ان (ا
رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي
واجهة كـونها لم تقـدم حلول واقعـية 
جـائحـة كورونـا فضال عن اسـتياءهم
ـواد الغـذائـية). كـما من رفـع اسعـار ا
جتـددت التظاهـرات في محافظتي ذي
قــار والـنـجف احــتـجـاجــا عـلى تـردي
ــعـيـشـيـة في ولـلـمـطـالـبـة األوضـاع ا
بـــأقـــالـــة احملـــافـظ لـــؤي الـــيـــاســري
ونــائـبــيه. وأغــلق مــحـتــجـون جــسـر
الـنـصر والـزيـتون واحلـضارات وسط
الــنــاصــريــة في مــحــافــظــة ذي قـار 
وقــامـوا بـحـرق اإلطـارات ومـنع سـيـر
ـــركــبـــات. وقــال شـــهــود عـــيــان ان ا

ــتـظـاهـرين اغـلـقــوا جـسـر الـنـصـر (ا
والـــــزيـــــتـــــون واحلــــضـــــارات وسط
الـنـاصـريـة  وقامـوا بـحـرق اإلطارات
ركبات للمطالبة باختيار ومنع سير ا
ـنـصب احملافظ شـخـصـية مـسـتـقلـة 
ـهـلة الـتي قـدمـها وذلك بـعـد انـتهـاء ا
أبــــنــــاء احملــــافــــظـــة) مــــؤكــــدين ان
وقف في (احملتج هددوا بتصعيد ا
طالبهم حـال عدم استجابة احلـكومة 
ـــشــروعـــة والــقــصـــاص من قـــتــلــة ا
). وفي الــنـجـف أطـلــقت الــنــاشــطــ
قــــوات األمـن قــــنــــابـل الــــغــــاز عــــلى
طالب بإقالة الياسري. ـتظاهرين ا ا
يــأتي ذلك بـعـد هـدوء نــسـبي شـهـدته
الــبالد بــعـدمــا أعـلـن احملـتــجـون في

(الـوطن وإن كان أسيـر الفساد إال انه
يــبــقى وطن وإني لــيـحــزنـني أن أرى
تــرابه يــحـرق ســمــاؤه مألى بـأعــمـدة
الـــدخـــان) وتـــابع (أيـــهـــا الـــشـــبــاب
ــنــتــفض إيـاكـم وأذى الـعــراق فــهـو ا
أمـــانـــة في أعـــنـــاقـــكم فـال حتـــرقــوه
فـتـخسـروه فيـتحـكم الـفاسـد ويتـسلط
األلـم ويـسـتـغل ذلك الـغـريب) مـشـيـراً
إلـى أنه (من أحب الـوطن أحب شـعـبه
وجـنـده وشـرطـته وجـيـشه ومـا هم إال
فهم يـعـانون حـمـاة لـكم ال للـفـاسديـن 
ون). ون كـما تأ نـفس ما تعـانون ويأ
ـفـوضــيـة الـعــلـيـا بــدورهـا  حــذرت ا
حلــقــوق اإلنــســان من اخملــاطـر الــتي
تـهدد األمن الـوطنـي الغذائـي مطـالبة

احلــكــومـة بــاحتـاذ إجــراءات عــمـلــيـة
إلعادة التوازن الغذائي لفئات اجملتمع
األكـثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع
ـواد الغذائية. وقال عضو مفوضية وا
أنـس اكرم محـمد في تـصريح امس إن
(هــنــاك فــئــات في اجملــتــمع الــعــراقي
كـانت أكثر تضرراً من رفع سعر صرف
الـدوالر ونتائـجه السلـبية عـلى ارتفاع
ـواد الغذائيـة بنسبة أسـعار السلع وا

ئة وهو ما يشكل تهديداً  14با
خــــطــــراً لألمن الــــوطــــني الــــغـــذائي
ـعلنة ويـضاعف من مسـتويات الـفقر ا
في العراق ما يستدعي تدخالً من قبل
احلــكـومـة ووزارة الـتـجــارة لـلـحـد من

تلك اآلثار السلبية). 
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بداية   البد أن نـتفق ان  التعليم  على مستوى العالم قد تغير  السيما في
نـاهج الـدراسـية وارتـبـاط مخـرجـاته مع طبـيـعة مـجـال  (طرائق الـتـدريس وا

احتياجات الوظائف في سوق العمل ).
ومنذ دخـول العالم في القرن احلـادي والعشرين  بـدأت مالمح التوجه نحو
شـاركة والـتفاعل اعتـماد  مـباد " الـتعلم  Learning التي تـستنـد إلى ا
هـارات الفرديـة واجلماعيـة  وانتقال بـ الطلبـة وأساتذتهم.. بـاجتاه تنـمية ا
وسـايـل الـتــعــلـيم من احملــاضــرة والـســبــورة .. الى الـتــجــارب واخملـتــبـرات

واالعتماد على البرمجة ووسائل التواصل اإللكترونية .
وقـد جــاءت أحـداث جــائـحــة كـورونـا فـي الـعـام    2020  لــتـفــرض واقـعـا"
كن عـده  اسـتمـرارا"  لتـطـور وسائل الـتـعلم والـتـعلـيم في الدول جـديـدا"  
ـتـقـدمـة .. كمـا شـكل حتـديـات كـبرى أمـام الـدول واجلـامـعات واجلـامعـات ا
ـثل هــذه الـظـروف جــيـدا"  بـسـبـب  اعـتـمـادهــا الـوسـائل الـتـي لم تـسـتــعـد 
التـقـليـديـة .. وشيـئـا" فشـيـئا"  حـصل الـتغـييـر احلـتمي فـي سوق الـوظائف
تحـدة ومنظمات الـعمل الدولية  أن   40  تـقريبا" من (تشير تـقارير األ ا
ـاضي اضمـحـلت وظـهـرت وظائف الـوظـائف الـتي كـانت سائـدة في الـقـرن ا
ـعـلـومـات)  حـيث حل الـكـومـبـيـوتـر ـعـلـومـاتــيـة ونـظم ا جـديـدة  مـرتـبـطـة بـا
والروبوت محل الـبشر وأصبحـت مهارات التعـامل االلكتروني  والـبرمجيات
في مـجــال األلـعـاب اإللــكـتـرونــيـة وصـنــاعـة األفالم الـســيـنـمــائـيـة واإلخـراج
ـيـا"  الـتـلــفـزيـوني هي الـسـائـدة كــمـا فـرض انـتـشـار جـائــحـة كـورونـا  عـا
ـعـلـومـات االنـتـقـال إلى الـتـعـلـيم اإللـكـتـرونـي  واعـتـمـاد وسـائـله في تـبـادل ا
دارس والنـشـر اإللـكتـروني لـلبـحـوث والـتجـارب الـعلـمـيـة . لذلك أصـبـحت ا
واجلامعات  ملـزمة باالستجابة والتكيف مع  متطلبات الواقع اجلديد  الذي
ـهارات الـبدنـية تـرافقـة مع ا ـهارات الـفـكريـة ا يسـتـوجب االهتـمام بـتنـمـية ا
هن  فضال" عن أهـمية عوامل الـسرعة في مجال التي تتطـلبها الـوظائف وا
ــتالحــقــة في جــمــيع ــعــلــومــات بــفــعل الــتــطــورات ا تــلــقى ونــقل وتــبــادل ا
اليـ من الدوالرات االخـتـصـاصـات  فـقد جـنت الـعـديـد من دول الـعـالم  ا
جـراء الريادة والتـفوق التـنافسي في   تصـميم وصناعـة األلعاب اإللكـترونية
واسعة االنتشـار  والتطبيـقات البرمجيـة ضمن أجهزة االتصـال الشخصية
 مـــثل اآليـــفـــون وهــاواوي وســـامـــســـوجن فـــضال" عن وســـائـل الــتـــواصل

االجتماعي مثل  الواتس أب والفيس بوك ..  وغيرها.
نصات فائقة نظومات وا تلك البنى التحتـية وا شكلة في الـعراق.. أننا ال ا
اجلودة .. التي تعد األساس في ضمان جناح متطلبات التعليم اإللكتروني 
فـلـقـدجـاءت جـائـحـة كـورونـا لـتـضـعـنـا أمـام اخـتـبـار لم تـتـهـيـأ  مـؤسـسـاتـنـا
اجلامـعية جملـابتهـا  وإن اعتمـاد بعض التـطبيـقات اجملانـية أو شبه اجملـانية
ووسـائل الـتــواصل االجـتـمـاعي  يـجــعل من الـصـعب  أن نـضــمن تـعـلـيـمـا"
إلــكــتــرونــيــا" إال في حــدوده الــدنــيــا  .. وهــذه هي احلــقــيــقـة الــتـي يـنــبــغي
تـشخيصـها بثقة وجـرأة .. لتأشيـر سبل التحسـ والتطويـر  مستقبال"  إذ
اليـنـبـغي اسـتـمـرار الـقـبـول بـاألمـر الـواقع والـرضـوخ إلى اعـتـمـاد الـوسـايل
ـتاحـة  ووسـائل التـواصل االجـتمـاعي  وبـعض التـطـبيـقـات البـرمجـيـة مثل ا
 Google meeting zoom  الــتي تـوفــر إمــكـانــيـة نــقل وتــلـقى وتــبـادل
ـكن أت حتـقق جودة الـتـعلم الدروس واحملـاضـرات بدرجـة مـا  لكـنـها  ال 

والتعليم أو أن تضمن نزاهة االمتحانات وعدالة نتايجها .
قترحات : ا

رحلة قتـرحات للبـدء  جمـوعة من ا وبـناءا" على مـاذكر في أعاله  نتقـدم 
استـثمـار الظـروف التي واجـهت التـعـليم في ظل ظـروف التـباعـد االجتـماعي
يـا"  من خالل  الـتطـبيق واكـبة الـتـطور احلـاصل عـا ـثـابة فـرصـة  وعـدها 
دمج) الـذي تبنته  وزارة التعليم العالي ضـام  مفهوم  ( التعليم ا الفعلي 
في العراق   والـذي حالت إجراءات احلـظر اجلزئي وقرارات خـلية األزمة 

دون إمكانية تطبيقه  . 
1 -  الـعـمل عـلى اعـداد استـراتـيـجـيـة جديـدة لـلـتـربيـة والـتـعـلـيم الـعالي في
الـعراق يكون أسـاسها .. تـخطيط وتنـفيذ نـشاطات وبرامج تـعليـمية  تواكب
التطور احلـاصل في جامعات الـعالم وتمهـد لالنتقال بـطرائق التدريس.. من
األسـالــيب الـتـقـلــيـديـة والـتـلـقــ  إلى بـرامج حتـفـيــز احلـوار والـتـشـارك في
ـهارات ـعلـومات بـ الطـلبـة وأساتـذتهم   مع أهـميـة تأكـيد آلـيات تـنمـية ا ا
ناهج الـدراسية التـقليديـة وحتويلها إلى ـطلوبة في سـوق العمل  وتطـوير ا ا

علوماتية .  رونة ا مناهج للتحفيز الفكري وا
ـيــة واعـتـمـادهــا في الـتـدريس ـنـصــات الـعـا 2 - ضـرورة اخـتـيــار إحـدى ا
ـنـصـات تتـطـلب اقـتـطاع ومـراقـبـة االمتـحـانـات لـضمـان  جـودتـهـا (  وهذه ا
ـقـدمـة أو الـتـعـاقـد الـرسـمي مع مـبـالغ زهـيـدة من الـطـلـبـة جـراء اخلـدمـات ا
اجلـامعات والكـليات احلكـومية واألهلـية)  .. انطالقا" من فـلسفة  أن لـلتعليم
ثــمن يــنــبـغـي  أن يـتـم حتـمـل تـبــعــاته حلــ الــتــمــكن من إجنــاز  مــنــصـات

رجوة . ومنظومات محلية  قادرة على حتقيق األهداف ا
كن البدء  من اآلن  العـمل على إجناز منصـة عراقية (  قد قابـل  3 - وبا
نظمات الدولية  ومنها منظمة اليونسكو - يسهل اجنازها  بـالتعاون مع  ا
الـتي قدمـت مشـروعـا" بـهـذا الصـدد  قـبل مـدة قـصـيرة  -  بـاالعـتـمـاد على

قدمة َمن االحتاد األوروبي أو البنك الدولي) . نح ا ا
ـهم جدا" اإلعداد لـبرامج مستـقبليـة.. تبدأ من العـطلة الصـيفية 4 -  ومن ا
ـعـلمـ والـتدريـسـي الـشـباب وطـلـبة ـقـبلـة   تـستـهـدف تطـويـر مهـارات ا ا
عـلـوماتـية راحل الـبـحثـيـة في الدراسـات العـلـيا   في مَـجـال التـقـنيـات وا ا
علم والتعلـيم اإللكتروني.. سعيـا" باجتاه بناء قدرات اجليـل اجلديد من  ا

وأساتذة اجلامعات .  
دارس واجلامعات  5 -  للقطاع اخلاص دور مهم في تنشيط آليات عمل ا
ساهـمة في دعم الطلبة خالل مراحلهم الدراسية واخلريج ..  من خالل ا
وضوع مقابل أجور رمزية عن طريق توفـير فرص التدريب (حتى وإن كان ا
أو مـجانـيـة)   فضال" عن  الـدخول  في شـراكات مـهـنيـة ومخـتبـرية لـتوفـير
قـاعدة معلـومات للطـلبة واخلـريج هدفـها خلق مـسارات للتـواصل العلمي
ـدارس واجلامـعات وخريـجيـها مع قطـاعات سـوق العمل هـني  ب طـلبةا وا
تـبادلة)  ـنفـعة ا ـشترك  وا وثـوقيـة بأهمـية الـتعاون ا على وفق مـباد ( ا

كما يجري في معظم دول العالم . 
ــهم أيــضـا   الــعــمل عـلـى تـغــيـيــر الــثـقــافـة الــســائـدة في 6 - يــكـون من ا
ناهج اجلامعات الـعراقية   باالعتمـاد على تنويع طرائق التـدريس وتطوير ا
الـدراسـيـة  بـنـاءا" عـلى نـتـائج دراسـات وبـحـوث عـلـمـيـة وتـقـاريـر رسـمـية 
ـشتـرك مع قـطاعـات سـوق العـمل ( وال أعـلم متى بـاجتـاه التـفـاعل والعـمل ا
ستفتح اجلامـعات ذراعيها للشركات العامة واخلاصة بشكل حقيقي ونطاق
أوسع  بـحيث يـتم تخـصص مـواقع  محـدودة لهـذه الشـركات ضـمن احلرم
كـاتب االسـتشـارية اجلـامـعي  وعلى وفـق اتفـاقات مَـحـكمـة في إطـار عمـل ا
ـية وآلـيـة الـتـعاون  كـمـا شـهـدنـا ذلك في جـواالتنـا الـدراسـيـة جلامـعـات عـا
نظـمات الـدوليـة  في دول تطـور التـعلـيم فيـها  مثل مـتقـدمة بـرفقـة خبـراء ا
كـوريــا اجلـنــوبـيـة ومــالـيــزيـا وســنـغــافـورا وأمــريـكــا وفـرنــسـا.. وغــيـرهـا) .
ان ستـقبل وإن الولوج فيه يـتطلب توافر الـقناعات واإل وضوع يتعـلق با ا
ستقـبل يعني أشياء" جديدة  قد تغيـر واقع ما اعتدنا عليه .. ويستلزم بأن ا
ذلك  اإلصـرار عـلى الـتقـدم والـقبـول بـبعض الـتـضـحيـات . الـله والوطن من

قاصد وراء ا
{  استاذ متمرس ومستشار سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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تــعــتــزم وزارة الــعـمـل والــشـؤون
اطالق دفــعــة جــديــدة من قــروض
الـبـاحـثـ عن الـعـمل والـعـاطـلـ
قريـبـا.وقال الـوزير عـادل الـركابي
في تصريح تابعته (الزمان) امس
ان (الـوزارة سـتــطـلق الــدفـعـة 30
من القـروض خالل االيـام الـقلـيـلة
قـبلة  التي ستـشمل من  4آالف ا
الى  5آالف مــــواطـن في جـــــمــــيع
احملافـظات) مشـيرا الى ان (آلـية
توزيع القـروض ستكون من خالل
احملـــافــظـــة الــتي فـــيــهـــا نــســـبــة
مـؤكداً اسـتـرداد القـروض اعـلى) 

أن (الــقـروض ســتــكــون بالفــائـدة
ووفق الـــضـــوابط احملـــددة الـــتي
قترض مسجالً تشترط ان يكون ا
في قاعدة بـيانات الـوزارة كباحث
عن الـعمل او عـاطل بـغض الـنـظر
عن حتــصـيــله الــدراسي مــشـروط
بذلك تـقد مـشروع صـغيـراً مدراً
لــلـــدخل)  مـــبـــيـــنـــا ان (الــوزارة
ـشـروع الـذي يـتـقدم به سـتتـابع ا
ـقـتـرض وهـو مـسـؤول عـنه النه ا
ـــبــلغ الى ســيـــقــوم بــاســـتــرداد ا
الـوزارة وفق الـضوابـط احملددة)
وتـــابع ان (بـــرنـــامج حـــاضـــنــات
ــنح قـرضـاً بــقـيـمـة 20 االعـمـال 
مـلـيـوناً لـكـل متـقـدم وفق ضـوابط

مـــشــددة) ومــضـى الــركـــابي الى
الــقــول ان (ســبب تــشــدد الـوزارة
يـــأتي مـن أجل ان تـــكـــون هـــنـــاك
مــشــاريع حـــقــيــقــيــة ذات جــدوى
ـــقــتــرض اقــتـــصــاديـــة وحتــمل ا
ـبلـغ في حال تبـعـات إعـادة هـذا ا
عـدم اجنــاز أي مــشـروع انــتـاجي
حــقـيــقي) الفــتـا الـى ان (الـوزارة
ســتــكــون لــديـــهــا تــفــاهــمــات مع
األمــانــة الــعــامـة جملــلـس الـوزراء
ركزي من اجل احلصول والبنك ا
عـــــلى دفـــــعــــة قـــــروض جــــديــــدة
ــــشـــاريع لــــصـــنــــدوق تـــمــــويل ا
دة درة للدخل خالل ا الصغيرة ا

قبلة).  القليلة ا
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رصـــدت وزارة الــصــحـــة والــبـــيــئــة
 4901 إصــابــة مــؤكــدة بــفــايــروس
كـورونا وشفاء  4850 حـالة وبواقع
 37 حــالــة وفــاة جــديــدة في عــمـوم
وقف الوبائي اليومي الـبالد. واكد ا
 الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (مـالكــــــــــات الــــــــــوزارة اجـــــــــرت
فـحــوصـات مـخـتـبـريـة الكـثـر من 33
الف عـــيـــنـــة مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهــا
بــالـفـايـروس  حــيث سـجـلت 4901
اصــابـة مـؤكــدة بـكـورونــا في عـمـوم
الـعـراق) الفــتـا الى ان (الـشـفـاء بـلغ
 4850 حـــــالــــة وبــــواقع  37 وفــــاة
جـديدة). وعـلقت الوزارة عـلى ايقاف
بــــعض الــــدول اســــتـــخــــدام إحـــدى
ـضــادة لـكـورونــا بـعـد الــلـقـاحــات ا
تـقـاريـر عن تـسـببـه بوفـيـات وتـخـثر

فـي الـــــدم لألشــــــخـــــاص الـــــذين 
ـتـحـدث بـاسم تـطــعـيـمـهم به.وقـال ا
الـــوزارة ســيف الــبـــدر في تــصــريح
تـابعته (الزمان) امس انه (حتى اآلن
لـم يــثـــبت اي شـيء بـــشــكـل عــلـــمي
وجـهـات مخـتصـة نـفت ما يـشاع عن
هــذا الـلــقــاح وهـو مــعـتــمــد من قـبل
ـيـة الـتي تـعد مـنـظـمـة الصـحـة الـعا
اجلـهــة الـصـحـيـة األعـلى في الـعـالم
ومـسؤولة عن متابعـة هذه اللقاحات
ولــو كـانت هـنــاك مـشـكـلــة سـتـبـادر
بــــــــاالعـالن عـن ذلك) مــــــــؤكـــــــدا ان
(الـــــوزارة لـم تـــــؤشـــــر أي اعــــراض
شـــديــدة أو مــتـــوســطــة فـي جــمــيع
مـحـافظـات العـراق واقلـيم كردسـتان
بــــعــــد تـــلــــقـي االشـــخــــاص لــــقـــاح
ســيــنـوفــارم الــصــيـنـي). فـيــمــا قـرر
مــــجـــلس وزراء الـــصــــحـــة الـــعـــرب
اخـــتـــيــار الـــوزيـــر حــسن مـــحـــمــد

الـتـمـيمي عـضـوا في الـهيـئـة العـلـيا
لــلـمـجـلـس الـعـربي لالخــتـصـاصـات
ــدة اربع اعــوام قــابــلــة الــصــحــيــة 
لـلتـجديد بـاالضافـة الى وزراء صحة
تـــونس واالردن وســلـــطــنـــة عــمــان.
بــدوره  دعـــا مــقـــرر خــلـــيــة االزمــة
ـوسـوي اجلـهـات الــنـيـابـيـة جــواد ا
اخملــتـصـة اليـجـاد حــلـول بـديـلـة عن
احلــظــر الــشــامل الــذي يـشــكل عبء
ثـــقــيـل عــلى ذوي الـــدخل احملــدود 
ـوســوي في بـيــان تـلــقـته واوضـح ا
(الــزمــان) امس الى ان (اتـخــاذ قـرار
احلـــظـــر اجلــزئـي وحتــديـــد الـــيــات
صــارمـــة لاللــتـــزام بــالــتــعـــلــيــمــات
الـصـحيـة بـاتت ضرورة مـلـحه يجب
ـتــمـثــلـة عــلى اجلــهـات اخملــتـصــة ا
بـالـصـحة والـلـجـنة الـعـلـيا لـلـصـحة
والـسالمـة الـوطـنـيـة الـتـشـاور فـيـها
واالبـتـعـاد عن احلـظـر الـشـامل الذي

اثــر وبــشـــكل مــلــحــوظ عــلى حــيــاة
واطن) مـؤكدا ان (االزمـة النيـابية ا
ســتــنــاقش مــقــتــرحــات عــدة بــشـأن
ــواجـهـة جــائـحـة ـتــبـعـة  االلــيـات ا
كــورونــا خالل اجــتــمــاعــات مــهــمــة
ـقــبـلـة) ســتـعـقــد خالل الـســاعـات ا
ــعــنـيــة الـتي لم مــحـذرا (اجلــهـات ا
تــتـخــذ حــتى الـلــحــظـة قــرار حـاسم
بشان حتديد موعد امتحانات نصف
الــسـنـة فـضال عن عــدم حتـديـد الـيـة
اجــراء االمـتــحـان والســيـمــا ان هـذا
الـتـأخـير الـواضح بـاتخـاذ الـقرارات
سـيؤثر بشكل ملـحوظ  على مستوى
الــطــلـــبــة الــذين ال يــعــلــمــون حــتى
الــلـحــظـة  الـيه اجــراء االمـتــحـانـات
ومــوعــدهــا) مــطــالــبــا بــأن (تــكــون
امـتـحـانات نـصف الـسـنة حـضـورية
وعد ـراحل والدراسـات و جلـميع ا

اقصاه نهاية هذا الشهر). 
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اعـــرب جــهــاز اخملــابـــرات الــوطــني
الــــــعـــــراقـي عـن اســـــتــــــغـــــرابـه من
سيـئة لدوره تـصريـحات وصفـها بـا
الــبـطـولي والــوطـني في حـفظ االمن
واالسـتـقرار . وقـال اجلـهاز في بـيان
تـلـقته (الـزمان) امس انه (أطـلع على
تـصريحات سيـاسية حتاول اإلساءة
الى سـمعة اجلـهاز والنـيل من كرامة
ووطـنية ضـباطه ومنـتسبيه) مـعربا
ثل تلك التصريحات عن اسـتغرابه (
الــــتي تـــتــــجـــاوز كـل الـــســــيـــاقـــات
الـطـبـيـعـية لـلـتـعـاطي مع حـسـاسـية
اجلـهــاز وطـبـيـعـة عـمـله نـاهـيك عن
الطعن بانتمائه الوطني على خلفية
إجـراءات إداريـة اعـتـيـاديـة مثـل نقل
مـجموعـة من منتـسبيه الـى مؤسسة
أخرى) مـؤكدا ان (ضباط ومـنتسبو
اجلـهاز جنود أوفياء لوطنهم في أي
مــوقع يــعــمــلــون فــيـه فــإن اإلجـراء
ـــشــار الــيه   وفـق هــذه اإلداري ا
ـهـنـيـة وتـلـبـيـة الـرؤيـة الـوطـنـيـة وا
ــنـــافــذ احلــدوديــة لـــطــلب هــيـــئــة ا
بـاحلاجة الى مـجموعة من الـعناصر
ـنافـذ مـهنـيـاً وأمنـياً لـتـدعيم عـمل ا
حـــــــيـث وصل الـى اجلـــــــهـــــــاز وفق
الـقـنـوات االصولـيـة وقد اسـتـجابت
اخملـابرات لـهذا الـواجب بـعد دراسة
الــســيــاقــات الـقــانــونــيـة) واضــاف
الــبـيـان ان (اجلــهـاز يـحـتــفظ بـحـقه
ـقـاضـاة كل من يـحـاول الـقــانـوني 
الـنيل من كرامة منتسبيه كما يجدد
الـعــهـد لـلـشـعب بـأن يـواصل واجـبه
الـوطني والـدستوري في حـماية أمن
الـعـراق ومـصـالح شـعـبـنـا الـعـلـيـا).
فيما القت الشرطة االحتادية القبض
عـــلى عــصــابـــة تــزويــر بـــحــوزتــهــا
عــــــــــشـــــــــــرات األخــــــــــتــــــــــام وسـط
بـغـداد.واشـارت وزارة الـداخـلـية في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس الى ان
(قـوة من اللواء اخلـامس عشر ضمن
عـــمــلـــيــات الـــفـــرقــة األولى شـــرطــة
احتــاديـة تـمــكـنت من الــقـبض عـلى
مُـتهمَ اثـن يشغالن شـقة للنصب
واالحـــتـــيــــال ولـــتـــزويـــر الـــوثـــائق
واحملــررات الـرسـمــيـة مـقــابل مـبـالغ
نـطقة نـقديـة في شارع أبي نـؤاس 
الــكــرادة وسط بــغـداد) وأضــاف أن

ـتهـمـ تمت (عـمـليـة الـقبض عـلى ا
ـعـلـومـات بـكـمـ مـحـكم واسـتـنـادا 
اسـتخـباريـة وضبط بـحوزتـهما 84
خـتماً ومحررات وأوراق مزورة و
ـبرزات اجلـرمـية إلى تـسـليـمـهمـا وا
جـهة االخـتصاص إلكـمال اإلجراءات
الـقـانـونـيـة بـحـقـهـمـا). وحـررت قـوة
أمـنية مـختطـفة من جنـسية أجـنبية
في مـحـافـظـة بـابل.وذكـر الـبـيـان انه
(وبــعـد تــوفـر مــعـلـومــات عن وجـود
إمــرأة مــحــتــجــزة داخل احــد الـدور
ضـمن بابل باشرت قوة مشتركة من
قـــيـــادة الــشـــرطـــة ومـــديــريـــة األمن
الـــــوطــــنـي جتــــاه الـــــهــــدف بـــــعــــد
ـوافـقـات الـقـانـونـية  اسـتـحـصـال ا
حـيث تـمـكـنـت من حتـريـر اخملـتـطـفة
ـــتـــهم الـــذي قــام والـــقـــبض عـــلى ا
بــأخــتـطــافــهـا لــيــتم تـدويـن أقـواله
بـاالعـتـراف وتوقـيـفه من قـبل قاضي
ادة 421 مـن قانون الـتحـقيق وفق ا
الــعـقــوبـات). بـدوره  افــاد مـصـدر 
بــاسـتـهـداف رتال لـلــتـحـالف الـدولي
بـعـبـوة نـاسفـة في احملـافـظـة ذاتـها.
ــصــدر في تـصــريح امس ان واكــد ا
(عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل
دعم لـوجستي تابع للتحالف الدولي
على الطريق السريع ضمن احملافظة
 وان االنـــفـــجــار لم يـــســـفــر عن اي
اضـرار مادية او بشـرية وتابع الرتل
سـيره الى وجـهتـه). وأحبطـت مفارز
مـركز شرطـة كمرك ام قصـر الشمالي
نطقة ديرية شرطة كمارك ا الـتابعة 
الـرابعـة  عمـليـة تهـريب عجـلة و12
حـاويـة حتـتـوي عـلى دراجـات نـارية

مخالفة. 
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حــقق فـــريق الــشــرطــة بـــكــرة الــقــدم امس
االثـنـ فـوزا عـريضـا عـلى فـريق الـديـوانـية
ـباراة بـخـمـسـة اهـداف مـقـابل الشيء فـي ا
التي احـتضنـها ملعـب الشعب الدولي وذلك
ضمن مـواجهات االسبوع الرابع والعشرين

متاز. ضمن منافسات الدوري ا
وحلسـاب ذات اجلولة خيم التـعادل السلبي
من دون اهــداف عـلى مـبــاراة الـنـفط وفـريق
القـاسم الـذي اقـيم على  مـلـعب بـغداد ولم
ـرمى يـتـمـكن الــفـريـقـان من الـوصـول الى ا
ـيـدان. بـعـدمــا انـحـصــر الـلـعـب في وسط ا
وبـهــذا الـتـعــادل اصـبـح رصـيـد الــنـفط 35
ركز السـادس  ورصيد القاسم نقـطة في ا
ركـز السـابع عشـر و عزز  22 نقـطة فـي ا
فـريق الـقـوة اجلـويـة صـدارته لـلـدوري  بـعد
ــثــيـر عــلى امــانـة بــغـداد فــوزه الـصــعب وا
بهـدف نظيف  على ملـعب بغداد وجاء هدف
الـلــقـاء الـوحــيـد عن طـريـق الالعب حـمـادي

باراة. احمد في الدقيقة  30 من عمر ا
الفـوز اوصل الـصقـور الى الـنقـطة  53 في
صـدارة الـترتـيب الـعام فـيـما تـوقف رصـيد

ركز التاسع. بغداد عند النقطة  30 في ا
rOK  ÊUD  ∫ W b
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ودع الــعـراق امس آخـر طـبـيب من
الـديـانـة الـيـهوديـة جـراح الـعـظام
والـكسور في مـستشـفى الواسطي
قـــــبـل عــــام 2003  ظـــــافـــــر فــــؤاد

الياهو. 
وقــــال الـــنــــائب الــــســـابق مــــثـــال

االلـوسي في بـيان تـابعتـه (الزمان)
امـس ان (الـعـراق ودع آخــر طـبـيب
من الــديـانـة الـيــهـوديـة الـذي عـرف
بـوطنـيته وانسـانيته اذ كـان يلقب

بطبيب الفقراء ). 
واضـــــاف انه (كـــــان من االطـــــبــــاء
الـقالئـل الـذين بـقـوا في مـسـتشـفى
ـســتـشــفــيـات عــامـة الــواســطي وا

5I U  w  WO{—√ «Òe  ¥ qO
œ«u  ezU  ≠ œ«bG

ضـــربت أربـع هـــزات أرضــيـــة  قـــضـــاء خـــانــقـــ في
مـحــافـظــة ديـالى  دون وقـوع اي اصــابـات او اضـرار

تذكر. 
ــراصـد الـزلـزالــيـة في الـهــيـئـة الــعـامـة لالنـواء وقـالت ا
اجلــويــة بــوزارة الــنــقل امس ان (الــهــزات األربع الــتي
بـلـغت قـوتـهـا 2.6 و3.6 و 3.7 و 4.1 ضـربت الـقـضـاء
صــبــاح امـس االثــنــ  دون وقــــوع أيـــة إصـــابـــات أو
ـنطـقت اضرار تـذكر). فـيمـا توقع مـتنـبئ جوي تـأثر ا
ـرتـفع قـادم من شـمـال افـريـقـيا الـوسـطى واجلـنـوبـيـة 

وجات الغبار . مصحوب بأمطار ومثير 
 وكتب صـادق عـطـية في صـفـحـته علـى فيـسـبوك امس
ان (طقـس البالد يـتـأثر بـأنـدفـاع مرتـفع جـوي قادم من

ـنطـقة شمـال افـريقـيا يـتـسبب في جـفاف االجـواء في ا
دن االخرى).  الوسط وباقي ا

واضــاف ان (مـحـافــظـات الـبــصـرة ومـيــسـان وذي قـار
والسـليمـانية ودهـوك ومناطق مـتفرقة مـن اربيل وشمال
ـا كـركوك  سـتـشـهـد الـيـوم الثـالثاء شـرق نـيـنـوى ور
فـرص تسـاقط امـطـار خفـيـفة) مـرجـحا (نـشـاط مـتوقع
للـرياح السـطحيـة اجلنوبـية الشـرقية في بـغداد وجنوب
ديــالى وواسـط ومــيــســـان والــبــصـــرة وذي قــار ومــدن
الـفرات االوسط اذ ستـصل هبـاتها الى  60 كـيلـومترا
بـالـسـاعة  تكـون مـثـيـرة لـلـغـبـار اخلـفيـف الى مـتوسط
الــشـدة) وتــابع انه (مــتـوقع اسـتــمـرار فــرص االمـطـار
خالل يوم غـد االربـعـاء في شـمـال أربـيل والسـلـيـمـانـية

ودهوك). 

صـابـ بكل ـرضى وا السـتـقبـال ا
رحــابـــة صــدر وابــتــســامــة الــوجه
ـعروفة لدى اجلـميع) مشيرا الى ا
ان الـــراحـل كـــان دمث االخالق ولم
غريات يـترك بلده العراق رغم كل ا
الــتي تـوفــرت له لـلـســفـر في اوربـا
والـى دول آمـــــنــــــــــة لـــــلـــــديـــــانــــة

اليهودية. 

متظاهرو النجف يغلقون عدد من الشوارع خالل تصعيد احتجاجي مطالب باقالة احملافظ  ∫bOFB

ـــاضي تـــعـــلـــيق نـــهـــايـــة شـــبـــاط ا
تــظـاهـراتـهـم ومـنح احلـكـومــة مـهـلـة
لـتـنـفيـذ مـطـالبـهم.  فـيـمـا وجه رئيس
الــتــيـار الــصـدري مــقــتـدى الــصـدر 
ـتـظـاهـرين رسـالـة من نـقـطـتـ إلى ا
مـطالبـاً إياهم بعدم الـلجوء إلى أعداء
الـــوطن  وجتــنـب أذى الــعـــراق فــهــو
أمــانـة في أعـنـاقــكم. وقـال الـصـدر في
تـغريـدةً على تـويتر تـابعـتهـا (الزمان)
امـس إن (الغـايـة هي اإلعـمار وإني ال
أرى فـي حــرق اإلطـــارات وال في قــطع
ــارة اي إعــمـار) الــطــرق وتــرهــيـب ا
مـخاطـباً الـشبـاب الغـاضب (ال ينـبغي
أن تـتحـكم العـاطفـة القـلبـية بـاحلكـمة
الـعـقـليـة إن جـاز الـتعـبـير) مـؤكدا ان
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اكــد رئـيس مــجـلس الـوزراء مــصـطـفى
ـــرجع الـــديـــني عـــلي الـــكـــاظـــمـي ان ا
الـــســـيـــســـتـــاني وبـــابـــا الـــفـــتـــيـــكــان
شـخصيتان شخـصيات ترسمان طريق
األمـل وتعزز التالحم. وقال بـيان تلقته
(الــزمـان) امس ان (الـكـاظـمي اسـتـقـبل
نـيافة الكـاردينال لويس رافـاييل ساكو
بــطـريـرك الـكـلـدان في الـعـراق والـعـالم
ـرافق له حـيث اعـرب سـاكـو والــوفـد ا
خـالل اللـقاء عن عـميق شـكره وتـقديره
لـــلــجــهــود احلــكــومــيــة الــتي أدت الى
جنـاح زيـارة قـداسـة البـابـا فـرانـسيس
الـى الــعــراق و جتــســد هــذا الــنــجـاح
بــتـعــزيــز مـكــانـة الــعـراق في اجملــتـمع
الــدولي فـضـلًـا عن إســهـامـهـا في دعم
قـيم التـعايـش السلـمي واالستـقرار في
الـــبالد) ,وأثـــنى رئـــيس الـــوزراء عــلى
(جـهود الـكنـيسة الـعراقـية ودورها في
الـتحضير لهذه الزيارة وحتقيقها بأن
تــكـون زيـارة لــلـعـراق بـأجــمـعه ولـيس
ـسيحـييه فقط) ,وأضـاف ان (النموذج
ـرجع الــذي تـقـدمه شــخـصـيــات مـثل ا
الـسيـستـاني وقـداسة بـابا الـفاتـيكان
ـــــا تـــــرسـم لــــنـــــا طـــــريـق األمل في إ
ـسـتقـبل وتـعـزز قيم الـتالحم وتـمنح ا
ـسـتـدامـة). الــسـلم اجملـتـمـعي الــثـقـة ا
بـــــدوره  ,اشـــــاد بـ(مــــبـــــادرة احلــــوار
الــوطـني الـتي أطـلـقـهـا رئـيس مـجـلس
الـوزراء وعلى اهدافها البناءة). وبرغم
مـشاعر الـفرح التي رافقت زيـارة البابا
فـــرنــســيس إلى بـــغــداد لــكن الــزيــارة
األولـى حلبر أعظم إلى العراق لن تغيّر
الـــكــثـــيــر بــعـــد اعــوام من الـــظــلم  ,إذ
سـيـحيـة وجدان نـوري التي تـسـتعـدّ ا
تــخـدم مــنـذ عـقــود في كـاتـدرائــيـة مـار
يـوسف للـكلدان ,لـالنضمام إلى بـناتها
ــتــحــدة. ال تــزال صـور فـي الـواليــات ا
الـبـابـا معـلّـقـة على اجلـدران كـمـا على
ؤدية الى  ,حيث أدّى مـفترق الطريق ا

الــبــابـا أوّل قــداس له في الــعــراق قـبل
أسـبـوع فقـط.لم تبـارح الـزينـة والورود
ـكان وال السجادات اخململية احلمراء ا
الـتي تذكّر بحـدث سعيد في بـلد يعاني
مـنذ نـحو  40عـاماً مـن حروب وأزمات
اقـتصادية ومواجهات طائفية.عاصرت
وجـدان (في اخلـمـسـيـنـات من عـمـرها)
ــراحل وتــرى أنه (ال بــدّ من كـلّ تــلك ا
اســتــخالص الــعـبــر من ســنـوات اآلالم
واالضـطهاد والظلم تلك).وكان لنداءات
الـبابا بـالتصـدي آلفة الفساد وضرورة
ضـــمـــان مـــشـــاركـــة جـــمـــيـع الـــفـــئــات
السياسية واالجتماعية والدينية ,وأنه
يـــجب أال يـــعــتـــبــر أحـــد مــواطـــنــا من
الـدرجة الـثانيـة صدى كبـيراً في نفس
وجـدان كـما هـو احلال بـالنـسبـة لنـحو
 400 ألف مسيحي في العراق.وعبّر
الــــبـــابـــا بـــكـــلـــمـــاتـه تـــلك عن هـــمـــوم
ـسـيـحيـ الـتي كـانوا يـخـشـون قبل ا
تـلك الزيـارة أن يعبّـروا عنـها بأنـفسهم
عــبــر اإلعالم. لـكن الــيــوم بـات لــديـهم
الــكــثــيــر لــيــقــولــوه.وخالل  20عــامــاً
ـسـيحـيـ في البالد تـراجـعت نـسبـة ا
ــــئــــة فـــــقط من من  6 إلـى واحــــد بـــــا
كن وقـف هذا التـناقص الـسكـان وال 
ـمارسات عـمليـة على األرض كما إال 
يـرى األب نظير دكو راعـي الكاتدرائية.
رجع فـي لقـاء البـابا في الـنجف أكّـد ا
الـسيستـاني على (اهتمـامه بأن يعيش
ـــســيـــحــيـــون كــســـائــر ـــواطـــنــون ا ا
الـــعـــراقــيـــ في أمـن وسالم وبـــكــامل

حقوقهم الدستورية).
…dO³  …uDš

وبـرغم دعـوة رئيس الـوزراء بأن يـكون
هـنـاك يـوم لـلـتـعـايش والـسالم كـل عام
هـي خـطـوة كـبـيـرة جـداً إال أن األمر ال
يــــــتــــــعـــــــلق فــــــقـط بــــــإعالن أيــــــام أو
..تقـتـرب ابنـة وجـدان الصـغرى قـوانـ
اآلن من الذهاب إلى اجلامعة وتعهدت
ـرأة التي تـمسـكت طويـالً بالبـقاء في ا

بـشــرفك هــذا الـصــوت من حـنــاجـر الــبـشــر ام من اوتــار صـنــعـهــا الـله
لـلـمالئــكـة..ان الـفـنـانــ هم ابـنـاء الـله مــعـذورون ان فـعـلــوا مـا ال يـفـعـله
البشر.والدليل ان ام كلثوم وحدها وان اسمهان وحدها وان جواد سليم
وحـده وان اجلـواهـري وحــده وان سـلـيم الـبــصـري وحـده وان  حـمـودي
يعة عباس عمارة مخلوق ال ئكة وحدها وان  احلارثي وحده وان نازك ا
شعري قائم بـذاته وان داخل حسن غير مـتكرر وان الله لم يـخلق نسخة
والعبـد النـاصر ثانـية من عـزيزعـلي وال اجنبت الـبـشريـة انشـتاين ثـاني 
اخر  ولذا فـانهم سيـواجهـون حسابـا عسيـرا عن اخطـائهم وتقـصيرهم
ليس ضد بني البشر بل ضد انفسهم فبعضهم استخدم الهبة السماوية
صلحـته الشخـصية واسـتهان بـاحلياة البـشرية وبـعضهم سـخر القدرة
ـمـنـوحـة الـيه اليــذاء مـخـلـوقـات الـله وهــذا هـو الـبـغي وكل بـغي سـواه ا

نازل دونه. سيكون 
ـواهب لـيس كـبـغي االغـبـيـاء والـسـرقة الـذيـن ال تسـاعـدهم بـغي اربـاب ا
مـــداركــهـم عــلـى الــوصـــول الفـــعـــال خــيـــرة. فـــعـــنــده عـــقل ويـــزوغ الى
الباطــــــــــــــل وعنده قـوة فيسطو بـها على الضـعيف .والدولة هي اعتى
ـال والـذراع والـقـانـون وقـاعـة احملـكـمـة ادوات الـقـوة ومن مـلـكـهـا مـلـك ا
ورحلة الدرس.وســـــــــماعة الطبـيب.وقاعات السجن.ان اصحاب الدولة
هم الغـيـرهم من تـقـدمـهم.عـدالة الـسـمـاء لـلـعـقـاب انـهم ..اصـحـاب الـنار
ستـعر.عـدالة ازكى واطـهر من ان ترم وحطب النـار ونفـوطهـا ووقودهـا ا
الى الـنــار خــادم سـرق من ســيــده ثـوبــا يـســتــر به ابـنــته من الــعـري.بل
ـالك النه لم يـنـفق عـلى خـادمه مـايـكـفـيه القـتـنـاء ثوب سـيحـاكم الـسـيـد ا
يستر العورة.اصحاب الدولة  تفتح امامهم ابواب اجلحيم االبدي اذا ما
زاغــــــــوا عـن الــــــــعــــــــدل واالحــــــــســــــــان الـى الــــــــظــــــــلم
والتعسف.شخذوا مفردة الدولـة وقلبوا معانيها فلن
جتـدوا لـهـا مـعــنى في قـوامـيس الــلـغـة سـوى انـهـا
دورة تـدور وانهـا قـصـيـرة الـعـمـر ولـيس لـهـا ثـبات

على االرض.
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بــلـدهــا بـألّــا تـكــون حـجــر عـثــرة أمـام
مــسـتــقـبــلـهــا عـلى حــد قـولـهــا.ولـذلك
ـتـحدة سـوف تـرافـقـها إلـى الواليـات ا
حـيث تعيش ابـنتاها األكبـر بعيداً عن
بـــلـــد حــيـث تــطـــبق احملـــاصـــصــة في
مـفاصل عديـدة في احلياة فـهنا فرص
الـقبول بالدراسات العليا محدودة إلى
فـئـة مـعـيـنة. وشـاهـدت بـدورهـا سارة
وهـي واحـدة من قــلّـة قـدمــوا حلـضـور
الـــقــداس الــيــومي في الــكــاتــدرائــيــة
أقـربـاءها وأصـدقاءهـا يغـادرون البالد
عــلى مـرّ الــسـنــ لـكــنـهم ال يــفـكـرون
إطـالقاً بـالـعـودة. كمـا يـخـشى الـناشط

ولــيم وردة مــؤسس مـنــظـمــة حلـقـوق
اإلنــسـان الـتي تـتـابع شـؤون األقـلـيـات
فـي العراق أال تلقـى دعوات البابا إلى
احـــتــرام حــريـــة الــضــمـــيــر واحلــريــة
الــديـنـيـة آذانـاً صـاغــيـة في بـلـد يـنص
دســتــوره عــلى أن اإلسالم دين الــدولـة
األســــــاسـي وهـــــو مــــــصــــــدر أســـــاس
لــلـتــشـريع ,مــطــالـبــا بـتــغـيــيـر قــانـون
الـبطـاقة الـوطنـية الـتي تفـرض تغـييراً
تـلـقائـيـاً لديـانـة األطفـال إذا أسـلم أحد
والـديهما. اما بالـنسبة لألب دكو يرى
ان هـذا القانـون يظلم الـكثيرين ,فـهناك
أشـخـاص ال يريـدون أن يغـيروا ديـنهم

وهـــذا ال يـــكــفـــله الـــدســـتــور. وهـــنــاك
مـسيحيون أسلمـوا رغماً عنهم بسبب
أن أحــد اآلبـاء قـرر أن يـغــيـر ديـنه.لـكن
تــغـيــيـر الـقــانـون لـيـس هـمـاً أســاسـيـاً
بــالـنـســبـة لـســعـدالـلـه مـيـخــائـيل فـلم
ــســيـحي حــتى اآلن من يــتــمـكـن هـذا ا
وصل في شمال إعادة بناء منزله في ا
الـعـراق بعـدمـا غادره في الـعام 2014
مـع ســـيــــطــــرة تـــنــــظــــيم داعش عــــلى
ــنـطـقــة.وكـان مـيـخــائـيل من بـ أول ا
الـعـائـدين إثر دحـر الـتـنظـيم قـبل نـحو
ثـالث ســـنـــوات لــــكـــنه اضــــطـــر عـــلى
اســتـئـجـار مـنـزل لـلـسـكن فـيه ألن بـيت

وصل ة في ا دينة الـقد أجـداده في ا
لـــــيس ســـــوى كـــــتــــلـــــة من احلـــــطــــام
ـلـغـوم.يـقف الـرجل الـبـالـغ من الـعـمر ا
 61عاماً متأمالً ركام كنيسة الطاهرة
ـــة حــيث دفن أجـــداده . يــقــول الـــقــد
مــخـائـيل  ,أن بــيـوت أقــربـائـه وبـيـوت
آخــــرين من الــــســـريـــان الـــكــــاثـــولـــيك
واالرثــوذكس واألرمن والـكــلـدان أكـثـر
مـن ثالثــة آالف مــنــزل  ,ال تــزال كــلــهــا
مــحـطــمـة وال أعــتـقــد أنه سـيــتم إعـادة
إعـمارها.ورغم أن العـراق طوى صفحة
االرهـاب مـنـذ سـنـوات إال أن مـقـومـات

العودة لم تتحقق بعد. 
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عذرا  –احمد  –واسمح لي ان اخاطبك بـدون القاب او كلـمات تدل على
ثقـفة جـدا التي كـان واليزال لـها دور في تـغيـير الواقع انك من الطـبقـة ا
الـذي نعـيـشه من خالل جـهـودك الـثـقـافـية والـفـكـريـة. ربـطـتني بـك عالقة
ـة تـمـتـد الى الثـمـانـيـات حيـنـمـا كنـت انا في وزارة االعالم  –شعـبة قد
ية راسم  –وانت في جريدة القادسية او مراسال ألحدى اجملالت العا ا
 –التـضامن- . كـنتَ انت شعـلة مـتقـدة من شبـاب متـفجـر وحركـة دؤوبة
كـانك خُــلـقت لــهـذا الــعـمل الــصـحـفـي مـنـذ ان جــئت الى هــذه احلـيـاة .
اليستطيع احد في مجال الصحافة العراقية ان يجاريك. كنت انظر اليك
وانت تـأتي لـزيـارة الوزارة او مـكـتـبـنـا في االعالم اخلـارجي واظل ادقق
النظر اليك واتمنى يوما ما ان اصل الى نصف ماحتملة من خبره راقية
في مجـال االعالم والصـحافـة وحتقـيق االخـبار. كـنت انت مع عدد قـليل
كن جدا بـعـدد االصابع الـذين ارسل الـيـهم نظـرات االعـجاب بـشـكل ال
ان تتصوره  –احمد عبد اجمليد و هاشم حسن ووارد بدر السالم  –اما
كل الباق مع احترامي لهم جميعا ال افكر يوما ما حتى بالسالم عليهم
من بـعـيـد . كـنت تـذهب مع الـصــحـفـيـ الـذين تـسـتـدعـيـهم الـوزارة الى
ناسـبات االعالميـة التي تقـيمهـا الوزارة وكنت جبهـات القتـال والى كل ا
انا انظر اليك بكل احترام مع العـلم اننا لم جنلس مع بعض يوما ما ولم
نقترب من بعض بسبب زحمة العمل  –انا اترجم للصحفي وانت تكتب
اشـيــاء كـثـيــرة. مـرة واحــدة فـقط اقــتـربـنــا من بـعـض ال اعـرف اذا كـنت
ناطق احملررة في تتذكرها- انت انقذت حياتي . حينما ذهبنا لتصوير ا
الفاو انفـجر لغم وقـطع قدم مراسل التـلفزيـون النمسـاوي وكنت انا قربه
وراح يصرخ من االلم وحينـما دققت انا الـنظر اليه شعـرت بدوخه كبيرة
جدا واوشكت على السقوط على االرض وكنت انت قريبا مني وصرخت
عليك  –احمـد جـيبـلي مي ورشه عـلى راسي- وركـضت انت لـتنـقـذ اخا
اء على راسي وبعدها عدت انـا الى حالتي الطبيعية وعدت لك وسكبت ا
انت الى تسـجيل كل شيء في دفـتـرك. كانت تـلك اللـحظـات محـفورة في
ـعذرة لم ارسـل لك باقـة ورد حـيـنـمـا عرفت روحي حـتى هذه الـلـحـظـة. ا
انك مصـاب بالـكورونـا .....اعتـذر جدا ألسـباب شـخصـية
تتعلق بـانشغـالي باشياء كـثيرة ..ارجـو ان تغفر لي
واتـمـنى ان تـتـمـاثل الى الـشـفـاء بـاقـرب وقت. الف
حتية لك ولكل اجلهود التي تبذهلها في خدمة هذا

الوطن اجلريح. اكرر اسفي مرة اخرى.
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دني اعود خطوات زمنية الى الوراء في 2012/1/1 منظمات اجملتمع ا
اطلقـت مبادرة  2012 عام الـسلم االهـلي في الـعراق واقـيمت فـعالـيات
ـبادرة مـن أكثر واخـيرا  تـبني ا عديـدة وبإسـتخـدام العالمـة البـيضاء 
بادرة في مجلس النواب ولم يحدث شيئ من  50 نائب مع قراءة بيان ا
من قبل األطـراف الـسيـاسيـة كـإستـجـابة بـعدهـا اطـلق الدكـتـور خضـير
فهوم ولم يحدث اخلزاعي نائب رئيس اجلمهـورية ايضا مبادرة بـنفس ا
في 2017 تبنت في  2014 واجهـنا تـداعيـات داعش االرهابـية  شيئ 
حـكـومـة الـسـيـد الـعبـادي سـتـراتـيـجـيـة لإلسـتـقـرار الـوطـني في 2018
شاركة وشبهات التزوير نعيشها الى جرت االنتخابات وتداعيات تدني ا
ـا أفـرغ الـنـظـام الـسـيـاسي من الـشـرعـيـة شـعـبـيـا حـدثت يـومـنـا هـذا
تـظــاهـرات تـشــرين ومـا تـخــلـلــهـا من تـداعــيـات وقــتل وخـطف وتــسـقـيط
وتـســقـيط مــقـابل وإخــتـراق ســيـاسي لــلـتـظــاهـرات  ومــحـاولــة اإلحـتـواء
الـيـوم وصلـنـا الى ما نـحن عـلـيه ومحـاوالت احـتواء اإليجـابي والـسلـبي 
الـنـظــام الـسـيــاسي من تـشـريــعـات غـيــر ذات جـودة مـنـذ 2019/10/1
اقول ال مناص الى ها نحن اليوم نعود الى نقطة البداية  بعقلية ترقيعية 
اإلستماع لـصوت العقل واحلـكمة وإستـيعاب متـطلبات اجلـمهور واخيرا
اإلسـتـجـابـة  هـذا ال يـحـدث إال باإلعـتـراف بـالـفـشل أوال وبـعـدهـا وضع
ؤسـسي وتبني سـياسات الرؤى احلقـيقيـة إلصالح النظـام السـياسي وا
ستدامة قابلة للرصد والقياس كافحة الفساد والتنمية والتنمية ا رادعة 

والتقييم والتقو بغيرها ال أمل في إصالح الوضع العام.
{  عن مجموعة واتساب



احلـوزة الـديـنـيـة في الـنجـف األشرف مـدرسـة  وأرث وحـاضـرة  مـاضٍ وحـاضر
تد حتى يأذن الله وعمر ومستـقبل  يرجع تاريخها ألكثر من ألف سنة وعمرها 
غيرهـا قصير  نـاصبها كـل طواغيت األرض مذ ولـدت العداء  وناكـفوها وسعوا
جــاهـدين إلغـواء رجـاالتـهـا من الـعـظــام  بـعـد أن تـيـقـنـوا جـازمـ  أن الـشـهـادة
عـنـدهم كرامـة وتـكـر  التـقـتـيل ال يرهـبـهم  واالعـتقـال ال يـزيـدهم اال إصراراً 
واإلقــامــة اجلـــبــريــة فـــرصــة لالســـتــزاده من الـــعــلم وفــســـحت لــلـــعــبــادة  وقف
سـتشرقون ومن أثـارت حفيظـتهم ومن أرقهم شأنـها  متأمالً في سـر أمتدادها ا
دون انـقـطاع  وتـزايد اإلقـبال عـليـها في زمن األزمـة قبل الـرخاء  فـطريـقهـا وعر
ـنـال  ـنـزلـة الـرفــيـعـة بـعـيـدة ا وا غـيـر مـعــبـد   يُـقـضى جُل الـعـمــر في درسـهـا 
الـتضـيـيق على مـرتـاديهـا قـائم  وتـتبع رجـاالتـها مـبـدأ  واعتـقـالهم في كـثـير من
ـرجعية سـلسلة من رجاالت ابت األحيان مـصير  واالغتـيال غير بعـيد  فتاريخ ا
بدأ صـابرة محتسبة راضية مرضية اال أن تلقى بـارئها األعلى وهي ثابتة على ا
. ومن يجـهل تاريخ احلوزة العـلمية في الـنجف األشرف عـليه التأمل في تـاريخها
ــعـاش  وإن صّـم الـكــثــيـر آذانــهم وعــمي بــصـرهـم وظـلت ـعــاصــر وواقــعـهــا ا ا
فدى أول من حذر احملتل من أن تطأ أقدامه ارض بصـيرتهم  فمرجعنا األعـلى ا
الـعـراق  فـالـعـراق عـصي عـلى كل جـبـار أثـيم  وهـو أول من دعـا سـاسة االمس
ـضـطـهـدين الى عـدم التـعـامل مع احملـتل  فـاحملـتل طـامع طامـح أثيم وإن أدعى ا
ظلـوم  فهو الظـالم قبل كل ظالم  وهل من صام النـصرة ورفع شعار مـناصرة ا
ــرجع األعـلـى الـذي رفض أن يــكــتب أول دســتـور غــيــر مـؤقت آذانه عن مــوقف ا
راحـل وتعـاقد مع من جلـمـهوريـة العـراق  اال بـأيدٍ عـراقـية بـعد أن قـطع احملـتل ا
رجع ـؤامرة بـبـيان صـادر عن مـكـتب ا يـكـتب الدسـتـور من األجـانب  فسـقـطت ا
رجـع األعلى من أطفئ نـار الفـتنـة الطائـفيـة ? التي خـطط لها األعلى  وهل غـير ا
ن بـاعوا طـائـفـتـهم واهـلـهم ومن أئـتـمـنهم احملـتل وهـيأ وقـودهـا ومـول عـرابـيـهـا 
فدى من أطلق صـرخته التي اسمعت من به بدراهم مـعدودة  . وهل غير سيـدنا ا
ا نسى من غلّف صمم حـينما قال خـالدته " ال تقولوا اخـواننا هم أنفسـنا " ? ور
الغل قـلبه  وأعـمت  الطائـفيـة بصـيرته  وغـيبـته الدوالرات الـوافدة  عن مـشترك
ـشـترك  ولـكن هل نـسي أو تـناسى ـصـير ا الـدين والـعقـيـدة والـوطن والعـيش وا
فتـوى اجلـهاد الـكـفـائي ? التي حـمت وذادت ودافـعت ودفـعت واعادت  وطن راح
قاب قـوس أو ادنى من االحـتالل والتقـسيم  الـفتوى الـتي حررت ودافعت  عن
شرف ومـنزل وأسـير وسـبي  الفـتوى الـتي حـيرت عـقل كل لبـيب  حتى راح من
خطط لـفتـنة داعش يـصّرح وال يـلمح  أنه خـطط وتوقع وحتـوط لكل شئ  ووضع
البـدائل لكل االحتـماالت  إال أن يقـلب رجل تقـدم به العمـر  مقيم في بـيت مؤجر
طــبع الـقــدم عـلـيه آثــاره  في زقـاق صـغــيـر وفي حي مــنـسي قــد  أحـيـاه ذكـر
الــقـاطن فـيه  أن يـقـلب هــذا الـعـظـيم احلـسـابـات  ويــحـبط اخملـطـطـات  ويـسـقط
ــؤمـرات  بــكـلــمـات راحت خــالـدات فـي سـفــر تـاريخ الــعـراق  كــلـمــات وحـدّت ا
مـخـتلـفـ  وجمـعت مـتنـافـرين  فتـحت خـزائن  وأطلـقت مـخـزونات ومـدخرات 
ـاله ولـكن بـنـفـسه قـبل مـاله  عـجـيب حـتى راح اجلـمـيع يـتـزاحم عـلى اجلـود ال 
أمرك يـامن عميت بصيرتك  وغـلب غلك على حلمك  ويـومك على أمسك  بفتواه
حرر وأعـاد واسكن وأطعم وإغـاثة ملـهوف وجمع شـمل وانتفض لـشرف  أغاظك
زيارة ضيف قادم قاصد حريص  وهل كثير أن يُقصد محرر حافظ جامع موحد
 أعاد لـلعـراق هيـبته ? أم أن احلـقد حـرّك وانطق وأفـشى ما حـرص احلاقـد على
كتـمانه  عجيب أمـرك الباغض  ألم يكن في زيـارة مرجعنا األعـلى  رفعت للوطن
صـحح الذي ذكّـر بالـسلـيبـة فلـسطـ بعد أن  بـعد أن اسـتمع الـضيف حلـديث ا
عجـيب أمرك الـفاسد ألم طواهـا النسـيان في ذاكـرة من ادعى العـروبة والـوطنيـة 
يـكن في زهـد الكـبـير غـسل لـنفـايـات الفـاسـد القـذر الـذي أزكم بفـسـاده األنوف 
واساء لـسمعة وطن وأمة ودين ? عجيب أمرك احلاقد الم يكن في حديث االعتدال
عـنـد مـرجـعـنـا غـطـاء لـصـوت التـشـدد الـنـاشـز الـذي طـبع الـوطن وأبـنـاءه بـالـفـرقة
ـضلل ألـم يكن في زيـارة زعيـم أكبـر طائـفـة مسـيحي والـتـشتت ?  عـجـيب أمرك ا
ـرجع إسالمي شيعي  اعـلى رفعت للـوطن والدين بعـيداً عن الـطائفة ? كاثـوليكي 
ـرجع األعلى راعٍ وحامٍ وذائدٍ ومدافعٍ عن كل مـضطهد مقهور  ? وهل من أليس ا
مـنـتـفضٍ غـيـره حـشّـد ودعـا ودافع عن عـرض وشـرف ودار ومال ? وهـل جال في
خاطـره وهو يعـلنـها على رؤس اإلشـهاد فـتواه باجلـهاد  أن احملتل من األرض ال
يز بـ أبناءه ?. لقد تشرف ضيف يقطـنها شيعي ? ومنذ مـتى ومرجعنا األعلى 
ــراجع  الـذي لم يــجـد اال حــفـاوة االســتـقــبـال  وكـرم الــعـراق بـزيــارة سـيــدنـا ا
ـتق  وتواضع الـعظمـاء  حتى أني سمعت الضيـافة  وحكـمة العلـماء  وزهد ا
كرم أنه وجد في مرجعنا  رسوالً لإلنسانية  ورمزاً للحكمة من ضيف الـعراق ا

ومــصـدقــاً لـلـتــواضع  وعـنـوانــاً لـلـزهــد . أعـلى الــله مـقـامك
ســـيــدي  ودام  ظــلـك الــشــريـف  ونــفع الـــدين بــعـــلــمك

وحكـمتك واعتدالـك  وحفظك حامـياً ومدافعـاً وعنواناً 
فالـكبـار ترتقي بـهم اال  وحتفظ بـحكمـتهم األوطان 
ـلل والـنـحل ومـا اخـتـلفـوا في وتـتـوحـد حتت مـظـلـتـهم ا
ــعــتــقــد  ولك ســيــدي حــسن الــعــاقــبــة  االنــحــدار وا

وللعراق األمن والسمو والرفعة.
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ؤمن االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) قوله : مِنَ احلِكَم اخلالدة المير ا
" آلةُ الرئاسة سعةُ الصدر "

انّ سـعـة الصـدر هي من اكـبر مـقومـات الـزعامـة ذلك انّـها تـدفعُ صاحـبـها نـحو
سـيئـ بل حتمـله على االحـسان الـيهم  وهكـذا يظـهر الـفرق ب التـجاوز عن ا

الطرف .
أين صــاحب الــقـلـب الـكــبــيـر واخلــلق الــعـالـي  والـقــدرة عــلى اإلمـســاك بــزمـام
الـعـقالنـيـة والـتـســامح  مِنَ الـذي يـحـسب الـتـطــاول عـلى الـقـيم شـجـاعـةً وجـرأةً
وبطولـة فيـندفِعُ نـحو الـتشهـير والـتنـديد واالنتـقاص مِنْ قـاماتٍ شـامخـة صامدة

أمام األعاصير والرياح العاتية ?
انـهـا صـورتــان مـتـقــابـلـتــان لالنـسـانــيـة والـســمـو الـذاتي –بـأجـلـى مـعـانـيه ? –
واإلســفـاف الــقــبــيح واخلـروج الــصــريح عــلى مــقـتــضــيــات االعـتــدال والــتـوازن

وضوعية واالنصاف . وا
وأين الثريّا من الثرى ?

-2-
ـمتع عن الـشاعر الـراحل السيـد احمد أورد الدكـتور ابراهـيم العاتـي في كتابه ا
ـوسـوم بـ ( أحــمـد الــصـافي الـنــجـفي غــربـة الـروح ووهج الـصـافي الــنـجــفي وا

لك فيصل األول قال فيه : االبداع ) ص 129 بيتاً للرصافي في هجاء ا
وليس له من مُلْكِهِ غير أنّه 
يُعدّدُ أياماً ويقبضُ راتبا 

وإرادة قـوّية وشـخصـية وهكـذا جَرَّدَهُ مِنْ كُلّ مـا كـان يتـمتع به من فـطـنة عـاليـة 
ـمزوجـة بالـطـيبـة ولقـد شهـد له من عـايشه وكـتب عنه بـانه كان تـلتـمع بـاحلنـكة ا

رجل دولة من طراز فريد ..
لك مـن أمره شـيـئا  وانه وأبعـدُ االوصـاف عنْ رجلِ الـدولة أنْ يـقـال فـيه انّه ال 

يعدد االيام منتظراً نهاية الشهر ليقبض راتبه ..!!
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ـلك فـيـصل االول  يـخـبـرنـا الـدكـتـور العـاتي ومع هـذا الـتـطـاول الـفـاحش عـلى ا
لك قرر تخصيص راتب تقاعدي للرصافي يغطي نفقاته –حفظه الله – أنّ ا
لك مِنْ راتبٍ تقاعدي حتى النهاية . وبقي الرصافي يقبض ما خصصه له ا

-4-
ـلك فيـصل االول الـرصافي من حـالـة مزريـة اضطـرتْهُ - كـما يـقول لقـد انتـشل ا
الدكـتور الـعاتي (الى ان يبـيع السـجائـر على الرصـيف في أحد شـوارع بغداد 

والى ماهو أدهى وأمرّ من ذلك) .
فعل ذلك وكأنّ الرصافي أنشدَ فيه أروع قصائده وأشعاره ..!!

ان التـغـاضي عن إسـاءة الرصـافي وخـروجه الصـريح عـلى مـا تقـتـضيه اآلداب
ـسـارعـة الـى اتـخـاذ الـقـرار الـذي يـصـون واالخالق والـلـيـاقـة االجـتــمـاعـيـة .. وا
ة هو من أجلى مصاديق ( سعة للـرصافي ماء الوجه  ويضمن له احلياة الكر

طلوبة في الرئاسة . الصدر) ا
-5-

انّ كاتب الـسطور ليـس ذا نزعة ملـكية - كمـا قد يتـوهم بعض القراء  –ولـكنّه ذو
نزعـة موضوعية ال تـرضى أنْ تُشوَّه احلقائق وال يـعجبه االسفاف ال في األقوال

وال في االعمال .
-6-

انّ احوج مـا يحتاجه العراق اليوم هو أنْ يكون الـقابضون على زمام السلطة فيه
ـارس عــمـلـيـات الـتـشـهـيـر ن  من اهل الـصـدور الـواسـعـة ولــيس هـذا تـبـريـراً 
لـك أمر ـطـلوبـة في مـن  ـقـوّمـات الـزعـامـة ا ـقدار مـا هـو انـتـصـار  والـسـبـاب 

القرارات احلاسمة في شؤون البالد والعباد.
-7-                                              

ليس تُـحصى الدعاوى القضائية التي يقيمُها السلطويون
علـى مَنْ يعارضهم من رجال الصحافة وغيرهم  وهذا
ـلـكــون الـسـعـة في هـو الــدلـيل الـعـمــلي عـلى أنــهم ال 

صدورهم وال القدرة على االغضاء والتجاوز 
صيبة . وهنا تكمن ا

للتهـديد ألنهم أيدوا او شاركوا
طالب تظاهـرين السلميـ ا ا
بـ(اســــتـــعـــادة وطن.. وقـــد أدان
ــة مــا حــصــلت الــتــجــمـع جــر
ـــنـــطـــقـــة بـــتـــاريـخ الـــعـــراق وا
ــعــاصــر  فـيـه قـتل والــعــالم ا
اكـــثــر من خــمــســمــئــة شــهــيــدا
وجــرح اكـثــر من عــشـرين الــفـا
واصـــفــا ايــاهــا بـــان الــســلــطــة
تـعــامـلت مــعـهم كــمـا لــو كـانـوا
أعداء غـزاة وليـسوا متـظاهرين
ســلــمــيــ يــطــالــبــون بــحــقـوق
مـــــشــــروعـــــة. ومع ان ظـــــروفــــا
صــــحــــيــــة( كــــورونــــا. وأخـــرى
نـفسـية اضـعفت نـشاط الـتجمع
في  2020اال انه ســـــــيـــــــواصل
نـهـجه الـذي اعـلنـه في مـؤتـمره
وسـيـعـمل بـنـشاط الـتـاسـيـسي 
في الـــتــحــضــيــر لألنــتــخــابــات

بكرة. ا
{ أم عام التجمع

األجـــتــمـــاعــيـــة بــعـــيــدا عن كل
أشــــكــــال الـــتــــعـــصـب الـــديــــني
والطائفي والقومي والعشائري
ناطقي والسياسي الضيق. وا
ومــنــذ تـــأســسه اوضح (جتــمع
عقـول. بأنه في نشـاطه الفكري
والـتوعـوي ليس ضـد اي حزب
كــــــان لـــــكـــــنـه ضـــــد كل حـــــزب
ألن التـطرف يـلغي حق مـتطـرف
اآلخــــر في الـــتــــعـــبـــيــــرعن رأيه
ويــعــتــمــد الـــعــنف ويــســهم في
ـــــــوت.وأنـه في صـــــــنـــــــاعــــــــة ا
مــنـــشــوراته لــيس ضــد أحــزاب
ولكنه ضدها األسالم السياسي
حـ تـنفـرد بـالـسـلـطـة والـثروة
وتفـشل في ادارة شـؤون الوطن
وان عـلــيـنـا تـلــبـيـة مـا والــنـاس
ــلــيـه عـلــيـه دورنـا فـي تــقـد

الــنـــصــيــحـــة الــصــادقـــة لــهــا 
وتــوعـيـة الـنـاس بـان من واجب
الـسـلطـة احـتـرام حـقـهم بـحـياة

ت على حتليل ما حدث ويحدث
ودراسـات لـلـمـجـتـمع الـعـراقي 
عـن أخـــــــطــــــر ثـالث ظـــــــواهــــــر
تــــضـــاغــــفـت حـــاالتــــهــــا بــــعـــد
الــتــغــيـــيــر:الــطالق واخملــدرات
واألحلــاد. وكــانت آخــر نــدواته
تــلك الـتي الـقــاهـا أمـيــنه الـعـام
ـــتـــظـــاهـــريـن بـــســـاحــة عـــلى ا
الــتـحــريـر في أكــتـوبــر/تـشـرين
ه أوراقا 2019..فضال عن تقد
في أصالح الـعمـليـة السـياسـية

والتعليم العالي والقضاء. 
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ويحسب للتجمع انه سعى الى
إحـيـاء ثـقـافـة احلـيـاة من خالل
بث الــقــيم الــعـلــمــيــة والـفــنــيـة
والروحـية الـتي تسـهم في بناء
وبـنـاء الـروح شـخــصـيـة الـفــرد
الـــقــيـــاديــة وصـــنــاعـــة الــوعي
بـقيـمـة األسرة بـوصفـها الـنواة
أألسـاســيـة لـبـنــاء دولـة يـتـمـتع
اهــلــهــا بـقــيم ومــثل إنــســانــيـة
سامـية تـرفع من شـأن اإلنسان
ــقـدس األول بــوصـفـه الـكــائن ا
فـي هـــذا الـــوجــــود وتـــطـــويـــر
واسـتثـمـار قـدراته الـعـقـلـية في
واعـتـماد ـعرفـة كـافة مـجـاالت ا
احلـوار واحــتــرام الــرأي اآلخـر
والـتـفـاعل مع وقـدسـيـة احلـيـاة
عــــالم تـــتــــطـــور فـــيـه الـــعـــلـــوم

في الثالث من آذار � 2018 عقد
(جتــــمـع عـــــقــــول. مـــــؤتـــــمــــره
الــــتـــــأســــيــــسـي عــــلـى قــــاعــــة
ضم ـــهـــنــدســـ فـي بــغـــداد  ا
صحافي ـي  اكاد مفكرين 
أدبــــاء وشــــعـــراء واعـالمـــيــــ
رجـال اعـمال طـلـبة وفـنـانـي 
من داخل الـعـراق وخـارجه زاد
ــنـتــمــ الـيـه عـلى 300 عــدد ا
عــضــوا. انــطــلق الــتــجــمع في
عـمله من حـقيـقة ان اجلـماهـير
هي الـــتي تــصـــنع الـــتـــغــيـــيــر
وان الــشــرط ولــيس الــســلــطــة
األســاس في عـمــلـيــة الـتـغــيـيـر
وأن ــواطن نـــفــسه يـــبــدأ مـن ا
اداة هــذا الــتـــغــيــيـــر هي عــقل
واطن وان مهمته هي تغذية ا
هـــذا الــعــقل بــافـــكــار واقــعــيــة
عـلــمـيــة يـوظـفــهـا فـي حتـسـ
حــاضــره وضــمـــان مــســتــقــبل
اجيـاله وعلو شـأن وطن نشأت
وتـقـد فـيه اعـرق احلـضـارات
ن هو في النصيـحة اخلالصة 
وتـغـذيـة الـعـقـول مـوقع الـقـرار
بافكار انسانية تشيع احملبة و
. وتـمـيز الـسالم بـ العـراقـي
نــشـاطه فـي الـســنــوات الـثالث
بــــعــــقــــده نــــدوات في بــــغــــداد
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
والـعمارة..ركز الـبصرة النجف

ـــتــــلك كل ــــة في وطـن  كـــر
مقومات الرفاهية ألهله.

وكانت للتجمع مواقف وطنية
أبـرزهـا أن اميـنه الـعـام ترأس
وفدا في  (17نوفمـبر/ تشرين
ـثلـية ـقـابلـة  الثاني 2019. 
ـتـحـدة في بـغـداد ضم اال ا
مــــتـــظــــاهــــرين مـن ســــاحـــات
الـتـحريـر واحلبـوبي والـنجف
ــيـــ وأعالمـــيــ في واكـــاد
لـقاء امـتـد لسـاعتـ في حوار
صــريح  في خــتــامـه تــقـد
ورقـــة مـــوجـــهـــة الى الـــســـيــد
األمـ الـعــام لـتـعـتـمـد وثـيـقـة
تحدة تاريخـية تناشـد األ ا
ـــمــارســـة دورهـــا األنـــســاني
الـــنـــبــيـل أزاء مـــا يــجـــري من
أحــداث خـطــيــرة في الــعـراق.
فأن عـددا من اعضاء ولألسف
الـــــــتـــــــجـــــــمـع تـــــــعـــــــرضــــــوا
فـيـما تـعـرض آخرون لـلـخطف
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اربيل
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الـبـطـالـة والـعالج وتـكـالـيف الدواء
عيشة عمومـاً وتلبية إحتياجات وا
الـبــنـ والــبـنـات الــذين يـتــابـعـون
الدراسة في اخلارج غـير مغفور له
عدم اإللتفاف حـول الءات البطريرك
الراعي فهـو هنا إثـنان في شخص
واحــد: بـطــريـرك طـائــفـة مــتـشــقـقـة
ويــحـتــاج ثــوبـهــا إلى رتق وخــيـر
"رتَّـــا" أي الـــراتق لـــلـــثــوب هـــو في
بعض التأمل في واقع احلال وعلى
أساس أن الـتشقق الـذي نشـير إليه
أحدث أحـدث إصابـة للـبنـان الوطن
واطن في هـويته وتَـسبـب للـبنـان ا
ــــحـــــنـــــة مــــتـــــعـــــددة األعــــراض

والعواقب.
قـــبْل الــــرؤيـــة الـــصـــرحـــيـــة كـــانت
الشكوى حتتاج إلـى تفعيل تكتسب
إمكانـية اجلدوى ثم جاءت الالءات
الـسـبعـون وسـيلـة حتـفيـز لـلشـاك
هـــمـــســــاً أو من خالل تــــظـــاهـــرات
مـتقـطعـة من أجْل النـطق بالـصوت
األعـلى. هكـذا كانـت احلال الـعربـية
عــمـــومـــاً قـــبْل الـــقـــمــة الـــعـــربـــيــة

اإلستثنائية في اخلرطوم. 
الـشــعب الـعـربـي مـكـســور اخلـاطـر
مـــغـــمـــوم إلى أعـــلى درجـــات الـــغم
ـا جـرى يــوم اخلـامس من حــزين 
يــونــيـــو/حــزيــران 1967 ثم كــانت
الـقـمـة اإلسـتـثــنـائـيـة في اخلـرطـوم
حتـتـضن اجلـمـيع. وبـدل اإلنـشـغال
ـــاذا جـــرى ومــا في الـــذي جـــرى و
الـــذي كـــان يـــجب أن يـــجـــري فــإن
رمــوز احلـكــمـة والــثـروة رأوا وقف
عـاتبة فيـضان اإلحـباط واحلـزن وا
واخلـــوف من أن تـــتــسـع مــســـاحــة
ــة فال تــقــتـصــر عــلى الـذي الــهـز
ــــا يـــــفــــرض الـــــطــــرف جـــــرى وإ
اإلسرائيلي الهـازم صلحاً مع مصر
تـد إلى سائر الـعرب ثم تـفاوضاً
وإعـتـرافـاً وبـذلك تـتـهـاوى اخلـيـمـة

العربية على اجلميع.
ولـقــد تـصـرَّف اجلـمع الـعـربي عـلى

ـارونـيـة الــطـائـفـة عـنـد كـان رأس ا
ــعــقــودة عــلــيه من حُــسْن اآلمــال ا
ـصـدومـ من جـانـب الـلـبـنانـيـ ا
ـارونـيـة الـسـيـاسـية نـهـج بـعض ا
والصارخ منهم والكاتم الغيظ
ــــارســــات زعــــامـــات فــــيـــهـم من 
أعــــطــــوهـــــا من الـــــوالء وإلى حــــد
ـبــايـعــة وعـنــدمـا إحـتــاجـوا إلى ا
وقـفة مـن جانـبـهم فإنـهم لم يـجدوا
أحـداً مـنـهـم وبـقـيت لـيــلـة الـعـيش
الــظــلــمـــاء تــزداد ظالمــاً ثم جــاءت
ـثـابة الـلحـظة صـيحـة الـبطـريرك 
تـمثـلة الـتي تـفتـقدهـا اللـيـلة تـلك ا
الءاتـه الـــــتي فـــــاقت الءات قـــــمــــة?
اخلـرطـوم بـسبـعـة وسـت »ال «كل
ـثابـة بـند في بـيان أول "ال" مـنهـا 
من حـــركـــة إنــــقالبـــيـــة غـــيـــر تـــلك
احلــركــات الــتي إرتــبــطت بــبــعض
رواد وصاغـات وعـقداء في جـيوش

األمة.
مـا هـو معـقـود عـلى هذه الـعـشرات
ـسـحـة من الالءات الــراعـيـة ذات ا
الروحيـة االجتماعـية من اآلمال قد
يطول موعـد جنيْه. فهـي مثل شتلة
قــام بـــغـــرســهـــا بــســـتـــاني حــاذق
وحتـتـاج إلى مَـن يـرويـهـا بـقـطرات
مع فـــارق أن الـالءات الـــصـــرحـــيــة
ـنـتـشرين ـوجوعـ ا تـتـطـلب من ا

ـلك فـيصل بن نـحو مـا أوحى به ا
عـبـدالـعـزيـز رحــمـة الـله عـلـيه أي
اإللـتـفـاف أكـثـر حـول عـبـدالـنـاصر
ـــصـــاب في كــــبـــريـــائه وذلك من ا
خالل قـــرار إعــادة بـــنــاء الـــقــوات
ــصـريـة بـغـرض إزالـة ـسـلـحـة ا ا
آثار العدوان وذلك أيضاً من خالل
دعم مــالـي مــبــرمج وغــيــر مــحــدد
بـفتـرة زمنـية شـاركت فيه الـكويت
ولــيـبــيـا أدريس الـســنـوسي وفي
الوقــــــــــت نـفسه ترمـيم النفـسية
العربية احملـبطة وذلــــــــك بإتخاذ
قـــرار قـــضى بـــإنـــشـــاء صـــنـــدوق
ــــــــاء االقــــــــتــــــــــــــــــصـــــــادي اإل

واإلجتماعي.
الــذي حــقـــقــته تـــلــــك الالءات من
خالل الـتـخـريجـة الـسـودانــــــــــية
في شـــخص إســـمــاعـــيل األزهــري
ومـحمـد أحمـد مـحجـوب والنـخوة
الــــســــــــــــــعــــوديــــة فـي شــــخص
ــــلـــــــــــك فــــيــــصل كــــان قــــطْع ا
الــطــريق بـــضع ســنــوات عــلى أن
يـحـقق الـذئب اإلسـرائـيـلي الـفـاغر

األشداق الغرض الشرير. 
لــكن حــالــة الـصــمــود قــائــمـة رغم
إجـتـهـادات عــلى طـريق الــتـطـبـيع
غــيـــر قــابــلـــة لــلــثـــبــات إذا كــانت
السماحـة اخلليجيـة- السودانية-
ـغربـية سـتبـقى تقـابَل بالـشراهة ا

اإلسرائيلية-األميركية.
ŸU{Ë« `O B

ما ال بـد ستحـققه الءات البـطريرك
الــــراعـي أن حــــالـــــة الــــيـــــأس من
تــصـحــيح األوضــاع لن تــســتــمـر.
ومثـلما أن احلـالة العـربية عـموماً
بعد قمة اخلرطوم والءاتها الثالث
لـيـست كـمـا حــالـتـهـا حـتى يـوم 1
سـبـتمـبـر/أيـلول 1967 يوم إعالن
تلك الـالءات فإن احلـالة الـنفـسية
لعموم الـلبنانيـ العال الصوت
كمـا احلابسيـنه  قبل لـقاء الصرح
ـا وقـطــرات األمل بــاإلنــفــراج ور
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نامة ا
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تـاريخ وثـقـافـات وهـويـات وآمال
ومــــشــــاعـــر وعــــقــــائـــد روحــــيـــة
والتزامات جـمعية تتـفاعل فيما
بيـنـهـا لتـكـون الـلـبنـة األسـاسـية
الــتى تــمــيــز األ واألوطــان عن
بعضهـا البعض. وهى فى صلب
تــنــشــئــة األجــيــال عــبــر الــقـرون
ولذلك ال يحق ألية جهة حكومية
أو قــــطـــــاع خــــاص أن تــــمس أو
تـتالعـب بـهـذا اجلـانب من حـيـاة
شـــعـــوبـــهــــا ســـواء فى حـــقـــول
العمالة أو التركيبة السكانية أو

التعامل مع اخلارج.
مـا يـجب أن تـعـيه أنـظـمـة احلكم
فـى هـــذه الـــدول هـــو أن حـــقـــبــة
ثـــروات الـــبـــتـــرول تـــقـــتـــرب من
نـهـايـتهـا وأن مـسـتقـبل الـطـاقة
إنـتــاجـا واسـتــعـمــاال فى طـريق
تـغـيـرات هائـلـة ال يسـتـطـيع أحد
التـنبؤ بـها بعـد. وستكـون كارثة
قـــومــيـــة لــعـــرب اخلــلـــيج وألمــة
العـرب لو أن تلك الـثروة الهـائلة
كـانت سـبـبـا فى ضـيـاع جـزء من
الــوطن الــعــربـى أو فى تــشــوهه
الثقافى واللغوى والروحى بدال
من أن تــكــون فــرصــة تــاريــخــيـة
لـــلــخـــروج من حـــاالت الـــضــعف

والتخلف والعبث.

تـدريـبـية خـارجـية. وال تـسـتـطيع
تـلك احلـكـومـات التـعـلل بـارتـفاع
كلـفـة تـلك الـعـمـلـيـات واألنـشـطة
ذلـك أن فـــــــــوائـض الـــــــــثــــــــروات
الـبـتـرولـيـة كـافـيـة وأكـثـر لـلـقـيام
بــــــتـــــلـك اخلــــــدمــــــات بــــــدال من
استـثمـارها فى أسـواق وسندات
ومــضـــاربــات اخلـــارج أو حــرق
قـــسـم كـــبـــيـــر مــــنـــهـــا فى شـــراء
وتـــــكــــديـس األســـــلــــحـــــة أو فى
استعمالها لدعم جماعات العنف
واالنــــتــــهـــازيــــة الــــســــيــــاســــيـــة

والعالقات العامة الفاشلة.
وتــسـتــطــيع تـلـك احلـكــومـات أن
تــــرجع إلى أدبــــيــــات احملـــاوالت
الـتـدريـبـية واإلحـالليـة الـنـاجـحة
الـتى قـامت بـها جـهـات حكـومـية
أو جهات قـطاع خاص فى بعض
بـلـدان مـجـلس الـتـعـاون لـتـقـتنع
بــــــأنـه حـــــيـث تـــــتــــــوفـــــر اإلرادة
شاعر وااللتزامات السياسيـة وا
ـــصـــالح ـــراعـــيــة  الـــوطـــنـــيـــة ا
الشعوب واألوطـان فإن محاوالت
إعــداد الــشــبــاب والــشــابـات ألى
عــمل أو مـهـام وظـيــفـيـة سـتالقى
ترحـيبا حـارا وحمـاسا هائال من

قبل أولئك الشبان والشابات.
ــواطـــنــ فى هـــذا عن حــقـــوق ا

ذلك أن إعــــداد عــــمـــالــــة مــــدربـــة
وكـفـؤة هى من مـهـمـات األجـهـزة
ـسئـولة عن الـتعـليم احلـكومـية ا
األســاسـى والــعـــالى وعـن خــلق
مـؤسـسـات تـدريب مــتـخـصـصـة
وعـن وجــــود دورات تـــدريــــبــــيـــة
ومــنــشــطــة وعن وجــود وزارات
عـــمل مـــســـئــولـــة عن عـــمـــلـــيــات
الـــــتــــــوظـــــيـف الـــــوطــــــنى بــــــكل
مستوياتها وأنواعـها التنظيمية
كن حتقيقه والقانونيـة. وما ال 
ـكن حتـقـيـقه ذاتـيـا فى الـداخل 
فـى اخلـــــارج أو مـن قـــــبـل قـــــوى

اخلارج هى كبيرة للغاية.
ـعــنـيـة أمـا مـبــررات الـوزارات ا
ـاضـيـة ـكـررة طـيـلـة الـعـقـود ا ا
بـعـدم وجود أيـادٍ وطـنيـة مـدربة
أو راغــبـة فى الـعــمل وبـالـتـالى
اتـهـامــهـا بـالـكــسل وغـيـرهـا من
ــتــخـــيــلــة أو الــتــعــلل الــتــهم ا
مؤخرا باآلثـار السلبـية جلائحة
الكـورونا على أسـواق العمل أو
إقــحــام اخلالفــات الــســيــاســيــة
ـــذهــبـــيـــة فى مـــوضــوع حق وا
ــكن الـــعــمل والـــوظــيــفـــة فال 

قبولها منطقيا وال أخالقيا.

ال يحق ألية دولـة من دول اليسر
البـترولى فى اخللـيج العربي أن
تعـلل أو تبـرر وجود بطـالة فـيما
بــ قـواهــا الـعــامـلــة الـوطــنـيـة
وعـــلى األخص شـــبـــابــهـــا. فــإذا
كانت نسبة العمالة األجنبية فى
الـــــــــكــــــــويـت تـــــــــصـل إلى 60%
والـبــحـرين  %50 والــسـعــوديـة
وتـرتـفع فى %30 وعـمـان 40%
قــــطــــر إلى %85 وفى اإلمــــارات
إلى %95 فـــــإن ذلك يـــــعـــــنى أن
إمـكانـيات إحالل الـقوى الـعامـلة
الوطـنية محـل العمالـة اآلتية من

ـــــعـــــقــــول الـــــعـــــمل والـــــدخـل ا
ـــعـــيـــشـــة الـــتى ال تـــمس وال وا

تخدش كرامتهم اإلنسانية.
WO Ëd  UFL

لـــكن هـــنـــاك اجلــانب الـــثـــقــافى
واحملـــــافـــــظـــــة عـــــلـى هـــــويــــات
اجملتـمعـات العـروبيـة التى كتب
عــنــهــا الــكـثــيــر وبــاألخص عن
األخـطار الـكبيـرة الكـارثيـة التى
ســتــواجـــهــهـــا هــويــة اخلـــلــيج
ــســـتـــقـــبل إن لم الـــعـــربى فـى ا
تــعـمل احلــكـومــات عـلـى تـقــلـيل
االعتـماد عـلى العـمالـة األجنـبية
غــيــر الــعــربــيــة وذلك من خالل
توط العـمالة الوطنـية احمللية
كــمــا بــيـــنــا ومن خالل تــوطــ
الـعـمـالـة الـعـربـيـة الـشـقـيـقـة فى
حــــالـــة عـــدم تــــوفـــر الـــعــــمـــالـــة

الوطنية.
ولـقد بـ الكـثيـرون من الكـتاب
ــرة بـــأن األوطــان ـــرة تــلـــو ا ا
لـيسـت فقط مـكـان عمل ونـشـاطا
اقـتــصـاديـا وبـالـتـالى فال يـحق
ألحـــد أن يــــديـــرهـــا كــــشـــركـــات
حتـــكــــمـــهــــا عـــقــــلـــيــــة األربـــاح
ـاديــة ومـنـافـسـات واخلـسـائـر ا
الـــتــســوق واالســـتــهالك الـــنــهم
وعـبـثيـات الـتفـاخـر. إن األوطان

من الــنـــاقــورة إلى طـــرابــلس ومن
بــيـروت إلى الـهــرمل وعـلى اجلـبل
بــســائــر مــكــونــاته والــســهل بــكل
زيد من الـهمة والثبات شرائحه ا
والــتـخـفـيف مـن اإلنـفـعـاالت وعـدم

ستحبة. إستعمال األلفاظ غير ا
 وعـنـدمـا سـيـحـ يـوم جـنـي خـير
تـلك الــشـتـلــة من ثـمـار تــتـرجم مـا
حــوته الءات غــارســهــا الــلــبـنــاني
نـطلـقات سواء اجلذور الـعروبي ا
جلــهــة األشــقــاء الــذين يــنــطــقــون
ـنتـهَبة الـضاد أو جلـهة احلـقوق ا
بـــدءاً بــــفــــلـــســــطــــ وإنـــتــــهـــاءاً
باالسكندرون مروراً بطمب الكبرى
وشـقيـقتـها الـصغـرى وشقـيقـتهـما
أبـو مــوسى فــإن الـشــاتل الـســيـد
اروني سيُذكر دائماً باخلير على ا
مـبـادرته التـي أطلـقـهـا من صرحه
ولم تـكـن كـمــا الــصــرخـات في واد
ا تذكـير بأمل أن تـنفع الذكرى وإ
لـذوي الـسـلـطان بـأنـهـم مـخـطـئون
ن كـانوا ـتـعـمـدة و في غـفـلـتـهم ا
أصـــحـــاب الــــسُـــلـــطــــة األُولى عن
أحـــوال الـــرعــيـــة مـــســتـــعـــمـــيــين
ــائـــيــ أن وخـــرْســـائـــيـــ وصـــمـَّ

نقلبات. منقلبهم مآله أسوأ ا
لـلـمـرة األولى في لـبـنـان ا 10,452
كم 2يــجــد بــنــو قـوم هــذا الــوطن

بـــإســـتـــثـــنـــاء أهل احلُـــكْم والـــذين
حـولـهم من ال يـتـلـطى وراء صـيـغة
احلـوار حالً لـلـمـعـانـاة ولـلـمـصائب
ــتــتــالـيــة وهــذا مـا إعــتــاد عــلـيه ا
ــوجـوعــون في لــبـنــان عــلى مـدى ا
أربع ســنـوات عــجــاف حـيـث كـلــمـا
إشــتـدت األزمـة وال تـنـفـرج يـتـبـارى
ـــصـــرحــون بـــطـــرح الـــدعــوة إلى ا

احلوار حالً. 
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وفي ضـوء أكـثـر من مـحـاولـة حوار
لـم يــتــحـــقق أي إنــفـــراج. ولــلــمــرة
وجوعون األولى يجد الـلبنانـيون ا
ــــرجـع الــــفـــــاعل الـــــذي ال يــــربط ا
تــشـــخــيــصه لــواقـع احلــال الــبــالغ
السـوء الذي وصل إلـيه اللـبنـانيون
ـصــلــحــة ســيــاســيــة أو حــزبــيـة
عنى أنه يوظف مـا يدعو إليه من
أجْل حتـقــيق مـكــسٍب إنـتــخـابي أو
ـــنـــصب رفـــيـع ذلك أنه في وعْـــد 
ـــنـــاصب كــمـــا أن كـــرســيه أعـــلى ا
ليـست لغايـة شخـصية أو لـلتوريث
أو لتسديد إلتـزامات لقوى خارجية
مـفــروضـة عــلـيـه. ومن هـنــا فـإنه ال
ا يقـوله وعوداً أو لتحقيق ينطق 
الي ـردود ا مـآرب شـخـصـيـة لـهـا ا
إلى جانب الشـعبوي. في ضوء ذلك
فــــإن أي طـــيـف يـــعـــانـي من وطـــأة

بـاخلالص من خاللهـا الءات سـيده
لــيــست كــمــا كــانت عــلــيه قــبْل ذلك

اليوم الذي هو رافعة معنوية.
رء ليأسف كثير األسف ويبقى أن ا
عـندمـا ال ينـظـر األشقـاء اإليرانـيون
بــنـظــرة من عـلــيه الـبــدء بـصــيـاغـة
مـوقف يـجيـز فـيه للـطـيف اللـبـناني
اإليراني الهوى ترجـيح كفة مراعاة
الـواقع االجـتـمـاعي الــلـبـنـاني عـلى
كـفـة الـتـطـلـعـات الـطـمـوحـة لـلـثورة

اإليرانية. 
وجنــدهم من خالل أحــد مــنــابــرهم
يـــتـــطـــاولـــون عــــلى صـــرح وطـــني
بــإمــتــيــاز يــرى في ســيــده جــمــوع
الــلـبــنـانــيـ في اجلــهــر من جـانب
الـــبــــعـض وفي الــــســــر من جــــانب
البـعض اآلخر أنه سيـصحح في ما
كن ويجب تصحيحه. يقوم به ما 
وحــتـى إذا كـانـت دواعي الــتــطـاول
إلسـتـحــالـة اإلفـصـاح عــنـهـا هي أن
الـبــابـا فـرنــسـيس سـيــزور الـعـراق
ــرشـد عـلي فــيـمــا لم أو ال يـزوره ا
خـــامــنــئي لــدواع شـــخــصــيــة ولم
يتمكن آية الـله اخلميني من زيارته
مع أنه قـــام بـــقـــلـب نـــظـــام الـــشــاه
وإســتالم احلُـــكْم وأمــلـه أن يــكــحل
عـيـنـيه بـرؤيـة العـتـبـات في الـنجف
وكربالء وسـامراء علـى الطبـيعة ثم
حـــرمـه الـــرئــــيس صــــدَّام حــــســـ
باحلـرب من هذه األمنـية.. إنه حتى
ـا نشير إذا كان التـطاول مرتـبطاً 
ـــنــــبـــر إلــــيه فــــإن مـــا صــــدر عـن ا
صـلحة "حزب اإليراني سقـطة كان 
الـــله"والــطـــيف احملـــلق في فـــضــاء
احلـزب تـفـاديه.وهـنـا تـصح إضـافة
"ال" جــديـــدة إلى الءات الــبـــطــريــرك
الـــــراعي وهي: ال تـــــنــــســــوا أن من
ا يتطاول على كل يتطاول علينا إ
فرد منـكم. كما يـصح القول: إنهم ال
يــدرون مـــاذا يــقـــولـــون كــمـــا مــاذا
يــفـعـلـون بـآخــرين. هـداهم الـله إلى

ستقيم. الصراط ا
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بيروت

واآلداب والـــــــــــــــفـــــــــــــــنـــــــــــــــون
والتكـنولوجيا بـشكل متسارع.
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وتـــأكـــيـــده عــلـى انه يـــعـــتـــمــد
الــــبـــحث الــــعـــلـــمـي الـــفـــكـــري
ـــــــيــــــدانـي والــــــثـــــــقــــــافــــــة وا
لـبـناء هـويـة اجملـتمع والفـنـون
والــــدولــــة من خـالل تــــطــــويـــر
الـــوعـي لـــدى الــــعــــامـــلــــ في
ـدنـية ـؤسـسـات الرسـمـية وا ا
واحلـكـومـيـة وغـيـر احلـكـومـية
واشــاعـة الــثـقـافــة االنـســانـيـة
الـــــتـي تـــــنــــــمي الــــــذوق وحب
منـطـلقـا من حـقيـقة ان اجلـمـال
دور الـعـقل في تــطـويـر الـدولـة

واجملــــتــــمع يـــــتــــعــــاظم اذا 
تـوظيـفـه بشـكل جـمـعي. وعـمل
الــتـجـمع عــلى  تـعــزيـزَ سـيـادة
الـــــعـــــراق وقـــــرارهِ الـــــوطـــــني
ـسـتـقـل واالسـهـام مع الـقـوى ا
الــوطــنـيــة بــوضع الـبـالد عـلى
ـــــدنــــــيـــــة ســــــكـــــة الــــــدولــــــة ا
دولـة ـقـراطــيـة االحتـاديـة الـد
الـــــعــــدالـــــة االجـــــتــــمـــــاعـــــيــــة
ـــؤســــســـات الـــدســــتـــوريـــة وا
الــضــامــنــة حلــقــوق وحــريــات
جـــمــــيع مــــكـــونـــات اجملــــتـــمع
الـعـراقي باخـتالف انـتمـاءاتهم
وهوياتهم ومعتقداتهم الدينية
ـذهبـية والـفكـرية وثـقافـتهم وا
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ؤتمر االول لتجمع عقول عام 2018 لقطة ارشيفية من ا
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قرر االحتاد العراقي لبناء االجسام تمديد التقد للحصول على اجازة الصاالت االهلية.
ـركـزي ـنـسـق االعالمي لالحتـاد هـسـام الـواني فـي تـصـريح صـحـفي  ان االحتـاد ا وقـال ا
لبنـاء االجسام قرر تمديد الـتسجيل لطلب احلـصول على اجازة فتح الصاالت االهـلية تلبية

لطلب اصحاب القاعات.
ودعـا الـواني اصـحاب الـقـاعـات الى التـقـد والـتسـجـيل لـغـرض منح اجـازة فـتح الـصاالت
االهليـة مؤكداً انـه بخالف ذلك لن تسـجل الصالـة وسيتـحمل صاحب الـصالة كـافة التـبعات

القانونية. يذكر ان االحتاد علق انشطته بسبب اجراءات حظر التجوال.
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 يـقـول  الـفـنـان مـحـمـد هـاشم  انه شـرع  مع مـجـمـوعـة من زمالئه بـحـمـلـة لـدعم
ؤهلة لبطولة زدوجة ا مسيـرة منتخب العراق الوطني لكرة القدم في التصفيات ا
كـاس الـعالم 2022 ونـهـائيـات بـطـولـة كـاس ا اسـيا 2023.. الـفـنـان مـحـمد
هاشم قـال انه مع اقتراب موعد استئناف تصفـيات بطولة كاس العالم سنحرص
ـنتخبات الوطنية عـلى تصوير انشودة وطنية  وتصـوير مقاطع فيديو مع العبي ا
خالل وحداتـهم التـدريبـية مع انـديتـهم فضال عن لـقاء اجلـماهـير الـرياضيـة التي
تـنــتـظــر رسم الــفـرحــة عـلى وجــوه الــشـعب الــعـراقي  مــؤكـدا ان بث الــرسـائل
ـنـتـخب لـتـقـد االفضل  ـعنـويـة لالعـبي ا االيـجـابـية سـيـعـزز وسـيـرفع الـروح ا
وأشــار الى ان جــيل 2007 وحّــد الـشــارع الــعــراقي رغم الــظـروف الــصــعــبـة

وقتذاك  وفاز بكاس ا آسيا .
تـمـيمـون بكـرة الـعراق الـذين اشـادوا باحلـمـلة الـتي اطـلقـهـا الفـنان ـتابـعـون وا ا
ـنتـخب اجلـمـيل مـحـمـد هاشم  ولـكـنـهم تـسـاءلـوا اين اخلـطـة احلـكـومـيـة لـدعم ا
الـوطــني في اهم مــهــمـة له عــلى وجه االطـالق  .. نـوع الــدعم الــذي يـتــطــلع الـيه
ي وهو تـصفيـات بطولة نـتخب لالستـحقاق الـعا انصـار كرة العراق هـو اعداد ا
كاس العالم 2022 على افـضل وجه .. ويجزم خبراء اللعبة ان الهيئة التطبيعية
فردها على تام مباريات دولية لـتسيير شؤون كرة القدم بالبالد  غيـر قادرة 
ـنـتخب  اال بـدعم حـكـومي واضح   ـسـتـوى حتـسن وتـطـوراداء ا ودية عـالـيـة ا
واكد عـلى ذلك مدافع مـنتـخبنـا الوطـني علي عـدنان الـذي قال بـصريح الـعبارة 
نحـتاج الى الدعم احلـكومي لـنمضي الى هـدفنـا وهو الوصـول للـمرة الثـانية الى
ـنـتـخب الـوطـني نـهـائـيـات بـطـولــة كـاس الـعـالم .. واالهـمـال الـذي واكـب اعـداد ا
لـلدورات االربع االخيـرة من بطـولة كـاس العالم  هـو الذي يـدفعـنا الى الـقول ان
ـعنـويـة التي نـتـخب الـوطني يـحـتاج الـى حمـلـة حكـومـية  فـضال عن احلـملـة ا ا
تـبناها الفنان محمد هاشم  دعـما الجناز االستحقاق الدولي  اذ ان االخفاقات
السـابقـة للـمنتـخب سجـلت ضد مـجهول  خـاصة وان االحتادات الـسابـقة كانت
تعلق فشلها  علـى شماعة الظروف االمنية وقصر اليد  واالعداد غير الكافي ..
ـتـبقـي الستـئـنـاف تـصـفـيـات مـونـديال  2022 بـاجتـاه جتـمع الـوقت الـقـصـيـر ا
ـقبل يدفـعنـا الى القـول بان اي تـهاون في اعـداد مبرمج البـحرين في حـزيران  ا
لـلمـنـتخب الي سـبب كان يـعني تـكرار اخـطـاء االحتادات الـسابـقة  والـتطـبـيعـية
ـنـظومـة ال لـتكـون نـسخـة مـشابـهة جـاءت الى الـسلـطـة االدارية بـشـعار اصالح ا
ال العام  وعبثت بالوقت لالحتادات الـسابقة التي اهدرت مليارات الدنـانير من ا
نتخب الوطني هو الذي دفع  وكان عملها على سبيل اسقاط فرض وحسب  وا

الثمن غاليا ً . 
تــصــدر اجملــمــوعــة حلــد االن يــشــيع جــوا مـن الــثــقــة والــــــــــتــفــاؤل بــاجــتــيـاز
ـنـتـــــــــــخب الـتـصــفـيـات الــتـمـــــــهـيــديـة بـاجتـــــــــاه ا
ؤهـلـة الى مونـديال قـطر 2022 اجلولـة احلـاسمـة ا
خـاصة بعـد عودة احملترفـ الى صـــــــفوفه  ومن
احلـيــوي اسـتــثـمــار مـنـــــــــاخ الـتــفـوق هــذا  بـدعم
ــنـــتـــــــــخب الــوطــني حــتى الــوصــول نــهــائــيــات ا

وناديال . ا
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صرفـية لبنك عوده قد بتكـرة للشركات واألفـراد في العراق- أن عملـية االستحواذ عـلى األعمال ا صرفـيّة ا ـصرف األهلي العراقي  – الرائد في تقـد اخلدمات ا أعلن ا
. انتهت بشكل كامل حسب االتفاقية التي  توقيعها ب الطرف

ـصـرف األهلي الـعـراقي في نـهـاية يـوم عـمل اخلـميس وقـام بـنك عـوده بإنـهـاء عـملـيـاته الـتشـغـيـلـية في جـمـيع فـروعه في الـعراق والـبـالغ عـددها 5 فـروع ونـقلـهـا إلى ا
صـرف األهلـي العـراقي كمـا ستـبقى صـرفـية تـلقـائيـا إلى ا عـلومـات اخلاصـة بـتفـاصيل حـسابـات العـمالء ومـنتـجاتـهم ا وافق2021/03/11 حـيث انتـقـلت جمـيع ا ا

عتاد.  منوحة لهم متاحة لالستخدام كا البطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع ا
اضي االتّفاقيّات النهـائية لعمليـة استحواذ كابيتال بـنك على أعمال فروع بنك عَوده في وكانت مجموعة كـابيتال بنك ومجمـوعة بنك عوده قد وقعتـا قبيل نهاية العـام ا

صرف األهلي العراقي التابع جملموعة كابيتال بنك على أعمال فروع بنك عَوده في العراق وشراء أصول ومطلوبات هذه الفروع. األردن واستحواذ ا
صرف األهلي العراقي" اعتباراً من وبناء على عمليـة االستحواذ ستكون فروع بنك عوده سابقاً والصـرافات اآللية التابعة له متاحة للعمالء حتت الـعالمة التجارية لـ"ا
عتاد ومن خالل نفس فرق العمل التابعة لبنك عوده سابقاً حيث  نقل وافق 2021/03/14 كما وستستمر الفروع بتقد خدماتها ومنتجاتها للعمالء كا يوم األحد ا
تبعة من البيانات الشخصية وبيانات احلسابات اخلاصة بعمالء بنك عوده بأمان للمصرف األهلي العراقي وفق األصول القانونية والسياسة العامة حلماية البيانات ا

صرف.   قبل ا
ـصرف األهلي الـعراقي بـاسم خليل الـسالم عـلى أهميـة عملـية االسـتحواذ ودورهـا في ترسيخ وأكد رئـيس مجـلس إدارة مجمـوعة كـابيتـال بنك ورئيس مـجلس إدارة ا

مـكانة اجملموعة في األسواق التي تعمل بـها وتعظيم أثرها االقتصادي
واالسـتـثـمـاري مـبـيـنـاً أن اجملـمـوعـة سـتـعـمل عـلى حتـقـيق االسـتـفـادة
ستقـبلية وتنميـة حجم أعمالها في السوق القصوى من فـرص النمو ا
العراقي الذي يعد سوقاً استراتيجياً واعداً ذا فرص جاذبة لالستثمار.
ـركـزي الــعـراقي وأعــرب الـسـالـم عن شـكــره وتـقــديـره حملـافـظ الـبـنـك ا
ــدراء الـعــامـ عـلـى الـدعم الـذي األســتـاذ مـصــطـفى غــالب ونـوّابه وا

قدّموه إلتمام عملية االستحواذ في وقت قياسي
ن أبـودهيم إلى ـفـوض لـلمـصـرف األهـلي الـعـراقي أ ـديـر ا وأشار ا
أهـمــيـة هـذه اخلـطـوة خـاصــة وأن عـمـلـيـة االســتـحـواذ تـعـد األولى من
صرفي الـعراقي حيث سـتعمل عـلى تعزيـز مكانته نـوعها في السـوق ا
صـرفي العراقي وزيـادة حصـته السـوقية فـيهـا مؤكداً أن في السـوق ا
هذه العملية وما سـيرافقها من تقد خدمات ومنتجات مصرفية رقمية

مبتكرة ستلبي احتياجات وتطلعات العمالء على أكمل وجه..
وتـأتي خطـوة االستـحواذ عـلى عمـليّـات بنك عـوده ضمن اسـتراتـيجـيّة
مجـموعـة كابـيتـال بنك لـلتـوسّع والـتطّـور حيث سـيرتـفع إجمـالي عدد
ـصرف األهلي العراقي إلى 18 فرعاً وذلـك بالتوازي مع خططه فروع ا
ـا يـكـفل السـرعـة والـدقّـة وأعلى فـي تطـويـر األداء والـتـحوّل الـرقـمي 

درجات الرضا لدى العمالء.
-انتهى - 



ـلـتـقى ـلـحن الـعـراقي يــضـيـفه ا ا
االذاعي والـتلـفزيـوني مـساء الـيوم
الــثالثـاء الــكـتـرونــيـاً لـلــحـديث عن
ميزة في األحلان جتـربته الفنية ا
ومستوى األغاني محليا وعربيا.
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الشـهيـد العـراقي وطالب الـدكتـوراه في كلـية االداب بـجامـعة
وصل  مـنحه شهـادة الدكتـوراه بعد مـناقشـة رسالته من ا
ي عنـونة (اجتاهات االسـتشراف االكاد قبل جلـنة الكلـية وا
البـريطـاني في الـدراست العـربـية واالسالمـيـة مجـلة مـدرسة
.( ـوذجاً الـدراسات الـشـرقيـة واالفـريقـية  –جـامـعة لـنـدن ا

مديـر مـركـز دراسـات القـدس في عـمـان اعـلن انه  االتـفاق
مع جامـعة الزيتونـة األردنية لعـقد مؤتمر بـعنوان (القدس في
الـشـعـر الـعـربي) وتـخـصيص جـائـزة لـطـلـبـة اجلـامـعات في
األردن وفـلــسـطـ عـن بـحث بــعـنـوان (الــعـادات والــتـقــالـيـد

توارثة في القدس). ا

الــرئـــيس الــتــنــفـــيــذي لــلــمــكـــتب الــعــراقي لـــلــتــطــويــر
واقتـصاديات الطاقة شارك في محاضرة الكترونية عن
ــصـافي خالل الــتـغــيـيـر في (الـتــحـديـات فـي هـيـكــلـة ا

ستقبلية). مصادر الطاقة ا
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الروائي االردني صـدرت طبعة جـديدة باللغـة اإلسبانية
ــة) تــرجـمــة األديــبـة من روايــته (احلب فـي زمن الـعــو

ان الشاملي. صرية اإلسبانية نار ا
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صرية اعلنت تعافيها من فايروس كورونا وان مـثلة ا ا
سحة التي قامت بها جاءت نتيجتها سلبية. ا

ـي الـعــراقي شـارك في ورشــة اقـامــتـهــا كـلــيـة االكـاد
الطب الـبيطري بعنوان(فـهرست اجملالت العلمية ضمن

ية). قواعد البيانات العا
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الـتـشـكـيـلي الـفـلـسـطـيـني شـارك مع عـدد من الـفـنـانـ
ـركز الثـقافي في أبو الفـلسطـينـي في معـرض أقامه ا

ناسبة ذكرى يوم فلسط . رمانة بسوريا 
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ـياه العـادية .يوم ـشروبات الـغازيـة واستعـض عنهـا با ابتـعد عن ا
السعد السبت.

قد تـطرأ احداث خـارجة عن إرادتك تـزعجك وتـثير تـوترك. يوم
السعد اخلميس.

انت مـرهـف احلس حـالم و بـعـيــد قـلـيالً عن الــواقع.يـوم الـسـعـد
. االثن

 قد يدلّك احلدس على ما يجب القيام به لكنك ال تستطيع شرح
دوافعك. 

.إيــــاك أن جتــــازف بــــنــــجــــاحـك ومــــكــــانــــتك بـــــســــبب بــــعض
االنفعاالت.يوم السعد الثالثاء.

حــاول الـقــيــام بـبــعض مـا يــفـرح قــلـبـك ويـنــسـيك أتــعـاب احلــيـاة
اليومية.رقم احلظ 2.

مشاريع جديـدة حتوّل احللم إلى واقع وهذا سيعزز موقعك لدى
الشريك .

شروع مع ستقبل يـحمل لك آفاقاً أكبر. استغل الوقت وخطط  ا
العائلة.
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ساير الـشريك وخطط مـعه للقـيام بكل مايـبقي األجواء الـسعيدة
سائدة بينكما. 

 تــمــضي يـومــا في أحــضـان الــطــبـيــعـة .وعــود عــلى الـصــعــيـدين
هني. الشخصي وا

قـبل آفاقًا جيدة تغمرك بـإشعاعات ايجابية يحمل إليك االسبوع ا
يزة. وحظوظ 

مــــــزارع- رفــــــاع  –دبي –
أسـيل  –سـؤال  –لــيـبــيـا –
بــائـد  –عــوامـة  –قــسـوة –
بعل  –يافا  –امال  –جبلة
–  –ديـل  –قــــــــــــــــزوويـن 

سندباد.
(جزيرة اندونسية)

خـفف من حـدة عصـبـيتك أمـام األمـور التـافـهة وانـتبـه لصـحتك
وهد روعك قليالً.
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ا أنا فيه مستـقبلي سـيكون أفـضل 
وأحمد الله على ما وصلت اليه.

{ هل ندمت على بعض اعمالك?
- هناك مراجعة لـلنفس بعد عرض كل
الحـظـات عــمل. نـعم تـظـهــر بـعض ا

لكن ال تقودني الى الندم.
{ ماذا يـعـني لك فيـلم (يـد القـدر) لـلمـخرج

العبدلي?
- هـــو الــــبـــدايـــة الــــتي قـــادتــــني الى
شـاركة في  26 فـيلـمـا عراقـيـا وهو ا
االنطالقة في عـالم الفن الذي دفعت له

الكثير وأخذت منه االكثر.
{ هل تـلقيت عـروضا للـمشاركـة في اعمال

فنية عربية?
- طـبــعـا وشــاركت في اعــمـال عــديـدة
علـى مستـوى التـلفـزيون مـثال سقوط
اخلالفـة ومـسـلـسل خـبـيـر مع اخملرج

العربي محمد عزيزيه.
{ بـــرأيـك هل الـــدولــــة مــــقـــصــــرة في دعم

االنتاج الفني?
- عـنـدما تـستـقـر االحوال الـسـياسـية
ونــشــعــر بــاألمن و االمــان وتــتـحــقق
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اجلـائـزة ? لـتفـاني سـمـاء في الـتـعـبـير
عـن احلب واجلــــمــــال والــــعــــدالــــة في
أعـمالـهـا الـفنـيـة   وهـذا مصـدر إلـهام
لـلــفـنـانـ الــشـبـاب الـطــمـوحـ حـول

العالم). 
مـوضـحـا(مـعـايـيـر تأهـل الـعمـل الفـني
لـلـجـائــزة : الـتـعـبـيـر عن اإليـجـابـيـة  
كـوني جمـيـلـة   التـمـحـور حول قـيـمة
ـؤســسـة الى والـدة ـرأة .وأســنـدت ا ا
سـمــاء  الــصــحــفــيــة أســمــاء مــحــمـد
مصـطـفى  مهـمة اخـتـيار ست لـوحات
للـتـصفـيـات النـهائـيـة من ب أكـثر من
 250 لوحة لرسامات شابات من 25

دولة  ثالث لوحات لـلفئة الـعمرية 10
سنوات وثالث لـلفئة الـعمرية 14 ـ 18
ـؤسسة باخـتيار فائزة سنة  وقامت ا
واحــدة لـكل فــئــة  وهـمــا  : الـرســامـة
تـحدة  مـلكـة ا سيـونا .   12سنـة  ا
عن لــوحــتـهــا كــوني امــرأة جـمــيــلـة و
الرسامة انستاسيا   18 سنة  روسيا

 عن لوحتها مالئكة احلياة) 

ـية الـسـنـوية ـسـابقـة الـعـا فـعـاليـات ا
لـلـمـؤسـسـة  وجـاء في بـيـان اجلـائـزة
ـاذا جـائـزة سـماء تـابـعـته (الـزمـان) ((
اجلـــمــيــلـــة? تــرى ســمـــاء اجلــمــال في
احلــيـــاة وتــأمل أن يــعــبـــر الــعــالم عن
احلب.  إنــهــا جــائـزة حتــثــنــا عـلى أن
نـكون إيـجـابيـ  ونـعـترف بـأن هـناك
جــمـالًــا في الــعـالـم كـمــا تـراه ســمـاء .
ــؤسـســة فــئــة خــاصـة ولــهــذا تــقــدم ا
ـســابــقـة الــشــبــاب الـفــنــيـة الــدولــيـة
الـــســنـــويــة (شـي از مــور)  بـــعــنــوان
اً لـلفـنانة جائـزة سماء اجلـميـلة تـكر
العراقيـة الشابـة الطموح سـماء األمير
ولودة بإعاقة جـسدية شديدة أعاقت ا
ـعـتاد  الـكثـيـر من روتـينـهـا الـيومي ا
ــنـيــة في ديــســمــبـر والــتي وافــتــهــا ا

 .2020
تـعلـمت سـمـاء الـرسم في سن مـبـكرة 
مـع تــطـــويـــر إحـــســـاس قــوي بـــاحلب
واجلـمـال والـعدالـة - وكل ذلـك دمجـته
ـاذا نـصـنع هـذه في فـنــهـا). مـضـيـفــا(
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ؤسـسة خصـصت ا
الـــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة
الــــســـنــــغـــافــــوريـــة
ية حتمل جائزة عـا
اسـم الـــــــرســــــامــــــة
ــلـهــمـة الــعـراقــيـة ا
سـمــاء األمـيــر الـتي
نا في رحلت عن عا
كـانـون االول 2020
 حتـت عـــــــــنـــــــــوان
(جـــــائـــــزة ســـــمـــــاء
اجلــمـــيــلـــة  لــلــحب
واجلمـال والـعـدالة)
 مــنـــحت لــشــابــات
تـســتـلـهم أعــمـالـهن
الـفـنــيـة روح سـمـاء
وقـيــمـهــا  وأُعـلـنت
الــنـتــائج في الــيـوم
ـي لـــلــــمـــرأة الــــعـــا
 2021 مع ختام

ـرة الـثـانـيـة توالـيـاً حتـصل وانـتـد وهي ا
عـلى هــذه اجلـائـزة مــا يـعـدّ إجنــازاً لـهـذه
الـفنـانـة الـتي ال تـزال في الـتـاسـعـة عـشرة
علماً أنها حصلت العام الفائت على جوائز
الفـئات األربع الـرئيـسيـة.أما الـنجـمة  دوا

وضع حــد لــلــتـمــيــيــز الــعــنــصـري وعــنف
الـــشـــرطـــة وصـــدرت في خـــضم احلـــركـــة
االحـتــجـاجــيـة الــتي أثـارهــا مـقــتل جـورج
فلويد في ربيع 2020. أما في فئة تسجيل
العام ففازت بـيلي أيليش عـن إفريثينغ آي

ـغنية { لوس اجنلـوس أ ف ب - حطمت ا
األمريكية بـيونسيه الـرقم القياسي في عدد
ـوسـيــقـيـة الــتي حـصـلت جـوائـز غــرامي ا
عـلـيـهـا امرأة إذ بـلـغ مـجمـوع مـا فـازت به
خالل مسيرتها  28 جائزة على إثر فوزها
في فــــئـــة أفــــضل أداء أر أنـــد بـي عن بالك
باريد في االحتفـال الذي أقيم األحد لتوزيع
ـرمـوقـة وقدّمه ـوسـيـقـيـة ا كـافـآت ا هـذه ا
الـنـجم الـكــومـيـدي تـريــفـور نـوا..وفي فـئـة
أفـــضل فـــنــــان جـــديـــد فـــازت مـــيـــغن ذي
ستـاليـون لتـصـبح أول مغـنيـة راب حتصل
رموقة مـنذ لورين هيل على هذه اجلائـزة ا
ــغـنــيـة األمــريـكــيـة الـعـام 1999.وفـازت ا
تـايـلـور سـويـفت بـجـائـزة ألـبـوم الـعـام عن
فـولـكـلـور وبــاتت بـذلك أول امـرأة حتـصل
على هذه اجلـائزة ثالث مـرات معـادلةً هذا
وسيقى اإلجناز الذي سبقها إليـه عمالقة ا
كـسـتـيــفي وونـدر وفـرانك ســيـنـاتـرا وبـول
ون. وهي كانت نالت هذه اجلائزة عن سا
فـيـرلـيـسـالـعام  2010 وعن  1989 الـعام
2016. ونالت األمريكية هير جائزة أغنية
الـعـام عـن آي كـانت بــريـذ الـتـي تـدعـو إلى
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ليبا فقد فازت بجـائزة أفضل ألبوم بوب 
كـمـا فـاز الـنــجم  كـانـيي ويـست بـجـائـزة
غـرامي أفـضـل ألـبـوم مــوسـيـقي مــسـيـحي
معـاصـر وهي اجلائـزة الـغرامي الـ 22 في

مشواره الغنائي حتى االن.

طـموحـات الشـعب في العـيش الرغـيد
ـا تـقـول. اعتـقـد حتى االن نـتـحقق 
ان الـدولـة لم تـقـصـر في دعم الـفن بل
ســبق ان دفـعـت الـدولــة مــلــيـارات في

مشروع (بغداد عاصمة الثقافة).
{ الــقـــلق مـــشــكـــلــة يـــعــاني مـــنــهـــا اغــلب
.. هل يعانـي سامي قفـطان من هذا الـفنانـ

شكلة? ا

- نـــعم الن الـــقـــلق مـــشــروع خـــاصــة
ـرهف وأنا شـخـصيـا اشـعر لـلـفنـان ا
سرح بالـقلق كل يـوم على مسـتقـبل ا

وما وصل اليه.
سرح الهابط.. مسؤولية من? { ا

- غــيـاب الـرقـابـة وراء تـدني مـسـتـوى
سرحي. الفن ا
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أثار النـجم التـركي  جان يـامان إعجـاب متـابعـيه بعد
إنـتـشـار مـقـطع فـيـديـو له وهـو يـقـوم بـبـعض الـتـدريـبـات

القتالية. 
وظهر جـان في الفـيديـو وهو يتـدرب على الـقتال في
مواجـهة عـدد من األشخـاص بإسـتخدام الـسيف
وأداء الـكـثـيـر من احلـركــات الـقـتـالـيـة إسـتـعـداداً
لتصـوير مـسلـسله اإليطـالي اجلديـد الذي يـجسد

فيه شخصية (ساندوكان).
 وهــو قــرصــان مــالــيــزي نـــشط في بــحــر الــصــ
ـوقع الفن أن اجلنـوبي أثـنـاء الـقرن الـ.19 ووفقـا 
(جـــان ســـيـــتـــقـــاضى أجـــراً كـــبـــيـــراً عن دوره في
ـمـثل الـرئـيـسي إذ سـيـحـصل ـسـلـسل بـصـفـته ا ا
عــلى  100ألف يـــورو عن كـل حـــلـــقـــة من حـــلـــقـــات

سلسل الذي يتألف من  10 حلقات. ا
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بــعــد أن تـــقــدّم الـــفــنــان
ـصــري  رامــز جالل ا
بـإلــتـمــاس عـلى الــقـرار
الـذي كـانت قـد أصـدرته
نـــقـــابـــة االعالمـــيـــ في
شــــــهـــــر ?رمــــــضـــــان?
ـــنع ظـــهــوره ــاضي  ا
حـ كــان يـقـدم بــرنـامج
(رامـز مجـنـون رسـمي)
الفــتـــاً إلى أن الـــنـــقـــابــة

رفضت هـذا اإللـتـماس وبـالـتالي ال يـحق له الـظـهور
قبل حتى تقن وضعه رفضت في شهر رمضان ا
النقابـة التظـلم الذي تقـدم به جالل مؤكدة (أنه
لم يــــقــــ وضـــعـه حــــتى االن ولم يــــتــــقـــدّم
للحصـول على عضـوية النقـابة أو تصريح

هنة). مزاولة ا
ارس وأوضحت الـنـقـابـة أن (رامـز 
نشاطاً إعالمـيا كمقـدم برنامج عبر
صري فضائية مـوجهة للمـجتمع ا
ــــصـــريـــة وحتـــمل إسـم الـــدولـــة ا
وبالبحث عمـا إذا كان مقيـداً بنقابة
اإلعالمــــــيــــــــ أو حـــــاصـل عـــــلى
ــهـنـة تــبـيّن أنّه ـزاولـة ا تـصـريـح 
غير مقيد أو حاصل على تصريح

مزاولة).
وبـهــذا الــقــرار يـصــبح جالل
مـهــدداً بــعــدم الــظــهـور في
ـقـبل في حال رمضـان ا
عدم تقـن أوضاعه في
نــقـــابـــة اإلعالمـــيــ

ــــــكن أن والــــــتـي 
تــــتـــــخـــــذ ضــــده
إجراء قانـونياً
يـــــــــصـل إلى

السجن.

بيونسية حتصد جوائز غرامي
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{ لــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت :
كشف النجم جورج كلوني أن دوره
في مـــســـلــسـل (اي ار) يــضـــعه في
ورطة مع زوجته احملامية اللبنانية
أمـل عــلم الــديــنــخــصــوصــاً أنــهــا
تـــشــاهــد الـــعــمل وهــذا يـــســبب له
ـتـاعب ألنه نـسي كل الـكـثــيـر من ا
األشــيـــاء الــفـــظــيـــعــة الـــتي كــانت
شخصيته تفعـلها مع النساء.وبعد
أن كــان يُــعـــتــبــر أشــهــر عــازب في

هـــولــيـــوود حتـــدث كــلـــوني خالل
مــقـابـلـة  عن إرتــبـاطه بـأمل ولـفت
ــرأة الـرائــعـة الـى أنه قـابـل هـذه ا
الـتي خــطـفت أنــفـاسه ألنــهـا كـانت
مـرحــة ورائـعـة وجـمــيـلـة ولــطـيـفـة
فــوقع بـحــبــهـا ثم خــطـبــا بـضــعـة
أشـهــر وتـزوجــا في الـســنـة األولى
التي إلـتقيـا بها وهـذا األمر فاجأه
أكـــــثـــــر من أي شـــــخـص آخـــــر في

العالم.

جورج كلوني وزوجته

رامز جالل

جان يامان

فــيـلم (الـظـامــئـون) هـو االفـضل.. وفي
ـهـنة) الـتلـفـزيـون تـمــــثـيـلـة (شـرف ا
ــســرح مـــســرحــيــة  (الـــثــعــلب وفي ا

والعنب).
{ متى بدأت في كتابه الشعر?

- الـــشــعــر كـــانت بــدايـــته عــام 1966
عـنـدما كـتـبت سـطرا واحـدا (لـو صدك
واتـــريـــد .... بس جتي بـــالـــعــيـــد) ثم
ـكن ان يـكـون وجـدت ان هــذا الـكالم 
أغنيـة فكتبت اغـنية اسمـها العيد ثم
قــرأت كـثـيـرا حــتى اصـبح عـنـدي االن

اكثر من عشرين قصيدة.
{ عمل تمنيت لو كنت احد ابطاله?

-  ال اعـتـقـد ان هـنـاك عـمـال مـعـيـنا او
مـــحـــتـــمـال. أجـــد نـــفـــسـي في بـــعض
االعـمــال الـتي لم اشــتـرك بــهـا ولـكن
هـذا ال يـجــعـلـني ال انـتــظـر الـفـرصـة
الــتي قــد تـعــوض حـرمــاني من ذلك

العمل.
{ هل التمثيل سرق مستقبلك?

- في هـــذا الـــعـــمـــر ال أعـــتـــقــد ان
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ــمــثـل ســامي قــفــطــان قــدم ا
الــعـديــد من االعـمــال الــفـنــيـة
ـتــمـيـزة ســواء عـلى صــعـيـد ا
ــــســـرح او الـــســــيـــنــــمـــا او ا
الـتــلـفـزيـون او االذاعـة.. كـانت
بـــدايــــته فـي الـــعـــام  1960اذ
اشتـرك في فيـلم (يد الـقدر) ثم
عـرف بعـد ذلك في أكـثر من 25
عــمالً ســيــنــمــائــيــاً وعــشـرات
ـسرحـية والـتلـفازية األعـمال ا
ولــــقــــد أســــهـم عـــام  1987في
تأسيس فرقة مسرح دار السالم
الــــتي قــــدم مـن خاللــــهــــا عــــدة
مـسـرحـيـات شـعبـيـة من بـيـنـها
بـيت احلـبـايب و ألف عـافـيـة و
فــلـــوس وعـــروس. وهــو من
مـــوالــــيـــد الــــكـــوت عـــام

1942.
مع هذا الفنـان الكبير
كــان لـنـا هــذا الـلـقـاء 
بـــاجـــابـــات مـــوجـــزة
وافــــيـــة وصــــريـــحـــة

أيضا:
{ على يد من تتلمذت?

- تـتلـمـذت عـلى ايادي
اخملــــرجـــ ولم ادرس

التمثيل .
 { مــن كـــــــــــــــــــــان وراء

دخولك عالم الفن?

- ال احـد كـان
يـــــــــــقـف وراء
دخــولي الــفن..
عـــدا الـــصـــدفـــة
الـتي قـادتني الى

عالم السينما.
{ مـــــــــاهـي افـــــــــضل

اعمالك?
- عـــلى مـــســـتـــوى
الـسـينـمـا يـبقى

سامي قفطان
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Ê«bI
فــــقـــدت هــــويــــة الــــبــــنك
ــركـزي الــعــراقي بــأسم ا
(شــيــمــاء مــزهــر احــمــد)
ن يـعـثـر عـلـيـها يـرجى 
تـــســـلــيـــمــهـــا الى جـــهــة

االصدار.

Ê«bI
فــقـــد بــاج دخـــول الــبــنك
ــركـزي الــعــراقي بــأسم ا
(جـــاسم مــحـــمــد جــاسم)
ـن يـعــثــر عــلـيه يـرجى 
تــــســــلــــيــــمه الـى جــــهـــة

االصدار
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بيروت

ـــــســـــتـــــقـــــبل الـــــعـــــربي" 2013: أنّ ا
مـسؤوليتـنا ستصبح أكـبر وأننا حتى
لـــو حــصـــلــنـــا عــلى %99 فـــإنـــنــا لن
نــسـتـطـيع أن نــقـود اإلحتـاد أو الـبالد
دون تــــعــــاون وطـــنـي عـــام وتــــلك هي
قــنـاعـتي الـتي كــانت تـتـعـزّز مع مـرور
األيـام فالـتعـددية والـتنـوّع من طبـيعة
اجملـتمع العراقي التي ال بدّ من أخذها

في ع االعتبار.
كــان الـشـاوي حـريـصــاً عـلى الـتـعـاون
الــوطــني ونـصــحــنـا بــتــكـرار مــبـادرة
الــلـقــاء مع اآلخـرين وهــو األمـر الـذي
عـدنا إليه بقوة برفع شعاراتٍ جبهوية
بــعـد عــدوان حـزيـران (يــونـيـو) 1967
وخـصوصاً كـان شعارنا "كل شيء إلى
اجلـبهـة" بل رددّ بعـضنا "كل شيء من
ـنــولـوج أجـل اجلـبــهـة" وهــو حــوار 
داخـلي لـديـنـا انـفـجـر الحـقـاً بـانـقـسام
احلــــزب الـــشـــيــــوعي  إلى كــــتـــلـــتـــ
ركزية" و"اللجنة مـتنازعت  "القيادة ا
ـركزية" وكم كان متعاطفًا مع الطلبة ا
فـي اإلضراب العام أواخر العام 1967
وأوائـل الـعـام 1968  خــصـوصـاً بـعـد
سـقــوط جـرحى في كـلـيـة الـتـربـيـة إثـر

مداهمةٍ بوليسية.

وازدادت لــقـاءاتــنـا مـع الـشــاوي وكـنـا
عـلى وشك الـتخـرّج وأتـذكّر أنّه دعـانا
مــرّة فـي "مــطــعم عـــمّــو الــيــاس" عــلى
الـغذاء وذلك حتـضيراً لـفكـرة تأسيس
"اجلـمعية الـعراقية لـلعلوم الـسياسية"
عــــــلى الـــــرغـم من أنّـه وضع نــــــفـــــسه
خـارجها وكـانت االتصاالت األولى مع
ّ الـقـيادي الـبعـثي مـحمـد محـجوب و
األمـر في األسابـيع األخـيرة لـتخـرجنا.
وعـنـد قـيـام انقالب 17 تـمـوز (يـولـيو)
1968 كــانت اجلـمـعــيـة قـيــد االنـشـاء
وأتـــذكـــر أنــــهـــا اخـــتـــارت جـــمـــعـــيـــة

. احلقوقي كمقرّ لها أيضاً
b U  vKO  l  ¡UI

من األمـاسي الـتي نـظـمـتـهـا اجلـمـعـية
حـتى قـبل انـتـخابـاتـهـا الـتي جرت في
الـعام  1969هـو استضـافة ليـلى خالد
واسـمـهـا احلـركي"شـاديـة أبـو غـزالـة"
والــتي سـتُـعــرف بـاخـتـطــاف الـطـائـرة
األمــــــــيـــــــركـــــــيـــــــة TWA فـي  29آب
(أغــــســـطس) 1969 وبــــلـــغت شـــهـــرة
واسـعـة بعـد مـحاولـة اخـتطـاف طـائرة
ــتــوجــهــة من الــعــال اإلســرائــيــلــيــة ا
أمــسـتـردام إلى نـيـويـورك (6 ايـلـول /
ســبـتــمـبـر/ 1970) وقــد قُـتل زمــيـلـهـا
الـنيـكاراغـوي باتـريك أورغويـللـو على
ّ احتـجـازها في لـندن مـ الـطائـرة و
حـ هــبـطت الـطـائـرة اضـطـراراً وقـد
انـعـقدت صـداقة بـيـني وبيـنـها إضـافة
ـــنــاضل إلـى صــداقـــتي مع زوجـــهـــا ا

والكاتب فايز الرشيد. 
وحـيـنـهـا تـعرّفـت يومـهـا عـلى رفـيـقـها
ـعـروف باسم عـدنـان جاسم الـبـيّاتي ا
ـسـؤول عن مـطـار "بــاسم الـعـراقي" وا
الـثورة واخـتطاف الـطائـرات في عمّان
والـــذي رصــدت له األجــهـــزة األمــنــيــة
ن يُـلـقي األردنــيـة عـشــرة اآلف ديـنــار 
الـقبض علـيه حيّاً أو ميـتاً. وعدنان أو
"بـاسم العراقي" كان عضواً في احلزب
الـشـيـوعي الـعـراقي وضـابـطـاً سـابـقاً
بـرتـبـة مالزم أول في اجلـيش الـعراقي
ــدة ثالث سـنــوات بــعـد وحُــكم عــلــيه 
انقالب  8شـباط (فـبرايـر) العام 1963
وبـقي في سجن نـقرة الـسلـمان. وح
أُطـلق سـراحه غـادر الـعـراق بـعـد فـترة
ـقاومة الـفلـسطيـنية وإلـتحق بـحركة ا
واشـتغـل مع اجلهـة الشـعبـية لـتحـرير
فـلسطـ وتنظيم الـعمليـات اخلارجية
بـقـيادة وديع حـداد. وكنت قـد الـتقـيته
فـي الـعام 1975 فـي بـراغ وقد سـألـته
إلـى متى سـوف تبـقى على هـذه احلال
من الــتّــرحــال? فـقــال لي: أنــهـا مــهــمّـة

واحدة وسأستريح. 
وبـعــد عـدة أسـابـيع اعـتـقـلت األجـهـزة
ــصــريـة عــدنـان الــبــيّـاتي الــذي كـان ا
قـادمـاً من ايران بـجـواز سفـر سـعودي
ـهــمـة وهي اغـتــيـال شـاه ّ كــشف ا و
ايــران (مـــحــمــد رضــا بــهــلــوي) خالل
زيــــارته إلـى بـــرلــــ وقــــد أنـــكــــر أنّه
ـصــريـة عــراقي فــقـامت الــســلـطــات ا
ــمــلــكـــة الــعــربــيــة بــتـــســلــيــمـه إلى ا
الــسـعـوديـة الـتي حـكــمت عـلـيه لـثالث
ســنــوات قـضــاهـا فـي سـجن انــفـرادي
ـصـري وقــد قـابــلت والـدتـه الـرئـيـس ا
مـحـمـد أنـور السـادات مـرتـ ووعـدها
خـيراً وبـعـد انتـهاء مـحكـوميـته أُطلق
ســـــراحه الــــعــــام 1978 بـــــتــــدخل من
احلـكومـة العـراقيـة. وعاد إلى الـعراق
ثـمّ غادر إلـى بـيـروت ومنـهـا إلـى عدن

ثم عاد إلى العراق وتوفي هناك.
كـــانت إدارة الـــشــاوي لـــلــنـــدوة الــتي
عـقـدتــهـا اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة لـلـعـلـوم
الـســيـاسـيـة مـتـمـيّـزة كـالـعـادة وطـرح
أسـئـلـة شـارك فـيـهـا عـدد من األسـاتذة
ـعـنيـ وإن لم يـكن العـدد يـزيد عن وا
15 مـشـاركاً فـقـد كانت نـدوة نـخبـوية
قاومـة في القانون بـامتياز عن مـركز ا
الـدولي واحلق في الـدفـاع عن الـنفس

U öD «

www.azzaman.com

ّ الـضـغط عـلـينـا قـلـيالً فسـيـنـسحب
وإذا ازداد سـيـنتـقل إلى الطـرف اآلخر
وهــو مــا حــصل بــالــفــعل فــقــد تـســلّق

. واقع سريعاً ا
ويــضـحك مــعي جـلـيـل الـشـيخ راضي
حـــ قــال لي مـــرة: لــقــد أمـــضــيت في
حــزب الــبـــعث مــا يــزيــد عن ربع قــرن
ولــست ســوى عــضــوا فــكــيف أصــبح
"صـاحـبـكم" عـضو شـعـبـةً وتـلك واحدة
ا مـن مفـارقات الـوضع الـسيـاسي ور
يـوجـد مثـلـها الـكـثيـر ما بـعـد اإلحتالل
فـقـسم من الـذين عـمـلوا فـي تنـظـيـمات
حــــزب الــــبـــعـث أو الـــصـف الـــوطــــني
أصـبـحوا كـوادر متـقـدمة لـدى األحزاب
الـقائـمة وانتـقلوا من ضـفّة إلى أخرى
بل أنّ بــعـضـهم أصـبـح األكـثـر تـطـرفـاً
ورشّـح صــبــاح عـــدّاي عن الــقـــومــيــ
وصـالح عـقــراوي عـن األكـراد وأصــبح
الــرئـيـس طه احلـديــثي (مــاجـيــسـتــيـر
ـنـاصب عــلـوم سـيــاسـيـة) واخـتــزلت ا

األخرى إلى صفة عضو فقط.
قـال لي منذر الشـاوي في اخللوة بيني
وبـيـنه: نحن نـريـدها جـمـعيـة حـقوقـية
فـكرية ثقـافية ونريد اصـدار مجلة حرّة
ونـريد اثارة مواضيع للنقاش واجلدل
واجلـــو الــعــام ال يـــســمح بـــذلك لــذلك
قـــررتُ االبـــتـــعـــاد وهـــذا األمــر بـــيـــني
وبـينك وما سـأقوله لصـباح واآلخرين
أنــني مـتـفـرغ لـلـكــتـابـة ولـدي مـشـاريع

أخرى. 
كـان ذلك قـبل أن يـستـدعى لـيـشارك في
ــؤقت صــيــاغــة الــدســتــور الــعــراقي ا
(تـمـوز/ يـولـيو/ 1970) ومـن ثمّ توكل
ـهـمـات الـرسـمـيـة الـتـي قـام بـها إلـيه ا
بـجـدارة بـغضّ النـظـر عن الرأي فـيـها
وأظـــنّـه اقـــتـــنع في تـــلك الـــظـــروف أن
الـســبـيل لـكي يـكـون دوره أكـبـر وأكـثـر
تـأثيـراً هو باالنـتماء إلى حـزب البعث
ســواء كــان األمــر طـوعــاً أو اضــطـراراً
ّ األمـر عـلى مـراحل و بـالـتـدرّج وقــد 
فــالـظــروف الـعــامـة كـانـت تـمـيـل بـهـذا
هني وكان كـتب ا االجتـاه وعمل في ا
ـالـكي عـلـماً مـسـؤوله لـفـتـرة شـبـيب ا
هنية كلها نظمات ا ؤسسات وا بـأن ا
ــا فــيــهـا ــهــني  تــابــعــة لــلـمــكــتب ا
اجلـمعـية العـراقية لـلعلـوم السيـاسية
ـهني عبد وكـان آخر مسؤول لـلمكتب ا
الــغــني عــبـد الــغــفـور وبــالــعـودة إلى
اجلـمعـيـة العـراقيـة للـعلـوم السـياسـية
الـتي نـشـط فـيـها لـفـتـرة  ومـيـض عـمر
نــــظــــمي كــــمـــا ســــاهم فـي تـــأســــيس
"اجلـمعـية الـعربيـة للـعلوم الـسيـاسية"
في قـبـرص وأصـبـح أمـيـنـاً عـامـاً لـها
ـكتب طـلك عـضـو ا وقـد تـرأس مـنـذر ا
ــهـني اجلــمـعــيـة الـعــراقـيــة لـلــعـلـوم ا
الـسياسية وكان أن التقيته في مؤتمر
ديـربن بـجـنـوب أفريـقـيا 2001 رئـيـساً
لــلــوفــد الــعــراقي الــذي ضمّ الــصــديق
ريـاض عـبـد الـعـزيـز الـنـجم والـصـديق
نــعــمـان شــاكــر نــقـيب احملــامــ الـذي
تـعرفتُ عـليه ألول مـرة وثائـره العـاملة
في الـطـاقة الـذريـة التي تـعـرفتُ عـليـها

. ولم ألتقِ بها الحقاً
طـلك مالطـفاً ويـومـها فـاجـئني مـنـذر ا
مــا الـذي أتى بك إلى هــنـا? قـلت له أنـا
الــذي أســأل مــا الــذي أتى بك أنتَ إلى
هــنــا? فـقــال صــرنـا مــثــلـكم " مــجــتـمع
مـدني" ثمّ سـألته بـعد ذلك مـاذا تقـصد?
فـقـال: أنني رئـيس للـجـمعـية الـعراقـية
لـلعلوم السـياسية وكانت اجلـمعية قد
انــضـــمّت إلى جــمــعـــيــة احلــقــوقــيــ
الـــعـــراقــيـــ بـــعض اعـــتـــقــال بـــعض
ن فيهم من الهيئة اإلدارية أعـضائها 
وابـــتـــعــاد األفـــراد احملــســـوبـــ عــلى
قراطي ـكتب الـسيـاسي للـحزب الـد ا
الـــكـــردســــتـــاني بـــعـــد بـــيـــان 11 آذار
(مـارس) 1970 لـكــنـهـا حـسـبـمـا يـبـدو
عــاودت الــنــشــاط كــمــنــظــمــة مــهــنــيـة
مــســتــقــلـة فــرويتُ لـه كـيـف تـأســست
اجلـمعـية وما هي الـتحـضيرات األولى
والـــلــــقـــاءات الـــتــــمـــهـــيــــديـــة ومن ثمّ
احلــــوارات لـــلـــوصــــول إلى صــــيـــغـــة
مـشـتـركـة وتلك حـكـايـة أخـرى ال بّد من
الـــــتـــــوقف عـــــنـــــدهـــــا فـي وقتٍ الحقٍ
ويـهـمـني أن أنـوّه هـنـا إلى مـا سـمـعته
ـطلك والنـجم من معاناة إنـسانية من ا
وشـخصية وعامة كانـا يعيشانها وتلك
حتــتــاج إلى ســرديــة خــاصــة كـنـت قـد

وضعتها ضمن مشروعي النقدي.
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بـــعــد أن تــعــرّض مـــنــذر الــشــاوي إلى
احـتجاز في بـغداد العام 2005 قال أنّ
ـتــطـرفـ فـي الـنـظـام أحــد طالبه من ا
ّ الـــســـابق كـــان وراءهـــا وذلك حــ 
تــرشـيـحه ضـمن مـجــمـوعـة مـا يـسـمّى
ــكـــوّن الــسّـــني حـــيث أضــيف  15 بـــا

عــضـواً إلى جلـنـة
صــــــــيــــــــاغـــــــة
الـدستـور الذي
وضــــــــــــــــــــــــــــع
مـسـوّداتـه نوح
فـيـلـدمـان  وقام
بـتـنقـيح بعض
أجـزائه بـيـتر
غـالـبـرايت
والطـــفـــته

دراســاتي الــعــلــيــا الــتي انــتــقــلت من
الـعـلـوم الـسـياسـيـة واالقـتـصـادية إلى
العلوم القانونية الدستورية والدولية.
وحـ عُـدتُ إلى العـراق بـعد حـصولي
عــــلى الــــدكـــتــــوراه في الــــعـــام 1977
نـصحـني الدكتـور صفـاء احلافظ الذي
كــــان عــــضــــواً فـي ديــــوان الــــتــــدوين
الــقـانــوني بـزيــارة مـنـذر الــشـاوي في
وزارة الـــــــــــعـــــــــــدل الطـالعـه عـــــــــــلـى
اخـتصـاصاتي خصـوصاً وكـان يعرف
عـالقــتـي اخلــاصـــة به وقـــد اتـــصــلتُ
ــديــر مـــكــتـــبه أحــد بـــالــوزارة فـــإذا 
زمـالئي وصـديق عـزيـز لي وهـو إدهام
خـمـيس الـضاري  وهـو قـريب الـشيخ
حــارث الــضـاري وكــنت كــلـمــا ألــتـقي
الـشيخ حارث الـضاري يرد ذكر إدهام.
وفـي اليوم التالي كنتُ في مكتبه وكم
كـان يُـصغي إلـيَّ باعـتزاز وغـبـطة إلى
أنـني درست "نظـرية الـدولة والـقانون"
في "مــعـهـد الــدولـة والـقــانـون" الـتـابع
يـة العلـوم التشـيكـوسلوفـاكية ألكـاد
وهـي أرقى مــؤسـســة عــلــمــيـة وكــنت
حـيـنهـا الـطالب الـعـربي الـوحيـد الذي
ـعـهـد عـلـمـاً بأنـني درستُ تـخـرّج من ا
في الــوقت نــفــسه "فـلــســفـة الــقــانـون"

واخـترت القانون الـدولي كاختصاص
ـــعـــاهــدات وكـــاخـــتـــصـــاص دقـــيق "ا
تكـافئة" وال ـتكافـئة وغيـر ا الـدولية ا
أنـسى أنّـه أثـنى عـلى تـوجـهـات بـلدان
أوروبـا الشرقـية ومناهـجها القـانونية
يـة الـتي اعـتـمدت ودراسـاتـهـا األكـاد
فـلسـفات كـلّانـية بـشأن وحـدة القـانون
بـاعتباره تـعبيراً عن مصـالح الطبقات
الـقابضـة على السـلطة وهـو ما حاول
الـعراق اقتفـاءه في جتربته الـسياسية
والـقـانونـيـة ولألسف فإنّ الـتـجربـت
 . األصل والفرع لم تكونا ناجحت

وســألــني مــاذا أنــا فــاعل بــخــصـوص
الـعـمل? فـقـلـت له لـديّ تـعـيـ مـشروط
من جـامـعـة بـغداد كـلـيـة القـانـون يـبدأ
بـعد إنهاء اخلـدمة اإللزاميـة فقال: لنا
حـديث آخـر بـعـدهـا وأرجـو أن تـتّصل
بـي بعد اإلنتهاء من إدائها واذا حصل
كن أن تعلمني أي تـأجيل أو انتداب 
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ـنذر الـشـاوي عشـية تـعـمّقت صـلـتي 
االنـــتــخـــابــات الــطـالبــيــة (ربـــيع عــام
1967)  وســألـني مـاذا أنــتم فـاعـلـون?
دّ أيدينا للتعاون مع اجلميع قلت له 
فـــعــسى أن نـــتــمـــكن من عـــقــد "جـــهــة
طـالبيـة" وكـان ذلك شـعارنـا لـكن األمر
لم يـتـحـقق إلشـكـالـيـات وعُـقـدٍ سـابـقة
فـضال عن مـحـاولـة تضـخـيم احلـجوم
وفـضّل كل فـريق أن يـنـزل االنتـخـابات
ـفـرده وعـلى الـرغم مـن تـخوّفـنـا من
ّ احـــتــمـــاالت الــصـــدام إلّــا أنّ األمــر 
بـسالسةٍ واعـتيـاديةٍ نـسبـياً بـاستـثناء
مـا حصل في كلـيتي احلقوق والـتربية
الـرياضيـة التي انسحـبنا منـها بسبب
أعـمال شـقاوة وتـهديـدات وفعـلنا ذلك
احـتــجـاجـاً. مع ذلك كـانت الـنـتـائج أن
أحـــرزنــا %80 مـن األصــوات و76 من
ــقــاعــد االنــتـخــابــيــة وهــذا مــا كـان ا
مـفاجـئاً حتى لـنا بل مـفارقـة حقيـقية
فـقــد كـانت الـتـقـديـرات الـتي تـوّصـلـنـا
كن أن إلـيـها قـبل االنتـخـابات بـأننـا 
نـحصل على % 25-20 وإذا بـنا نـعبر
أكثر االحتماالت تفاؤالً ويعود السبب
في ذلـك إلى أننا نـزلنـا بقـائمـة موّحدة
وشــعــارات مــهــنـيــة واخــتــرنــا أفـضل
الــوجـوه االجـتـمـاعــيـة وقـد انـضمّ إلى
قـائمتنا مجموعة يـسارية يُطلق عليها
ـنظـمة الـعمـاليـة" وأصولـها من اسم "ا
حزب البعث وقد انشقّت عنه في مطلع
الـــســتــيـــنــات وأســـسّت كــتـــلــةً بــإسم
"الـكـادحـ الـعـرب" الـتي كـان يـقـودهـا
قــيس الـســامـرائي الــذي كـان قـد درس
مـعنا بعد عـودته من انكلترا لـيستكمل
دراســته في جــامـعــة بــغـداد وقــد فـاز
ّ تــرشــيــحــهم مــعــنـا عــدد من الــذين 
وحتـت اسم قــائـــمــتـــنــا. أمّــا الـــســبب
الــثـاني فـإن اآلخـرين كــانـوا مـتـفـرقـ
ـثل الـطرف ومـنـقـسـمـ وأنـنـا كـنـا 
األكـثر تمـاسكاً وتـنظيمـاً وتطلّـعاً نحو
احلـداثة وتوجهاً لـلتغييـر في الشبيبة

تطلّعة دائما إليه.  الطالبية ا
واحـتـرنا في األمـر ال سيّـما بـعد إلـغاء
نـتـائج االنـتـخـابـات في الـيـوم الـتـالي
ــبـرر أن "الــقـوى الــشــعـوبــيـة" وكــان ا
بـدأت ترفع رأسـها كـما كتـبت صحـيفة
عـراقـيـة كـانت تبـرر فـعل احلـكـومة في
الــغـاء نـتــائج االنـتــخـابـات الــتي كـنـا
نــأمل أن تــكــون "بــروفـة" إلنــتــخــابـات
عـامة كـما وعـد حيـنهـا رئيس الوزراء
عـبد الـرحمن البـزاز لكن جـرت الرياح
ــا ال تــشــتــهي الــســفـن وكــان خــيـر
الــدين حـسـيب وهــو اآلخـر أسـتـاذ في
كـلـيتـنا حـينـهـا قد طـلبـني لـيسـتفـسر
كـــــيف حـــــصل ذلـك? وبــــصـــــوتٍ عــــالٍ
سـألــني: هل هـو جـمـهـوركم أم تـنـظـيم
قـويّ لكم? وقـلت له وهو مـا كتـبته قبل
سـنـوات في مـراجـعةٍ لـلـتـجربـة "مـجـلة

غــادرنـا الـبـروفــيـسـور مــنـذر إبـراهـيم
الشاوي في 24 شـباط (فبراير) 2021
عن عــمـر نــاهـز الــثـانـيــة والـتــسـعـ

حــيث وُلِـدَ في الـعـام 1928 فـي مـحـلة
األعـظـمـيـة بـبـغـداد وعـاش فـتـوته في
مـنطـقة الـصاحلـية بـالكـرخ وقد نـعته
ية ومهنية عديدة بينها أوسـاط أكاد

. نقابة احملام العراقي
ويُـعدّ الـشاوي من أهـم فقـهاء الـقانون
الــدســتـوري فـي الـعــراق إضــافـة إلى
ســلـيــمـان فـيــضي وخـلــيل اسـمــاعـيل
وعـبد احلـمـيد الـقشـطيـني واسمـاعيل
رزة ومحمد علي آل ياس وعبدالله ا
اسـمـاعـيل الـبسـتـاني كـما يـعـتـبر من
أبـرز فقهاء الـقانون الدسـتوري العرب
مـن أمــثـــال مــصـــطــفى كـــامل وثــروت

بــدوي وعـبـد احلــمـيـد بــدوي ويـحـيى
اجلــمل وطــعــيــمـة اجلــرف ومــحــمـود
حـلمي وعـثمـان خلـيل وسـعد عـصفور
ومــحـمـد اجملــذوب ومـنـيــر الـعـجالني
ومصطفى البارودي وكمال غالي وقد
كتبة العربية بالعديد من الكتب رفـد ا
ــؤلـــفــات والــدراســات الــرصــيــنــة وا
إضـافـة إلى مـنـجـزاته الـعـمـلـيـة حيث
يـعـود له الـفـضل فـي مـبادرة تـأسـيس
ــعـــهــد الــقــضــائي في الــعــام 1976 ا
والــذي صـدر قـانـونـه بـالـقـرار رقم 33
والـــذي يـــهــدف إلـى إعــداد مـــؤهـــلــ
لــتــولّي الــوظــائـف الـقــضــائــيــة ورفع
ـستوى القانوني لـلعامل في دوائر ا

الدولة الرسمية وغير الرسمية.
وبــحــكم مــوقــعه ودوره الــفــعـلـي كـان
األبـرز في بـلـورة فكـرة إصالح الـنـظام
الـــقـــانـــوني في الـــعـــراق الـــذي صــدر
بقانون رقم 35 سنة 1977 والذي أقّر
الـــتـــزام الـــوزارات وأجـــهـــزة الـــدولــة
وهـيئـاتهـا ومؤسـساتـها لـتحـقيق ذلك
بـالتنـسيق والتـعاون مع وزارة العدل
كـما ساهم في كتابة الدستور العراقي
ؤقت لعام 1970 في جلنة مؤلفة من ا
عـدد قـلـيل مـن األعـضاء وكـذلـك قـانون
احلــكم الـذاتـي لـعـام 1974 ومــشـروع
الـدسـتـور العـراقي الـدائم لـعام 1990
الـذي لم يرَ الـنور حـيث  نشـره قبل
ثـالث أيــام من غـــزو الـــكــويت (2 آب/
أغــسـطس/ 1990) وطــواه الـنــسـيـان

بعد ذلك
شاريع وقـد سبق لي أن نـاقشتُ تـلك ا
من مـوقع النـقد باسـتفاضـة في كتابَيَّ
ــشـهـد احملـذوف األول - "احملــاكـمـة: ا
مـن درامــا اخلــايج 1992 والـــثــاني -
"عـاصــفـة عـلى بالد الـشـمس" الـصـادر
فـي الـــــعـــــام 1994  وعـــــدتُ أيـــــضـــــاً
ـناقـشتهـا بصـورة موّسعـة في كتابي
"الـــدســـتـــور والـــدولـــة من ـــوســـوم  ا
االحــــتالل إلى االحــــتالل"  فـي الـــعـــام
2005 وذلـك في نـــقـــدي لـــلـــمـــشـــاريع
الـدستورية الـتي طُرحت بعد االحتالل
من "قــانــون إدارة الــدولــة لــلــمــرحــلــة
االنـتـقـالـيـة" عام 2004 إلـى "الـدسـتور
الــدائم" الــذي أســتــفـتـيَ عـلــيه في 15
تــــــشـــــرين األول (اكــــــتـــــوبـــــر) 2005
وأجـريت االنـتخـابات عـلى أساسه في
كانون األول (ديسمبر) من العام ذاته.
 وبــــغضّ الـــنــــظـــر عن االخــــتالف في
الـــتـــوجـه والـــرؤيـــة وزاويـــة الـــنـــظــر
واخلـــلــــفـــيـــات الــــفـــكـــريــــة إزاء تـــلك
الــنـصـوص الـدسـتـوريــة والـقـانـونـيـة
وفـلسفتها ومـقاصدها واألهداف التي
تـقف خلـفهـا واجلهـات التـي تخـدمها
فــقــد كـان الــشــاوي جـزءًا من مــرحــلـة
شـــديـــدة احلــســـاســـيــة والـــتـــعــقـــيــد
والــواحـديـة واالطالقــيـة وكـان هـامش
حـرية التعـبير محـدوداً إن لم معدوماً
وعـلـينـا أن ال ننـسى ذلك عـند الـتوقف
عـنــده أو عـنـدهـا وحـاول أن يـفـلـسف
رؤيــة الـــســلــطـــة الــقــانــونـــيــة ضــمن
سـياقـات السلـطة الـنافذة وتـوجهـاتها
ـعـلنـة وإيديـولوجـيـتهـا السـائدة في ا
مـراحـلـهـا اخملتـلـفـة حـيث عـمل وزيراً
لـلـعـدل من الـعام 1974 ولـغـايـة الـعام
1988 وعـــاد إلى وزارة الـــعـــدل بـــعــد
الكي" من العام 2000 إعـفاء "شبيب ا
إلـى الـعـام 2003 كــمــا شــغل مــنـصب
وزيـر التـعلـيم العـالي من العام 1988

ولغاية العام 1991.
وخالل تــلك الـفـتـرات عـمل مـسـتـشـاراً
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة من الـعام 1994
ولـغاية العام 2000 وقـبلها مـستشاراً
في مـكتب السيد الـنائب صدام حس
لــوضـع اخلــطط والــبــرامج لــتــطــويــر

مناهج الدراسات العليا.
واقع التي شغلها وعمل وفي جـميع ا
فـيـها كـان يتـمـتع بصـدقيـة واسـتقـامة

وحـرص ومسؤولية وحاول أن يحتفظ
لـنفسه بهـامش من االجتهاد في حدود
ــســـمــوح به وكـــان يُــدرك ـــمــكـن وا ا
األرضــيـة الــتي يـقـف عـلـيــهـا ويــقـيس
ـسافة بـدقّة بيـنه وب قمـة الهرم من ا
خـالل ذكــائه احلــاد وحـــكــمـــته وبُــعــد

نظره وصبره.
اسـتحقّ منذر الشاوي أن يكون عضواً
ـنـجزاته في اجملـمع الـعـلـمي العـراقي 
ــيــة وذلك مـــنــذ الــعــام 1979 األكـــاد
وأســـتــطـــيع الـــقــول أنه كـــان صــاحب
فــلـســفــة وعـلم غــزيـريـن ال سـيّــمـا في
الــقــانــون وحـاول أن يــضّخ فــلــســفـته
الــقــانـونــيــة من خالل "قــانـون إصالح
الـنظام القانوني" الـذي عبّر عن فلسفة
الــسـلــطـة في مــرحـلــة تـأســيـســيـة من

همـة التي استهدفت إعادة مـراحلها ا
ا تناسب مع طـبع احلياة السياسية 
تـوجهاتـها التي صـبغت حركـة التحرر
الـوطني في مرحلة من مراحل تطورها
ـية تـأثّـراً بـالتـجـربـة االشتـراكـيـة العـا
ومـحـاولـة تـقـلـيـدهـا أو اسـتـنـسـاخـهـا
ضـمن ظروف العـالم الثالث واألوضاع

اخلاصة في بعض بلدانه.
كـــان الـــشـــاوي مـــقــبـالً عـــلى احلـــيــاة
" كـما يـقـول الـلـبنـانـيـون وقد و"عـيّـشـاً
كــان ال يــريـد أن تــفـلـت حلـظــة من بـ
أصــابــعـه ألخــذ قــســطــاً من لــذائــذهــا
وفـوائـدها وكـان مـتذوقـاً لألدب والفن
ـوسـيـقى واجلـمـال قارئـاً مـنـفـتـحاً وا
ونــاقــداً عـارفــاً حلـيــثــيـاتــهــا وله عـ
بـصريـة خاصة بـالرسم والـنحت وهو
مـن القالئل الذين عرفتهم من األساتذة
الـذين يوّلون اجلانب الثـقافي اهتماماً
هني خـاصاً ولوال استغراقه بالعمل ا
والـوظـيـفي الـذي أخـذ جُلّ وقـته لـكان
مـنـذر الشـاوي فـقيه قـانـوني أقرب إلى
قـلم األديب وحبر الناقد وقد حاول أن
يُـــطــعم كــتـــابــاته الـــقــانــونـــيــة بــذلك
خـصوصاً وقد كان تـأثيرات الوجودية
في مـرحـلـتـهـا االولى الـستـيـنـيـة قـوية
عـــلــيه وحـــاول أن يــجـــد روافــداً بــ
فـلـسفـة القـانون والـثقـافة والـفن وهو
مــــا عـــكـــسـه في ســـنــــواته األخـــيـــرة
خـصوصـا وأنّ روحه احلرة وانـفتاحه
وتـــألـق شـــخـــصـــيـــتـه كـــانت في هـــذا
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أُعجبتُ والعديد من زمالئي بشخصية
مـــنــذر الـــشــاوي الــكـــارزمــيـــة وفــكــره
الـــتــــنـــويـــري ودعـــوتـه إلى احلـــداثـــة
وارتـباط ذلك بـفلـسفة الـتغـيير بل أنه
ــطـاً جــديـداً من ـثّـل جلـيــلـنــا  كــان 
ـسـتـقلّ األسـاتــذة األنـيق الـوسـيم ا
شـجّع على نـفتـح ا غـيـر التـقلـيـدي ا
احلــوار الـقـريب من احلس والـشـعـور
بـالـتـجـديـد وكـانت حـصـتـه الـدراسـية
مـــنــتـــدىً لــلـــحــوار واالثـــارة ومــنـــهــا
مــواضـــيع يــشــتـــبك فــيــهـــا الــقــانــون
بـالسـياسـة وهذه بالـفلـسفـة التي كان
ــيل إلــيــهــا فــضالً عن األدب والــفن
ـسرح ولم نـنسى حـياة والـسـينـما وا
الــنـاس ومـعــانـاتـهم أيــضـا في أجـواء
كــانت مـتـوفــرة إلى حـدود مـعــيـنـة في
جـامـعـة بـغداد في أواسـط السـتـيـنات.
وغـالـباً مـا كـنـا نلـتـقي بسـاحـة الكـلـية
بـعـد انتـهـاء محـاضـرته أو كلّـمـا كانت
الـشـمس سـاطـعة واجلـو مـعـتدًال وذلك
في أكـثر األيـام وكان دائمـا ما يـتحلّق
حـوله العديـد من الطالـبات اجلميالت.
ـناسـبـة فتـلك الـفتـرة حـرص فيـها وبـا
األسـاتذة عـلى لقـاء الطـلبـة مثـلمـا كان
يـفعل ابراهيم كبة ومـحمد عزيز وخير
الـــديـن حـــســـيب وطـــارق الـــهـــاشـــمي

وآخرين.
درسـنـا عـلى يديه الـقـانون الـدسـتوري
(نـــظــــريـــة الـــدســـتــــور) ثم الـــقـــانـــون
الـدسـتـوري (نـظـريـة الـدولـة) وأعـتـقـد
أنـه أدخل فــرعــاً جـديــداً أو حــاول ذلك
بــعــنـوان "نــظــريـة الــدولــة والـقــانـون"
ويـعـتقـد وهو عـلى حق إنّ الفـلسـفة أمّ
الــعـلــوم ولـذلـك لـكل قــانـون فــلـســفـة
وبــالـطــبع فـلــكل قـانــون تـاريـخ أيـضـاً
وهــو مــا كــنّــا نــنـاقـش فـيـه أيـضــاً من
ـاديـة الـتـاريـخـيـة خـلـفـيـاتـنـا بـشـأن ا
وهــكـذا فــالـفــلـســفـة والــتـاريخ ركــنـان
أساسيان ألي علم وألي موضوع واذا
كـان الشاوي أحد األسـاتذة الذي أثّروا
ي فـــقــــد كـــان فـي تـــوجــــهي األكــــاد
لـلــدكـتـور حـسن اجلـلـبي الـذي درّسـنـا
الــــقـــانـــون الــــدولي وكـــان مـن أكـــثـــر
األسـاتـذة تـشدّداً هـو اآلخـر لعب دوراً
في اخـتـياراتي الـقانـونيـة الحقـاً وهو
مــــا حــــاولـتُ أن أشــــتــــغل عـــــلــــيه في

وفــقـاً لـلــقـانـون الـدولـي ومـيـثـاق األ
ــتــحـــدة إضــافــة إلى الــتــفــريق بــ ا
ــقـاومـة واإلرهـاب واإلرهـاب األسـود ا
واإلرهــاب األبـيض واألحــمـر ولم يـكن
إرهــابـا أخـضـراً حـيـنــهـا وغـيـرهـا من
مـــواضــيع حـــركــة الـــتــحــرر الـــوطــني
وأســالـيب الـكـفـاح وال ســيّـمـا الـكـفـاح
ـيـزات ــسـلّح . وكـانت تــلك إحـدى   ا
الـشــاوي غـيـر الـقـابـلــة لـلـحـصـر فـهـو
يـفـاجئك بـآراء ووجهـات نـظر مـتقـدمة
ويـثير أسـئلة أقـرب إلى الشك والشغب
الـفــكـري أحـيـانـاً والـهـدف هـو تـفـعـيل
الــتـفـكــيـر وتـنــشـيط احلـوار وتــعـمـيق
ـانية اجلـدل بعـيداً عن النـصيّة أو اإل
أو ادعـاء امـتالك احلقـيـقة وتـلك كانت
إحـدى مواصفاته في الستينات سواء
خـالل إلــقـــائه مـــحـــاضـــرات أو أثـــنــاء
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أتـذكـر أنه فـي أحـد الـدروس سـألـنـا ما
هـي أهم جريـدة في الـعراق قـال أولّهم
الــيـقــظـة و آخـر الــبالد وثـالـث الـزمـان
ـنار وخـامـس الـعـرب وسادس ورابـع ا
الـثـورة الـعـربـيـة وسـابع اجلـمـهـوريـة
وقـلت أنـا احتاد الـشعب الـتي لم تعـمّر
طـويالً كجريدة علنية وسألني هل هي
جريدة سرية اآلن?  قلت له ما يوازيها
ثـمّ سـألـني خــارج الـصف مــاذا تـعـني?
فـــقــــلت له: اســـمـــهــــا احلـــالي "طـــريق
الـشــعب" فـقـال عـلى الـرغم من أنـني لم
أكـن في الــعـــراق يــوم صـــدرت (احتــاد
الـشعب) الّا أنّ األعداد القليلة والتي ال
تــتــجــاوز أصــابع الــيــد الــتي اطــلــعتُ
عـلـيـهـا وأنـا في فـرنـسـا كـانـت تـشـير
إلى مــهــنــيــتــهــا ورصــانــتــهــا وتــنـوّع
مــوادهـا وغــنى الــثـقــافـة فــيـهــا بـغضّ
النظر عن االختالف مع توجهاتها فقد
. كـانـت أكـثـر مـدنـيـة وحـداثـةً وتـنـويـراً
وهـو الـرأي الـذي فـاجـئـنـا حـيـنهـا في
تـعــلـيـقه داخل الـصف وذلك في حلـظـة
وضـوح وصـراحـة. وبـعـد االنـتـهـاء من
احملـاضرة بـادرتُ للـهمس في أذنه إذا
كـنت راغـبـاً في ايـصـال طـريق الـشـعب
فـيمكنني أن أوفر لك ذلك وأتذكر أنني
زوّدته ألكـثر من مرة بـها وكلـما توفرت

الظروف وما كنت أفعله مع آخرين.
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ــنــذر الــشــاوي هـو مــا عــزّز عالقــتي 
احلـوار معه إلقناعه بترؤوس اجلمعية
الـعـراقــيـة لـلـعـلـوم الـسـيـاسـيـة وكـنت
أذهـب إلى بــيـــته مـــســاءً مع مـــســؤول
احلـركـة االشـتـراكـيـة الـعـربـيـة "صـبـاح
عــدّاي" واشـتــرط مــوافـقــة الـبــعـثــيـ
وقـلنا له بـالطبع فـذلك أمر ال غنى عنه
ونــحن نــطــمح بــائـتالف وطــني واسع
يـشارك فيه األكراد أيضا وبالطبع كان
ـتحـمـس لـرئـاسته زهـيـر يحـيى من ا
لـلجمـعية وهـو أحد القـيادات البـعثية
ثقـفة وكنت قـد جئتُ على ـتنـوّرة وا ا
ذكـر مزايـاه أكثـر من مرة وارتـبطت به
بـعالقـة صـداقـة مـنـذ الـعام 1966 بـعـد
عــودته من لــنـدن ومــواصــلـة الــدراسـة
مــعــنـا وكــان عــضـواً في فــرع بــغـداد
ـؤتــمـر الـقـطــري الـثـامن وأصــبح في ا
عــضــواً في الــقـيــادة الــقـطــريــة حلـزب
الـبـعث (مـرشحـاً احـتـياطـيّـا) وهو من
الــشــخـصــيــات الـتي تــســتـحـق الـثــقـة
والـوفاء وقد توفي فـي ظروف غامضة
في الــسـبــعـيـنــات والـتــقـيـنــا الـشـاوي
وأبـلـغـنـاه دعم الـبـعـثـيـ وحـمـاستـهم
لـرئـاسـته وهم واحلـقـيـقـة تُـقـال كـانوا
األكـثر نفـوذاً في اجلمعيـة فاشترط أن
يــكــون األمــ الـعــام (صــادق األسـود)
وهــــو أقـــــرب إلى الــــيـــــســــار فــــوافق

اجلميع. 
والـتقينا عدّة لقاءات حيث مثّل احلركة
االشــتـراكــيـة ســمـيــر الـعـانـي وصـبـاح
عـدّاي وكنت ألتـقي هاني إدريس أيضاً
لـلغـرض نفـسه امّا حـزب البـعث فـبعد
لــقـاءات عـديـدة مع زهــيـر يـحـيى الـذي
كـــان مــســؤوالً عـن تــنــظـــيــمــات وزارة
اخلـارجـية وأصـبح مسـؤوالً عن مديـنة
ـوصل كـمـسـؤول الــثـورة ثمّ نُـقل الى ا
أول فــــيــــهــــا أوكـل األمــــر إلى حــــامــــد
اجلـبوري الذي الـتقينـا به لقاءً واحداً
في وزارة الــشـبـاب ثمّ تـفــرّغ لـلـمـهـمـة
الـصديق مجبل السامرائي سفيرنا في
أوسـلو قبل تقاعده (أعيد بعد االحتالل
لـلــعـمل الـديـبـلـومـاسي). ومـثّل األكـراد
طــيّب مــحــمــد طــيّب وصـالح عــقـراوي
كـتب الـسـياسي وكـانـا من مـجمـوعـة ا
ــقــراطي الــكــردسـتــاني لــلــحــزب الــد
(ابــراهـيم أحــمـد - جالل الـطــالـبـاني)
واألمــــر قـــبـل بـــيـــان 11 آذار (مـــارس)
1970 أمـا احلـزب الشـيوعي فـقد مـثّله
(كـاتب السطور) واتفـقنا على أن يكون
مـنذر الشاوي الـرئيس وصادق األسود
أمــيـنـاً عـامـاً وأحــد الـبـعـثــيـ (مـجـبل
الـسـامـرائي) وأحد الـشـيوعـيـ (كاتب
الــســطـــور) نــوابــاً لــلــرئــيس أو حــتى
بـصفة أعضاء إذا اتفقنا على (الرئيس
واألمـ العام وأم الـصندوق) ويأتي
كل طـرف مـنّـا بعـضـو مـستـقل (ويـكون
الـعدد  (9واتـفقـنا عـلى ذلك واستـبشر
الــبــعـثــيــيــون بـالــتــحــالف األول الـذي

هني. حصل على الصعيد ا
 وقــبل اإلعالن عن مــوعـد االنـتــخـابـات
قــانــونـــيــاً هــاتــفــني الــشــاوي وطــلب
حضوري إلى منزله (القريب من منزلي
في الـعطيفـية) وكذلك بالـقرب من منزل
صــبــاح عــدّاي وحــ قــلتُ له هل أبــلغ
صـباح عـدّاي? قال لي تعـال لوحدك في
الـثامنة وأبلغه بـاحلضور في التاسعة
. وذهبت إليه وكان يرتدي سترة مساءً
الــــنـــوم (الــــروب) فـــوق الــــقــــمـــيص
والـبــنـطـلـون وجـلـستُ أمـامه وكـان
يُـحدّق عـاليـا فقـال لي: أننـي أعتذر
عـن الترشـيح وفوجـئتُ باخلـبر بل
وقع عـلـيّ كـمـا هي الـصـاعـقـة  فـقد
بــذلــنــا مــحــاوالت دامت ألكــثــر من
ثالثة أشهر لترتيب القائمة وهكذا
انــــســـحـب األســـود أيــــضـــاً وكـــان
الـتـشكـيل الحقـاً ضعـيـفاً فـرشحـنا
من جـــانـــبـــنـــا نـــعـــمـــان شـــعـــبــان
واحـتيـاطي أحد الـشخـصيـات على
مالكـنا لعدم موافقتهم على ترشيح
الــســـيّــدة رجــاء الــزنــبــوري وكــان
األخــيـر قـلــقـاً وغـيــر مـسـتــقـرّ وقـد
أبــلـغت الـرفـيق مــاجـد عـبـد الـرضـا
حــيــنــهــا بـشــأنه فــقــلت له أنّه اآلن
مــعـنـا وصـديق لـنــا ويـدفع تـبـرعـات
مـستـمرة مـنذ ثالث سـنوات لـكنه إذا

ثقف في لقطة تذكارية الكاتب وفقيه القانون الدستوري منذر ابراهيم الشاوي وعدد من ا

هـــنـــا أين ســـيـــكــون
موقع منذر الشاوي?
قــال: تــلك غــلــطـة لم
أقـــــدّر أبــــعـــــادهــــا
وبـعدهـا اضطرّ إلى
الــهـجـرة إلى عـمّـان
الــتـي عــاش فــيــهـا
مــنــذ الــعـام 2005
ولــــغـــايــــة وفـــاته
ولــــــعل خــــــطـــــوة
قــبـوله االنـضـمـام
إلـى تـلك الــلـجــنـة
كـــــانـت خـــــطــــوة
خـــارج الــســيــاق
وهـي تــتــعـارض
مـع مـــــا عـــــمـــــله
طــيــلــة مــا يــزيـد

ـــواقع عـن ثالثـــ عــــامـــاً فـي أعـــلـى ا
احلـكـوميـة واالداريـة وفي عمّـان عاش
حـيـاة بـسـيـطـة أقـرب إلى الـتـقـشف في
شـقة متواضعة كنت قد زرته فيها أكثر
مـن مـرة بـعـد أن زارني عـدّة مـرات في
الـفـندق وأهـداني كـتبه اجلـديـدة وكنتُ
مـسروراً مـثلمـا هو بـاستعـادة العالقة
وكــــــان صــــــاحـب دار ورد مــــــحــــــمــــــد
الـشرقـاوي هو الـذي يقـوم بطـبع كتبه
مـثـلـمـا طـبع لي أكـثـر مـن كـتاب وأدوّن
هـنــا اهـداء أحـدهـا لي بـخـطّه اجلـمـيل
ـفـكــر الـعـربي وحــروفه األنـيـقــة "إلى ا
األخ الـدكتـور عبـد احلسـ شعـبان مع
فــائق الــود واالعــتــزاز مـنــذر الــشـاوي
األول مـن حــــــــــــزيـــــــــــران 2008 وح
تـدهـورت صـحـته وال سـيّـمـا بـعـد وفاة
زوجــته "أمّ الــنــعــمــان" كــنت أزوره في
نزل بصحبة أحد األصدقاء وفي أحد ا
ـرات بـصـحبـة الـدكـتور حـسن الـبزاز ا

كما أتذكّر.
فـي آخـر لـقـاء لي مـعه في عـمّـان ومـنـذ
نــحـو ســنــتـ تــقـريــبـاً مـن وفـاته في
تـمـوز (يولـيو) 2019 كـان مـتعـبـاً وبدا
نـحيفاً بذاكرة مشوشة زرناه مجموعة
من طـلـبـته اجـتـمع بـعـضـهـا عن طـريق
الـــصـــدفـــة فـي لـــقـــاء فـــكـــري وضـــمّت
اجملــمـوعـة الـبـروفـيــسـور عـامـر حـسن
فـياض (مـدير مـكتـبه قبل سـفره لـلعمل
في لــيــبــيــا) والــبـروفــيــســور شــيـزارد
الـــنــجــار والــدكـــتــور جنــدت عــقــراوي
والـــدكــتــورة خـــانــزاد أحـــمــد وكــانت
الـرغـبة اجلـماعـيـة االتصـال باسـتاذهم
الـقـد وقـد اتـصـلتُ به وأبـلـغـته بـذلك
وسألته إذا كان وضعه الصحي يسمح
بـالــزيـارة فـرحّب بـالـلـقـاء وطـلب مـني

األسماء فذكرتها له. 
ـا أنه كـان يعـيش وحـيداً فـقـد طلب و
حـضور أحد طلبته القدامى وزميله في
الــوزارة الحـقـاً الـذي كـان يــتـردد عـلـيه
وهـو سـميـر الشـيـخلي وزيـر الـداخلـية
األسـبق الـذي كان بـاستـقبـالنـا وتمـتدّ
عـالقـــتـي بـــالــــشــــيــــخـــلـي إلى أواسط
الـسـتـينـات وكـان آخـر لـقاء بـيـنـنا في
نــهــايــة الــعـام 1969 أو مــطــلع الــعـام
1970 وكـان الـلـقـاء مع الـدكـتـور مـنـذر
تـعاً وشيّـقاً كالـعادة وح الـشاوي 
تــقـدّمت مـنه إحـدى زمـيـالتـنـا اللـتـقـاط
صـورة تـذكاريـة قلت لـهـا اقتـربي منه
بـل والتـصـقي به فـإنه يـحبّ احلـلوات
فـــضـــحك الـــشــاوي مـن الــقـــلب لـــهــذه
اضي ـملّـحـة الذي ذكّـرته بـا األجـواء ا
اجلـــمــيل وحــلّـت تــلك الــضـــحــكــة في
ودة ذاكـرتنـا كلّ ما التـقينـا نتذكّـرها 

وشعور االمتنان الستاذنا.
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ربـطتني عالقة شخصية بشقيقه هشام
الـشاوي خرّيج جامعـة أكسفورد وكان
ـكـنك حــ يـتـحــدث بـاالنـكــلـيـزيــة ال 
تـميـيزه عن االنكـليز وهـو ما فاجئ به
ــؤتــمــر الـــصــحــفــيـــون األجــانب فـي ا
الــصــحــافي الــذي عُــقــدَ فـي لــنــدن اثـر
انــتـقــاله لــلـمــعـارضــة في ربـيع الــعـام
1993 وبــعـد أن عـمل سـفـيـراً في كـنـدا
وقـــد وصل في الــفــتـــرة ذاتــهــا حــامــد
ــنــاسـبــة فــقـد درّســنـا اجلــبــوري وبـا
هــشــام الــشــاوي "الـدبــلــومــاســيـة" في
الــســنــة الــرابــعــة من الــدراســة الــعـام
1967 وكــانت عالقـتي قــد تـوطـدت في
لـنـدن خالل األشهـر الـقلـيلـة الـتي مكث
ـــغــادرة إلى فـــيــهـــا قـــبل اضــطـــراره ا
ـملكة الـعربية الـسعودية وفـيما بعد ا
فـي الـــريـــاض. كـــان هـــشـــام الـــشــاوي
يـختلف عن منذر فقد كان قومي الهوى
لـدرجة احملافظة أحياناً وقد أسسّ مع
احملــامي يــوسف اخلــرسـان "الــرابــطـة

الــقـومــيــة" وعـمل مــعـهــمـا
لــفـتـرة الـشــاعـر عـدنـان
الـــراوي الـــذي ســبق
أن أُســــــقــــــطـت عــــــنه
اجلـنسـية العـراقية
لكي فـي العهـد ا
لــــكــــنــــهــــا ظــــلّت
مــــنـــظــــمــــة عـــلى
الـــــهــــامـش وقــــد
اســـتـــوزر كـــوزيـــر
لــلـتـعـلــيم الـعـالي
ووزيــــــــــــــــــــــراً

 Êu UI U  WH KH « ` ö  5 Ë w1œU √ qO  …d «– ÆÆÍËUA « —cM
o _« ‰bF « d “Ë Í—u b « tOIH « qO — W UM*

لـلـشـؤون اخلارجـيـة في الـسبـعـيـنات
وأدخل كقومي إلى اجلهة الوطنية مع
دكـتور نـزارالطبـقجلي الـذي هو اآلخر
أقـــرب إلى الـــتــيـــار الـــقــومـي والــذين

ظلة. عملوا حتت هذه ا
ـسـألـتـ ال ـتـاز هـشـام الـشـاوي  و
يــضـاهـيـه فـيـهــمـا أحـد: االولـى: لـغـته
الـعربيـة الصافـية وكان متـمكنّـا منها
وبــارعـاً في اســتـخــدامـهـا حــيث كـان
يـرفض احلديث بالعامية ألي أمر وفي
أيـة قضية وكان الرفـيق عامر عبدالله
الـــــذي زامــــــله فـي الـــــوزارة شـــــديـــــد
اإلعـجاب به وفي الـوقت نفـسه يحاول
مـــنـــاقــشـــته بـــشـــأن الــلـــغـــة ودورهــا
ووظـيفتها كما أخبرني وقد التقاه في
لـندن أيضا. والـثانية: مـعرفته بتاريخ
الـعشائر فـهو من العبيـدات ويستطيع
بـســرعـة خـاطـفـة أن يُـظـهـر لك شـجـرة
ــكـن أن تــلــتــقي مع الــعـــائــلــة وأين 
الــعــبــيــدات? وحــ ســألــني عن أصل
شــعـبـان فـأجـبــته أنّه اجلـد الـسـادس
الــقــاضي عـبــدالــله الــشـعــبــان رئـيس
اخلــــدمـــة فـي حـــضــــرة اإلمــــام عـــلي
واألصـل حـمــيـري قــحــطـانـيٌّ من جـبل
الــنـبـي شُـعــيب في الـيــمن فــأكـمل لي
ــــشــــهــــد وذلك خـالل دعـــوتـه لي في ا
الـرياض بفـندق اإلنتـركونتـننتال وفي
كـل زيارة لي للرياض لم أكن أتردد من
ـا في حـديـثه من الـلــقـاء بـأبـو احلـكم 
عـلم وفائدة ومتعة. وآخر لقاء لي معه
في عمّان في مطعم بالصدفة ثم عرفت
أنـه تـوفي بــعـد بــضــعـة أشــهـر 2013
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تـخـرّج الـشـاوي من كـلـيـة احلـقوق في
بـــغـــداد الـــعـــام 1951 ونـــال دبـــلـــوم
الــعـلــوم الـقــانـونــيـة في الــعـام 1954
والــدكـتـوراه في الـعـام 1956 وحـصل
عـلى درجـة شـرف في دكـتـوراه الـدولة
من جــامـعـة تــولـوز حـيث كــان الـفـائـز
األول فـي االطـــروحـــات الـــعـــام 1961
ودرّس فـي جـامـعـة بـغـداد ونـال درجة
االســـتـــاذيـــة فـي الـــعــام 1973 وكـــان
ـعـهـد الـقـضـائي 1977- اسـتـاذاً في ا
1988 وقــال لي الــقـاضي رزكــار أمـ
الــذي كـان أول قــاضٍ حملـاكــمـة صـدام
حــســ واســـتــقــال احــتــجــاجــاً عــلى
تـدخـالت خـارجـيـة كـمـا أفـاد أن أكـثـر
أسـتاذ اسـتفاد مـنه هو منـذر الشاوي
وفـرح كثيراً ح عرف عالقتي الطيبة
بـه كـمــا درّس فـي جــامــعـة الــنــهــرين
(صــــدام ســــابـــقــــاً) من الــــعـــام 1992

ولغاية العام .2002
ومن أهم مؤلفاته: 

- نظرية الدستور (1964) 
- نظرية الدولة (1966) 

ــؤسـسـات - الــقـانــون الـدســتـوري وا
الدستورية في العراق

- فلسفة القانون (1994) 
ــدخل لـدراسـة الـقــانـون الـوضـعي - ا

1996
ـقــراطـيـة في الــقـضـيـة - الــدولـة الـد

السياسية والقانونية
- تأمالت في الثقافة والقانون 

- فلسفة الدولة 2013
- تأمالت في فلسفة حكم البشر

- القانون واحلياة 2008
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رحـل الـشــاوي وحـيــداً ومـكــسـوراً في
عــمّــان وفي ظــروف جــائــحــة كــورونـا
الـتي جـعـلت مـن الـتـبـاعد االجـتـمـاعي
قـانـونـاً يـنطـبق عـلى اجملـتـمع وهـكذا
وريَ الــــتــــراب فـي عــــمّــــان في ظــــرف
اسـتـثنـائي ويـحتـاج منـا نـحن طلـبته
وزمـالؤه وأصـــــــــــدقــــــــــــــــــاؤه
ـــــعـــــنــــيـــــ بـــــقـــــضـــــايــــا وا
احلــــــــــــــقــــوق والـــــقــــانــــون
والــفــلـســفــة والـثـــــــــــقــافـة
االهــتـمـام بـتــراثه وجـمـعه
فــعـسـى أن نـفـــــــــيه حـقّه
وهـي دعــــــــوة إلقــــــــامــــــــة
احــتـفــالـيــة له عــنـد مـرور

عام على وفاته.
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ال تـلــيـق مـفــردة الــتــنــديــد أو الـشــجب أو الــرفض أو
االسـتــنـكـار أن تـتــردد عـلى لـســان مـسـؤول في سـدة
سؤوليـة أن يتخذ القـرار. الناس تنـتظر من صـاحب ا
قــراراً قــبل أن تــصل االمـور مـن الـتــدهــور الى حــالـة

الشجب واالستنكار.
الدول قد تلجأ الى تـلك التعابير الـدبلوماسية ألسباب
ــسـألـة تــخص الـعـالقـات الـدولــيـة لــكن حـ تــكـون ا
وطنـية داخـلـية فال يـعـني شـيئـاً أن يقـول مـسؤول أنّه
ـنـافـذ يـرفض الـتـسـيّـب وهـدر االمـوال والـفـسـاد في ا
احلــدوديــة الـتي تــشــكل مــواردهـا أهم داعـم خلـزيــنـة
الــدولـة بـعـد الـنـفـط. كـمـا تـبـدو من اجلــمل الـتي تـثـيـر
السخريـة أن يقف مسؤول منـحه الدستور صالحيات
ـنفـلت واخلـارج عن الـسـلـطة ليـعـلن شـجب الـسالح ا

وجود أينما ذهبت في البالد. وا
وزيــر آخـــر يــدخل الـى غــرفـــته في الـــوزارة ســنــة أو
سنت أو أكثر حتى تنتهي فترته من دون أن يستطيع
  ثالثة وكالء يـصفهم كل يوم تغيـير وكيل وزيـر ب

بأنهم عبء على الوزارة منذ خمس عشرة سنة.
ــســؤول يـســرف في لـيـس هــنـاك مـن ســبب يــجــعل ا
الوعـود الجنـاز ملـفـات مهـمـة يعـلق الـعراقـيـون اآلمال
عـلــيـهـا صـبــاح مـسـاء وهـو يـدرك أنّـه عـاجـز عن فـعل
ـــظــهــريــة اخملــادعــة الــتي اعــتــاد شيء ســوى تــلك ا
ـكـوث في جـوفـهـا ظـنّـاً مـنهم أنّ الـسـيـاسيـون عـلى ا
النـاس ظـلّت عـلى عـماهـا سـنـة بـعد سـنـة وانَّ حـالهم
مثل حاله في اطالق األكاذيب ثمَّ العودة لتصديقها. 
سـؤول يجب أن يسـتنفـد كل صالحيات مـنصبه في ا
ــسـؤول االصـالح واذا عـجــز فــعــلــيه أن يــلــجــأ الى ا
االعلى منه ناقالً اليه جتربته في االجناز ليبني عليها
ـشـوار. ال معـنى مـطـلـقاً أن يـبـدي أي مـسؤول بقـيـة ا
الـتـذمـر من سـوء االحـوال في نـطـاق مـسـؤولـيـته وإال

عليه االستقالة وتسليم العمل لسواه.
صفات القادة هي حتماً غير صفات السياسي لكن
عيـقة لنمو اجملـتمع وفعالـياته العامة هي انَّ شكـلة ا ا
ـغـروس في مـسـتـنقـع حزبـه بـ طحـالب الـسـيـاسي ا
عفـا عـنـها الـزمن ال يـزال يـظن أنّه قـائد مـؤهل لـقـيادة
قـــطــاعـــات ومـــســاحـــات بــقـــدر ربع أو نـــصف أو كل

صائب. العراق وتلك أكبر ا

ما أنْ أُغلـقَ باب الطائرة الـفخمة وأصـبح قداسة البابـا في داخلها حـتى تنفَّستْ البالد
بـأسرها الـصعداء عـلى جناح الـزيارة التـاريخيـة; كانت قلـوب العراقـيون النـبالء واجفةً
كأنَّ على رؤوسهم الطير طيلة أيام وجود الـبابا خشيةً من وقوع مكروهٍ ال يُحمدُ عقباه;
وقـبل إقالع الطـائـرة من مطـار بـغداد الـدولي بـدقائقٍ مـعـدودةٍ رأينـا الكـامـيرا تـبـاغتـنا
بلقطـةٍ نشازٍ غير متـوقعة تثير الـسخريَّة واالشمئـزاز في ذات الوقت وأمام أنظار رئيس
اجلمهورية وعقيـلتهِ ومن حضر معه من وزراء ومسؤول كبـار لقد رأينا أحد العامل
يـطوي طرف الـسجَّادة الـرئاسيـة احلمراء عـلى عجلٍ خشـيةً على رونـقها من مُـزنةِ مطرٍ
مـفاجـئة; أو لـكأنَّهُ يـخبـرنا بـعفـويةٍ أنَّ حـفلـة البـابا انـتهتْ وسـيعـود الفـساد إلى نـشاطه
عهود. بـالوقت الذي رأينا على مـواقع التواصل االجتماعي صـورة شاحنة عائدة إلى ا
ولـد الـكـهـربـائي الـذي أنـارَ زقـورة أور! ثمَّ صـرَّح أحد مـديـنـة الـنـاصـرية وهـي حتمـل ا
ـكـان في حـالـة َّ وضـعه هـنـاك كـاحــتـيـاطي إلنـارة ا ـولـد الــكـهـربـائي  ـسـؤولـ أنَّ ا ا
انقطـاع الكهربـاء الوطنية وألنَّ حج قـداسة البابـا جرى على ما يرام قـررنا إعادة مولد
الكهـرباء إلى مركز احملافظـة لالستفادة منهُ في دائـرة حكومية أخـرى! وكأنَّ الناصريَّة
ـولد الـكهربـائي وما الـضيـر من بقائهِ قـرب األثر الـتاريخي ال يوجد فـيهـا سوى هذه ا
ريـبة تدعنا فـي ريبة من كل األعمال كاحـتياط دائمي إلنارة الـزقُّورة? هذه التـصرفات ا
َّ تـعبـيده بـاألسـفلت الـتي جـرى تنـفـيذهـا قـبل قدوم الـبـابا فـرنـسيس فـالـشارع الـذي 
بجانـب واحد بغية وصـول سيارة البابـا إلى الزقورة ليس بـعيداً أنْ يندثـر بعد أسابيع
ا تـردَّدوا من رفعه من ويـصبح أثـراً بعـد ع ولـو كان يُـطوى مـثل السـجادة احلمـراء 
هـناك; فاحلَبـر األعظم عاد إلى الـفاتيكـان وعليـنا إعادة جمـيع ما صرفـناهُ إلى ما كان
واطن من أهالي النجف األشرف عرض على مواقع التواصل االجتماعي عليه. أحد ا
طار أو ـضحك والزائف الـذي قامت بهِ إدارة ا شـهد قصيـر ومؤلم مجـريات العمل ا
جهة أخـرى ال يعرفها عـلى جتميل األرصفـة التي مرَّت بها سـيارة ضيفنـا االستثنائي
إذْ صبغوا حواف األرصفة مع مسار مركبة الـبابا فقط وأهملوا األرصفة الباقية وظلَّت
ـعنى كـانت استـعدادات احلـكومـة العـراقيـة مرتـبكة  »تلزيگ كاحلـة يكـسوهـا التراب; 
ـاشي ?«وإذا غـفـرنــا لـهم هـذه الـهــفـوات فـمـاذا ســيـقـولـون عن كــرسي الـبـابـا? عـلى ا
الشـائـعـات ازدحـمتْ بـهـا مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي مـنـهم يـقـول أنَّ كـرسي الـبـابا
ـقدَّر لبيعه يصل إلى خمسة مالي دوالر ومنهم من زاد العلني والثمن ا سيباع في ا
ـقـدَّس اخـتفى مـن قبـل جهـةٍ مـجـهـولـةٍ وأنَّ الـكـرسي األبـيض الذي قـال أنَّ الـكـرسي ا
عرضتهُ قناة العراقية في القصر الرئاسي حتى يبقى كذكرى مباركة كان زائفاً وليس
هـو كرسي الـبابا األصـلي الذي جـلس علـيه في مؤتمـر األديان هـناك قرب مـقام سـيدنا
إبـراهـيم عـلـيه الـسالم في حـ أنَّ الـشـركـة الـلـبـنـانـيـة الـتي أنـيـطـت بـهـا مـهـمـة إعداد
االحتفـالية تقول: هـذا الكرسي نحنُ الـذي صنعناهُ وال يـكون لغيرنـا; بالوقت الذي نفى
ـقال مـا تردد بـشأن سـرقة الـكرسي مصـدر محـلي مطـلع قبل يـوم من كـتابـة هذا ا
الذي جـلس عـليه الـبابـا فـرنسـيس خالل زيـارته إلى العـراق مؤكـداً أنَّ الـكرسي يـعود
صـدر في تـصريح صـحـفي أنَّ الكـرسي األبـيض الـكبـير لـشركـة غـير عـراقيـة. وذكـر ا
الـذي ظـهـر خالل (لـقـاء األديـان) والـصالة اإلبـراهـيـمـيـة في مـديـنـة أور األثـريـة جنـوبي
العراق كان قد صُممَ خصيصاً لزيارة الـبابا من قبل شركة غير عراقية اسمها (خلف
األضواء) وأضاف قائال: إنَّ الكرسي من مـقتنيات الشركـة التي نظمت اللقاء ولم يكن
هنـاك اتفـاق عـلى تسـليـمه لـلعـراق أو ألي متـحف وما خـرج من مـعلـومات عن سـرقته
غير صحيحة; من جهتها أعلنت شركة (خلف األضواء) في بيان صحفي أنَّ الكرسي
الذي أقيم عليه القـداس هو من عائدات الشركة وما أثيـر عن اختفائه عار عن الصحة.
وكان الكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس خالل زيارته إلى العراق قد أثارَ جدالً
واسـعـاً بـعد نـشـر أنـبـاء حول سـرقـتهِ. جـديـر بالـذكـر أنَّ قـداسـة البـابـا زار الـعراق في
وصل اخلامس من آذار احلالي وقام بجولة في محافظات بغداد وذي قار والنجف وا
رجع الـديـني األعلى عـلي الـسيـستـاني وزيارة وأربيل خالل ثالثـة أيـام وكان لـقاؤه بـا
ـصدر ـوصل من أبـرز مـحـطـاته في الـعـراق. انـتـهى تـصـريح ا ا
احمللي وهنا جند أنفـسنا مرغم على سـؤال احلكومة العراقية
هل الـكـرسـي األبـيض الـذي عــرضـته قــنـاة الـعــراقـيــة في قـصـر
َّ شراؤه من مـتجر موبـيليات السالم كـان للشركـة اللبنـانية? أم 
في الـصاحلـية? إلبـعاد الـشبـهات عن مـصيـر كرسـي البـابا الذي
لـيـارات وكثـير من ثـروات البالد عـلى يد اختـفى مثـلمـا اختـفت ا

عفاريت السياسة والدين.
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{ عــمـان-(أ ف ب)  –بــعـدمـا أدخل
الـــفـــرح إلى أألغـــنـــيـــة الـــتـــراثـــيــة
الـعراقية التي أحدث فيها قبل نحو
نصف قرن ثورة من خالل تطعيمها
ـوسـيـقار بـاآلالت الـغـربيـة يـنـشد ا
ـدفعي الـيوم األمل الـعراقي إلـهام ا
في مـرحلـة ما بـعد جـائحـة كوفـيد-
 19من خـالل أغنـية جـديدة أطـلقـها

. أخيراً
ـتمرد ـوسيقـار السبـعيني ا فـهذا ا
ـــعـــروف بــكـــونه حـــوّل األغــنـــيــة ا
الــعــراقـيــة الـتـي غـالــبـا مــا تــطـغى
عـلـيـهـا مـسـحـة احلـزن أكـثـر فـرحاً
جـــاعالً الــشــبــاب يـــرقــصــون عــلى
أنـغامهـا يقول في أغنـيته اجلديدة
الــتي أطــلــقـهــا قــبل يــومــ وكـتب
كــلـمـاتــهـا الـشـاعــر األردني الـشـاب
ـطربة عـمر سـاري وتشاركه فـيها ا
الــعــراقــيــة نــادين اخلــالـدي “بــعــد
الـغـيـاب الزم تـعود حـلـمك سـحاب
حـزنك سـراب عـود بحـنـان صوتك
رنــــــ خـــــلي احلــــــزين يــــــنـــــسى
ـدفعي لـوكـالة الـعـتاب.”ويـضـيف ا
فــرانس بــرس من مـنــزله في عــمـان
حــيث ظل مــحــجــورا لـعــام بــسـبب
فـيـروس كـورونا “يـجب أن نـسـتـمر
بـالغناء في كل الظروف حتى نبعث
وسيقى بـرسالة أمل إلى العـالم فا
هي لـغة الشعـوب تعبر كل احلدود
وتــصل إلى أقــصى بـقــاع الـعـالم.”
ـــغـــني والـــعـــازف ويـــتـــابـع هـــذا ا
ـــلــحن “لـــو أســتـــمــر والـــكــاتب وا
الـوبـاء فـترة أطـول سـأفـتح نـافذتي
يـوما وأغـني منـها للـناس كـما كان
االوروبــيـــون يــغــنــون من شــرفــات
مــنـازلــهم ثم يــصـفـقــون النـفــسـهم
فــاحلــيــاة يــجب أن تــســتــمـر ”رغم
اجلـائـحة الـتي تسـببت بـوفاة أكـثر
من  2,6 مــــلـــيــــون شــــخص حـــول
الـعــالم. وبـعـدمـا اضـطـر إلى إلـغـاء
حـفالت كانت مقررة عام  2020 في
ــانـــيــا وايــطــالــيــا بــريـــطــانــيــا وا
والــــســـويـــد والــــســـعـــوديـــة ودول
دفعي في أيار/مايو اخلليج أطل ا
عـــلى جــمـــهــوره بـــحــفـــلــة من دون
ـدرج الـروماني وسط جـمـهور من ا
عــمـان والـذي يـعـود لــلـقـرن الـثـاني
ـيالدي ويتسع لستة االف متفرج. ا
ـدفعي الذي يـقضي أوقات ويـقول ا
فــراغه في الــرسم وكــتــابـة الــشــعـر
والــغـنـاء “نــحن نـعـيش في ظـروف
غـير طبـيعية لـكنهـا ضرورية كانت
ســـنـــة صـــعــبـــة فـــقـــدنـــا خاللـــهــا
الـــتــواصل مـع الــعــالـم إذ لم نــعــد
نــخـرج ونــتـواصل مع الــنـاس ولم
نــحــضــر احلــفالت لــقـد تــوقف كل
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ـدفـعي الـذي تــعـلم الـعـزف يــروي ا
عـلى الـغـيتـار وهـو في سن الثـانـية
عــشـرة أنه نـشـأ “فـي مـنـزل يـعـشق
ـوسـيقى. كـان اجلمـيع فيه يـغني ا
مـن رجال ونساء وأطفال.”ويضيف
الـفنـان الذي مـازال يسـتقـطب جيالً
ــوســيــقى ــهــتــمـ بــا كــامالً مـن ا
الــــعـــراقــــيـــة “فـي ذلك الــــوقت في
خـمــسـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين كـان

الفن مزدهرا في العراق. ففي بغداد
وحـــدهــا كــان يــوجــد  85مـــغــنــيــة
الهي التي كان عـراقية يغـن في ا
يـزورها كبـار القوم.”فـي الستـينات
شــــــــكـل إلـــــــهــــــــام فــــــــرقـــــــة “ذي
وهـي مـن أوائل تـــــــويــــــســــــتــــــرز”
مــجــمـوعــات مــوســيـقى األغــنــيـات
الـــغــربـــيــة فـي الــعـــراق وعــنـــدمــا
أرسـلــته عـائـلـته الى لـنـدن لـدراسـة
ـعمـارية أسـوة بأخوته الـهنـدسة ا
ازداد حــــبه وولــــعه بــــاألغــــنــــيـــات
الـغـربيـة وخـصوصـا أغـنيـات فـرقة
“بـيـتـلز ”الـبـريـطانـيـة.وعنـدمـا عاد
ـدفـعي الى بغـداد عام  1967 قـرر ا
تـشـكـيل فـرقـة جـديـدة أطـلق عـلـيـها
اسم  13“ونص ”واســتـخـدم فـيـهـا
الـغـيـتـارات الـكـهـربـائـيـة والـطـبـول
والـباس والبيـانو في إحياء الـكثير
من أغـنيات التراث العراقي بتوزيع
غـــربـي مـــفـــرح مـــا ســــبّب صـــدمـــة

ـوسـيقـى العـربـية لـلـمـدافعـ عن ا
الـكالسـيكـية الـذين طـالبـوا بإيـقافه
عـند حده.ولـكنه استـمر وقدم أجمل
أغـنيات التراث ومنها “جـلجل علي
الــزمـان و”مــالي شــغل بـالــسـوق”
و”فـــــــــــوق الـــــــــــنــــــــــخـل ”و”زارع
الـبزرنكوش ”و”خـطار ”الـتي حقق
ألـبـومـها أكـثـر مـبيـعـات في الـشرق
األوسـط لـثالث ســنــوات مــتـتــالــيـة
وحـــــصــــلت عـــــلى لــــقـب األلــــبــــوم
الــبالتــيــني من شــركـة “إي أم آي”
الـبـريطـانـية.ويـقول “الـنـاس كـانوا
ـوســيـقــيـة مــعـتــادين عــلى اآلالت ا
البس الشرقية أما أنا الـشرقية وا
فـغـيـرت كل هـذا وابـتـكـرت أسـلـوبـاً
جـــديـــداً كــنـت أدافع عن األغـــنـــيــة
احلـديثة التي بـإمكاننـا عرضها في
كـل مكـان بالـعالم.”ويـضيف “كـانت
ـة جميلة هـناك أغنيـات عراقية قد
جـدا ولكنها غيـر معروفة فتساءلت

ـاذا يوضع هـذا الكـنز فـي صندوق
مـقفل? فـلنـفتح هـذا الصـندوق. قلت
+دعـونا نخرج هذه األغنيات للعالم
كي يــسـمــــــــعـهـا!+ هـذه األغـنـيـات
لــيـست مـلـكـا ألحــد بل هي تـراثـنـا

جميعا .”
ويـــــوضـح أنه أخــــــتـــــصـــــر كـــــذلك
األغــنـيــات الـطـويــلـة وأخــتـار اآللـة
الـتي يـنـبغـي البـدء بـها “وبـطـريـقة
تـســاعـد عـلى أن تـبـقى األغـنـيـة في
ـــســتـــمع بـــطــريـــقـــة فــيـــهــا آذان ا
فرح.ويتابع قائالً “كل ما فعلته هو
ة كي جتديد األغنية العراقية القد
تــبـقى وتـقــاوم الـزمن مـثــلـمـا نـر
ة لـكي تبقى وتقاوم آثار بـناية قد
دفعي الزمن .”طـوال الوقت  كان ا
يـلفت انتباه جيل جديد بالكامل من
ــوســيــقى ـــعــجــبــ إلى روائـع ا ا
الــعــربـيــة خالل ســنــوات اجملـد في
الـسـبـعـيـنات عـنـدمـا كـانت احلـياة

آمــنـة ومـســتـقــرة في الـعـراق .وفي
بـدايــة انـطالقـته في الـسـتـيـنـات لم
وسـيقـية الـشرقـية دور يـكن لآللـة ا
فـي فرقته التي كانت تضم غيتارين
وآلـتي باس وايقاع لكنه أضاف في
الـسـبـعيـنـات آلـة القـانـون ثم الـناي
واجلــوزة واإليـقــاعـات وهــو بـهـذه
الـطـريـقـة زاوج بـ اآلالت الـغـربـية

والشرقية
دفعي لبـلده العراق الذي . ويـحن ا
غـــادره مـــرتـــ األولى عــام 1979
والـثـانـيـة عام  1994  لـيـسـتـقر في
األردن “صـحـيح أنـا أعـيش باالردن
ولـكـنـني بـقـيت ذالـك العـراقـي الذي
يـحن لـبلـده وكل ذكـرياته.”ويـعـتـبر
أن “لـــيس من الـــســـهل أن يـــعــيش
ــرء بــعـيــداً من بــلـده فــاالرتــبـاط ا
األسـاسي للفـنان هو في بـلده منبع
الــتـراب والــفن ولـكن كــلـنـا تــركـنـا

بلدنا لسبب ما.
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يـــصــيـب ضــغـط الــدم مـاليــ من
الــبـــشــر وهــو عــبـــارة عن اعــتالل
حتــدث فـــيه زيــادة مــســـتــمــرة في
الــضــغط داخل األوعــيــة الــدمــويـة
ـا يجـعـلهـا حتت إجـهاد مـرتفع.
ومع كـل ضـــــربـــــة من ضـــــربـــــات
الــقـــلب يـــضخ الــدم فـي األوعــيــة
الــــتي حتــــمـل الــــدم في اجلــــسم.
ويــنـشــأ ضــغط الــدم عن قـوة دفع
الـــدم مــــقــــابل جلــــدران األوعــــيـــة
) أثـنـاء ضـخه الـدمـويـة (الـشـرايـ
من الــقــلب. وكــلــمـا ارتــفع ضــغط

الدم اشتد ضخ القلب للدم.
وأعــلن عـــلــمــاء جـــامــعــة طـــوكــيــو
كنه الـطبية أن عـصير الطـماطم 
تــخــفــيـض مــســتــوى ضــغط الــدم
والـكـولــيـسـتـرول لـدى األشـخـاص
ــــعــــرضــــ خلــــطــــر اإلصــــابــــة ا
بــأمـراض الــقـلـب. وتـشــيــر مـجــلـة
Food Science and Nu-
 trition إلـى أن اخلــــــــــــبــــــــــــراء
اخـــتــاروا  481 مــتـــطــوعــا كــان
عـلـيـهم خالل سـنـة تـنـاول عـصـيـر
لح بـكميات الـطماطم اخلـالي من ا
غـيــر مـحــدودة وكـان كل مــتـطـوع
خالل هـــذه الــفـــتــرة يـــســجل في
دفــتـــر خـــاص كــافـــة الـــتــغـــيــرات
الـطفـيـفة حلـالـته الصـحـية بـحسب
مــوقع  قـنــاة روســيـا الــيـوم.وبــعـد
انــــتـــهـــاء مـــدة الـــتـــجـــربـــة قـــارن
الــــبـــاحــــثـــون مــــؤشـــرات جــــمـــيع
ـشـتــركـ فـيـهــا واكـتـشـفـوا أن ا
ــعـــرضــ ــشـــتــركـــ ا مــعـــظم ا
الرتـفاع ضغط الدم أو يعانون منه
انــخــفض عـنــدهم مــؤشــر اخلــطـر
ـئـة.ويـحـذر اخلـبراء بـنـسـبـة 3 بـا
ـمـلح من أن لـعـصــيـر الـطـمـاطم ا
تــأثـيــر مـعـاكس “ســلـبي ”بــسـبب
ارتـفاع نسبة الصوديوم فيه لذلك
يـنصحون بـتناول عصـير الطماطم

من دون أي إضافات.
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بــــروكــــسل-(أ ف ب)  –فـي الــــعـــام
غنّي جاك بريل بلده 1974 غادر ا
ــركب األم بــلــجـــيــكــا في جــولــة بــا
الــــشــــراعي حــــول الــــعـــالـم وكـــان
يـفتـرض أن تكـون هذه الـرحلـة على
الـورق مـغـامـرة فريـدة لـكن سـرعان
مـا عـكّـرها اضـطـراره للـعـودة مراراً
إلـى أوروبــا بــســبب “اضــطــرابــات

عميقة ”في حياته بينها مرضه.
قـصـة هذه الـرحـلة تـرويهـا في فـيلم
وثـائـقي ابـنـته فـرانس الـتي رافـقته

عــلى مــ الـقــارب في رحــلـة عــبـور
احملــيط األطــلـسـي. وفـيــلــمـهــا هـذا
الــذي يـحـمل عـنـوان “كـرونـيك دون
فـي تاريخ حـيـاة لن يُـعرض في دور
الــسـيــنـمـا وال عــبـر اإلنـتــرنت لـكنّ
وجب مـشـاهـدته سـتكـون مـتـاحـة 
حــجـز فـي مـؤســسـة جــاك بـريل في
بـــروكــسـل اعــتـــبــاراً من األســـبــوع
ـقبل.وأوضحت فـرانس بريل التي ا
ؤسـسة ومـا حتويه من تـدير هـذه ا
“كيلومترات األرشيف ”أن الهدف

مـن الشـريط “تـأريخ ”حلـظـة مـثـيرة
لــلـــجــدل في حــيــاة والـــدهــا لــفّــهــا
الــصـمت طــويالً. واسـتـعــانت لـهـذا
الـغرض بذكرياتـها اخلاصة وبعدد
ــغـنـي الـراحل كــبــيــر من رســائل ا
إضــافـة إلى شـهـادات  15 شـخـصـاً
واكـبـوه سـواء من أفراد عـائـلته أو
أصـدقائه أو أطبائـه أو مدير أعماله
أو ســـواهم ارتـــضــوا مـن أجــلـــهــا
الـــــــــــتـــــــــــخــــــــــلـي عـن “مـــــــــــوجـب
الـتـحفظ.”وقـالت بـريل خـالل عرض

الـفـيـلـم جلـمـهـور مـحدود “أردت أن
أظـهــر الـرجل بـكل نـقـاط ضـعـفه في
فـتـرة مـضـطـربـة جداً ”يـبـدأ الـفـيـلم
الــطـويل الـذي يـقع في سـاعـة و45 
دقـــيــقــة في ايــار/مــايــو  1973 مع
إخــفـاق فــيـلـمه “لــو فـار وست ”في
نـيل إعـجـاب الـنـقـاد خالل مـهـرجان
ـرحـلـة كـان الــسـيـنـمـائي.في تـلك ا
كـــان بــريل تــوقف مـــنــذ نــحــو ستّ
سـنـوات عن الـغـناء أمـام اجلـمـهور
إذ كـانت آخر حفلة موسيقية له عام

 1967 وقد أحزنه جداً عدم تمكنه
مـن إثــبـــات نـــفـــسه في عـــالم الـــفن
الــسـابع.وفي تــمـوز/يــولـيـو 1974
أبـحـر صـاحـب أغـنـية “نـو مـو كـيت
بـا ”الـشـهـيـرة من مـيـنـاء أنـتـويـرب
الـبلـجيكي مع شـريكة حـياته مادلي
ـــــثـــــلـــــة مـن جــــزر بـــــامـي وهي 
غـوادلـوب الـفـرنـسـيـة كـان الـتـقـاهـا
قــبل ثالث سـنـوات خـالل مـشـاركـته
فـي تـصــويــر فــيـلم “الفــانــتـور سي

الفانتور ”للمخرج كلود لولوش.
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{ سـنغافورة-(أ ف ب) - قبالة سواحل
ســـنـــغــافـــورة تـــتـــوهج آالف األلــواح
الـشمسيـة حتت أشعتهـا الذهبية وهي
جـزء من مشـروع لتـطويـر مزارع عـائمة
إنـتـاج الطـاقـة الشـمسـيـة في البالد من
أجل خـفض انـبـعـاثـات غازات الـدفـيـئة
ـسبـبة لالحتـباس احلراري. قـد تكون ا
ســنـغـافــورة واحـدة من أصــغـر الـدول
زدهـر من بـ أكـبر ـالي ا ـركـز ا لـكن ا
بـواعث ثاني أكـسيد الـكربون لـلفرد في

آسيا. 
وفـيما تسعى السلطات إلى تغيير ذلك
تجددة حتـديا في بلد ال تـمثل الطاقـة ا
تــوجــد فــيه أنــهــار لــتــولــيــد الــطــاقــة
الـكهرومائية وحيث الرياح ليست قوية
ـا يـكـفي لـتـشغـيل الـتـوربـيـنـات.لذلك
ــداريــة إلى الــطــاقـة حتــولت الــدولــة ا
الـشـمـسـية لـكن مع مـسـاحـة مـحدودة
تـعـادل نـصف مـساحـة لـوس أجنـليس
كـان عـلـيـهـا تركـيب األلـواح الـشـمـسـية
قـــبــالــة ســـواحــلـــهــا وعــلـى خــزانــات
مــيـاه.وقـالـت نـائـبــة رئـيس مـجــمـوعـة
شروع كلفة تطوير ا “سمبكورب ”ا
نازل ج تان “بـعد اسـتنـفاد أسـطح ا
ـتــاحــة وهي نــادرة جـدا واألراضـي ا
وجـــدنـــا اإلمــــكـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة في
ـائية.”وتـدرك هذه الـدولة ـسطـحات ا ا
هددة بارتفاع مستوى سطح اجلـزرية ا
ـنـاخ احلـاجـة الــبـحـر بـسـبب تـغــيـر ا
ـلـحـة إلى خـفـض االنبـعـاثـات رغم أن ا
ــنـــتــقــدين يــقـــولــون إن الــســلــطــات ا
ـا يكفي لإليفاء الـسنغافـورية ال تقوم 

بالتزاماتها البيئية. 
اضي “خطة وكشفت احلكومة الشهر ا
خضراء ”واسـعة النطاق شملت تدابير
زيـد من األشجـار وخفض مـثل زراعـة ا
ـطـامـر ـرسـلـة إلى ا كـمـيـة الـنـفـايـات ا

زيـد من نقاط الـشحن لتـشجيع وبـناء ا
استخدام السيارات الكهربائية.

ومـن بـــ اإلجــــراءات أيـــضــــا زيـــادة
اســتـخـدام الــطـاقـة الــشـمـســيـة أربـعـة
ــئــة  من أضـــعــاف إلـى حــوالى  2 بـــا
حـاجات الطـاقة في البالد بحـلول العام
ـئـة بــحـلــول الـعـام 2025 وإلى  3 بــا
2030 وهو ما يكفي لـ 350 ألف أسرة
ــسـطـحـات ســنـويـا. وبــاإلضـافـة إلى ا
ــائـيــة  إنـشــاء مـحــطـات لــلـطــاقـة ا
ـنـازل وعـلى الـشــمـسـيـة عـلى أسـطح ا

اليابسة.
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تـمـتـد إحـدى مـزارع األلواح الـشـمـسـية
ـبنـية حـديثـا من الساحـل إلى مضيق ا
جــوهـور الـذي يــفـصل سـنــغـافـورة عن
مـاليزيا.واأللواح البالغ عددها  13ألفا
ـكـنهـا إنـتاج مـثـبـتة في قـاع الـبحـر و
خـمسة ميـغاوات من الكهـرباء وهو ما
دة يـكفي لتـوفير الـتيار لـ  1400شـقة 

ـسؤولة في الهيئة سـنغافورة بحسب ا
شـارون تشنغ.وسـيؤدي ذلك إلى خفض
عدل انـبعاثـات ثاني أكسـيد الكـربون 
يـــســاوي االنــبـــعــاثـــات الــصــادرة عن
حـوالى  7000 سـيـارة. ويـتم اسـتـيراد
األلــواح الـشــمـسـيــة من الـصــ أكـبـر
مـصـنع لهـذه الـتكـنولـوجـيا في الـعالم
وهي مـثـبـتـة فـي أرضيـة اخلـزان بـكـتل

من اإلسمنت.
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ـعــهـد بـحـوث ـديـر الــتـنـفــيـذي  لــكن ا
الـطاقة في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا
ـدينة سوبهود مهايسالكار قال إن في ا
ـركـز الـبـحري قـد يـواجه بـعض قـيود ا
ـسـاحـة عنـدمـا يتـعـلق األمـر بالـطـاقة ا
الــشـمـسـيـة الـعــائـمـة. وأوضح لـوكـالـة
فــرانس بـرس “هـل سـتـســتـخــدم مـيـاه
احملــيط لـنــشـر االلــواح الـشــمـســيـة أم
تـستـخـدمهـا للـشحن?ورغم الـضغط من
أجل إنــتـاج طـاقــة خـضـراء ســتـسـعى
سـنغـافورة جاهـدة من أجل التوقف عن
االعـتـمـاد عـلى الـغاز الـطـبـيـعي الـضار
ناخ وخفض االنبعاثات دون التأثير بـا
عـــــــلـى قـــــــطـــــــاعي الـــــــتـــــــكـــــــريـــــــر

والبتروكيميائيات.
 وبـاإلضافـة إلى ذلك لن تكـون مشاريع
عــلى غـرار مــزارع الـطـاقــة الـشـمــسـيـة
الــعـائــمـة كـافــيـة مــا لم تـدعم بــالـتـزام
رسمي أكبر خلفض االنبعاثات على ما
دير الـتنفيذي قـال ريد كونسـتانتيـنو ا
ـسـتـدامـة الـذي ــدن ا ـنـاخ وا ــعـهـد ا

يتخذ الفيليب مقرا.
 وتـعهدت سنغافورة خـفض انبعاثاتها
سـببـة لالحـتباس من غـازات الدفـيئـة ا
احلــراري إلى الـنــصف بــحـلــول الـعـام
 2050 وخفض االنبعاثات إلى صافي

كن. الصفر “في أقرب وقت 

عـــام كــامـل. وأوضح شــون تـــان نــائب
رئـــيس قـــسم الـــهـــنـــدســـة في شـــركــة
“صنسيب غروب ”السنغافورية التي
شروع في كانون الثاني/يناير أكملت ا
“البحر هو حدود جديدة لتركيب

الـطاقـة الشمـسية .”وأضاف “نأمل في
أن يـشـكل هذا األمـر سابـقة وأن يـشجّع
شـاريع الـعـائـمة في ـزيـد من ا إقـامـة ا

سنغافورة والدول اجملاورة .”
وهـناك مشروع ضخم قيد التطوير على
جرد اكتماله في وقت خـزان تينغي. و
الحـق من هـذا الــعـام ســتـكــون مـزرعـة
ؤلفة من  122 ألف الـطاقة الـشمسيـة ا
لـوح والـتي تـغـطي مـسـاحـة تـعادل 45
ملعبا لكرة القدم واحدة من أكبرها في
جــنـــوب شــرق آســيــا. وســيــولّــد هــذا
ـــــشـــــروع الــــــذي طـــــورته شـــــركـــــة ا
ياه “سيمبكورب ”بالتعاون مع هيئة ا
الـوطـنيـة طـاقة كـافيـة لـتلـبـية حـاجات
ــيـاه في الــطــاقـة حملــطــات مــعـاجلــة ا
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ـــغــنـــيــة { واشــنــطن-(أ ف ب)  –نـــفت ا
جــنـيـفـر لــوبـيـز والعب الــبـيـســبـول ألـيـكس
رودريــغـــيــز الـــســبت أن يـــكــونـــا فــســـخــا
خطوبـتهمـا وأوضحا أنهـما يعمالن “على
بــــعـض األمــــور .”وكــــانت وســـــائل إعالم
أميـركية بينها موقعا “بايج سيكس ”و”تي
شـاهـير أوردت تـخـصص في ا إم زي ”ا
اجلـمعـة خـبراً مـفـاده أن لوبـيـز ورودريغـيز
فـسـخــا خـطــوبـتـهــمـا. ووصف رودريــغـيـز
و”جيه لو ”النبأ بأنه “غير دقيق ”في بيان
مشترك أصدراه واضافا فيه “نحن نعمل

على بعض األمور .”
وكـانت لوبـيز ( 51عامـا) تتـشارك حـياتـها
مع رودريـــغـــيـــز ( 45 عـــامــــا) مـــنـــذ أربع
اضي منزال سنوات واشـتريا معاً الـعام ا
بــقــيـمــة قُــدّرت بـأربــعـ مــلــيـون دوالر في
ميامي بوالية فلوريدا جنوب شرق الواليات

تحدة.  ا
مثلـة موجودة حاليا في غـنية وا وال تزال ا
جمـهـوريـة الـدومـينـيـكـان حـيث تـشارك في
تــصـويـر عـمل فـنـي. وهي نـشـرت اجلـمـعـة
مـقـطــعـا مـصـورا يـظـهــرهـا تـضـحك خالل
مـشاركـاتها فـي برامج تـلفـزيونـية مـختـلفة
تابع إلى “إيجاد نشور بدعوة ا مرفقـة ا
ســبب جــيــد لــلــضــحك الــيــوم.”أمــا العب
الـبـيـسـبـول الـسـابق فــنـشـر عـلى الـشـبـكـة
عــيــنـهــا صــورة له عــلى مــ يــخت قــبــالـة
ســواحل مــيـامي.وقــال مــصـدر مــقـرب من
الـزوج جملـلة “بـيبل ”إنـهـما “مـرا بوقت
عــصـيب لـكـنـهــمـا لم يـنـفـصال .”وأضـاف
ـصـدر إن “لــوبـيـز تــعـمل في جــمـهـوريـة ا
الدوميـنيـكان ورودريغـيز في مـيامي  لذلك

من الصعب عليهما أن يتقابال.
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