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زيــادة أعــداد الـوفــيــات نـتــيــجـةً ذلك 
ويــؤسـفـنــا األشـارة الى أرتــفـاع نـسب
الـوفـيـات في اغـلب احملـافـظـات بـسبب
ـــــرضـى في مــــــراجــــــعـــــة تــــــأخــــــر ا
ـا يـؤدي الى تـدهـور ـسـتـشـفـيـات  ا
حـالـتـهم الصـحـيـة وصعـوبـة عالجـها
وتـــشــيـــر االحــصــاءات الـــصــادرة عن
ـئة ـؤسـسـات الصـحـية الى أن 50 بـا ا
من الـــوفــيــات الــنــاجتــة عن جــائــحــة
كــورونـا حتــدث خالل مـدة ال تــتـجـاوز
ـــســتـــشــفى) ٤٨ ســـاعــة مـن دخــول ا
وجــــــددت الـــــوزارة دعــــــوتـــــهــــــا الى
ــواطــنــ بـضــرورة االلــتــزام وعـدم (ا
االسـتهانة بتطـبيق احلظر وخاصة في
ـنـاطق الـشعـبـيـة والريـفـيـة و أطراف ا
ـــدن في مـــخــتـــلف احملــافـــظــات  اذ ا
رصــدت فــرقــنـا الــصــحــيـة الــرقــابــيـة
مـخـالفـات عدة بـرغم أتـخاذ الـكثـير من

االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحق اخملـالـف
ـطـاعم). كـالـغـرامـات وغـلق احملالت وا
كــمــا نـفت الــوزارة مــا يـتـم تـداوله في
بـعض الوسائل ومنصات التواصل من
شـائـعـات بـشـأن توفـر الـلـقـاح اخلاص
بــفــايــروس كــورونـا عـن طـريـق بـعض
كاتب الـعلميّة مؤكدة الـصيدليات أو ا
أن مــهــمـة اســتــيــراد وتـوزيع الــلــقـاح
ؤسـساتها خـاصة بالـوزارة حصراً و
الـصـحـيـة. وأوضح مديـر عـام الـصـحة
الـعـامـة في الوزارة ريـاض احلـلفي في
تـــصــريـح امس أن (قــرارات واضـــحــة
وصـــارمـــة صـــدرت مـن قـــبل مـــجـــلس
الــوزراء بـعـدم الـســمـاح ألي شـركـة أو
ـتاجرة جـهة تـابعة لـلقطـاع اخلاص با
باللقاح) مشيرا الى ان (أي جهة تثبت
مـتاجرتها باللقاح ستتعرض للمساءلة
الــقـانـونـيـة) وأضــاف ان (الـصـحـة لم

تــمــنح أي مـكــتب عــلـمي أو مــذخـر أو
صـيدلية أو مسـتشفى أهلي حق إعطاء
الـلقـاحات لـلمـواطنـ وكل ما يـتداول
من شــائــعـات بــهـذا اخلــصـوص غــيـر
صــحـيح وعـارٍ عن الــصـحـة فــالـلـقـاح
يــــــعــــــطـى فــــــقط مـن قــــــبـل الـــــوزارة
ـؤسـسـات الـصحـيـة  الـتي حـددتـها وا
الـصــحـة). بـدوره قـال الـنـائب الـثـاني
لنقيب الصيادلة أمجد حسيب خميس
ــسـؤولـة عن إنَّ (الــوزارة هي اجلـهـة ا
الــلـقــاحــات وتـوزيــعـهــا ضــمن بـرامج
وقـنـوات ومـنافـذ مـعـينـة حتـديـدها 
وال يــوجــد تـداول لــلــقـاح في الــقــطـاع
ذاخر كاتب الـعلمـيّة أو ا اخلـاص أو ا
الـطـبيّـة كـون هذه الـلـقاحـات مـصنـعة
من قــبل شـركــات مـعـيـنــة وتـصـدر إلى
حــكـومـات ووزارات الـصـحــة الـتـابـعـة

للدول وفق عقود مبرمة). 
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اخفق مجلس الـنواب مجددا في
اقـــرار قـــانــــون مـــوازنـــة الـــعـــام
اجلــاري بــســبب تــفــاقم اخلالف
ب الـكـتل الـنـيابـيـة عـلى حـصة
ـــوازنـــة وتـــراجع االقـــلـــيم مـن ا
الـبـعض عن االتـفـاق الـذي جـرى
ـان امس االول بـ وفد في البـر
االقـلــيم وعــدد من الــكـتل  االمـر
الـذي دفع الـكــتل الـكـردســتـانـيـة
الى مــغـادرة اجلــلــســة وتــأجـيل
مــوعــد انـعــقــادهــا يــوم الـســبت

قبل.  ا
ورجح الـنـائب عـن كـتـلـة احلـزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني ديـار الـد
بـــــرواري تــــــأجـــــيـل جـــــلـــــســـــة
ـــوازنــة الى الــتـــصــويـت عــلى ا
. ــقـبـلـ الـثالثـاء او اخلــمـيس ا
وقـال بـرواري في تـصـريح امس
ان (اجــتــمـاعــا عــقــد بــ الــوفـد
الــكــردي والــقـــوى الــســيــاســيــة
ــانــيــة كـان جــيــد ورئــيس الــبــر
فاوض قـوباد الطالباني الوفد ا
ـان اللتـزامات اخرى) غادر الـبر
واضـاف ان (االتـفــاق بـ الـوفـد
الية اسـتكملت اجزاء واللجنـة ا
ـادة  11من كـثـيـرة مــنه بـشـان ا
ـــوازنـــة ولم تـــبـــقى اال نـــقــاط ا
بـسـيـطة) الفـتـا الى ان (الـنـقـاط
ـتـبـقـيـة التــقـتـصـر عـلى حـصـة ا
االقــلــيم لــكن هــنــاك كــتل اخــرى
لـديــهـا ايــضـا مالحــظـات بــشـأن

وازنة).  ا
بـــدورهــا  كــشـــفت الـــنـــائب عن
حتـالف الــفـتح زهـرة الــبـجـاري
عن أبـــرز الــنــقـــاط الــتـي لم يــتم
االتــفـــاق بــشـــأنــهـــا بــ الـــوفــد
الكردي والـكتل السـياسية داخل
ــان.وقـــالت الـــبــجــاري إن الــبـــر
(أبــرز الــنـــقــاط تــتـــمــثل بــرفض
االكراد اضافة فـقرة تتـعلق بعدم
ركز مـستحقات تسليم حكـومة ا
االقـــلـــيـم في حـــال عـــدم الـــتـــزام

االخـيــر بــتـســلـيم مــا بــذمـته من
ــالــيـة ــســتــحـقــات ا الــديـون وا
وآلـيـة دفع أمـوال الـنـفط ومـقدار
الـنـفط الـذي يـحــتـسب والـكـمـيـة
ــصـدرة والــفــتــرة الـتـي  يـجب ا
خاللهـا التـسـديد  وكـشف ارقام
ـــالــيـــة لــلـــمــطــارات االيــرادات ا
ـنـافــذ احلـدويــة في االقـلـيم). وا
واكد مـصدر نـيابي وجـود توجه
لـتــثــبـيـت عـقــود مـوظــفي امــانـة

وازنة . بغداد ضمن ا
صـدر في تـصـريح امس  وقـال ا
انه (سيـتم تـثبـيت عـقود أالمـانة
ومديـريـتي مـاء ومجـاري بـغداد
ـؤسـســات الـبـلــديـة الـتــابـعـة وا
لـــــوزارة اإلعـــــمـــــار واإلســـــكــــان
ؤسـسات الـبلـدية والبـلديـات وا
الــتــابـعــة لــكل مــحــافــظـة ضــمن
درجــات احلـــذف واالســتـــحــداث
2020 لــالعـــــــــــــــــــوام  2019 و 
و 2021 مع االحــتـفــاظ بــحــركـة
الك لــعــامي  2016 و 2017). ا
واتهم الـنـائب عن حتـالف الـفتح
عــــــدي شــــــعـالن ابــــــو اجلــــــون
الـبـعض من الـسـيـاسـيـ بـإدالء
تـصــريـحـات والــتـهــجم عـلى من
ــواطن دون يــهـــمه مــصـــلــحـــة ا
ـصــالح الــشـخــصــيـة مــتـهــمـا ا
ايـــاهم بـــعـــرقـــلـــة اعـــادة ســـعـــر
الــصــرف الى ســابــقه.وقــال ابــو

اجلــــون فـي تــــصـــــريح امس ان
(ارتفـاع سعـر صرف الـدوالر اثر
ـــواطن وبـــشـــكل كـــبــيـــر عـــلى ا
الــبــســـيط اكــثــر مـن الــطــبــقــات
االخــــرى وان اســــتــــمـــراره دون
الـســيـطـرة عــلى ارتـفــاع أسـعـار
البضائع في األسـواق احمللية ال

واطن). يضر غير ا

واضـاف انـه (من يـتــهم الــنـواب
دافـع عن مـصلـحة الـشعوب ا
ة هم و الطـامحـة في حـياة كـر
من يــــعــــرقـــلــــون اعـــادة ســــعـــر
الصرف الى سابقه ويتفقون مع
االخرين الجل مصالح شـخصية
فقـط) كمـا اكـدت مـصـادر اخرى
ان كـــــتـــــلــــة ســـــائـــــرون هــــددت

ـان التي ـقاطـعـة جـلـسـة الـبـر
ــقــبل في ارجــأت الى الــســبت ا
حــالـــة  ارجـــاع ســعـــر صــرف

الدوالر. 
بـدوره  كــشــفـت كــتــلـــة الــنــهج
ــــــوازنـــــة الــــــوطـــــنـي  عن ان ا
تتـضـمن قروضـا خـارجيـة تصل
الكثر من 8. 5 مليـار دوالر فيما

حــذرت من ســيــاســة االقــتـراض
اخلـارجي. وقــال رئـيس الـكــتـلـة
عــمــار طـعــمــة في بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس (نـرفض القروض
ضـمنة في اخلارجيـة اجلديدة ا
ـوازنـة الــبـالـغــة اكـثـر من 5.8 ا
ـان مـلـيــار دوالر ونـطـالـب الـبـر

صادقة عليها).  بعدم ا
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وجّه رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
مـسـرور البـارزاني تـهنـئـة إلى االكراد
ــنـاسـبــة حـلـول عــيـد نـوروز ورأس
الـسـنـة الكـرديـة اجلـديدة. وقـال بـيان
ـنـاسـبـة تـلــقـته (الـزمـان) امس انه (
حـلول عيـد نوروز األغر ورأس الـسنة
الــكـرديـة اجلـديـدة أرفع أسـمى آيـات
الـــتــهـــاني وأزكى الـــتـــبــريـــكــات إلى
الــكــردســـتــانــيــ كــافــة وال ســيــمــا
الـبيشمـركة البواسل والـقوات األمنية
وأسـر وذوي الشهداء األكارم مـتمنياً
أن يـنـعم الـشـعب بـعام جـديـد تـسوده
الــســعــادة والــرخـاء) واضــاف (لــقـد
حـمل نوروز مـعانٍ سـاميـة في الـنصر
وجتـديد احلياة ونأمل أن يحل علينا
صاعب ومـعه شعـلة االنتـصار عـلى ا
وحتــقـيق أمــنـيـاتــنـا ونــيل حـقــوقـنـا
كـافة) وتـابع (أتوجّه بـخالص الـشكر
إلـى شــعب كـــردســتــان الـــذي ســاعــد
احلـكومة في مواجهة األزمات بصبره
وحتـمـله وبـفضـله أصـبح اإلقـليم في
اضي وضـع أفضل مـقـارنـة بالـعـام ا
وآمـل أن تــفي احلــكـــومــة االحتــاديــة
بــواجـبــاتـهـا في تــنـفــيـذ كــامل بـنـود
الـــدســتـــور من أجـل اســتـــبــاب األمن
وحتـــقـــيق االســـتـــقـــرار الـــســيـــاسي
واالقـتصـادي في العراق) مـشيرا الى
واطني ناسـبة أهيب  انه (وبـهذه ا

االقـليم االلتـزام بالتـعليـمات الصـحية
واإلجــراءات االحــتــرازيــة وبـاألخص
خـالل أيـام نــوروز وأرجــو أن نــعـمل
ــواجــهــة اجلــائــحـة بــشــكل حــثــيث 
واحلـفـاظ عـلى سالمـة اجملـتـمع عـامة
وقـضـاء أمـتع األوقـات).  من جـانـبه 
دعـا رئيس اقليم كردستان نيجيرفان
الـــبـــارزاني االطـــراف الـــســيـــاســـيــة
ـنـاكـفات والـكـردسـتـانـية الى انـهـاء ا
واالخـتالفـات وعقـد اجتـمـاع مشـترك.
ــنـاسـبـة وقــال الـبـارزاني فـي بـيـان 
عـيد نوروز (يـجب ان تنتهي مـناكفات
وخـالفـــات األطـــراف الــــســـيــــاســـيـــة
الـكـردستـانيـة فهـي لم جتلب لالقـليم
زيد من الضرر والتشرذم) ابدا غير ا
داعــيـاً ايـاهم الى (اجـتــمـاع مـشـتـرك
بـعد الـعيـد في رئاسـة إالقلـيم لغرض
شـاكـل مع احلـكـومـة االحتـادية حـل ا
ومـشاكل الـعراق عمـوماً ونـشدد على
أن إقــلــيم سـيــكـون عــونــاً ومـســاعـداً
وســيــبـذل كل جــهــد من أجل حتــقـيق
االسـتـقـرار والـسلم ومـسـتـقـبل أفضل
للبالد) واضـاف (نحن مستعدون لكل
ــا حـل بـــعــيـــد عـن فـــرض اإلرادات 
ـشـروعـة لـشـعـوب يـضــمن احلـقـوق ا
ومــكـونــات الــعـراق وخــصـوصــيـات
االقــلـيـم الـدســتـوريــة ويـحــافظ عـلى
الــنـــظــام الــفــدرالي ومــبــاد وأسس
الـشراكة والتوافق والتوازن احلقيقي
 كـمـا نـطـالب اجملـتـمع الدولي واأل

ــــتـــحـــدة ومــــجـــلس األمـن إلى دعم ا
ـــشــاكل الــعــراق) ومـــســانــدة احلل 
ـنـاسـبـة نـؤكد وتـابع انه (وفـي هذه ا
أن االقــلـيم سـيــبـقى كـمــا هـو دائـمـاً
عـامل أمان واستقرار ومهداً للتعايش
نـطـقة والـتـسـامح وقبـول اآلخـر في ا
وسـيـسـتـمـر في الـعـمل والـتـعاون مع
الــتـحـالـف الـدولي واجملـتــمع الـدولي
ـــــصــــالح عـــــلى أســــاس الـــــقــــيم وا
ـواطــنـ إلى ــشــتــركــة) داعــيــا (ا ا
االلــتـزام خالل ســفـراتــهم ونـزهــاتـهم
بــكل اإلجــراءات الــوقــائـيــة وقــوانـ
ـرور الـتـزامـاً تـامـاً واحملـافـظـة عـلى ا
طـبـيـعـة كـردسـتـان  واتـمـنى أن حتل
قـبلة في نـاسبـات ا عـليـنا األعـياد وا

ظل أوضاع وظروف أفضل). 
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اطــلق مــصــرف الــرشــيــد الــدفــعــة
االولـى من سلف مـنـتـسبي وزارتي
ـكـتب الــداخـلـيــة والـدفـاع .ودعــا ا
االعالمـي للمـصرف في بـيان تـلقته
ن ـســتـفـيـدين  (الــزمـان) امس (ا
ارسـلت لهم رسـائل نصيـة مراجعة
ـــصــرف او مــكــاتب الــدفع فــروع ا
االلـكتروني السـتالم مبلغ الـسلفة)
مـؤكـدا (اسـتـمـرار الـعـمل عـلى رفع
ـسـجـلـ على ـبـالغ في ارصـدة ا ا
الـسلف من خالل التطبيق اخلاص
ـصرف قـد حذر صـرف). وكان ا بـا
ـواطن من عمـليات احتـيال عبر ا

ـا يـشـمل رقم الـبـطـاقـة الـبــطـاقـة 
وتــاريخ االنــتــهـاء والــرقم الــسـري
بـاإلضافة إلى البيانـات الشخصية
ـــيـالد ورقم الــــهــــاتف كــــتــــاريـخ ا
احملــــمــــول) الفــــتــــا الـى ان (هـــذه
ـــواقع تـــقــوم بـــاســتـــخـــدام تــلك ا
الـبـيـانـات التي جتـمـعـهـا  بتـنـفـيذ
عــمـلــيـات احــتـيــال عـلى الــبـطــاقـة

ولغايات غير مصرح بها). 

رور من ـباشـر وسط الدار من خالل ا ا
ســطح الــدار وتـمــكــنت من الــسـيــطـرة
واخـماد احلريق بـوقت قياس حال دون
تـسجيل اصـابات او خسائـر بشرية مع
ـادية وانقذت الدور حتـجيم اضرارها ا
وقع احلادث). من الـسكـنية اجملـاورة 
جـهـة اخـرى  ضـبـطت الـهـيـئـة الـعـامـة
للكمارك حاويت محملة دراجات نارية
مـخـالـفـة لـلـضـوابط في كـمـرك أم قـصر
الـشمـالي.وقالت الهـيئـة في بيان تـلقته
(الـزمـان) امس إن (موظـفـيهـا في مـركز
كــمـرك ام قـصـر الـشـمــالي تـمـكـنـوا من
ضــبط حـاويــتـ مــخـالــفـة لـلــضـوابط
والــتـعــلــيـمــات الـنــافـذة) مــشــيـرا الى
(ضـبط حاويـت حـجم ٤٠ قـدم حتتوي
عـلى دراجـات ناريـة مسـتـعمـلة) وتـابع
الـــبــيــان ان (عـــمــلـــيــة الــضـــبط تــمت
ـســانـدة شـرطـة الـكـمـارك و اجلـهـات

يناء).  الساندة في ا

بــيــنــهم امــرأة في مــنـطــقــة الــيــرمـوك
ـصدر في تـصريح امس بـبغـداد.وقال ا
ان (مسلح مجهولي الهوية اختطفوا
ثـالث أفـراد من عــائـلــة واحــدة بـيــنـهم
امـرأة حتت تـهـديـد السالح في مـنـطـقة
اليرموك) واضـاف أن (اخملتطف الزال
ـزيد من مـصـيـرهم مـجـهـوال دون ذكـر ا
الـتـفـاصـيل). وتـمـكـنت مـديـريـة الـدفاع
ـدني  انقاذ عائـلة حاصرتـها النيران ا
الـتي نـشـبـت في مـخـزن لـغـاز الـفـريون
بـالـغزالـيـة.وذكر بـيان لـلـمديـريـة تلـقته
ـدني (الــزمـان) امس أن (فـرق الـدفـاع ا
تــمـكــنت من انـقــاذ عـائـلــة حـاصــرتـهـا
ــشـتــعـلــة داخل دار مـتــخـذ الــنـيــران ا
كـمخـزن خلزن أسطـوانات غاز الـفريون
اخلـاص بـالتـبريـد في منـطـقة الـغزالـية
ركز) مـضيفا ان (الفرق طوقت شـارع ا
وعـــزلت احلـــريق وانـــقــذت الـــعــائـــلــة
الـساكنة بعد ان نفذت عمليات االقتحام
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حافـظ فريق الـقـوة اجلـويـة بـكـرة القـدم امس الـسـبت عـلى صـدارته بـعـد فوزه
ـباراة التي جرت على على فريـق زاخو باربعة اهـداف مقابل هدف واحد في ا
ملعب الـشعب الدولي ضمن اجلولة اخلامسة والعشرين من منافسات الدوري
ـمـتـاز.وسـجل اهداف الـصـقـور الالعـب مـصـطـفى مـحمـد في الـدقـيـقة  14 ا
وحمـادي احـمد في الـدقيـقة  27 وهـمام طـارق في الـدقيـقة  33وحـس جبار
نما سجل هدف زاخو الوحيد الالعب بروا نوري من ضربة في الدقيقة  63 بيـ
جـزاء في الدقـيـقة 87  . وحلسـاب ذات اجلولـة جنح فـريق الطـلـبة بـوضع حد
ـمـتـاز بـكـرة الـقدم.وتـغـلب االنـيق عـلى لـنتـائـجه الـسـلـبـيـة بـالـدوري الـعـراقي ا
باراة الـتي جمعت الـفريق مضيـفه فريق القـاسم بثالثة اهـداف لهدفـ في ا

عـلى ملـعب الـكفل. وسـجل ثالثـية االنـيق كل من مـحمـد خالـد في الـدقيـقة 23
ووكـاع رمضان في الدقيقة  74ومحـمد منعم في الدقيقة91  .امـا ثنائية فريق
الـقاسم فـسـجلـهـا كل من علـي مر في الـدقـيقـة اخلـامسـة وسـراج الدين في
ركز السادس عشر برصيد  24 نقطة الدقيقة 48 . الفـوز وضع االنيق في ا
ـركز الـثامـن عشـر. وحقق فـيـما تـوقف رصـيد الـقـاسم عنـد الـنقـطة  22 في ا
فـريقي بـغـداد والديـوانـية الـفـوز علـى احلدود والـنـفط   وسجل أهـداف الـفوز
لـنـادي بغـداد عـلـى احلدود الـالعـبـ محـمـد جـالل في الـدقـيـقة 42  و جـبـار
كـر في الدقـيـقة  91  في حـ سـجل هدف الـفوز لـلـديوانـية مـصـطفى عـبد

بارة بهذا الهدف على حساب النفط. الله في الدقيقة 62 لتنتهي نتيجة ا
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بـتمويل عناصره). وشن مسلحون بزي
عـسـكـري قـبل ايـام هـجـومـا عـلى أسرة
فـي مــنــطـــقــة الــبـــو دور اســفــرت عن
اســتـشـهـاد  8افــراد من اسـرة واحـدة .
فـيــمـا كـشـفت مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام
ـة غـامـضة بـغـداد  عن مالبـسـات جر
ـديـريـة في لـزوج قـتل زوجـتـه.وذكرت ا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس أن (مـفـارز
مـكـتب مـكافـحـة إجـرام الزهـور تـمـكنت
مـن الـكـشف عن حـادث قـتل غـامض في
مـنـطقـة احلـسيـنـية) واضـاف انه (بـعد
عـلومات والسؤال عن الـتحري وجمع ا
زوج اجملـــنى عـــلــيـــهـــا الــذي لـم يــكن
مــوجـودا فى مـحل احلـادث  اذ اتـضح
انـه غـادر الى مـحــافـظـة كــربالء وبـعـد
الـتنسيق مع مكـافحة إجرام احملافظة 
ــتــهم واعـتــرف صــراحـةً  اعــتــقـال ا
قــــيـــامه بــــقـــتل زوجــــته). وافـــاد بـــأن
مـسـلحـون مجـهـولون اخـتطـفـوا عائـلة
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الــقت قـوات احلـشـد الـشــعـبي الـقـبض
ــة قـريــة الــبـودور عــلى مــنــفـذي جــر
جــنــوب تــكــريت فـي مـحــافــظــة صالح
الـــدين.وقـــال مــعـــاون آمــر الـــلــواء 35
بــاحلـشـد فــرحـان بـديــر احلـمـداني في

بــيــان تــابــعـتـه (الـزمــان) امس انه (
تـشيـكل غرفـة عمـليـات من استـخبارات
الـلـواء  35واسـتـخـبـارات وأمـن احلـشد
ــشــاركــة اسـتــخــبــارات الـداخــلــيـة و
ـعلومات واإلفادات) واضاف لـتحليل ا
ان (اجلـهود تـكللت بـإلقاء الـقبض على
ـة حيث شـتركـ في اجلر ـتـهمـ ا ا
 مـــصــادقـــة أقــوالــهـم في مــحـــكــمــة
جـنايات تكريت) واضاف ان (اجملرم
ـلـقى القـبض عـليـهم من نـفس القـرية ا
وبــيــنــهم تــعــاون مع داعش وشــاركـوا

مسرور البارزاني
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 اثــار اعــتـــقــال اخلــبــيــر الــســيــاسي
ابــراهـــيم الــصــمــيــدعي  مـــوجــة من
الــرفـض واالســتــنــكــار بــ االوســاط
االعـالمـيـة والـســيـاسـيـة  الــتي عـدت
اخلــطــوة انـتــهـاكــا صــارخـا حلــقـوق
االنــسـان ومـحــاولـة لـتـكــمـيم االفـواه
مـشـددين عـلى اهمـيـة منع أي إعـتـقال
لــلــصــحــفــيـ والــكــتــاب واحملــلــلـ
الـسـيـاسـي وضـمـان حـريـة التـعـبـير
الـــتي كــفــلـــهــا الــدســتــور وطـــالــبت
االوســـاط مــجـــلس الـــقــضـــاء االعــلى
بـــأطالق ســراح الــصــمـــيــدعي وعــلى
احلـكــومـة إتـخـاذ الـتـدابــيـر الـكـفـيـلـة
لــضـمــان سالمـته وعــادته الى أسـرته

ـفـوضـية فـي أقرب وقت. فـيـمـا دعت ا
الــعـلـيـا حلـقــوق االنـسـان في الـعـراق
عدم التستر  بتطبيق القانون كوسيلة
لـتـكـمـيم االفـواه وتقـيـيـد حـريـة الرأي
ـفوضيـة في بيان والـتعبـير . وقالت ا
تـلقته (الزمان) امس انها (تبدي قلقها
الـبـالغ واسـفـهـا الـشـديـد من الـطـريـقة
الـتي تمت فـيهـا تنـفيـذ مذكـرة القبض
بــحق الــصــمـيــدعي دون ايــة مــراعـاة
لـلضـمانـات االنسانـية والـقانـونية في
اجـراء يــعـد انـتـهـاك صـارخـا حلـقـوق
االنــــســـان) مــــطـــالــــبـــة احلــــكـــومـــة
ــؤسـســات االمـنــيـة بـ(الــكـشف عن وا
مـصـيـر الـصـمـيدعي  واطـالق سراحه
عـلـى الـفور  كـمـا تـشـدد عـلى احـترام
حـريـة الـتعـبـيـر عن الـرأي بأعـتـبـارها

ـــادة 38 حـق دســـتــــوري كــــفــــلـــتـه ا
وحتـقـيق الـضمـانـات القـانـونيـة كـافة
لـلـمـواطـنـ واالبـتـعـاد عن اسـتـخـدام
الـتــعـابـيـر الـفـضـافـضـة في الـقـوانـ
لـتـقـيـيـد احلـريـات ومـصـادرة الـكـلـمـة
ــفــوضــيـــة مــجــلس احلــرة) ودعـت ا
الــنــواب الى (تــشــريـع قــانــون حــريـة
الـتعبـير عن الرأي والـتظاهـر السلمي
ـــا يــــســـهم فـي تـــنـــظــــيم احلـــيـــاة
الـسـيـاسـيـة وكـفـاله احلـريـات ويـحدد
ـسؤولـيات). كـما رأى رئـيس حتالف ا
عـراقـيون عـمار احلـكـيم تعـرض الراي
لــلـخـطف واالغــتـيـال واالعـتــقـال يـعـد
تــكــمـيــمــا لالفــواه. وفي تــطـور الحق
كــــشـــفـت مـــصـــادر عـن اطالق ســـراح
الصميدعي بعد تدخل جهات سياسية

عـلى امل ان يعـرض على احملكـمة يوم
.  وكـان الـقـضـاء قـد كـشف غـد االثـنـ
عن اسـباب تـوقيف الـصمـيدعي. وقال
اجملـلس في بيان تلـقته (الزمان) امس
ان (مـــــذكــــرة قـــــبض صـــــدرت بــــحق
ادة 226 من قانون الصميدعي وفق ا
الـــعــقــوبـــات بــســبـب تــهــجـــمه عــلى
مـؤسـسات رسـميـة ووصـفهـا بصـفات
وعـبارات سـيئـة ال يلـيق ذكرهـا تخرج
عن حــدود حـريـة الـتــعـبـيـر عن الـراي
ــكـفـول دســتـوريـا وذلك لــقـاء مـبـالغ ا
مــــــالــــــيــــــة تـــــدفـع له) واضــــــاف ان
(الـصـمـيدعي سـيـعـرض على احملـكـمة
اخملـتصة بعد انتهاء الـعطلة الرسمية
لـلـتـحـقـيق معـه وتقـريـر مـصـيـره على
ضــــوء ذلـك بــــأجــــراءات اصــــولــــيــــة

وقـانونـية). واعتـقلت قوة امـنية امس
االول الـصميدعي من منزله في منطقة
احلـارثـيـة بـبـغـداد  بتـهـمـة الـتـعرض
ا اليتماشى مع لـلحكومة وإهانـتها 
الـقـوان  وفق مـا اكده مـقربـون منه.
وقـالت السلطات إن (اعتقاله جاء بناء
عــلى اصـدار الـقـضــاء مـذكـرة تـوقـيف
لـقــيـامه بـإهـانـة الــسـلـطـات الـعـامـة).
ونـشـر احلسـاب الرسـمي للـصمـيدعي
عـلى الفيسـبوك بعد اعـتقاله (أكثر من
ســــاعــــات مــــرت دون أن يــــصــــدر أي
توضيح من قبل أي جهة حكومية وال
ـنـفـذة وال سـبب أحـد يــعـرف اجلـهـة ا
االعــتــقـال ولم يــعــرف مـكــان وجـوده
حـــتـى الـــلـــحـــظــــة هـــكـــذا تـــمـــارس

قراطي).  الديكتاتورية بغطاء د
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مــواقع إلـكــتـرونـيــة تـنـتــحل صـفـة
الرشيد. 

وقـــال في بــيـــان ســابق (الحـــظــنــا
ـواقع االلـكـتـرونـية وجـود بـعض ا
ـــدرجــة عــلى وســـائل الــتــواصل ا
االجـتمـاعي تزعـم بأنهـا تابـعة الى
ـواطن الـرشيـد حيث تـطلب من ا
الـتـقـد عـلى الـقـروض او حتديث
الـــبــيـــانــات وارســـال مــعـــلــومــات

ابراهيم الصميدعي
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توقـع متـنـبىء جـوي تـأثـر طقس
البالد بـتيـارات مـدارية رطـبة في
الـطـبـقـات الـعـلـيـا من اجلـو بـدءا
من يـــوم غـــد االثــنـــ تـــتـــســبب
بأمطـار رعديـة غزيرة احـيانا في
تنبىء ناطق . وكتب ا عدد من ا
محـمد النـجفي عـلى صفـحته في
الــفـــيــســبـــوك امس ان (تــيــارات
مدارية رطبـة في الطبقـات العليا
من اجلو تنـدفع نحـو البالد بدءا
من يــوم غــد االثـــنــ وتــســتــمــر
تتـسبب ـقبل   لغـاية اخلـميس ا
بحـدوث امطـار رعـدية غـزيرة في
ـنـاطق الــشـمـالـيــة وبـشـكل أقل ا
ـنــاطق الــغـربــيـة ومـتــفــرق في ا
والـــوســطـى والــفـــرات االوسط)
مــشـــيــرا الى ان (كـــتل هـــوائــيــة

دافــئــة جــداً إلـى حــارة نــســبــيــاً
متوقع ان تـؤثرعـلى البالد يومي
االثـــنـــ والــــثالثـــاء واالربـــعـــاء
واخلــــمــــيس لــــتــــبــــدأ احلــــرارة
بالتـذبذب بـداية من يوم اجلـمعة
ـقـبـلة) مـرجـحـا(نـشـاط الـرياح ا
ـثـيـرة لـلـغـبـار يـوم الـسـطـحـيـة ا
قبل بسبب الثالثاء واالربعاء ا
ـنـخـفض الـسـطـحي). ورجـحت ا
الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
والرصد الزلزالي ان يكون طقس
ــنـطــاق كــافـة الـيــوم االحــد في ا
صحـوا. وقـالت الـهيـئـة في بـيان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (طـقس
الـيــوم االحــد صــحـوا مـع بـعض
الـــــغــــيــــوم فـي عــــمـــــوم الــــبالد
ودرجــــات احلــــرارة تــــرتــــفع عن
الــيــوم الـــســابق) الفــتــا الى ان
(طـقس يـوم غـد االثـنـ سـيـكـون

غـائم جــزئـيــا واحـيـانــا غـائم مع
فـرصـة لــتـسـاقط امـطــار خـفـيـفـة
خالل اللـيل في االقـسام الـغربـية
ـنـطـقـة الـوسـطى ودرجـات من ا
احلرارة ترتفع بضع درجات اما
ــــنـــطـــقـــتـــ الـــشـــمـــالـــيـــة في ا
واجلنوبـية فـيكون طـقسـها غائم
جـــزئـــيـــا وال تـــغـــيـــر بـــدرجـــات
احلـــرارة) وتــــابع الــــبــــيــــان ان
ــــقـــبل (طـــقـس يـــوم الــــثالثـــاء ا
سـيــكـون غـائم جــزئـيـا واحــيـانـا
ــنــطــقــتــ الـوســطى غــائم في ا
ــنــطــقـة واجلــنــوبـيــة  امــا في ا
الشـمالـية فـيكـون طقـسهـا غائـما
مع تــســـاقط امــطــار مـــتــوســطــة
الشدة وتـكون غزيـرة في االقسام
الـــشــمـــالــيـــة مــنـــهـــا مع حــدوث
عـــــواصـف رعــــــديـــــة ودرجـــــات

احلرارة ترتفع بضع درجات). 
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة 4674
اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا وشـفاء 3795
حـالة وبواقع  32وفـاة جديدة في عموم
ــوقف مـــحــافــظــات الـــبالد. واوضح ا
الــوبـائـي الـيـوم  الــذي اطــلـعت عــلـيه
(الــزمــان) امس ان (عـدد الــفـحــوصـات
اخملــتـبـريـة لـيـوم امـس الـسـبت بـلـغت
اكـثر من   36الـف عيـنة حلـاالت مشـتبه
اصــابـاتــهـا بـالــفـايـروس  اذ  رصـد
نـحو  4674اصـابـة مؤكـدة بكـورونا في
عموم العراق) واضاف ان (الشفاء بلغ
وفاة جديدة). 32حالة وبواقع  3795
فـيـما اعـلنت الـوزارة اسـتمـرار تطـبيق
احلـظـر الـشـامـل الـيـوم االحـد.  وذكرت
الـوزارة في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
انـه (ال صــحــة لــرفع احلــظــر الــشــامل

الـيوم االحد وتـطبيق القـيود سيـستمر
بـحـسب قـرار الـلجـنـة الـعـليـا لـلـصـحة
والـــسالمـــة الــوطـــنـــيــة مـن جــائـــحــة
كـــورونــا) مـــؤكــدا ان (الــوزارة جتــدد
وقف الـوبائي حتـذيـرها من خـطـورة ا
احلالي وتؤكد بان قرار تخفيف احلظر
ـــوالت ـــطـــاعم وا الـــصــــحي وفـــتـح ا
واجــراء االمــتـحــانـات لــيس مــرتـبــطـاً
ــوقف الـــوبــائي بـل جــاء تــلـــبــيــةً بـــا
الحــتـيــاجـات إنــسـانــيـة واقــتـصــاديـة
ولـتخفـيف معانـاة ذوي الدخل احملدود
من اجملـتمع ولرصانـة التعليم) مـشيرا
الـى ان (اســــتـــــمــــرار ارتـــــفــــاع عــــدد
اإلصـابات بـهذا الـشكل سـيشـكل خطرا
كـبـيـرا عـلى الـنـظـام الـصـحي وخـاصة
ـؤسـسـات الـصـحـية عـنـدمـا تـصـبح  ا
غـيـر قـادرة عـلى اسـتـيـعـاب االصـابـات
ــا يــؤدي الى الــشـــديــدة واحلــرجــة 
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سيـرة التعـليـمية لـطلبـتنا اسـتمـرار ا
مـع احلفـاظ عـلى ارواحـهم وحـمـايـتهم
ـــطـــلــــوب). وأعـــلن قـــسم بـــالــــشـــكل ا
ديرية العامة للتربية االمـتحانات في ا

ـحافـظة النـجف عن مشاركـة أكثر من
530 الـف طــــالــــبـــــاً وطــــالـــــبــــة بــــأداء
إمـتحانات النـصف األول من أمتحانات

الكورس األول. 

نــسب جنــاح عـالــيــة تـتــنــاسب وحـجم
االسـتـعـدادات واجلهـود الـتي بُذلت من
قـــبل األســـرة الــتـــربــويـــة) مــؤكــدة ان
(اجـــراء االمــتـــحــانـــات جــاء لـــضــمــان
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ــديـر الـعــام لـلـتــربـيـة مـردان واوضح ا
الـبديـري في بيان تـلقـته (الزمان) امس
أن (الـلجنة الفرعية لإلمتحانات جهزت
سـتلزمات الـقاعات األمتـحانية كـافة با
ـعـقمـات والـتشـديـد على الـضـرورية وا
اإلجـراءات الـصـحيـة). كـما تـوجه أكـثر
من 120 ألف طـالب وتلميذ في محافظة
ــثــنى ألداء االمـتــحــانـات فـي يـومــهـا ا
األول ونـهـايـة الـكـورس األول مـوزعـ
ب 700 مـــدرســـة في عـــمـــوم مــنـــاطق

احملافظة. 
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وقال مدير إعالم تربية احملافظة عباس
الــزيـــدي إن (مــديــريــته وجــهت إدارات
ـــدارس بــاتـــخــاذ إجـــراءات وقــائـــيــة ا
وضـمان التـباعد ب الـطلبـة والتالميذ
ووضـع جـدول امــتـحــاني يـضــمن عـدم
تـواجد عدد كبير منهم في وقت واحد).
من جــهـة اخــرى بـحث وزيــر الـتــعـلـيم
العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد
الـــصـــاحـب مع األمـــ الـــعـــام الحتـــاد
اجلـامعـات العربـية عمـرو عزت سالمة
سـبـل الـتـعـاون ونـتـائج الـتـنـسـيق بـ
اجلــــامــــعــــات الـــــعــــربــــيــــة في ضــــوء
ــسـتـجـدات االقــتـصـاديـة والــصـحـيـة ا
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تــوجه امـس الــسـبـت االالف من طــلــبـة
رحـلة االبـتدائـية والـثانـوية وتالمـيـذ ا
ـــهـــنـــيـــة ومــعـــاهـــد الـــفـــنــون إلداء وا
امــتــحـــانــات نــصف الــســنــة ونــهــايــة
الـــــكــــورس األول لـــــلـــــعــــام الـــــدراسي
اجلـاري.وقالت وزارة الـتربـية فـي بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (االمـتـحـانات
انـطلـقت في محـافظـات البالد كـافة عدا
إقــلـيم كـردسـتـان وذلك بــعـد اسـتـكـمـال
ستـلزمات ـدارس باللـوازم وا جتـهيز ا
ـطـلوبـة من أوراق ودفاتـر امتـحانـية ا
وتـــعــمــيم الـــضــوابط والـــتــعــلـــيــمــات
ـعـتـمـدة بـشـأن الـعمـلـيـة االمـتـحـانـية ا
فــضـالً عن مــســألــة تــعـــفــيــر وتــعــقــيم
الــقـاعـات االمـتـحـانــيـة وااللـتـزام الـتـام
ـتــعـلـقـة بــشـروط الـوقـايــة الـصـحــيـة ا
بـجـائـحـة كـورونا بـالـتـعـاون مع الـفرق
الــصـحــيــة) مـشــيـدا (بــجــهـود ابــطـال
اجلـــيش االبــيض والــفـــرق الــصــحــيــة
ـدارس مــنـذ الـسـاعـات ــوجـودة في ا ا
االولـى لصـبـاح امس الـسـبت لالشراف
عــــلى تــــطــــبـــيـق اجـــراءات الــــوقــــايـــة
والـــــسـالمـــــة) واعـــــربـت الـــــوزارة عن
(تـمـنـيـاتـهـا بـأن يُـحـقق جـمـيع الـطالب
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تابعة ملف نافذ احلدودية أن رئـيس الوزراء مصطفى الكاظـمي أوعز  أكدت هـيئة ا
ـنافـذ غـير الـرسـميـة مشـيـرة الى أن العـمل في نـظام االتـمـتة االلـكـترونـيـة سيـطبق ا
قريبـا فيمـا أعلـنت هيئـة النزاهـة االحتادية عن صـدور حكم باحلـبس بحق مسـتشار

غاالة في كشوفاته. وثالثة مُوظَّف اثر خروقاتٍ بأحد العقود وا
نافذ عـمر الوائلي وقـال رئيس هيئـة ا
فـي تصـريح تـابعـته (الـزمان) امس إن
عـابر غير نـافذ وا (هـناك العـديد من ا
الـرسـمـية و فـتـحـات مـوجودة اغـلـبـها
فـي اقـــلـــيم كـــردســـتـــان) واضـــاف ان
(الـهيئة قدمت مقتـرحات وكتبا رسمية
مــرات عـــدة لــلــقــائــد الـــعــام لــلــقــوات
ــســلــحـة والـى قـيــادتي الــعــمــلــيـات ا
ـــشـــتـــركـــة وقـــوات حـــرس احلــدود ا
نافذ عابر وا طـالبت فيها بغلق هذه ا
غـيـر الـرسـمـية) مـشـيـرا ان (الـكـاظمي
ـوضـوع وبشـكل حـثيث مـتـابع لـهذا ا
ــعــابــر ولــكـن الــغــالب الــعـــام لــهــذه ا
ــنــافــذ فـي االقــلــيم وبــالــتــالي فــإن وا
ــنــافــذ تــكــون ــعــابــر وا اغالق هــذه ا
مــســؤولــيــة الــقــيــادتــ بــالــتـنــســيق
والـتعاون مع اجلـهات ذات العالقة في
كــردســتـان) مــؤكـدا انـه (حـتى االن لم
نافذ تـخضع منافـذ االقليم الى هيـئة ا
االحتـــاديــة ولم يـــنــفـــذ االقــلـــيم قــرار
مــجـلس الـوزراء رقم 13 لــسـنـة 2019
إضــــافــــة إلى أنه حــــتى االن لـم تـــورد
قترح الـذي قدم من الهيئة إجـابة عن ا
بـالطرق القانـونية واالدارية عن طريق
األمـانـة العـامـة لفـتح مـكتب لـلـتنـسيق
في كـردستان من اجل تفعيل بنود هذا
ذكـور آنفـا ولم ترتـبط منـافذ الـقـرار ا
ـنـافـذ احلـكـومـة االحتـاديـة) االقـلـيم 
وضوع مـتوقف على مـشيـرا الى ان (ا
مـوافقة االقـليم واالنفـتاح على الـهيئة

مـن حـيث اجلـمـارك والـضـريـبـة ومـلف
ـــنــافــذ احلـــدوديــة بـــرغم الــظــروف ا
الـقـاهـرة الـتي تـمـر بـهـا الـبالد بـسـبب
فــــايــــروس كــــورونـــا اذ  حتــــقــــيق
ايـرادات في الـعام  2020 أكـثـر من عام
2019 وبالتالي سيكون العام اجلاري
مـتميزاً باالتمتـة االلكترونية من حيث
ارسـة دور اكـبر حتـقـيق االيـرادات و
بـالــرقـابـة والـسـيـطـرة واإلشـراف عـلى
نـافذ). فـيما عـملـية اجلـباية في هـذه ا
أعــلـنت هـيــئـة الـنــزاهـة االحتـاديـة عن

صـــــــدور حــــــكـم بـــــــاحلــــــبـس بـــــــحق
مــســتـشــارٍفي ديــوان الــوقف الــسـني
وثـالثـة مُــوظــفــ في وزارة الــتــعـلــيم
الــعــالي والـبــحث الــعــلـمي عـن تـهــمـة
ُـغـاالة في خــروقـاتٍ بـأحــد الـعـقــود وا

كشوفاته. 
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وقـالت النزاهة في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (مــحـكـمــة جـنـايـات مــكـافـحـة
ــركـــزيّــة أصـــدرت حــكـــمــاً الـــفــســـاد ا
حـضـوريـاً بـاحلـبس مـدة عـامـ بـحق

مـــســتــشــار في ديـــوان الــوقف في مــا
تــضـمَّن قــرار احلـكم احلــبس مـدة عـام
ـفــ فـي الـوزارة) واحــد لــثالثــة مُــوظـَّ
مــبـيــنــا ان (قـرار احلــكم الـصــادر جـاء
ادة 340 مـن قـانون اسـتـنـاداً ألحـكـام ا
الــعـــقــوبــات عـــلى خــلــفـــيــة خــروقــات
ومــخـالـفـات في عــقـد جتـهـيــز مـطـبـعـة
مـتــكـامـلـة جلـامـعـة ديـالى واحملـال الى
ـبـلغ مـلـيار إحـدى الـشـركـات األهـليـة 
و 450 مـليـون دينـار من حسـاب تنـمية
األقـــــالــــيم لــــعــــام 2007) مــــؤكــــدا ان

من اجـل ان تكـون هنـاك سيـطرة كـاملة
ـا فـيـها ـنـافـذ الـعـراقـيـة  عـلى كـافـة ا
مـنافذ االقـليم) وتابع أن (قـرار مجلس
ــرقم 84 لـــســنــة 2020 نص الـــوزراء ا
ـنـافـذ احلـدوديـة عـلـى ان يـكـون عـمل ا
والـدوائـر الـعـامـلـة فـيـهـا علـى مدار 24
سـاعة وهناك كاميـرات مراقبة في مقر
عـمـلـيـات الـهيـئـة وجلـان تـخـرج بـشكل
مـسـتـمر لـلـمـتـابعـة عن طـريق اجلـهات

األمنية العاملة). 
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ـنافـذ احلدودية مـبيـنا أن (الـعمل في ا
حتت الـــســـيـــطـــرة وهـــيـــبـــة الـــدولـــة
مــوجـــودة واإلجــراءات مــحــكــمــة وال
ـنافـذ خالل ساعات يـوجد فـرق بعمل ا
الـنـهار او الـليـل) ومضى الـوائلي الى
ــلــفـات الــقــول ان (الـهــيــئــة تـعــد من ا
الــنـاجـحـة في بـرنــامج احلـكـومـة لـكن
حتــتـاج الى الـدعم من مـجـلس الـنـواب
ومـن الــقـــضـــاء وكـــذلك دعـم اجلـــهــات
ـتـمـثـلـة بـالـنـزاهـة وديـوان الـرقـابــيـة ا

الية). الرقابة ا
وانئ الـبـحـرية هي من مـوضـحـا ان (ا
ـنــافــذ احلـدوديــة الــتي جتـبى أكــثــر ا
مـنهـا االيرادات) واسـتطـرد بالـقول ان
(هــنــاك ايـرادات مــتــحـقــقــة خالل هـذه
ـدة وذلك بـسـبب اإلجـراءات الرقـابـية ا
ـتــخـذة من والــتـفــتـيـش والـســيـطــرة ا
الـــهــيــئـــة) واكــد الــوائـــلي ان (هــنــاك
سـيـطرة عـلى عـمـليـة تـرسيم الـبـضائع

(الــتـحـريـات األولــيـة قـادت إلى وجـود
مـغاالة في الـكشف التـخمـيني اخلاص
طبعة) وتـابع ان (احملكمة بـتجهيـز ا
ُـتـحـصـلة وبـعـد اطالعـهـا عـلى األدلة ا
مثل في الـقضية وأقوال الشهود وا
الـقـانـونيـ لـلـوزارة ومحـافـظـة ديالى
واجلـامعة الـذين طلبوا الـشكوى بحق
كـل من تـــــثــــبت إدانـــــته وصـــــلت إلى
ـدانـ ــقـصـريـة ا الـقــنـاعـة الـتـامـة 

فــقــررت احلــكم عـلــيــهم اســتــنـاداً إلى
ادة احلكمية). مقتضيات ا

الـتي يواجهها العـالم. وقال بيان تلقته
(الــزمـــان) امس ان (اجلــانــبــ بــحــثــا
خـالل اتـصــال هــاتــفي ســبل الــتــعـاون
ونــتـــائج الــتــنــســـيق بــ اجلــامــعــات
ـــســـتـــجـــدات الـــعــــربـــيـــة في ضــــوء ا
االقـتصـادية والـصحـية الـتي يواجـهها
الـعالم). واعرب عبـد الصاحب بحسب
الــبــيــان عن (ســعــادته بــالــتــواصل مع
األمــــ الــــعــــام الحتــــاد اجلــــامــــعـــات
الـــعــربـــيــة) مـــؤكــدا (حـــرص الــعــراق
ومــؤسـســاته اجلـامــعـيــة عـلـى مـراعـاة
ـيــة في إدارة الـظـرف الــسـيـاقــات الـعـا
االسـتثنائي احلالي واإلفادة من جتربة
اجلـامعات الـعربيـة واإلقليـمية وتـوفير
مـــنـــاخــات الـــتـــواصل الـــعـــلــمـي عــلى
مـسـتـوى الـهيـئـات الـتـدريسـيـة وإقـامة
ــــيــــة والـــورش ــــؤتــــمــــرات األكــــاد ا
اخملــــتــــصــــة). بــــدوره أشــــاد سـالمـــة
(بــتـجـربـة الــعـراق في مـجـال الــتـعـلـيم
الـــعــالـي والــبـــحث الـــعــلـــمي وبـــلــورة
ناسبـة والسيما الـسياسـة التعلـيميـة ا
دمج التي وفـرت بيئة بـرامج التعـليم ا
تـعليـمية مرنـة تراعي متغـيرات الظرف
الـصـحي ومـتـطـلـبـات اجلـانب الـعـلـمي

ستوى النظري والتطبيقي). على ا U½U×² ∫ طلبة يؤدون إمتحانات نصف السنة وسط إجراءات وقائية مشددة ≈

cHM∫ أحد منافذ إقليم كردستان الواقع ضمن حدود دهوك
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بـالرسـام يُعـرف ب أصـدقـائه وبجـهد اسـتثـنـائي وخيـال خصب وطـموح ال
حـدود له ووسط أجـواء مـعـطـرة بـرائحـة الـعـنـبـر في أريـاف مـديـنـة الـشـامـية
وهوب حسن خـالد الرسام جاهدا ليضع قدما له في الـفراتية عمل الشاب ا
لك من أدوات حتقيق حلمه سوى مهاراته طـريق الفن التشكيلي الطـويل ال 
ـواقع االلـكتـرونـية من قـدرة عـلى جتـاوز اجلغـرافـية الـفنـيـة ومـا اتاحـته له ا

دة وجـيزة من حـصاد 156 والـقفـز على الـضـيق من الثـقـافات لـكنه تـمكـن 
جائزة وشهادة تقديرية من مؤسسات رسمية ومدنية عراقية وعربية ودولية.
ائية لـقد غسل الرسام قدمـيه من الط العالق بـهما من مسطحـات الشلب ا
لـيـسـتعـد إلجـراء مـقـابالته الـتـلـفـزيـونـيـة الـتي دغـدغت حـواراتـها ذاك احلـالم
ـسـتوطـن دواخله لـيـغـلق من خاللـهـا بـعـضا مـن أبواب الـتـنـدر االجـتـماعي ا
والنـظرات الضـيقة لـلفن بيـنما يـريد للـفن أن يكون أداته في الـتغيـير مقـتفيا
ـاذج لالحتذاء كجـواد سليم وفائق ذات الـطريق التي سلـكها من صاروا له 

حسن ونوري الراوي ورافع الناصري.  
تـعـلم الـرسم بـالـفطـرة فـدروس الـفن تـدهـورت في مـدارسـنـا  ولم يـعـد الفن
ـدرائهـا وأسـاتـذتهـا الـذين كـانـوا يوصـفـون بـقـادة التـنـويـر وافرغت شـاغال 
قـبلـها بـعـقود دور الـفـنون والـعـلوم من شـبابـهـا ليـزجـوا في جبـهـات القـتال
واغلـقت نهائيا بعد االحتالل وتبعثرت طاقـاتنا ومواهبنا الشبابية ب سواتر
ـناديل اجلـبهـات او في تقـاطـعات الـشوارع تـمـسح زجاج الـسيـارات وتـبيع ا
الـورقية ومنها من ارتكنت في زوايا ( الكـوفيات ) يحرقون الوقت بالتافه من
األمـور واألخـرى نـخــرتـهـا ( بـســطـيـات ) األرصـفــة وعـربـات الـتــحـمـيل في

الشورجة.
نـصح أحـدهم الـرسـام بـأن يـظل الـفن لـديه هـوايـة وأال يـتـخـذه مـهـنـة فلـيس
ـة لـكـثـيـر من ــؤ ـقـدور الـفن أن يـجــلب رغـيف اخلـبـز وذكّــره بـالـنـهـايـات ا
الـفنـانـ وأولـهم الفـنـان طـالب الفـراتي وزوجـته أزهـار حمـودي الـتي انـتهى
ـطاف مـوزع لـلحصـة التـموينـية ولـيس آخرهم الـفنـانة أمل طه التي بـهما ا
وجـدت نـفــسـهــا في غـفــلـة من الــزمن في دار الـعــجـزة. لــكن آخـر حــثه عـلى
مـواصلـة مسـيرته الـفنـية وان األهـداف الـعظـيمـة يُراد لـها اصـرارا وكفـاحا
فـمن يـحـلم بــنـحت اسـمه في ذاكـرة الــنـاس عـلـيه مـواجــهـة الـصـعـاب وعـدم

االنكسار أمام التحديات.
وبــ الــنــصـيــحــتــ ظل حــسن الــرســام مـتــأرجــحــا ولـيـس في بــاله سـوى
ـسن في حقل الشلب صـورت احداهما لنـصب احلرية واالخرى لوالديه ا
بـأقدامهما احلافيـة ينتزعان قوت عيـالهما من حياة ضـمت كفوفها بشدة في

زمن تسّيده الفاسدون والتافهون.
ـواهب الـعراقـيـة لـكن أحـدا لم يـنـشـغل بـهـا مع انـهـا الـوحـيدة كـثـيـرة هي ا
الـقادرة على صناعة حياة رغيدة وراقية ومسترخية فمواهب شبابنا سرعان
مـا تتالشى لـفـقدان األحـضان احلـريصـة الـتي جتد فـيهـا بـناء الـوطن وليس
ثل كن  وهـوب هم من يقود السفينة فال  ذلك بـغريب فعندما يكون غير ا
واهب بل ومنهم من يصفـها بالبطر او احلرام او هـؤالء أن يتحسسوا تـلك ا

غيرهما من قيم التخلف.
في بالدنـا العديـد من بيوت الـشباب والـبيـوت الثقـافية ولـبعضـها بنى حتـتية
ـتازة لـكـنـها صـارت مـأوى للـقـطط والـكالب السـائـبـة وال يشـغل اداراتـها
سـوى التفكير برأس الشهر ولم تقدم برامج حقيقية من شأنها تنمية مواهب
الـشباب الفنية والرياضـية والثقافية فجل برامـجها سطحية وتأتي ألغراض
اعالمـية وايهام اجلهات العليا بأنهـا تمارس وظائفها على أكمل وجه وتعزز
نـشاطاتها بـالصور التوثـيقة التي تـوحي بذلك وما أن حتل ضيفـا فيها حتى
ـهمات التي تـكتشف تـفاهة هذه الـبرامج وهزالـة هذه البـيوت وابتـعادها عن ا

انشئت من أجلها.
واهب من الـضياع مـسؤولية وطـنية فـاالرتقاء باألوطـان ينطلق ان انـتشال ا
من تـأهيل الشباب وتفـعيل أدوراهم في احلياة اما تـركها فريسـة للتحديات
ـا نحفـر قبورنـا بأيديـنا يراد ـالية مـنها فـكأ وبـخاصة ا
ادي ليتفرغوا لنا أن نحرر مواهبنا الشبابية من العوز ا
ـهـارات واالبـداع فـهـنـاك عـشرات لـلـتـفـكـير وتـطـويـر ا
ـبدع حـسن الرسـام لكن الـظروف اآلالف من أمـثال ا

ؤاتية قد تطمر مواهبهم وحترمنا منها.  غير ا

اسـمها ( هـيئـة الطـرق واجلسور) تـتبع اداريـا لوزارة هي األوسع عـنوانا في
الـعراق (وزارة االعـمـار واالسكـان والبـلـديات واألشـغال الـعـامة ).. لـكن هذه
الـهيئة تقف عاجزة برغم اسمها الـرنان عن ترميم وادامة مقتربات واسيجة
بـضـعـة مـن الـطـرق واجلـســور في بـغـداد واحملــافـظـات الـتي اصــابـهـا الـذل

والهوان نتيجة االهمال !
لن احتـدث عن الــنـصف االول مـن اسم الـهــيـئـة وهـي كـلـمــة ( الـطــرق ) فـقـد
اصبـحت الطرق الـسريعـة و( البطيـئة ) كأنهـا شبكـة عنكبـوتية من الـتعرجات
ـرور في احملافظات تسجل يـوميا عشرات من حوادث والـتخسفات ودوائر ا
ـركـبـات بـسـبب الـطـرق الـتي لم تـمـتـد الـيـهـا يـد االعـمـار مـنـذ سـنوات وان ا
طبات امـتدت فإنهـا تقوم بالـتخريب وليس االعـمار كونهـا مآلى باحلفـر وا
حـتى يخال للرائي ان التـاريخ قد عاد بشوارع العـراق مائة سنة على االقل..
الفـتقـادها الى أجـراء صيـانـة دورية سـنويـة او عشـرية وإصالح اخلـلل على
ـطبات والتـشققـات.. لكني سـطوحهـا مثل التـخدد والنـزف القيـري واحلفر وا
احتـدث عن اجلسور في العاصمة واحملافظات.. هذه اجلسور تشكو االهمال
الـواضح وشـكـواهـا وصلـت الى عنـان الـسـمـاء واصـبـحت احلـديث الـيومي

.. للمواطن
سـادتي مسـؤولي الـهيـئة الـكرام اسـألـكم طاب وقـتكم : كـم مرة قـمتم بـإجراء
الـصـيـانــة ألسس اجلـســور.. لـقـد بـان الــصـدأ عـلــيـهـا.. وهـذا الــصـدأ يـأكل
احلـديد.. والـله الـسـاتر حـ يـصل الى داخل خـرسانـة احلـديد في الـسـمنت
ـائي الذي يحمل هذه اجلسور فاجلسور لـيست للحركة والربط ب جانبي ا
االنـهـر فــحـسب بل هي أيــضًـا لـدعـم اسـتـخــدامـات األراضي الـواقــعـة عـلى

امتدادها.
 امـا اسـيـجـة اجلـسـور فـهي طـامـة كـبـرى وادعـوكم الى زيـارة سـريـعـة الى
ـرء يـجـد ما جـسـر اجلـادريـة في بـغـداد اجلـسـر االهم في الـعـاصـمـة.. ان ا
يـخجل مـنه وكـأن البـلد خـال من مـسؤولـ معـنيـ وخـال من دائرة يـحمل
ــعـكــرونـة) او اســمـهــا الـثــاني كــلـمــة (اجلـســور).. اسـيــجـة شــبــيه بـأكــلـة (ا
(الـشعرية).. تـقوسات وصـبغ زائل وفتحـات يعبـر منهـا (اجلمل).. والغريب
نصرمة حيث االدامة ان رصيف هذا اجلسر الذي كان مدلال في السنوات ا
ــسـاء الــيــومــيـة اصــبح مـالذا لـلــعــوائل الــذين يــنــاغــمـون فـي الـصــبــاح وا
الـنوارس.. فـح أمر يـوميـا من على هـذا اجلسـر يلفت
ـسـكـون بـأيـادي نـظـري مـنـظـر االبـاء واالمـهـات وهم 

وت..!! اطفالهم خوفا من االنزالق من فتحات ا
اقـتـرح ان تـلــغى هـذه الـهـيـئــة.. فـوجـودهـا من عـدمه..

واحد !

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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ـعـنـيـ في وعــمل مـتـواصل من قــبل ا
ــــطــــارات مع مــــجــــمـــوعــــة من تــــلك ا
الــتـسـهــيالت واخلـدمـات الــتي مـنـحت
لـشركات الطيران العـاملة بهدف تعزيز
واقع خـدمـاتـهـا لـلـمـسـافـريـن) مـشـيرا
الى ان (الـــعــدد الــكـــلي لــلــمـــســافــرين
ـغــادرين عـبـر ــتـنـقــلـ الـقــادمـ وا ا
مــــطـــار بـــغـــداد الــــدولي بـــلغ 928983
مـسـافر بـرحالت بـلغت  11391 رحـلة 
ـسافـرين إلى مـطار كـمـا بلغ مـجـموع ا
الـــبـــصـــرة الـــدولي  198048مـــســـافـــر

ومـجـمـوع الـرحالت فـيه  2969 رحـلـة)
تنقل إلى مبينا ان (عدد للمسافرين ا
مــطــار الــنــجف بــلغ  272770 مــســافــر
ـجـمـوع رحالت بـلغت  2836 رحـلة و
ـطـار أربـيل ـسـافـريـن  كــمـا بـلغ عــدد ا
الـــدولي  493454  مـــســافـــر وبــرحالت
ـسـافـرين 5911 بـيــنـمـا كـان مـجـمـوع ا
ــتــنــقـلــ الى مــطــار الــســلـيــمــانــيـة ا
110024 مـــســافـــر وبـــرحالت هــابـــطــة
ومــغـادرة بـلـغت 1876 رحــلـة).  وكـانت
ــطــارات الـــســلـــطــة قــد الـــزمت هـــذه ا
ثل في عـاملة با بـفحص بي سي ار وا

ســـافرين إلى البالد.  حركة ا
oÐUÝ —«d

وقـــالت الـــســلـــطــة في وقـت ســابق انه
(اسـتنـاداً لقـرار اللجـنة الـعليـا للـصحة
ـكـافـحـة جـائـحـة والـسـالمـة الـوطـنـيـة 
كــورونـا بــإلـغـاء قــرارهـا الــسـابق رقم
واحـد لـعام 2021 والـفـقرة الـثانـية من
قـــرار مــجـــلس الــوزراء رقم 231 لـــعــام
منوع السفر إليها 2020 بـشأن الدول ا
والــوافــديـن مــنــهــا مع مــراعــاة مــبــدأ
ـثـل  وتـضــمن نص قـرار ــعـامــلـة بــا ا
الـــلــجــنـــة جــلب فـــحص بي سي ار من
مــراكـز ومــخـتــبـرات رصـيــنـة خالل 72
سـاعة قـبل دخول الوافـدين إلى العراق
يـثـبت عـدم االصـابـة بـكـورونا) ,مـوكـدة
انـه (سيـتم حجـر الـوافدين إلى الـعراق
فـي أماكن عـملهم  14 يـوما وال يـسمح
خالـطة اآلخرين حلـ التأكد من لـهم 
عــدم ظـهـور أي أعــراض مـرض لـديـهم

ثل).  عاملة با مع مراعاة مبدأ ا

رحــلــة هـــابــطــة ومــغــادرة الــتي كــانت
مـــعــظــمــهـــا إلجالء ونــقل الـــعــراقــيــ

العالق في دول اخلارج).
qI½  öON ð

مـؤكـدا ان (تلك اإلحـصـائيـة صادرة عن
شــعـبـة تـخــطـيط واقـتـصــاديـات الـنـقل
اجلـوي الـتـابعـة لـلـسـلطـة الـتي شـملت
ـــســافـــرين والـــرحالت في مـــجـــمــوع ا
ـــطـــارات احملـــلــــيـــة لـــكل من بـــغـــداد ا
والــــــبـــــــصــــــرة والـــــــنــــــجـف وأربــــــيل
والـسلـيمانـية الـتي جاءت نتـيجـة جهد
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دني العراقي أصـدرت سلطة الطيران ا
في وزارة الــنـقل إحــصـائــيـة لـلــحـركـة
اجلـوية للمطارات العـراقية العاملة في
اضي برغم جائحة البالد خالل العام ا
كـورونـا واإلجـراءات الـتي فـرضت على
حـركة الـسفـر. وقالت الـسلـطة فـي بيان
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس ان (مـــجــمــوع
ــغـادريـن والـقــادمـ إلى ــســافـرين ا ا
ـطارات العراقية بـلغ اكثر من مليوني ا
مــسـافــر وبــعـدد رحالت بــلـغت  24الف
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كــــــشف وزيـــــر الــــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
االجـتـماعـيـة عادل الـركابي عـن تشـكيل
جلــنــة حتــقــيــقـيــة بــشــبــكــة احلــمــايـة
االجـتـماعـية في ذي قـار لـكشف أسـباب
حذف. 480 أسـرة وأستـبدالـها بـأسماء
أخـــرى. وقـــال الـــركـــابـي في تـــصـــريح
تـــابـــعـــته (الـــزمــان) امـس ان (الــوزارة
شـكـلت جلنـة حتقـيـقيـة بعـد كشف 480
اســـرة  تـــغـــيـــر اســـمــاؤهـم وادخــال
عـوائل جديدة مـكانهم بطـريقة التالعب
وظف والـتزوير والتواطؤ مع بعض ا
في قـــسم احلــمــايــة االجـــتــمــاعــيــة في
ـــوظـــفــ احملـــافـــظـــة) واضــاف ان (ا
ـتالعب بـهذه االسماء نـالوا جزائهم ا
و عـزل قـسم مـنـهم وتوجـيه عـقـوبات
شـديـدة آلخرين فـي ما بـعثـت احلمـاية
االجـتماعـية في الوزارة جلـنة الى قسم
احلــــمــــايــــة في ذي قــــار واعـــادت 480
اســرة الـذين كــانـوا يـتــقـاضـون رواتب
الـشبكـة) مشيـرا الى انه (سيتم اطالق
ـقبلة). وافتتح اعـاناتهم خالل الدفعة ا
الـركـابي خالل الـزيـارة مجـمَّع األكـشاك
الـــعـــصـــريـــة في احملـــافـــظـــة. واوضح

الـركابي أن (اجملـمع يضم  87 كـشكاً 
بــنـاؤهــا بـتــمــويل من صـنــدوق هـيــئـة
احلـماية االجـتماعـية على مـساحة 198
متر مربع وتبلغ مساحة الكشك الواحد
 15مـــتــراً مـــربــعــاً) مـــبــيـــنــا ان (هــذه
االكـــشـــاك ســــتـــوزع بـــ الـــعـــاطـــلـــ

ـسـجـل في قـاعـدة بيـانـات الوزارة) ا
الفـــتــاً إلى أن (هـــنــاك آلـــيــة لــلـــتــوزيع
بــالـتـنــسـيق مع احملــافـظـة بــعـد إجـراء
تـــنـــافـس من خالل احـــتـــســـاب نـــقـــاط

ـدير مـفـاضلـة لـهـذا الغـرض). وتـفقَّــد ا
ـهني الـعـام لـدائـرة الـعـمل والـتـدريب ا
فـي الــوزارة رائــد جــبــار بــاهض قــسم
الـعمل فـي احملافظـة وذلك بـعد انتـقاله
الـى الــبـــنـــايـــة اجلـــديــدة الـــتي كـــانت
مـشغـولة من قـبل جـامعـة ذي قار. واكد
الــبـيـان ان (بـاهض عـقــد اجـتـمـاعـاً مع
مالك الــقـسم واسـتـمع السـتـفـسـاراتـهم
ومـــشـــاكـــلــهـم واعـــلن عن اســـتـــعــداده
ـستـلزمـات عـمله مع لـتـجهـيـز القـسم 
تـأكـيـد اهـمـية نـزاهـة الـعـمل وتـنـظـيمه
واحلـث عـــلى بـــذل اجلـــهـــود لـــتـــقــد
اخلـدمـات لـلمـواطـن وحـسن الـتـعامل

معهم).
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رائـعة بـهمـا. كانـتا حتـباني جـدا كنتُ
أنـا أحـبهـمـا كـثيـراً".أمـا في ما يـتـعلق
بـزوجيهمـا يقول نيكـسون كانت نظرة
صــدام جتــاه من كــان يـشـك بـوالئه أو
ال مـنه وكـان يعـتبر من كـان يسـرق ا
االخـوين حسـ وصدام كـامل مـذنب
في كـال احلـالـتـ . بـعـد فـرارهـمـا.قال
صـدام أنه ال يـريـد غـيـر اسـتـعـادتـهـمـا
واحـــفــاده. كـــان يــخـــشى مـــا كــان قــد
يـصـيـبهـمـا في بـلـد اجنـبي بـعـيدا عن
حـــمــايــته. وقــال صـــدام انه لم يــوعــز
بــقـتل الـشـقــيـقـ لـدى عــودتـهـمـا الى
الــــعــــراق في 1996 ولـم يــــســــمع عن
مـقتلهما إال  في وقت الحق. وانه لتوه
كـان قــد وقع وثـيـقـة تـخـول عـودتـهـمـا
حـ بـلغـته اخبـار تـبادل إطالق الـنار
الـذي ادى الى قتلهما . واضاف صدام
 الى الـوثيـقة( سيف الـعدالـة قد عاقب

االشرار).
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: سألتُ ويـستطرد جون نيكسون قائالً
صـدام عن كـيـفـيـة سـمـاعه خـبـر مـقـتل
عــدي وقـصي ? فــقـال إنـه سـمع الــنـبـأ
بـالراديو من هيـئة االذاعة البـريطانية
. وقـال : لـقـد توفـيـا وهمـا يـقاتالن من
اجل حتـريـر بـلـدهمـا وتـلك كـانت انبل
كن للمرء أن يتمناها. وانهما نـهاية 
قـتال لـيس النـهـمـا ولـدي بل لـكـونـهـما
عـراقي وانـهما تـعرضا لـلخيـانة كما
تـــعــرض هــو ووصـــفــهـــمــا بــانـــهــمــا
شـهيدان.  حينمـا اختبآ في قصر احد
الـشــيـوخ وهـو احـد اقـربـائـهـمـا وكـان
الذ لهـما. لكن مـلزمـا بشرفه بـتوفـير ا
بــعــد مــرور بــضــعــة اســابــيع اصــيب
الــشـيخ بــالـتـوتــر حـ بـاشــرت فـرقـة
ــشـاة الـرابـعـة االمــريـكـيـة بــتـسـيـيـر ا
دوريــات في مــنـطــقـة الــقــصـر. فــسـأل
الـشيخ جنـلي صدام عـن نواياهـما في
ـغـادرتـهــمـا . ويـبـدو ان مــا يـتـعـلـق 
قــصي قـال له هم اصــحـاب الـقـرار في
ذلك وعـلـيه أن يـصـمت  فلـقـد قـدما له
ال مقـابل مكـوثهما مـبلغـاً كبيـرا من ا
لـديه. عـنـدئـذ تـرك الـشـيخ ضـيـفـيه في
ـنـزل حـيث كـانـا قد امـضـيـا اسـابيع ا
وتــوجه الـى نــقــطــة تـفــتــيـش تــابــعـة
لــلـجــيش االمـريــكي  فـســأل إن كـانت
ن يـقـدم مـعـلـومـات عن هـنــاك جـائـزة 
ابـني صدام فاخـبروه بوجـود جائزة .
قـيم وشـرح الشـيخ للجـنود هـوية ا
لـــديه وطــلب قـــوات اجلــيش أن تــأتي
لـتـأخـذهـمـا. وقـامت الـقـوات بـتـطويق
ـبـنى وانـدلع اطالق نـار قـتل فـيه كل ا
مـن عـــدي وقـــصـي ومـــصـــطــــفى جنل
قــصي واحـد احلـراس الــشـخـصـيـ .
وان الـقائـد الذي يـهتم بـأبنـائه بدرجة
ــكن تـــفــوق إهـــتـــمــامـه بــشـــعــبـه ال 
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ويـقـول نيـكسـون: وح سـألنـا صدام
عـــمــا جــعل امـــريــكــا تـــقع في كل ذلك
اخلـطـأ في ما يـتـعلـق باسـلـحة الـدمار
الــشــامل. قــال: لم تــكن روح االصــغـاء
والـتفهم حاضرة .. وال استثني نفسي

من اللوم.
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كــان ذلك إقــراراً نـادراً من صــدام بـأنه
كــان يـتـرتب عـلـيـه أن يـزيـد من سـعـيه
نحو تكوين صورة أكثر وضوحاً فيما
يــتــعـــلق بــنــوايــا الــعــراق في مــجــال

أسلحة الدمار الشامل.
قــال صـدام إنـه لم يـتــابع أعـمــال فـرق
الـتـفـتـيش بـشـكل تـفـصـيـلي  بل كـلّف
طـارق عـزيـز بتـولي هـذه االمور . وفي
ـــا طــالـب به قــرار 1991 وتـــنـــفــيـــذا 
مجلس االمن رقم 687 قال العراق قام
مـن جــانـب واحــد بـــإتالف أســـلـــحــته
الـكيماوية. لـكن برغم إصدار احلكومة
الــعـراقــيـة أمــر الـتـعــاون مع مـفــتـشي
ـــســـؤولـــون ــــتـــحـــدة . كــــان ا اال ا
احملــلـيـون غـيــر مـعـتــادين عـلى تـدخل
الــغــربـــاء في شــؤونــهم ولم يــكــونــوا
بــالـتـالـي راغـبـ في كــشف مـلــفـاتـهم
ـتـحــدة. وقـال صـدام: ــفـتـشـي اال ا
ـلـفـات – خـالل احلـرب كـان يـتم نـقل ا
ـــســـتـــويــات  –مـن اجل مـن جـــمــيـع ا
حـمـايـتـهـا من الـضـربـات اجلـويـة وما
شـابه ذلك ولكن جميع هذه اخلطوات
أسيء فـــهـــمــهـــا وإعـــتــبـــرت مـــســعى

يـــقـــدم جـــون نـــيــكـــســـون في كـــتـــابه
"اســتـجــواب الــرئـيس" شــهـادة حــيـة
وهـو خبـير في شـؤون الشرق األوسط
وأمـضى ثالثـة عـشـر عـامًـا لـدى وكـالة
ــركـــزيــة كـــمـــحــلل االســـتــخـــبـــارات ا
ســـيـــاسي لـــشـــأني الـــعـــراق وإيــران

ومحلالً في مقر الوكالة ببغداد
ـؤلف الـذي قـام بـاسـتـجـواب يـقــول  ا
صـدام حـسـ في مـعـتـقـلـه بـبـــــــغداد
:مــــا كـــان يـــــــــــقـــوله خـالل االشـــهـــر
الـتـالـيـة لـلـقـبض عـلـيه في 13 كـانـون
االول 2003 وامـــضـــيت ســـنـــوات في
حتــلـيـل قـيــادته. وخالل الــفـتــرة الـتي
حتـدثت فيـها مع صدام حـس وجدته

يـؤثـر عـلى آرائي. لـقد أدهـشـني مـقدار
ــراجــعـة الــتي أجـريــتــهـا الفــكـاري  ا
ورأيـتُ بـوضـوح بـعض االخـطـاء الـتي
ـــتـــحــدة في ارتـــكــبـــتـــهــا الـــواليــات ا
مـــاضــيــهــا فـي حــرب إخــتـــيــاريــة في
الـعراق مع كوننا لم نعـرف غير القليل
جـــــداً عن اوضـــــاعه الـــــســــيـــــاســــيــــة
والـطـائفـية. غـيـر ان صدام كـان جاهال
فـي بعض اجلوانب  اذ شن حـرباً على
ايــران راح ضـحـيـتـهـا ســبـعـمـائـة الف
. وكــان يـسـتـحق لـقب شــخص تـقـريـبـاً
(جـزار بـغـداد) فـقـد كـان الـعـالم مـلـيـئـا
بـاعداد من الـسفاحـ اخملتـل  ولكن
الـغـريب هو أنـنـا إختـرنـا مالحقـة هذا

الخـــفـــائـــهــا أو دلـــيالً
عـلى سوء الـنيـة.ونقل
صــــــــــــدام عـن (رولـف
إيــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــوس)
الـــــــدبـــــــلــــــومـــــــاسي
الـــــســـــويـــــدي الــــذي

تحـدة في العراق تـرأس جهـود اال ا
لـنزع سالحه في أعقـاب حرب اخلليج
ّ العـثور قـوله إن في عام 1995 كـان 
عـلى  %95مـن اسـلـحـة الـعـراق فـمـنـذ
 1995وحـتى االن لم يـتم الـعثـور على
%5 حـتى مع وجود اجلـيش االمريكي
فـي الــبالد االن..ويـــواصل نــيـــكــســون
ــــســــؤولــــ قــــائـال:أشــــرنــــا الى أن ا
الـعراقي يـؤكدون منذ سـنوات عديدة
بـــأنه لــيـس لــديــهـم ســجالت تـــتــعــلق
بـبرامج أسلـحتهم   ولكـنهم قاموا في
 1995بـتسـليم  120صـندوقـاً حتتوي
عـلـى وثـائق مـتـعـلـقـة بـتـرسـانـتـهم من
االسـلحة البيولوجية  كانت قد ظهرت
بـعد هروب حـس كامل  صـهر صدام
الـى يـــاالردن فــــإقـــتــــاد مـــســــؤولـــون
ـتـحـدة الى عــراقـيـون مـفـتــشي اال ا
حــقل لــلــدواجن حــيث كــانت الــوثـائق
مـخزونة . قال صدام: لـو كانت نوايانا
ســيـئـة لــكـنــا احـرقـنــاهـا او تـركــنـاهـا
مــــخـــبـــأة. لـم تـــكن لــــديـــنــــا أي نـــيـــة
الســتـئــنــاف بـرامــجـنــا حــتى بـعــدمـا
اخـبـرني طارق عـزيز بـأن تلك الـوثائق

بحوزة حس كامل. 
ثـم بـدالً من رفع الـعـقـوبـات قـال صـدام
ـفـتشـ إسـتـمروا في بـحـثهم عن إن ا

تبقية. الـ %5 ا
واضـــاف : لــــقـــد أســـاءوا بـــنـــا الـــظن
بـإسلوب اضطهادي. ال اعتقد ان هناك
أي دولـة أخـرى قـد اضـطـهـدت وأسيء

الظن بها كما حصل للعراق.
ويـــواصل مـــســـتـــجـــوب صـــدام جــون
نــيـكــسـون سـرد ذكــريـاته مـع الـرئـيس
صـدام حس في معتـقله فيقول: خالل
ســنـواته االخــيـرة بــدا صـدام وكـأنه ال
فـــكــرة لـــديه عـــمــا كـــان يـــجــري داخل
ـــــقـــــارنـــــة مع اعـــــدائه الـــــعـــــراق بــــا
الــبــريــطــانــيــ واالمــريــكــيــ وكــان
انـعزاله عـن شؤون احلكـم قد قاده الى
فـخ لم يكن قـادراً عـلى االفالت منه مع
ا اقـتـراب ساعـة الـغزو. كـان ال يـنتـبه 
كــانت تـفــعـله حـكــومـته ولم تــكن لـديه
خـطـة حـقيـقـيـة لالسـتعـداد لـلـدفاع عن
الــعــراق. وكـان يــظن أن االمــور سـوف
ـعـتاد في تـنـفرج بـشـكل ما كـمـا كان ا
ـاضي. االمريـكيون كـانوا سيـدخلون ا
ويــدمـرون اجـزاء من بـلــده او يـتـعـثـر
تـــقـــدمــهم فـــيـــتم  إقـــنــاعـــهم مـن قــبل
اجملــتــمع الــدولي بــالـتــوقف لــيــكــفـوا
بـالـتـالي عن الـعـنـف وسفـك الـدماء او

ـا كانـوا سيـتعـثرون ويـغادرون او ر
ـتــحـدة لـتــفـرض وقـفـا تــتـدخل اال ا
الطـالق النـار. ولم يكن يـتـلقى مـذكرات
اسـتخبارات مفصلة يومية ولم يتفهم
ضــراوة الــعــاصــفــة الــقــادمــة. جـمــيع
وزرائه كـانـوا يـتـطـلعـون الـيه بـاحـث
عن االجـابة فكان اجلميع يعتقدون أن
صــدام كــانت لــديـه خــطــة لــتــدبــر أمـر
الــتــحــالف فــور وصــوله الى الــعـراق.
ولـكن سرعـان ما ادرك اجلـميع أن مثل
هـذه اخلـطة ال وجـود لـها. كـانت خـطة
صــدام هي عــدم وجـود خــطـة دفــاعـيـة

واجهة قوات التحالف.
وضوع يقول صدام : ما هي عن هذا ا
اخلـيارات التي كانت متاحة لنا? كانت
هــنــالك نــتــيــجــتــان.إمــا أن يــتــعــرض
اجلـيش االمريـكي الى مقـاومة وإما أن
ال يـتعرض. البد للرجال أن يقاتلوا من
اجـل شــــرف الــــرجـــــال- اي الــــشــــرف
الــعــســكـري- والــشــرف الـوطــني ومن
ـبـاديء. عـلـيـهم ان يـقـاتـلـوا من اجل ا
اجل مـبـادئهم ولـله احلمـد لـقد قـاتلـنا

ولم نستسلم. كان ذلك شرفا.
ويــضـــيف جــونــســون : ً.كــانت خــطــة
الـــدفــاع عن بــغـــداد عــشــوائـــيــة. كــان
إحـترام صدام لقواته العسـكرية عميقاً
ولـكـنه كـان فـهمه لـلـشـؤون العـسـكـرية
بــدائــيـا. ولم يــتــعـلم خـالل الـســنـوات
الــثــمــاني الــتي خــاضــهــا الـعــراق في
حـــربه مع ايــران.ويـــقــول نــيـــكــســون:
سـألـنـا صـدام عـن قراره 1995 بـقـبـول
سمى (برنامج تحدة ا بـرنامج اال ا
الــنــفط مـقــابل الــغــذاء) بـعــد تــمـسكه
طوال ست سنوات .فـقال هل الشعب
الــــعــــراقي كـــالــــديــــدان الـــتـي تـــأكل
وتـنام?.ثم إنـطـلق في تـأنـيبـنـا حـيال
ــعــانـاة اجلــســيـمــة الــتي سـبــبــهـا ا

احلصار.
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وعن العالقـات العـراقية  –االمريـكية
يقـول نيـكسـون : كانت االمـور تسـير
بشـكل مـرضٍ خالل عقـد الثـمـانيـنات
ولكن صـدام تـغيـر بـعد ذلك  بـعد أن
ـألـوفـة في كـان مـلـتـزمــاً بـالـوتـيـرة ا
احلـكــومـة وفي سـلــوكه كـانت إدارة
بوش االب قـد فـاجأهـا عـدوان صدام
على الكـويت. ولو كانت واشـنطن قد
اوضـحت لــصـدام مـدى إســتـعـدادهـا
لـــلـــرد عـــلى اي حتـــرك عـــدائـي ضــد
الـكـويت  ال أظن أبـدأ أن صـدام كـان

سيجتاز ذلك اخلط االحمر.
كــان صـدام مــقــتـنــعــا بـأن الــواليـات
ــــتـــحـــدة هـي الـــتي قــــامت فـــجـــأة ا
كن تـفسـيرهـا بتـغيـير وبصـورة ال 
مــــســـارهــــا. وقـــال : كـــانـت عالقـــات
ـتـحـدة طـيـبة الـعـراق مع الـواليـات ا
إبان عـهد الرئـيس  ( ريغـان) ولكـنها
إنـــحـــرفت خالل عـــهـــدي بــوش االب
واالبن. وكان الـعـراق يـتمـتع بـجيش
كبـير وبـحكـومة مـستـقلـة وبإقـتصاد
تـحدة لم تكن قوي ولكن الـواليات ا
مستعـدة للقـبول بوجود دولـة عربية
إقلـيمـية مهـيمـنة وقـادرة على تـهديد

اسرائيل.
ويــواصل جـــون نــيــكــســون حــديــثه
فيـقـول: بعـد انتـهائـنـا من اجللـسات
الــقــلــيـلــة االولى بــعــد قــضــاء ثالثـة
أشـهــر في الـعــراق  كـنـا نــسـعى الى
ـهنـيتـنـا جتاه أهم مـا كان االلتـزام 

يجري في العراق. 
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عن الهـجوم عـلى حلـبجـة عام 1988
يقول نيـكسون : كـان شبح االختراق
االيـراني احملـتمـل قد دفـع صدام الى
إسـتـخـدام الـغــاز ضـد بـلـدة حـلـبـجـة
الـكـرديـة  . ثم مع تـبـخـر الـغـاز الـذي
الـقـتـه الـطـائـرات الـعــراقـيـة  هـرعت
فرق الـتـلفـزيـون االيراني الـى البـلدة
فاكتشفت ومعهـا العالم بأكمله حجم

روعة. تلك اجملزرة ا
 لم يــكـن صــدام يــريــد الــتــحــدث عن
حلبجة ليس فقط لـكونها قد اعتبرت
ــة ابـادة جــمــاعــيــة بل بــسـبب جــر
زعـومة لالكراد. وح عدتُ محبته ا
ـوضــوع بـدت مــعـالم الــغـضب الى ا
عـلى وجـهه وقـال : إذهـبـوا وإسـألوا
نـــــزار اخلــــزرجـي (كــــان اخلـــــزرجي
ـيـداني في مـنـطقـة حـلـبـجة الـقائـد ا
آنـــذاك)وحـــ اخـــبـــرت صـــدام بـــأن
اخلزرجي لم يـكن مـوجودا  اعـترض
صــدام عــلى اســلــوب االســتــجــواب.
أصـابتـني خـيـبـة أمل إذ كنـا نـتـناول
موضوع حلبجة سيوضح لنا الكثير
ـنـفـذ الذي عن صـدام. كـان ذلك هـو ا
كـنتُ أبـحث عــنه  فـسـألتُ صـدام إن
كــــان قـــرار إســــتـــخـــدام االســــلـــحـــة
الـكـيـمـاويــة ضـد حـلـبـجـة نـابـعـا من
مــجــلس قـيــادة الــثــورة أم من جــهـة
أخـــرى ? بـــدا صــدام غـــاضـــبـــاً جــدا
لـكـوني قـد اوقعـته
في زاوية  مـغـلـقة
فــــــبـــــــات يــــــواجه
االقــــرار بــــأنه قــــد
أصـــر األمـــر وامـــا
بـــأنـه لم يـــتــــمـــتع
بالسيطـرة الكاملة
كـــمـــا كــان يـــدعي.
فــســألــني: مــا هـو

سؤالك?
فـقــلتُ له: حــدثـني
عن قرار إسـتخدام
االســــــــــلــــــــــحــــــــــة
الـــكـــيـــمـــاويـــة في
حـلـبـجـة. هل تـمت
مـــــنــــاقـــــشـــــته في
مــــجــــلس قــــيــــادة
الثورة? كان صدام
مـنـفـعالً بـدرجــة أصـابـته بـضـيق في
: لدى سماعنا تنفسه ثم إنفجر قائالً
عن حــلـبــجـة إعـتــبـرنــا أن الـتــقـاريـر
كانت جزءا من الدعاية االيرانية فلم
ــــوضـــوع داخل نــــتـــبــــاحث حـــول ا
اجملـلس. كـنا  نـهـتم  دائـمـا بـتـحـرير
أراضـيــنــا.أتـقــول أنت أن الـقــرار قـد
إتـخـذ في بـغـداد? لـو كـنتُ راغـبـاً في
إتــخــاذ هــذا الــقــرار لــكــنتُ إتــخــذته
ولستُ حائقاً ال منك وال من رئيسك .
ســوف أفـــعل مــا عــلـيّ أن أفــعــله من
أجل الــدفـاع عـن بـلــدي.    ويــضـيف
نـيكـسـون: أن احلـوار قـد أثـار بعض
التـساؤالت في ذهـني   فكـلمـا فكرت
ـــوضــوع إقــتــنــعـتُ بــإحــســاسي بــا
الــداخـــلي بـــأن مــا قــالـه صــدام كــان
يتضـمن شيـئا من احلقـيقة. وهي ان
صدام كان قـد خول قادته بـإستخدام
هذه االسلـحة بـحسب تقـديراتهم في
منطقة أستخدمت في أراضٍ يسكنها
متـعـاطـفون مع ايـران . وكـان هو من
اســتـخـدمــهـا بــفـاعـلــيـة مــدمـرة ضـد

هجمات االمواج البشرية االيرانية.
لم يــتـأسف صــدام إزاء مــا حـدث في
حلبـجة ولم يظـهر أي شعـور بالندم.
ـا لم تـعرفه وذجـاً آخـر  وكان ذلـك 
 –أو لـم تــــكـن تــــريــــد مــــعـــــرفــــته –
حــكــومــتــنـــا في الــوقت الــذي كــانت
تسـتكـمل وضع خطـتهـا الزالة صدام

من السلطة.
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وعن الــتــعــدديـة الــســيــاسـيــة يــقـول
نيكـسون  : اكد صـدام انه كان يرغب
بـتشـجـيع نـشـر االحزاب الـسـيـاسـية
في الــعـراق  وكــان يـكــرر ذلك مـراراً
ســـعـــيـــا ً مـــنه الـى إقـــنــاعـــنـــا بـــأنه
ـــقــراطي عـــراقي حـــقــيـــقي وبــأن د
جـــهــوده في إدخـــال الـــتــعـــدديــة في
السـياسـة العراقـية قـد عطـلهـا الغزو
االمـــريـــكي  بـــعــد نـــحـــو ســـاعــة من
احلــوار تـــمــكـــنتُ أخــيـــراً من جــعل
صــدام يــؤكــد بــأنـه  رئــيس مــجــلس
قيادة الثورة وبأن أوامره ال بد منها

القرار قرارات اجمللس.
{ كتاب :استجواب صدام

تأليف :جون نيكسون
ترجمة : اياد احمد

 صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون -
بيروت  . أيار  2017

مراجعة : مركز التعريب والبرمجة  
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ـوهـوب أكـتب هـذه الـسـطـور الـعــجـلى في الـذكـرى الـسـنـويــة االولى لـرحـيل الـرجل ا
رحـوم السـيد عـبد الـستار صـاحب البـراعات في االدب والـلغـة والتـاريخ واالنسـاب ا
اضي  1442هـ وفاءً وتقديراً احلسـني الذي توفى في اخلامس من العام الهجري ا
ألدبه وثقـافـته الرحـبة ومـا خـطه من بحـوث وتعـلـيقـات وحتقـيقـات كـانت محل اعـجاب

العلماء واألدباء .
-2-

في اواخر السـتينات انتدبني االمام السيد محسن الطباطبائي احلكيم –رضوان الله
رحوم عباس الـتميمي في ية الديـنية في جامع وحـسينيـة ا هام العـا عليه  –للقيـام 

الكرادة الشرقية ببغداد 
ـهـام االمــامـة واخلـطــابـة في اجلـامع وقـد تـعـرفـتُ مـنـذ األيــام االولى من مـبـاشــرتي 
ـكـانة ـذكـور عـلى شـاب يقـطـرُ فـطـنة وأدبـاً وإطالّعـاً عـلى الـتـراث  فـحظي عـنـدي  ا

متميزة .
-3-

ولقد كان شـديدَ التواضع يَـحْسبُه مَنْ ال يعـرفه انه لم ينل من دنيـاه شيئا  بـينما هو
ال  لم يكن قد نال منها ا

أما العلم واألدب فقد نال منهما قسطا وافراً .
-4-

واشتدت الصلة بَيْنَه وبَيْنَنَا حتى انّه لم يكن يفارقنا في معظم األوقات 
-5-

وأسـمحُ لـنــفـسي ان أورد هـنـا مـا كـتـبه لي مـن أبـيـات في األيـام االولى التـصـاله بـنـا
وحضور مجالسنا ومحاضرتنا قال :

أسليلَ محمدٍ الهادي 
ودليلَ احلق لِطُالّبِهْ

ومُوَضِحَ آياتِ الباري 
ُتَشابِهْ  مِنْ مُحْكَمِها وا
عالّمتُنا البحرُ الطامي 
مَنْ ذا يبغي مَخْرَ عُبابِهْ
أصبحتَ المتنا ملجىً 
كروبُ الى بابِهْ يأوي ا
مَنْ جُدْتَ عليه بألطافٍ 

بكَ تفخرُ أمُتنّا ال بِهْ 
قدور القار ان يقرأ الرجل وأدبه وأخالقياته من خالل أبياته . و

-5-
ـهـجـر بـعــد أنْ عـانـيتُ مـا عــانـيت من اعـتـقـال وفي عـام 1979 غـادرت الــوطن الى ا

وتعذيب فانقطعت الصلة به .
6-

وحينما عدت الى الوطن بعد سقوط الصنم في 9 /4 /2003 كان هو قد هاجر من
الـعـراق الى ايـران ولـقي هنـاك من االكـرام واحلـفـاوة مـالم يـلقه  –مع االسف  – في

بالده .
-7-

وتـبـادلنـا الـرسـائل الـصوتـيـة وكـانت مـشحـونـة بـالروائـع من قوافـيه وكـلـمـاته وجهتُ
ا يلزم ولكنه لم يعد . الدعوة اليه للعودة وأبديتُ استعدادي الكامل للقيام 

-8-
ـوسـوعي الـراحل الـدكـتـور السـيـد جـودت الـقـزويني  –رحـمه الـله – وكـان البـاحث ا
تبادلة بينما  وقد دوّن في كتابه (الروض اخلميل) يحتفظ بالكثير من تلك الرسائل ا
ا جرى بيـنه وبيننا كما انه  –عـطر الله مرقده  –كـان شديد الصلة به أخبـارُ جملةٍ 

ذكور . ودوّن الكثير من أخباره وأشعاره في كتابه ا
-9-                                              

فاجئ  نا فَقْدُه ورحيله ا لقد بكيناه ورثيناه وآ
والـيوم نـكـتب هذه الـسـطور الـعـجلـى مسـتـمطـرين شـأبيب
الــرحــمــة والــرضــوان لـه ومــرددين قــولـه تــعــالى ( الــذين

أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون) 
وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم .

كنا نعتـقد أن معاناة الـشاب تبدأ عندمـا تقسو علـيه الظروف اجملتمعـية واالقتصادية
ستـقبل أما بسبب الشـهادة التعليـمية أو اخلبرة اجليدة وحتول بينه وبـ الوظيفة وا
الك احلكومي وكأنها شيء تـوفرة أصبحنا اليوم نحلم بـالوظيفة في ا هارات ا أو ا
مستحـيل التحقيق خاصة وإنها حتولت إلى قضية بيع وشراء هذا ماجعل الكثيرون
ـهـني واحلـياتـي عن طريـق جهـدهم الـفـكـري والذاتي يـلـجـأون إلى بنـاء مـسـتـقبـلـهم ا
وهبـتهم أو مـالهم اخلـاص لبـناء مـشروع صغـير مـستـغنـون عن العمل مسـتعـينـون 
ــوالت الــتـجــاريـة احلــكــومي..وجلـأ الــبــعض إلى الـعــمل في احملـالت والـشــركـات وا
ـطاعم والـكافـيهـات وغيـرها وإن كان ذلـك اليناسـب البعـض في مسـتواهم الـعلمي وا
والثـقـافي.. والبـعض اآلخر يـلـجأ إلى شـركات الـقطـاع اخلـاص فيـنصـدم أكثـر وهذا
ـوضوع أو هـذه القـضيـة ألنهـا إنـسانـية أكـثر من مادعـاني إلى الـكتـابة بـشأن هـذا ا

مجتمعية...
دنية الشاب حمـزة الياسري من مدينة العمارة خريج جامعة ميسان قسم الهندسة ا
ـعـرفة إال إنه لم يُـقـبل في أي وظـيـفـة إلى اآلن ولكن بـالرغـم من إمتالكـه الشـهـادة وا
ــا سـبـبه أكـثـر ـرة الـسـبـب ال يـرتـبط بـاحلظ أو احملــسـوبـيـات أو اخلـبـرات وإ هـذه ا
ماأقول عنـه "سبب تافه" فذلك الـشاب غير سـليم جسمـانياً وهذا هـو احلائل الوحيد

بينه وب مستقبله !!! .
قال حمزة: "هـذه ثالث شركـة صينيـة ما تقـبلني بسـبب جسمي وأرجـلي آخر شركة
ـوبايل وشـافوا إنگـليـزيتي زيـنة وقبـلوني وبـلغوني قبل أسـبوع أجـروا معي مـقابلـة با
ـديـر لي بتـعجب مـن بعـيد وقـالـوا: مانـريدك ألن مـيـفيـدنا ـا داومت نـظر ا أداوم لكن 

جسمك!!!! . 
أي يظلم يـواجهه هذا الـشاب فـهو لم يخـتار أن يتـعوق.. وهل العـوق في األجساد أم
ـعـقـول ـتـلك الــطـمـوح من غـيـر ا الـعــقـول? أقـول لـهـؤالء مـعـوقي الــعـقـول إنه شـاب 
ـظهر يـبني ويغـير مثل تـرفضون طـموحه وتـدَّمرون أمله وحـياته جملرد مـظهر.. وهل ا

ما األفكار تغير!!? أعتقد أن هكذا شروط شكلية هي "غبية وتعسفية" .
مارفـضه مـدير الـشـركة الـصيـنـية وكل مـن سبـقه ليـس مظـهر الـشـاب فقط بل رفض
إنــسـانــاً ..رفض طـمــوحـاً وإرادة ورغــبـة بــاحلـيـاة وأعــوام قـضــاهـا ذلك الــشـاب في

الدراسة لكي يقولون له: ماتفيدنا .
شيء أخـيـر أريـد أن أذكــره.. بـلـدنـا في حـال مـأسـاوي جــداً فـالـشـاب أمـا يـشـتـري

الـوظـيـفـة بـقـيـمـة سـتـ أو سـبـعـ ورقـة دوالر مثـالً أو يـفقـد األمل
بـالعـمل احلـكومي ويـسـتسـلم لألمـر الواقـع والفـساد فـيـتجه
لـلـقطـاع اخلـاص ويواجه اإلسـتـنزاف في مـؤسـساته بـعد
ذلك يـرى في نـفسـه الطـمـوح واإلمـكانـيـة والـفائـدة خلـدمة
بـلـده ويتـجه الى شـركـة كبـرى فـيـنصـدم مـرة أخـرى كون
هـذه الــشــركـة حتت يــد الـصــيـنـي مـثالً وهــو الـذي يــأمـر

وينهي أما العراقي حتت أمره وهو في بلده! .

وانئ وال دخل لـها في هذه السـياسة الـطاردة. فالذنب بداية نـقول: ال ذنب لشـركة ا
تـطفـلة عـليـها والتـي تسـببت في هـجرة بـواخرهـا وتوجـهها كله تـتحـمله الـدكاكـ ا

وانئ البديلة. نحو ا
وافق 19 / 3 / 2021 ـلـتقـطـة هذه الـيـوم اجلمـعـة ا انظـروا لـلصـورة الـفضـائـية ا
كنكم احلصول عليها باستخدام تطبيق (FindShip) في هواتفكم الذكية. والتي 

يناء الشمالي. باخرتان فقط في ا
وباخرتان فقط في اجلنوبي.

ونــحن إذ نـكـرر نـداءات طـلب الـنــجـدة إلنـقـاذ مـوانـئـنـا مـن تـطـفل عـشـرات الـدكـاكـ
ـفارز األمنـية نرجـو من جلنة مـراقبة تـنفيـذ البرنـامج احلكومي الـرقابيـة وعشرات ا
وانئ الـعراق مـطـالبـة وزارة التـخـطيط بـعـقد ورشـة عمـل تتـرأسهـا الـشركـة العـامـة 
وتشترك فـيها األطراف العابـثة في موانئنا لكـي تصدر دليل تنظيـمي وتشغيلي على
ـوجب أحكام االتـفاقـيات البـحرية شـكل كراس حتـدد فيه واجبـات ومهـام كل جهة 
ـيـة. ويتـعـ علـى اجلهـات الـتي لم يرد ـنظـمـة الـبحـريـة العـا اإللـزاميـة الـتي اقـرتهـا ا

وانئ ومـغادرتـها الى ذكرهـا في تلك االتـفاقـيات اخلـروج من ا
غير رجـعة.وليـكن الدليل التـنظيـمي على غرار مـا معمول به
في مـوانئ اإلمـارات والـبـحـرين وقـطـر والـكـويت وسـلـطـنـة
عقـول ان نبقى عمـان والسعـودية واالردن ألنه من غيـر ا
متفـرج على موانئنا التي أصبحت خاوية على عروشها

سببات. رغم معرفتنا باألسباب وا
{ عن مجموعة واتساب
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جون نيكسونعدي صدام  قصي صدام

أود أن اطـــرحـــهـــا عـــلـــيك وعـــلـــيك ان
جتيبني بصدق . 

 øXLN  q

ــتــرجم وطــأطــأ اســتــمـع صــدام الى ا
رأسه مـعبراً عن مـوافقته.وتـبسم قليالً
ثـم عاد لينـظر اليّ وقال : من انتم? هل
انـتم من االسـتـخـبـارات الـعـسـكـرية أم

من اخملابرات? 
 كـنت اتـوقع أن يـكون صـدام مـتحـدياً
ولــــــــكن إجــــــــابــــــــتـه فـــــــاجــــــــأتــــــــني
بـعدوانيتها.وقبل ان ارد عليه قال احد
افـراد مجـموعتـنا: لسـنا هنـا لالجدابة
عـلى اسـئلـتك بل أنت مـوجود لالجـابة

على اسئلتنا. 
أقــر صــدام بــذلك فــواصــلــنــا عــمــلــيـة
االسـتجـواب اذ بدا صدام غـير مـكترث
وهـو يسـتمع الى اسئـلتـنا وأعجـبتني
سـرعة تأقـلمه مع محـيطه اجلديد ومع
وضــعه اجلـديـد كــأسـيـر  فــبـدا وكـأنه
ـكـان مـساء كـل سبت وان يـرتـاد هـذا ا

ألوف. الوضع جزء من روتينه ا
الحـظت على الفـور الوشم القـبلي على
ظـهـر يـده الـيـمـنى وعـلى اسـفل رسـغه
ـن. واجـــاب صـــدام عـــلـى مـــعـــظم اال
االسـئـلـة بـصـدق او في االقل عـلى تلك
الـتي قـبل االجـابـة علـيـهـا. ولم يقل اي
شـــــــــيء عـــــــــن
كـيـفيـة خروجه
مـن بـــغــداد وال
عـــمـن ســـاعــده

في ذلك.
ســــألـت صـــدام
إن كـان لديه ما
يــــقــــوله لــــنـــا.
فـــــــــاجــــــــاب بـ
(نــــــــــــــــعــم) ثـم
انــطــلق مــنـدداً
ــــعــــامــــلـــة بــــا
اخلــشـنــة الـتي
تــعـرّض الــيـهـا
لـــدى الـــقـــبض
عـــلــيه من قــبل
الــــــــــــقــــــــــــوات
اخلـاصة وقال
: هــل هــــــــــــــــذا
اسـلـوب يـعامل
بـه رئــيـس دولــة? لـــو كــان
رئــيــسـكم بــوش في الــوضع ذاته لـدى
الــعـراقــيـ  هل كــانـوا ســيـعـامــلـونه

بهذه الطريقة? 
ّ تثـبيتها. فكان قـلتُ له أن شكواه قد 
صــحـيـحــاً أن أفـراد الـقــوات اخلـاصـة
أسـاءوا معاملته وقد بلغني أن احدهم
لـكـمه قائالً : هـذه مقـابل احلادي عـشر

من ايلول.
عن اســلـحـة الــدمـار الـشــامل الـعـراقي
قـــال صــدام : ان االمــريـــكــيـــ كــانــوا
مــجـــمــوعــة من اخملـــربــ اجلــهــلــة ال
يـــفـــهــمـــون شــيـــئـــا عن الـــعــراق وهم
مـصرون على تدميره لكونهم يعتقدون
بــوجــود اسـلــحــة حـيث ال وجــود لــهـا
وقــال ال احتــدث عــنــكم فــانــتم تــبـدون
رجــاال ً جـيـدين انــهـا حـكـومــتـكم الـتي

احتدث عنها.
ثم لـدى استـعدادنـا للـمغـادرة قلت له :
ـكنـني أن اتعلم يـا صدام ذكـرت بأنه 
مـنـك الـكـثـر عن الـسـيـاسـة فـاتـمـنى أن
يتاح لنا وقت للتحدث عن السياسة .
وافـق صـدام فــمــضــيــنــا خــارجــ من

الغرفة.
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عـن غــــزو قـــــوات صـــــدام لـــــلــــكـــــويت
واحــتاللـهـا يـوم الـثـاني من آب 1990
ــرة الـوحـيـدة قــال جـون نـيــكـسـون : ا
الـتي إقـترب فـيهـا صدام من االعـتراف
بـاخلـطـأ  وذلك لـدى تنـاولـنـا مـوضوع
غــزو الـكـويـت  .فـفي اول لـقــاء لـنـا مع
صــــدام بــــدا وكــــأنه يــــجــــفل مـن ذكـــر
(الــــكــــويـت) ولــــدى عــــودتي الى ذكــــر
ـوضوع بـدت على وجـهه عالمات ألم ا
وضوع شـديد قـبل أن يحاول تـغييـر ا
ـوضـوع.  لـكـن عدتُ إرتـأيـتُ ان اترك ا
فـي االجتـمـاع الـتـالي وأثـرت مـوضوع
الـــكــويـت  فــوضع صـــدام يــديـه عــلى
رأسـه وقال :آخ يـصـيبـني ذلك بـصداع

شديد.. 
كـان ذلك أقـرب ما بـلغه من االقـرار بأن
الـــغــزو كـــان خــطــأً لـن يــنـــســاه أحــد.
وســـألــنــا صـــدام إن كــان قـــد فــكــر في
اسـتخدام اسلحة الدمار الشامل بشكل
اسـتـبـاقي ضـد الـقـوات االمـريـكـيـة في
الـسـعوديـة فقـال : لو كـانت قواتـكم قد
إحــــتـــشـــدت فـي أي بـــلـــد آخــــر غـــيـــر
السعودية لكنا هاجمناها. نحن نعتبر
اراضـي الــســعــويــدة مــقــدســة  وكـان
ثـابة خطيئـة  فما كنا وجـودكم فيها 
نـريد ارتكاب خـطيئة بـضربكم هناك. .
كال لـم نستخدم اسلحة دمار شامل. لم

نتباحث بذلك.
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رة الوحيدة التي ويـضيف نيكسون: ا
اظـهـر فيـهـا صدام مـشـاعره الـعـاطفـية
طـوال فترات حواري معه كانت نتيجة
حتــدثـنــا عن ابــنـتــيه رنـا ورغــد. مـرت
حلــظــة جتــمــعت خاللــهــا الـدمــوع في
عـيـنيـه وارجتف صوته  ولم يـقل غـير
"أفـتـقدهـمـا كـثيـراً كـنتُ أتمـتع بـعالقة

بكامل قواه العقلية.
ــثـل الـــتـــطــرف ـــؤلـف:  ويـــضـــيف ا
االسـالمي فـي الــــــعــــــراق حتـت رايـــــة
داعـش (الـدولـة االسالمـيـة في الـعـراق
والـشام) بشكل خاص فـاجعة ما كانت
تحدة ستـواجهها لو كانت الـواليات ا
مـسـتـعدة لـلـتعـايش مع صـدام حـس

اآليل الى الكهولة والعزلة.
 ويــضــيف جــون نــكــســون :كــنتُ اول
أمــريــكي يــجــري إسـتــجــوابــاً مــطـوالً
لـصــدام حـسـ بـعـد ان قـبـضت عـلـيه
الــقــوات االمــريـكــيــة في كــانـون االول
2003 وكــانـون الــثـاني 2004. وكــنتُ
قد امضيت السنوات اخلمس السابقة
لـذلك في دراسـة الـعـراق وايـران . وقد
ـبــاشــرة في جــلــسـات شــعــرتُ لــدى ا
. االســـتــجـــواب أنـــني أعــرف صـــدامــاً
ـتـحدة وجـعـلـتـني ادرك أن الـواليـات ا
كـــانت قــد اســـاءت فــهـــمه وفــهم دوره
كـعـدو حازم لـلتـيـارات الراديـكالـية في
ـا فـيـهـا الـتـطرف الـعـالم االسالمي  
الـسـني.وكـان يعـتـبـر التـطـرف الـسني
مـصــدر تـهـديـد لـقـاعـدة سـلـطـته.وكـان
يخشى نهوض التطرف في بالده.لكنه
لم يـكن معاديا للدين بحد ذاته بل كان
يطالب بالسيطرة على اي نشاط ديني
فـي الــــعـــراق . وكــــان تــــفــــهّـم صـــدام
لـلتهديد السـلفي ووجهات نظره جتاه
ستوحى من ايران التهديد االرهابي ا
وروابـط ايــران مـــتــطـــرفي الـــشــيـــعــة
الــعـراقـيــ تـتــسم بـالــواقـعـيــة وبـعـد
الـنظر. وكان يعتبر العراق خط الدفاع
العربي االمامي ضد الفرس االيراني
وحـصنـا سـنيـاً في االغلـبيـة الشـيعـية

الساحقة في ايران.
وقـال صدام أثناء إسـتجوابه متـنبئا :
سـوف ينـتشـر الفكـر السـلفي في االمة
الـعـربيـة بسـرعة تـفوق كل الـتوقـعات.
وسـيصبح العراق ساحة قتال لكل من

يحمل السالح ضد امريكا.
ـؤلف : لــو لم يـحل اجلـيش  ويــقـول ا
ــا كـــان الــعــديـــد من كــبــار الـــعــراقي 
ضـــبـــاطـه ســـيـــنـــضـــمـــون الى داعش
لـيـزودوا هؤالء اجلـهاديـ بـخبـراتهم
ـمــيـزة. والحــتـوى هـذا الــعـســكـريــة ا
اجلــيـش الــقــوة الحــتــواء الــتــوتــرات
ـكن القول الـطائـفيـة في العـراق. لذا 
إن الــعــالم الــعـربي لــو لم يــتم الــغـزو
. االمـــريـــكـي  كـــان ســـيـــبـــقى هـــادئـــاً
ويـــســتـــطــرد جـــون نـــكــســـون: كــانت
احلـكـومـة االمـريـكـيـة مـتـذبـذبـة بشـكل
مـلـفت في موقـفـها جتـاه صـدام  فلـقد
ســــانـــدته فـي احلـــرب الـــعــــراقـــيـــة –
االيـــرانـــيــــة ووقـــفت ضـــده في حـــرب
اخلـليج وحـرب العـراق بالرغم من ان
صـدام ارتكب عـدداً كبـيراً مـن االخطاء
اجلــسـيـمـة.فــقـد عـمـلـت واشـنـطن بـ
عـــامي 1990 و2003 عـــلى تـــقــويض
وتــدمــيــر نــظــام صــدام دون ان تـفــهم
الـتداعيات احملـتملة. اذ كنـا نفتقر الى
فـهم حـقيـقي للـطريـقة الـتي ينـظر بـها
صـدام الى العـالم او كيف كـان يحاول
دون تــأجــيج الــتــيــارات الــســيــاســيـة
اخلفية في العراق. بل كان النقص في
فـهمنا يعكس خلال خطيرا في سياسة
ـتـحـدة ظـلت تالزمـنـا مـنـذ الـواليــات ا
تــأسـيس بالدنـا. اذ اعـتـادت الـواليـات
ـتـحـدة عـلى تـبـني رد الـفـعل االعـمى ا
عـــلى الـــتـــهـــديـــدات ســـواء كـــانت من
الـشـيوعـية او من زعـيم عربي مـستـبد
ـنـافع الـتـواصل بـدون تـقـيـيم واقـعي 
والسياسة الواقعية. يبدو ان قادتنا
لـيسـوا قادرين على وضع أنـفسهم في
مــــكـــان الـــقـــادة االجــــانب وبـــاالخص

االستبدادي منهم.
ويــضـيف جـون جـونــسـون: ولـفـتـرات
الـــثــــمـــاني عـــلـى االرض في الـــعـــراق
ــاثالً بـات أنــتــبــهتُ الى أن تــطــوراً 

الـرجل ولم تـأخـذ احلـكـومة االمـريـكـية
في اعــتــبــارهــا أبـداً مــا ســيــؤول الـيه
الـــشــرق االوسط بــغـــيــاب صــدام ولم
نـفـهم ذلك اال بـعد سـقـوط نظـامه . لـقد
زاد صدام من إهتمامه باالمن الداخلي

تابعة ما يلهيه. و
وعـن اعـــتــــقـــال صــــدام يـــقــــول جـــون
جـونـسون: كـنتُ محـلال في مـقر وكـالة
االسـتـخبـارات  وكان عـمـلي يتـمثل في
مــســاعــدة ضــبــاط الــوكــالــة ووحـدات
اجلـيش اخلاصة في اسـتهداف االفراد
بــغــيــة الـقــبض عــلــيــهم لــنــتـمــكن من
اســتــجـوابــهم بــهـدف احلــصــول عـلى
مـعلومات استخبارية مفيدة في عملية
الــبـــحث عن صــدام.وفي صــبــاح احــد
االيــام اخــبــرنــا بــعض افــراد الــقـوات
اخلــاصـة بــأن لـديــهم مـعــلـومــات دالـة
جـيدة عن مـكان وجـود بعض احلراس
الـشـخصـي الـذين كـنا قـد اعـتبـرناهم
قـــريــبـــ من صــدام . في 12 كـــانـــون
االول عــــلـــمتُ أن افــــراداً من الـــقـــوات
اخلـاصـة كانت قـد قبـضت عـلى محـمد
ـسلط مـساء امس. كان ابـراهيم عـمر ا
مــحـمـد ابـراهـيم رئـيس حـراس صـدام
إال أنه الـشـخـصـيـ خالل فـتـرة فـراره
ســرعـان مـا إنـهـار وبــسـهـولـة بـعـد أن
حــاول الــتـأكــيـد بــأنه ال يــعـرف مــكـان
صـــدام  غــيــر أن اغـــراء اجلــائــزة 23
مــلــيــون دوالر  قــد تــفــوق عـلـى الـوالء
الـــشـــخـــصـي  فـــقـــاد افـــراد الـــقــوات
اخلـاصة الى مخبأ الدكتاتور  السابق
(تـب الحقاً ان صداماً كان قد استبدل
الـعـديد من حـراسه الـشخـصـي قـبيل
سـقـوط الـنـظام.اذ قـاد مـحـمـد ابـراهيم
ــزرعـة ذاتــهـا الــقــوات اخلـاصــة الى ا
الـتي كان صدام قد إختبأ فيها في عام
1959فـي اعقاب إشتـراكه في احملاولة
الـفـاشـلـة الغتـيـال رئـيس الـوزراء عـبد
الـكر قاسم .وطلب مني التأكد من ان
الـرجل الـذي قـبـضـنا عـلـيه هـوبـالـفعل
. وابــلـغـت بـأن الــقـوات صــدام حــسـ
الــعـسـكــريـة كـانـت تـقـوم بــنـقل صـدام
ــفــتــرض جـــواً في تــلك الــلــيــلــة الى ا
ــطـارحـيث كــان الـضـبـاط يــتـبـادلـون ا
الـتهـاني على أسـر صدام. وبـلغني في
وقـت الحق ان اجلــيش كــان قــد عـرض
صــدامـاً عـلى سـكـرتـيــر الـرئـاسـة عـبـد
حـمود التكريتي وعلى وزير اخلارجية
الـسابق طارق عـزيز فقـاال نعم انه هو.
وبـلـغـنا ان اجلـيش كـان لتـوه قـد حلق
حلية الدكتاتور العراقي. ونادوا علينا
وقــالــوا جـاء دوركم . ومــضــيـنــا عــنـد
مر غـرفة استحمـام كبيرة كان نـهاية ا
. انـفـتح الـبـاب فـجـأة صـدام مــحـتـجـزاً
فــشـهـقـتُ حـ شـاهــدته جـالــسـاً عـلى
كــرسي مـعـدني وهـو يـرتـدي دشـداشـة
وســتـرة زرقــاء مـبــطـنـة  –كــانت لــيـلـة
شـتــويـة بـاردة -  فـقـلت يـا لـلـهـول انه
صـــدام. وكـــنتُ انـــا من تـــكـــلم اوالً من
ـتــرجم : لــدي بـعـض االسـئــلـة خـالل ا

غالف الكتاب



ـتــهــالك في داري لــعـدم وانــا اتـابـع اخـبــار الــعـالم مـن خالل شـاشــة الــتـلــفــاز ا
اهتمـامنا بـاجهزة الـتلـفاز بعـد ثورة الهـواتف الذكيـة وتطبـيقات وسـائل التواصل
ك ومحيـطك الداخلي واخلارجي بل االجتـماعي التي بدأت تـلهيك وتغـنيك عن عا
وصل االمـر ان تــقـضي عـدة سـاعـات امـام مـا حتـتـويه من اخـبـار وصـور وافالم
فديـوية حـتى نسـيت عائـلتـك التي جتـلس بالـقرب مـنك وال اريد ان اطـيل احلديث
ـوضوع وفـجأة ظـهر في نـشرة االخـبار الـعاجـلة نـبأ وفـاة سبـعة مـواطن بهذا ا
ـمـلكـة االردنـيـة الـهـاشمـيـة نـتـيـجة اردنـ في مـستـشـفى الـسـلط احلـكـومي في ا
ذكـور حتى تـوالت العـواجل عن هذا اخلـبر ـستـشـفى ا لنـقص االوكسـج في ا
ـلك احلـزين الشـقـائـنــا في االردن ومـا هي اال سـويـعـات حـتـى سـمـعـنـا بـزيـارة ا
ـلك عـبدالـله ببـزته العـسكـرية وكـأن بالده قد االردني للـمسـتشـفى وظهـر جاللة ا
دخــلـت في حـــرب ضــد احـــد االعــداء وبـــعــدهـــا تــوالـت زيــارات رئـــيس الــوزراء
سـتشفى و وصـول اربعة للـمستـشفى وبدأت اخـبار اقالـة وزير الـصحة ومـدير ا
دعـ العام للتحقيق في هذه احلادثة امـا عن شعب محافظة السلط فلقد من ا
ستشفى ومنددا ومتظاهرا ـشفى كما يسمونها البعض غالقا ابواب ا هب نحو ا
ضـد هـذا االهمـال الغـيـر متـعـمد وانـا متـاكـد من هذا واسـتـوقفـتـني هذه احلـادثة
التـذكر االف من ابـنـاء شـعـبنـا تـوفـاهم الـله في مـستـشـفـيـاتنـا احلـكـومـية نـتـيـجة
االخـطـاء الطـبيـة واالهـمال وعـدم الال مبـاالة وفي مـقدمـتهم الـكـابتـن عـلي هادي
مرض واحمد راضـي جنوم منتخابـاتنا الوطنيـة اال اننا لم نرى استقـالة احد ا
ـدراء بـل وحـتى الـوزراء واالف احلــوادث واخلـروقـات االمــنـيـة الــتي لم تـهـز او ا
ضمـائر اصحاب القـرار واكتفيـنا بتشـكيل اللجـان ومن دون فائدة تذكر و وصل
ستشري في بعض احلال ان يـتعض قداسة البابا من الـفساد ا
ــســتــويـات ان لـم تـكن لــلــجــهـات دوائــر الــدولــة وبـاعــلى ا
احلكـومـية ونـحن كشـعب واعالميـ وقفـة جادة في ردع
ـســتـشــري في كـافــة انـحـاء ــالي ا الـفــسـاد االداري وا
العـراق فـصدقـوني فان االجـيال الـقـادمة لم جتـد شيـئا
لتـاكله وستحـاسبنا اشـد حساب وسنـقف ب يدي الله

سبحانه وتعالى ويوم ال ينفع ال مال وال بنون .

d —UI Ë —U √4

www.azzaman.com

t ôË ‰ö  sDM «Ë w UM  ¡«“√ t O U uK œ nAJ  Êb U

d
—U

I

{ واشـــــنـــــطن- (أ ف ب) - بـــــعــــد
شهـرين على تولـيه مهـامه يكشف
الـــرئـــيس االمـــريـــكي جـــو بـــايـــدن
أسـلـوبه الـدبـلـومـاسي وبـالـتـأكـيد
بــــدون مـــراعــــاة فـي خــــطــــابه في
تعامـله مع كبار منـافسي واشنطن

خالل واليته.
فقد وصف بايدن الرئيس الروسي
ير بوت بأنه "قاتل". ووجه فالد
مــفــاوضـــوه إلى الــوفــد الــصــيــني
اتـهـامــات شـديـدة في مــحـادثـاتـهم
الـثـنـائــيـة األولى الــتي كـشـفت عن
نهج ال مساومة فـيه حيال موسكو

. وبك
وقــــال تـــومـــاس رايت مـن مـــعـــهـــد
بـروكــيـنـغـز في واشـنـطن إن سـلف
بــايــدن دونــالــد تــرامب "كــان لــديه
بــعض الــتــعــاطف الــشــخــصي مع
حـــكــام مــســتــبـــدين أقــويــاء وكــان

معجبا بهم".
ـوقـراطي اخملـضرم لـكن إدارة الد
"قـلــقـة من أن االســتـبــداد مـســتـمـر
ــوقـراطــيـات في وتــعـتــقـد أن الــد
حاجـة إلى العـمل بشـكل أوثق معا

للتصدي لذلك".
توقع اخلبراء أن تتبع إدارة بايدن
الـذي كان لـفتـرة طويـلة عـضوا في
جلـــنـــة الــعـالقــات اخلـــارجـــيــة في
مجلس الـشيوخ ثم نائـبا للرئيس
في الدبـلـومـاسـية نـهـجـا تقـلـيـديا
بدرجـة أكبـر من عهـد سلـفه دونالد
تـرامب الـذي فـضل فن احلـكـم عـبر

تغريدات.
لكن حـتى اآلن وال سـيمـا في األيام
ــاضــيـة أثــار أســلـوب الــقــلــيـلــة ا

بايدن احلاد دهشة البعض.
وردا عــلى ســؤال فـي مــقــابــلــة مع
شـبـكـة "ايه بي سي نـيـوز" عـما إذا
كـان يعـتقـد أن بوتـ "قاتل" وافق
بايدن (78 عاما) على الفكرة بدون
تـردد. وعـنـدمـا سُـئل مـسـاعـدوه ما

األعــمــال الـــعــدوانــيـــة لــروســيــا -
التدخل فـي انتخابـاتنا والـهجمات

اإللكترونية وتسميم مواطنيها".
وأضــاف أن الــرئــيس الــصــيــني ال
ـــــــوقــــــراطي" ــــــلـك "أي حس د
ـــــة مع شي مـــــحــــذرا بــــعــــد مــــكــــا
جـيـنــبـيــنغ من أنه إذا لم "تــتـحـرك"
ــتـحـدة بـشــأن سـيـاسـة الـواليـات ا

الص "فستتغلب علينا".
ويـبـدو اخلطـاب أقـرب إلى اسـلوب
ـــنـــفـــلت لـــكن الـــســـيــاق تـــرامب ا

مختلف إلى حد ما.
وقـــال رايت "كـــان لـــدى تـــرامب في
الــواقع مــشــكــلــة أكــبــر مع حــلــفـاء
تـحـدة. فقـد كـان ترامب الـواليـات ا

الــبـدايـة مع افـتـتـاح احملـادثـات في
أالسـكـا اخلــمـيس.وأمـام كــامـيـرات
ية قال بلينكن وسائل اإلعالم العا
إن تـصــرفـات بـكــ "تـهـدد الــنـظـام
الـقـائم عـلـى الـقواعـد الـذي يـحـافظ
ي" مـا أدى عـلى االســتــقـرار الــعــا
إلى رد قاس من اجلانب الصيني.
وقــال وزيــر اخلـــارجــيــة الــصــيــني
وانغ يـي إنه "ال يـفــتـرض أن تــكـون

هذه طريقة الترحيب بالضيوف".
ووصـف رايت الـــــتــــــصـــــريـــــحـــــات
تبادلـة بأنها "تـتماشى على األقل ا
إلى حـد مـا مع مـا يـحـدث بـالـفـعل".
وأضــاف أن ذلك "نــوع من الــكــشف
لــلــعــالم أن الــعالقــة بــ الــواليـات
ـــتــــحـــدة والــــصـــ مــــحـــكــــومـــة ا

باخلصومة والتنافس".
وقال جيمس كارافـانو من مؤسسة
هـيـريــتـيج إن بـلـيـنــكن كـان "مـحـقـا

تماما" في ردة فعله في اخلارج.
وأضاف أن إدارة بايدن ليس لديها
مــا تــخـــســره عـــبــر اتــخـــاذ مــوقف
مـتشـدد. وقال لـوكـالة فـرانس برس
إن "الــتـــعـــامـل بــحـــزم مـع روســـيــا
والــصــ أمــر يـــؤمن به احلــزبــان.
اجلــــمــــيع يــــريــــدون أن يــــكــــونـــوا
". وأشـار كـارافـانـو أيـضـا صــارمـ
إلى أن تــكــتــيــكــات بــايــدن تــعــكس
بـــعـض الـــتـــجــانـس مع تـــلك الـــتي
تـتـبعـهـا إدارة ترامب الـتي اتـخذت
ـواجهـة روسـيـا والـص خـطـوات 
حـــــتى عـــــنـــــدمـــــا كـــــان الـــــرئـــــيس
اجلـمـهوري يـروج لـعالقـاته الـودية
مع بــــوتــــ وشي.لــــكــــنه تــــابع أن
"اخلــطــاب ال قـــيــمــة له" في نــهــايــة
ــــطــــاف. واشــــار إلى أن "تــــرامب ا
حـاول الـتــحـدث إلى بـوتــ بـلـطف
شـــديــد وتـــصـــرف بـــوتـــ كـــعــادة
" موضـحـا أن "بـايدن يـظـهر بـوتـ
أنه يتعامل بصـرامة مع بوت لكن

." بوت سيتصرف كعادة بوت

يغضب باستمرار من احللفاء أكثر
من غـضـبه من مـنافـسـيه". وتـندرج
الـتـصـريحـات الـقـاسيـة لـبـايدن في
إطار رغـبته في مكـافحة االسـتبداد
والـدفـاع عن قـيـم ومـفاهـيـم أمـيـركا

حول حقوق اإلنسان.
حـتى أن الــرئــيس األمـيــركي يــريـد
ـوقـراطـيات" في تـنـظـيم "قـمـة لـلـد

موعد لم يحدد بعد.
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قد يكون األمر األكثر إثارة للدهشة
هــو أن وزيــر اخلــارجــيــة أنــتــوني
بـليـنـكن الدبـلـوماسي احملـنك الذي
لـم يـعـرف عـنه أنه مــتـهـور إطالقـا
انـتــقــد نــظــراءه الــصـيــنــيــ مــنـذ

إذا كان قـد ذهب بعـيدا جـدا أكدوا
أنه لم يندم على موقفه.

ـــرة األولى الـــتي وهـــذه لـــيـــسـت ا
يـظـهـر فيـهـا بـايدن بـعض الـتـعالي
حـيـال بــوتـ أو الـزعـيـم الـصـيـني

شي جينبينغ.
فـفي بـداية شـبـاط/فبـرايـر حذر من
"اسـتـفحـال السـلـطويـة" في الـص

وروسيا.
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وحـــول بــــوتــــ قــــال بـــايــــدن إنه
أوضح لـنـظـيـره الـروسـي "بـطـريـقة
مخـتلـفة تـماما عن سـلفي أنه ولى
الـزمن الـذي كــانت فـيــهـا الـواليـات
ـتحـدة تـغض النـظـر في مواجـهة ا
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عــنــاصــرهــا اإلرهــابــيــة". وحتـدث
ـــني لـــوكــالــة مـــصــدر حـــكــومي 
مقاتال فرانس بـرس عن "مـقتل  70
عـلى األقل بـيـنـهم  22 جـنـديـا من
القوات احلكومية وجرح العشرات
من الـطرفـ في مواجـهات جـديدة

اضية". خالل الساعات 48 ا
ـــتــمــردين ــســؤول أن ا وأوضح ا
"شـنوا هـجـومـا عـنـيـفـا مـصـحـوبا
بـالــدبـابـات والــعـربـات في جــبـهـة
الـــــكـــــســـــارة  الـــــتـــــــــــــصـــــدي
ـساندة طيران للهــــــجوم القوي 

التحالف".
W u  …—U

من جانبهم حتدث احلوثيون عبر
ـسـيرة الـتـابـعـة لهم عن 38 قـنـاة ا
غـارة جــويـة شـنــهـا الـتــحـالف في

عدة مواقع في محافظة مأرب.
ــتــمـردون ومن الــنــادر أن يــعــلن ا

احلوثيون عن خسائرهم.

{ الــــــــــريــــــــــاض- (أ ف ب) - شن
الـتـحــالف بـقـيـادة الــسـعـوديـة في
الـيــمن غــارات جـويــة لــدعم قـوات
احلــكــومـة الــيــمـنــيــة الــتي صـدت
هجوما للمـتمردين احلوثي غرب
مـــحــافــظــة مــأرب شـــمــال الــيــمن

بحسب وكالة األنباء السعودية.
ونـشـرت الـوكـالـة تـسـجـيل فـيـديـو
قـالت إنه يـظـهــر "إحـبـاط مـحـاولـة
يـليـشيا احلـوثيـة التقـدم باجتاه ا
مأرب في الكسارة و الـتصدي لها
مـن قـبل اجلـيش الـوطــني الـيـمـني
والــقــبـــائل بــدعم مـن حتــالف دعم
الـــشــــرعـــيـــة فـي الـــيـــمـن وقـــواته

اجلوية".
وذكــرت الـوكــالــة أنه " الــقــضـاء
ــيـلــيـشــيـا احلــوثـيـة عــلى أرتـال ا
وتــدمــيــر مــعــداتــهــا الــعــســكــريـة
واصطياد بعض الدبابات وإحلاق
خــــســـائـــر كــــبـــيـــرة فـي صـــفـــوف

وتـــقــود الـــســعـــوديــة مـــنــذ 2015
حتـالفـا عـسـكـريـا دعمـا لـلـحـكـومة
ـعتـرف بـها دولـيـاً التي تـخوض ا
نـزاعـاً دامـيـا ضـدّ احلـوثـيـ مـنـذ
سيـطرتـهم على الـعاصـمة صـنعاء

ومناطق أخرى في 2014.
وتعرضت مصفـاة الرياض لتكرير
الـنـفط اجلـمـعـة لـهـجـوم بـطـائرات
مـســيـرة أدى إلى انــدالع الـنــيـران
تـمـردون احلوثـيون فـيهـا تـبنـاه ا
الذين حقـقوا تقـدما باجتـاه مدينة
مــأرب فـي الــيــمن.والـــهــجــوم هــو
الــثـاني الــذي يـســتـهــدف مـنــشـأة
طــاقـة ســعـوديــة هـذا الــشـهــر مـا
ثل تـصعـيدا خـطيـرا في احلرب
ـســتـمــرة مــنـذ ست ســنـوات في ا
الـــــيـــــمـن بــــ حتـــــالـف تـــــقــــوده
الـســعـوديــة دعـمـــــــــا لــلـحــكـومـة
تـمردين ـعـــــتـرف بـها دولـيـا وا ا
دعومــــــ من إيران. احلوثي ا

الناصرية
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{ رانـــــغـــــون- (أ ف ب) - خـــــرج
مـــتـــظـــاهــرون إلـى الــشـــوارع في
أنــــحــــاء بــــورمــــا مــــجــــددا امس
مـتــحـدين اجملـمــوعـة الـعــسـكـريـة
الـتي تــسـعى بــشـكل مــتـزايـد إلى
سـحق االنتـفاضـة بـحمـلة تـرهيب
فـيمـا نددت انـدونيـسيـا ومالـيزيا
باسـتخدام الـسلـطات للـعنف ضد

. احملتج
وتـــــشـــــهـــــد الـــــبالد مـــــوجـــــة من
االضـطـرابـات مـنـذ أطـاح اجلـيش
حـكــومـة أونغ سـان سـو تـشي من
الـــســـلـــطـــة فـي انـــقالب األول من
شـباط/فـبـراير مـا أدى إلى اندالع
انتفاضة عـلى مستوى البالد دعا
ــتــظــاهــرون إلى إعـادة خاللــهـا ا

وقراطية. الد
وقـــتل حـــتى اآلن أكـــثـــر من 230
ناهضة شخصا في التـظاهرات ا
لالنـقالب وفـقـا جملـموعـة مـراقـبة
مـحــلـيـة فـيــمـا اسـتــخـدمت قـوات
ـــســـيل لـــلـــدمـــوع األمن الـــغـــاز ا
ــطـاطي والــذخـيـرة والــرصـاص ا

تظاهرين. احلية ضد ا
لكن ذلك لـم يؤد إلى وقف احلـركة
االحـــتــــجـــاجـــيــــة وإن كـــان عـــدد

شارك فيها تراجع. ا
ونــشــرت وســائـل إعالم مــحــلــيــة
ـتظـاهرين يضـعون أقـنعة صورا 
واقـيــة من الـغــاز يـتــجـمــعـون في
والية شـان الشمـالية. وفي مـدينة
داوي الـسـاحـلـيـة اجلـنـوبـية رفع
سائـقو الـسيـارات ملـصقـات لسو
تشي والفـتات كـتب علـيهـا "أنهوا

الديكتاتورية".
ـتظـاهـرون في واليـة شان ورفع ا
دروعا مـحليـة الصـنع كتب علـيها

دني العزل". "حماية ا
وقالت جمـعية مـساعدة الـسجناء
السـياسـي في الـبالد إن حمالت
الـقـمع الــتي تـشـنــهـا قـوات األمن
ـنـاطق الـسـكـنـية في الـشـوارع وا
مــسـتــمــرة في كل أنــحـاء بــورمـا.
وأضافـت أن "اإلصابـات وحوادث
ـبـررة تـتـزايـد إطالق الـنـار غـيـر ا

يومـا بعد يـوم". في مدينـة موغوك
في وسـط الـــبـالد أفـــادت وكــــالـــة
ــار نـاو" أن حـراس األنــبـاء "مــيـا
حي صــغــيــر قــتــلــوا بــالــرصـاص

خالل الليل.
سعف لوكالة فرانس وأكد أحد ا
برس أن "أحـدهم توفي عـلى الفور
ـاضيـة بيـنمـا حالـة إثن الـليـلة ا
آخــــرين حــــرجــــة وقـــــد نــــقال إلى
ـسـتـشـفى" رافـضـا إعـطـاء مـزيد ا

من التفاصيل.
وأصـبـحت رانغـون نـقـطة سـاخـنة
لالضطـرابـات حيث تـواصل قوات
ـسـلــحـة إبـعــاد احملـتـجـ األمن ا
الـــذين يــرتــدون مـــعــدات حــمــايــة

محلية الصنع.
ـــقـــاومـــة مـــا زالت لـــكن حـــركـــة ا

مستمرة.
ـعروف إي ثينزار وكتب الناشط ا
ماونغ في تـغريـدة على تـويتر "من
قـال إن عـليـنا أن نـسـتسـلم بـسبب
عدم التكافـؤ في األسلحة?" مؤكدا

"ولدنا من أجل النصر".
وقــــال تــــوم أنــــدروز مــــقـــرر األ
ـتحـدة اخلـاص حلقـوق اإلنـسان ا
في بورما إن اجملـموعة العـسكرية
ــكـنـهـا هـزم شـعب "مـتـحـد في ال 

معارضة سلمية" ضد حكامه.
WHOM  UL

وكـــتب عـــلى تـــويــتـــر الـــســبت أن
اجملـمـوعــة الـعـسـكـريــة "الـيـائـسـة
تشن هجمات عنيفة من أجل إثارة
رد فـــعل عــنــيف حملـــاولــة تــبــريــر
ـــزيـــد من الـــعــنـف". وأضــاف "ال ا
فائـدة من ذلك. يجب أن يـستـجيب
الــعــالم عــبــر قــطع وصــولــهم إلى

األموال واألسلحة. اآلن".
وتواصلت احتجـاجات متفرقة في
ـة لـلبالد ارجـاء الـعـاصـمـة الـقـد
مــردديـن هــتــافــات داعــيــة جــنــود
اجلـــيش "لـالســـتـــسالم اذا كـــنـــتم
تـرغبـون في عدم تـمـضيـة حيـاتكم

في السجن".
نــدّد جــيــران بــورمـا اإلقــلــيــمــيـ
تصاعـد للعنف مع باالستـخدام ا

دعـوة رئـيس انـدونـيــسـيـا جـوكـو
ويــدودو إلى اجـتــمـاع عــلى أعـلى
ـناقـشة األزمـة". وقال إنّ مسـتوى"
"انــدونـــيـــســـيـــا تـــدعـــو إلى وقف
اســـتـــخـــدام الـــعـــنف في بـــورمـــا
لــــتـــــجــــنـب ســــقـــــوط مــــزيـــــد من

الضحايا".
ـــالـــيــزي وأكّـــد رئـــيس الـــوزراء ا
مـحـي الـدين يـاسـ ضـرورة عـقـد
قـمـة "طــارئـة" لـبــلـدان رابـطـة دول

جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقـال في بـيـان "أشـعـر بـالـفزع من
ميت ستمر للعنف ا االستخدام ا
دني الـعزل (...) استخدام ضد ا
الذخيـرة احلية ضد االحـتجاجات
السـلمـية أمـر غيـر مقـبول". وتابع
ـؤسف يجب أن أنّ "هذا الـوضع ا

بي سي مـخـاوفـهـا بـشـأن اخـتـفاء
صـحـافـيـهـا الـبـورمي أونـغ ثورا".
وأضــافت "نـكـرر دعـوة الـسـلـطـات
لـلـمـساعـدة في تـأكـيـد مـكانه وانه

بأمان".
ـا" احملـلـية وأعـلـنت شـبـكـة "مـيـز
أيــضــاً أن أحــد مــراســلــيــهــا ثــان

هتايك أونغ "أوقف".
ـتـحـدة ونـدد األمـ الـعـام لأل ا
أنـطـونيـو غـوتـيريش الـسـبت مرة
ــــتــــظـــاهــــرين و أخــــرى بـــقــــتل ا
"االعـتـقاالت الـتعـسـفيـة في بـورما
" ووصفها ا في ذلك الصحافي

بأنها "غير مقبولة".
وكـــتب عــلى تـــويــتـــر أنّ "الــعــنف
ستمر من قبل اجليش الوحشي ا

في بورما يجب أن يتوقف".

ـــواطــنــ في حـــجب شــبه تــرك ا
كامل للمعلومات.

كمـا فرض حجـبا لـشبكـة اإلنترنت
لـــيال ألكـــثــر مـن شــهــــر. وطــاردت
قوات األمن الصحـافي في البالد
مــــداهــــمــــة صــــاالت حتــــــــــريــــر
واعتقلت أكثـر من ثالث صحافيا
مــنــذ االنــقـالب حــسب مــا أفــادت
جـــمــعــيـــة مــســـاعــدة الــســـجــنــاء

. السياسي
واجلـمعـة أوقف صـحـافي بورمي
يعمل حلساب الـفرع احمللي لهيئة
اإلذاعـة الـبريـطانـيـة في الـعاصـمة
نايبيداو بعـد ان اقتاده مجهولون

بحسب بي بي سي.
وكـتبت الـسفـارة البـريطـانيـة على
تـويـتـر اجلـمـعـة أنّـهـا "تـشـارك بي
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يتوقف على الفور".

ولم تـفـلح الـتـنـديـدات الـدولـية من
تحدة وبريطانيا القوة الواليات ا
ستعـمرة السابقـة لبورما وكذلك ا
ـــتـــحــــدة في وقف وتـــيـــرة األ ا

العنف.
وأفـاد دبــلـومــاسـيــون في االحتـاد
األوروبـي أنّ وزراء خـــــــارجــــــيــــــة
ـوافقـة على فرض التـكتل بـصدد ا
عــقــوبــات بـحق 11 من مــسـؤولي

اجملموعة العسكرية في بورما.
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منذ سيطر اجليش على احلكم في
شـبـاط/فـبرايـر أغـرقت اجملـمـوعة
الــعـســكــريـة بــورمــا في مــزيـد من
الـعـزلـة وقـيّــد اسـتـخـدام بـيـانـات
الهاتف احملمـول هذا األسبوع ما

ساندة طيران التحالف نية تصد هجموماً للحوثي  Âu∫ قوات 

تحدة جو بايدن رئيس الواليات ا
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ـؤكـد ان زمــانـنـا يـخـتـلف عن زمـانــكم ..الشك في ذلك ...عـبـارة اعـتـدنـا أن من ا
نقولـها البناءنا عـندما نحـدثهم  عن قيَم األمس وماتربـينا عليه من عـادات وتقاليد
تقدمة واليكن امامنا وأخالق توارثـناها عن آباءنا وأجدادنا فيواجهونا بالعبارة ا

اال ان نذعن معترف ومؤكدين ان زماننا يختلف فعالً عن زمانهم .
كن فيه ان تنطبق فيه دعونـا نتأمل ونراجع مقولة االختالف هذه والى اي مدى 

على واقع احلياة .
دعونا نـتأمـل منـظومة الـقيـم االجتـماعيـة وما أصـابهـا من  تصـدع بسـبب ظروف
الـقت بـكالكـلـهـا عـلى واقع احلـياة ...دعـونـا نـتـسـاءل عن سـبب الـتراجع فـي تلك
شهد جند ان التغـير اصاب سلوكية اإلنسان عن النظر ونتـأمل ا القيم .عـندما 
وتصرفـاته وطبيعة تـعامله مع محيـطه حسب مؤثرات الـظروف والتقلـبات اخملتلفة
ـا انـعـكس عـلى الـقـيم االجـتـمـاعـيـة ...فـقـد ادت تـلك الـظـروف الى ان يـتـجـاوز
اإلنسان تـلك القيم لتـحقيق الكـثير من اغراض احليـاة تنازالً عمـا درج عليه ابناء
اجملتـمع في فترات مـتقدمـة...فأصبح جيـل األمس يختلف عـن جيل اليوم  مع ان
عـايير والـقيم ذات القـيم وماالتـغير احلـاصل اال في سلوكـية ابناء عايـير ذات ا ا

ؤثرة في كل فترة. اجلتمع تبعاً للظروف ا
ولكي نـعيد لتلك القيم االجتـماعية أثرها اإليجـابي في واقع حياتنا البد ان يعرف
شبابـنا ان هناك عادات وتقـاليد تمثل هـويتنا االجتمـاعية األصيلة وبـقدر التزامنا
بـهـذه الهـويـة  يـكـون االحتـرام سـائـداً بـ ابنـاء اجملـتـمع والـعالقـات االجتـمـاعـية

مصانة واحلقوق محترمة .
ـعهودة واثره في تنمية وتطـوير قابلية ابناء اجملتمع البد ان نعـيد للكتاب مكانته ا
على فـهم وادراك  ماموجود من ارث حـضاري وماوصل إليه الـعالم من تقدم في

شتى مجاالت احلياة.
يز ب ماهو دخيل البد ان يفـهم شبابنا بيئتنا االجـتماعية وخصوصيتهـا فهماً 
عليـها وغريب عنـها وب مـاهو مالئم لطبـيعتـنا واخالقنا وسـلوكيـتنا التي تـميزنا

ألوف عن غيرنا ...والتطور ليس في اخلروج عن ا
بل في فــهم مـايـدور حـولــنـا وفق رؤيـة تــسـتـوعب الــتـغـيـرات
احلاصـلـة بـذهـنيـة حتـافظ في ذات الـوقت عـلى مـامـوجود

لدينا من ثوابت .
نعم .. زمـاننا يختلف فـعجلة احلياة تـتقدم ولكن الثوابت

باقية .
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بعـد حتديـد موعـد االنتـخابات الـتشـريعـية في تـشرين األول من الـعام احلالي
عمـدت بعض اجلهات الـسياسيـة خملاطبة جمـهورها بطـريقة غيـر مباشرة حول

ما يجب عليهم القيام به في حملة إنتخابية مبكرة..
الحظ بغض الـنظر عن إمـكانيـة إجراء االنتـخابات في مـوعدها أو تـأجيلـها فا
ـنـافـســة وكل حـسب آلـيـاته ان مـعـظـم الـكـتل الـسـيــاسـيـة أعـدت الـعـدة لــتـلك ا
عـتـمدة وقواعـده اجلـماهـيـريـة وطريـقـة تسـويق "مـشـروعه اإلنتـخـابي" وطـرقه ا

إلقناع الناخب من خارج تنظيماته احلزبية.
ـسـمــيـات ال هم لـهـا سـوى خـوض االنـتـخـابـات عـلـى مـا يـبـدو أن كـثـيـرا من ا
عـادلة الـسيـاسيـة واإلمسـاك بعرى والظـفر بـنتـائج تمـكنـها من البـقاء ضـمن ا
ـكر الـسـيـاسي بـغـيـة الـوصول إلى سـدة احلـكم  دون األخـذ بـعـ االعـتـبار ا
تـغـيرات الـتي طـرأت على الـسـاحة الـدولـية واإلقـلـيمـيـة وموقف الـعـراق منـها ا
نطقة وتعقيد العالقات الدولية وعدم وموقـعه ضمن حلبة الصراع الدائر في ا

اإلهتمام لتأسيس شبكة مصالح تصب في صالح األمن القومي لكل طرف.
كثـير من الكتل الـسياسيـة بدأت دعايـتها اإلنتـخابية مـبكرا عن طريق مـخاطبة
الـرأي الـعـام تـارة والهـمـس في أذن اجلـمـهور تـارة أخـرى من قـبـيل تـصـريح
الـبعض ان الـشعـور السـائد لـدى منـاصريه وأتـباعه _انـهم ال يقـبلـون بأقل من
كاسب رئـاسة الوزراء _نصـيبا من الـكعكـة التي ستـطرح على طـاولة تقـسيم ا
نـافع فـيمـا يـعتـمد غـيـرهم على إسـتـثمـار دمـاء الشـهـداء وإتخـاذهـا وسيـلة وا
نجز األمنى الذي كانت تلك الدماء إلجتـذاب الناخب بضرورة احلفاظ عـلى ا

ثمنا لتحقيقه  وان اخلطر الزال يهدد العراق ومقدساته!
الـهــالــة الـتي حــاول الـبــعض تــصـويــرهـا عن احلــراك الــشـعــبي او مـا يــعـرف
" يبـدو انها زوبـعة في فـنجان بـلحـاظ عدم إتفـاق السـاحات على "بالـتشـرينيـ
موقـف موحد يصار من خالله لتقد فريق قادر على حتقيق أمنيات ومطالب
تـظـاهرين وبـنـفس الوقت لـديه اخلـبرة الـكـافيـة لـتجـاوز األخطـاء الـتي وقعت ا
تعاقبة وجتاوز مرحلة اإلخفاق في تقد اخلدمات ومحاربة فيها احلكومات ا

الفساد وتوفير األمن.
الــذي حــصل فـي واقع الــســاحـــات عــكس مــا أشـــيــر الــيه تـــمــامــا اذ كــانت
االنقـسامات حـاضرة وتعـدد األقطاب ومـحاولة الـهيمـنة على احلـراك الشعبي
ـرجعية ومصـادرة قراره وإختـزاله بعنـاوين محددة دون االكـتراث لتوجـيهات ا

الدينية وعدم إستثمار دعمها للحراك السلمي الذي شهده البلد.
ـتـدا عـلى مـسـاحـة مـعـيـنـة من ـعـطـيــات  أصـبـحت واقـعـا شـاخـصـا و تـلك ا
تـصدية اجلغـرافيـة ومؤثـرا فيـها وسط غـياب الـوعي السـياسي لـدى الطـبقـة ا
واطن العادي وعـليه البد أن تكون لغة ومحـاولة تغييبه ومصـادرته من ذهنية ا
ـسـتـقـبل الـقـريب وضـرورة تبـني االسـتـشـراف حـاضـرة لـتـشـخـيص خـطـورة ا

ا يراد له. كن ان يكون بديال إلنقاذ البلد  وقف الذي  ا
قــــــــــبـلة أغلب الـفـعالـيـات التـي حملت عن حراكـهـا واستـعـدادها لـلـمرحـلـة ا
كونات كون الواحد األمر الذي يـحفز بقية ا تتـحدث بلغة ال تتجاوز مـساحة ا
ـذهــبي والـقــومي وهـذا االمـر ســيـنـسف كل ــسـمى ا عــلى الـتـمــتـرس خـلف ا
اجلهـود التي بذلت لالنصهار بـبوتقة الوطن ويعـيد الوضع للمربع األول فالبد
قبل والتعامل مع احلال بالواقعية أن تكـون هنالك قراءة موضوعية للمشهد ا
ـتصدي االنـفتـاح على الشـريك اآلخر سـواء كان مذهـبيا او التـي حتتم على ا
قومـيا شريطة االنسجـام بالرؤية مع من ينادي بضـرورة التحرك على مساحة
الـوطن األوسع وبهذا نكـون قد وصلنـا الى مشارف قارب الـنجاة الذي يروق
ن يـتـبـنى تـلك الـفـكـرة ان يـسمـيـهـا مـشـروع الـكــــــــتـلـة الـعـابـرة والـتي يرى
دعـاتــهـا أنــهـا تــمـثل حال وســطـا بــ مـنــهـجــ أحـدهــمـا مـؤثــر بـقــوة الـدعم
ـصــاحله وآخـر مــخـتــبيء خـلف عــنـوانه اإلقــلــــــــــيــمي الـذي يــرى األولـويــة 
ـنـافس اال خـصـمـا لـدودا ال بد من الـطـائفي والـقـومي وال يـرى في الـشـريك ا

حتجيمه.
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ينتشر على السوشال ميديا في بلدنا الهند خبر مؤسف للغاية عن القرآن الكر إذ
ة من الـقرآن الكر التـمس وسيم رضوي من احملـكمة العـليا حملو 26 اآليات الـكر

لـقد أدعى حـسب زعـمه أن هذه اآليـات ال بـد  من إلـغائـهـا من القـرآن الـكر  بـحـجة
ـسلمـ على اجلـهاد والقـتال ضد اآليـخرين.  وقد أعـرب وسيم رضوي أنها حتث  ا
سلمـ من قبله رئيس هيـئة الوقف الـسابق ألهل التـشيع عن رأيه ضد اإلسـالم وا
ـسجـد الـبـابري ـتـطـرف فـي قضـيـة ا ـصاحلـة مع الـهـنـدوس ا وهـو أول من أيـد ا
وأخرج السـينما حتت عنوان "مسقط رأس رامـا" ثم أراد اخراج الفيلم على حياة أم

ؤمن عائشة رضي الله عنها ولكن لم تطلع الشمس على هذا الفيلم.  ا
عروف أن وسـيم رضوي تأثر بأفكار مـنظمة الهنـدوسية الفاشية (RSS) التي ومن ا
 تـأسيسها في عام 1925م بهدف حتـويل الهند إلى دولة هندوسـية بصورة مطلقة

ال مكان فيها للذين ال يؤمنون بالوثنية وال يتبعون الثقافة الهندوسية في حياتهم.
ـعجز اخلالـد لم ينزلـه الله سبحـانه وتعالى ومن جانب آخر أن الـقرآن هو الـكتاب ا
ـكان مـحـدد بل أنـزله الله عـلى نـبـينـا مـحمـد صـلى الـله علـيه وسـلم لـزمان خـاص و
تـعـالى لكل عـصـر ومصـر لـكافـة الـبشـريـة. القـرآن الـكر هـو لـسان رسـالـة سمـاوية
خالدة خاتمـة بكل ما سبقتها من الرساالت تتفاضل عـليها بشموليتها وتوجهها إلى
جــمـيـع الـبــشــر ولـكـل األ إلى يــوم الـديـن. وقـد تــعــرض الــقـرآن الــكــر حملـاوالت
ؤمـرات لم ينـجحوا ولـكن أصحـاب ا التـحريف والـترجـمة اخلـاطئـة والطـباعة احملـرفة
ـشـيـئـة اللـه تـعـالى وال يـزال يـتـعرض في مـحـاالتـهم وبـقي الـقـرآن كـمـا هـو الـيـوم 
حملـاولــة الـتـقـلــيـده والـتـشـويـه فـلم يـزحـزح عن مــكـانـته شـيــئـا بل إن كل ذلك أكـدت

معجزته الباقية عبر الزمان.
ولـيس غـريـبـا في الـتـاريخ أن هـنـاك الكـثـيـر من احملـاوالت في تـغـيـيـر الـقـرآن الـقر
وحتـريفه وتـنـقيـصه لكن ذهـبت كل احملـاوالت مع أدراج الريـاح ألن سبـحانه وتـعالى
لقد خلـد كالمه أن يكون إلى يوم الـساعة. لقـد حفظه الله تـعالى بقوله: إنَّـا نحن نزلنا
ـة عـلى وعـد من الـله الذي الذكـر وإنـا له حلـافـظـونِ (حـجر: 9) تـدل هـذه اآليـة الـكر

أنزله بأن يحفظه وسيبقي نور القرآن ينتشر في اآلفاق ولو كره الكافرون.  
لقـد حـاول وسيم رضـوي بتـحـريف القـرآن الـكر وتـنـقيـصه وقـدم طلـبـا في احملكـمة
ـة من الـقرآن الـكر كـما الـعلـيا الـتمـاسا مـن احملكـمة الـعلـيا حملو 26 اآليات الـكر
ـواطـنــ ويـهـدف به كـعـادته يـزعم أن هـذه اآليــات تـهـديـدا لألمن الــوطـني وسالمـة ا
عادية للمسلـم واحلصول على مناصـبها العليا من خالل جروح إرضاء احلكومـة ا

شاعرهم وعواطفهم الدينية.   سلم واللعب  قلوب ا
ـصـاحلة الـسـياسـية و إن أثـار وسيم رضـوي اجلـدل الذي من خـالله يريـد حتـقيق ا

ـسـلمـ يـعـرفـون جـيـدا بـأن اإليالم دبن سالم وال يـؤيد أعـداء ا
ـسـلـم أن الـعـنف في أي حـال من األحـوال فـيجب عـلى ا
يـختـاوا نهـجا مـبنـياعـلى حـكمـة وصبـر وإن هذه الـقضـية
قضـية ال تطـلب تظـاهرا وال تـطلب تـهيج الـرأي العام وال
تـطـلـب ثورة وال عـنـفـا بـل إن الـعـنف يـضـرهـا ويـهـيـجـها.
واإلسالم ال يعـرف محاكم التفتيش وال يعرف االضطهاد
إن هـذه قـضــيـة تـطــلب حـكــمـة وصـبــرا واحـتـمــاال وتـطـلب

. دراسة للقرآن الكر
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ـسـتقـبل" هذا كان نـصف عـقله يـعيش في ا
مـا قــاله الـروائي الـروسي مـكـسـيم غـوركي
ير عن زعيم ثـورة اكتوبر االشتراكية فالد
إليـتش ليـن وهـو ينـطبق إلى حـدود غير
قليلة على مفكرنا خير الدين حسيب فعلى
الـرغم مـن إجنـازه مــشـاريع بــاذخـة فــكـريـة
ـيــة لـيس من الــسـهـولـة وثـقـافـيــة وأكـاد
كـان أن يسجّل أحدهـا في رصيد شخص
واحد فـما بالك ح جتتمع فيه إلّا أنّ ذلك
كان نـصف ما يفكّـر به حسيب بل ويخطّط
له حـتى أيـامه األخـيـرة فـقـد كـانت أحالمه
تكـبـر وتـتّـسع مع مـرور األيـام وحـسب بن
عربي "كـلّما اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة"
وكلّـما كان منجزه الفعـلي يتحقق ويتعمّق
كــان يــنــفــتح عــلـى مــشــاريع عــمل جــديــدة
دى جامعاً على وخطط مـستقبلية بعيدة ا
ــــمـــارســـة نــــحـــو دقــــيق بــــ الـــفــــكـــر وا
(البـراكسـيس) في سقف بـال حدود ينـطلق
شـروع النهضوي الـعربي" بعناوينه من "ا
السـتـة األسـاسيـة والـذي رعـاه حـتى صار
عـوده صــلــبــاً وظلّ عــلى مــدى عـقــدين من
الـزمــان يُــسـقــيه من مــاء روحه في نــقـاش
مفـتوح تطويراً وتعـديالً وحتسيناً وإضافةً
وحذفـاً وتصويباً بالتعاون مع نخبة المعة
ــثـقــفــ الـعــرب وكـوكــبـة ــفـكــرين وا من ا
ـــعـــنـــيــــ بـــالـــدراســـات مـــتــــمـــيّـــزة مـن ا
ـسـتــقـبـلــيـة وهي مـيـزة اإلسـتــراتـيـجــيـة ا
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اجـتــمـعت في شـخص خـيــر الـدين حـسـيب
الــثــقــافـة االقــتــصــاديــة الـراقــيــة من خالل
دراسـاتـه واخــتــصـاصــاتـه وال سـيّــمــا في
ـالـيـة العـامـة" مـنـذ أن تخـرّج من جـامـعة "ا
ـة أساسها كامـبريدج وثقـافة سيـاسية حا
ان "العـروبة الـثقافـية" الـتي تقـوم على اإل
بنـهضة األمّة العربـية ووحدتها وفي القلب
من ذلك حتـريــر فـلـســطـ خـصــوصـاً وقـد
تــعـــزّزت تـــلك الـــروافــد في حلـــظـــة تــوّهج
وازدهـــار حلــركـــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــني في
اخلـمـسـيــنـات فـضالً عن تــأثـره بـالـرئـيس
جــمـال عــبــد الــنــاصـر الــذي جــمــعـتـه مـعه
صـداقـة حـمـيـمـة في الـسـتـيـنـات من الـقـرن
ـــاضي ويُـــضــاف إلى هـــذا الــهـــارمــوني ا
ـــيـــة وبُـــعــد نـــظـــر ورؤيــة صـــرامـــةً أكــاد
لـلـمـستـقـبل فـضالً عن شـخـصـيـة كـارزمـية
إداريـة وعـملـيـة من الـطـراز األول وذلك في
إطــار تـوجّه اكــتـمــلت جــوانـبــهـا بــالـتـدرّج

راجعة. والتطوّر والنقد والنقد الذاتي وا
كن ـا هو  ومن ذلك حـاول قراءة الواقع 
ــكـن وفي بــعض األحـــيــان طــلب وغـــيــر 
ثل مكن وفقاً ا ستحيل ليقـبل با حسـيب ا
ــفــكّـر الــفـرنــسي الــذي غــالــبــاً مـا يــردّده ا
ـاركــسي الـســلـوفـيــني سالفــوي جـيـجك ا
فكـان يسـير دائـماً عـكس اجتاه الـريح وقد
كـرّس لـقضـيـة الـوحدة الـعـربيـة جلّ حـياته
ووصفـها بـالقـضيـة األكـثر نُـبالً من قضـايا

قراطية. االشتراكية دون الد
ـنــطـلق وبـعـد مـرارات وخـيـبـات ومن هـذا ا
ووحـدات نـاقـصـة ومـبـتـورة ومـشـوّهـة فـكّر
حسـيب أنّ الطريق الـقو لتحـقيق الوحدة
ـرّ عـبـر الــعـلم والـعـمل الـعـربـيــة ال بـدّ أن 
ي بـــتــحــضــيــر دراســات وأبــحــاث األكــاد
وقــراءة لــلـتــجــارب الــوحــدويــة الــكــونــيـة
والــتــدقــيق في أســبــاب الــفــشل والــتـراجع
والـــنــــكـــوص فـــاجتـه لـــتــــأســـيـس مـــركـــز
مــتـــخــصص يُـــعــنى بــاألســـاس بــدراســات
وأدار هـذا الـوحـدة الـعـربـيـة ومــسـتـقـبـلـهـا
ـركـز بـعـد أن انـفكّ مع عـمـله مـع اإلسـكوا ا
وقــبـل ذلك الــتـــدريس في جــامـــعــة بــغــداد
كـانـة وهيـبة لـيـتفـرّغ للـمـركز الـذي حـظيَ 
كبـيرت عبر اسم الدكـتور حسيب والرعيل

األول الذي عمل معه.
ؤتمـرات للغرض وعقـد عشرات الـندوات وا
ذاتـه ونــــظم الــــعــــديـــــد من ورش الــــعــــمل
واحللـقات الـنقـاشيـة واجللـسات احلـوارية
ــسـتـوى لــرفـد مــشـروعه الــتـنـويــري عـلى ا
الــعـربي وفي دراسـة ذلك عــلى مـسـتـوى كل
شتـركات اإلنسـانية بلـد عربي ناهـيك عن ا
ـشـتــركـة فـضالً عن ـصـائــر ا اجلـامـعــة وا

االختالفات الواردة واحملتملة.
إصرار

ركز على لم تتوقّف اجمللة أو تُغلق أبواب ا
الـرغم من احلـرب األهـلــيـة الـلـبـنـانـيـة الـتي
دامت 15 عـــــامـــــاً (1975-1989)  وحـــــتى
خـالل "االجــتـــيــاح اإلســـرائــيــلـي" لــلـــبــنــان
ومحـاولة احـتالل الـعاصـمة بـيروت  الـعام
ـركـز في عـمـله واجملـلة في 1982 استـمـرّ ا
الــصـــدور في مــطــلع كـل شــهــر بــالــرغم من
الظـروف التي مرّت بها البالد ولم يكن ذلك
ســـوى جـــزء من صالبـــة حـــســـيب وجـــلــده
وصـبـره وتـعـتـبـر اجملـلـة األعـمق مـسـتـوى
واألكــثـــر رصــانـــة بـــ اجملالت الـــفــكـــريــة
ـا فـيهـا تـلك الـتي ـيـة الـعـربـيـة  واألكـاد

تصدر بدعم من حكومات.
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ثـمّـة مـنـجــزات كـبـرى ال يـســتـطـيع أحـد إلّـا
ـتـميّـز الـذي لـعبه االعـتـراف بـها وبـالـدور ا
ــركـز الـذي حـســيب فـإضـافــةً إلى إنـشـاء ا
وضع خــطـــطه وبــرامـــجه بل هـــو من كــان
ــشــروع ـــبــادر إلى فــكــرتـه فــإنّ إجنــاز ا ا
الــنــهــضــوي الــعــربي الــذي جـمـع األهـداف
األســاســيـة لألمــة الــعـربــيـة ووضــعــهـا في
وثيقـة متكـاملة ومـتداخلـة سداها وحلـمتها
الـوحـدة الـعـربـيـة. وأعـتـقـد أنّ هـذا االجنـاز
يـعـبّـر كـمـا أراده عن لـقـاء الـتـيـارات الـثالث
األسـاسـية: الـقـومـية الـعـربـية  والـيـسـارية

اركسية واإلسالمية. وا
ـؤتـمر الـقـومي الـعربي لـيـكون وقد أسّس ا
ـشـروع الكـبيـر الـذي يحـتاج احلامل لـهذا ا
إلـى تـعـاون وطـني شـامل عـلى مـسـتـوى كل
سـتوى الـقومي الـعربي بلـد عربي وعـلى ا
شروع أن يكون مرجعية فكرية وأراد لهذا ا

صــيــاغـة
الفـقرة أو اجلـملة الـتي اتفـقنا
على تـدقيقها وتلك عادته التي ظلّ يحرص
عــلــيـهــا بـدأب ومــســؤولـيــة وجــلـد ذاتي ال
حـدود له. كــان يــتــابـعــني حــ أقــصّـر في
إجــراء تـعــديل أو الـدعــوة إلى اجـتــمـاع أو

شروع. إعداد محضر إلجناز ا
وكـان يــأمل بـتـوجـيه الــدعـوة إلى أكـثـر من
ناقشته وقد أعددتُ 120 شخـصية عربية 
الئحـة كامـلة بـاألسمـاء من مخـتلف الـبلدان
الــعــربــيــة من أســاتــذة وفــقــهــاء الــقــانـون
الـدسـتـوري وشـخـصـيـات فـكـريـة وثـقـافـيـة
ارسة عملية وسياسية واجتماعية ولها 
وأتذكـر أنّه كان حريصا على حضور بعض
الــشـخــصــيـات الــكـرديــة أيـضــا فـضال عن
مشـاركة مختلف التيـارات السياسية ولكنّ
شـروع تأجل بسبب استـقالته من مواقعه ا

ركز في العام 2017. اإلدارية في ا
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أذكــر هـنـا حـادثــة طـريـفـة لـهــا داللـة مـهـمـة
للـعقـليـة اإلدارية الـتي يتـمتّع بـها حـسيب
ــرات عـلى عـجل فـقــد طـلـبــني في إحـدى ا
واتــفــقـنــا أن أكــون عــنـده فـي ظـهــر الــيـوم
ـــوضــوع ال الـــتـــالي بـــعـــد أن قـــال لي أنّ ا
يـحـتــمل الـتـأجــيل وفـاجـئــني حـ جـاءت
الـسـكـرتـيـرة ووضـعتِ حـزمـة أوراق كـبـيرة
وضــخــمـــة أمــامي (قــاربت 450 صــفــحــة)
: وخاطـبني هذه األوراق أريدهـا كتاباً قائالً
ــكن أن أنّه مــتــرجمُ وحــ بــحـــثتُ عــمّن 
يـضــعه بـصـيــغـة عـربــيّـة مـقــبـولـة لــلـقـار
الــعـــربي اهــتــديتُ إلــيـك خلــبــرتك في هــذا
يـدان وأرجـوك أن تـوافق على الـتـكـليف ا
فقـلت له أنّني لسـت مترجمـاً وعمل من هذا

النوع قد يكون أصعب من الترجمة.
وبـــعــد أخـــذ وردّ أقـــنـــعـــني عـــلـى أن أعــدّ
الـصـيـاغــة الـعـربـيـة فـيـمـا يـتـعـلّق بـقـواعـد
وضـوعـة في كـتاب قـراطـيـة ا روبـرت لـلـد
بكل الـلغـات احليّـة الّا الـلغـة العـربيـة التي
هي أحوج مـا تكون إلـيها والـكتاب ال غنى
ان أو حزب أو جمعية أو نقابة عنه ألي بـر
أو شركـة أو مـؤتمـر أو اجـتمـاع عـلمـاً بأنّ
هـذه الـقــواعـد تـطـوّرت عــبـر أكـثـر من 200
عام حـتى استقـرّت على صـيغتـها التي هي
األخرى مـفتـوحة وقابـلة لإلضـافة بـالتراكم
وتـواتـر االسـتعـمـال.بـعـد نحـو سـتـة أشـهر
أجنــــزتُ الـــعـــمل الـــذي اســـتـــفـــدت مـــنه و
اســـتــــمــــتـــعـتُ به وقــــد أخـــذ مــــني نــــحت
ـصطـلـحـات وتبـيـئـتهـا أو تـوطـينـهـا كـما ا
يُـقـال نــحـو ثالثـة أشـهــر لـكي ال يـكـون أي
تعـارض بينها فيما إذا وردت ما يدلّ عليها
في مـكـان آخـر. بـعـد أقلّ من شـهـرين أرسل
لي أبـا طــارق كـتـاب شـكــر عـلى جـهـدي مع
ـركـز ورجـاءً حـاراً خـمـس نـسخ هـديّـة من ا
بكـتابة تـقريظ لـلكـتاب الـذي أعددته لـنشره
ستقبل العربي وبالفعل حصل في مجـلة ا
ذلك ونُشـر في أول عدد صدر للمجلة ومثل
ونـات" ال يـقـدر علـيـها تلك اجملـهـودات " وا

شخص سوى خير الدين حسيب. 
ستقبل الرحيل إلى ا

أخــيـــراً وفي يــوم 12 آذار (مــارس) 2021
رحـل خـــــيـــــر الـــــدين حـــــســـــيـب وحـــــيــــداً
ومـكـسـوراًعن عـمـر نـاهز 92 عـامـاً بـسبب
األوضاع الـعـامـة واخلاصـة خـصـوصاً في
ظلّ اجـتــيـاح وبــاء كـورونــا " كـوفــيـد - 19

الـعالم أجمع واضطرار اجلميع إلى
الـتبـاعد اإلجـتمـاعي فـ "الوالدة
ـوت جتربـتـان في الـوحدة" وا
كـسيكي كمـا يقـول الشاعـر ا
أكــتـافـيـو بـاث احلـائـز عـلى
جـائزة نـوبل لآلداب الـعام
1990 فـــــنــــــحن نــــــولـــــد
ــوت مــســـتــوحـــدين و

مستوحدين. 
وقــــــــــــد بـــــــــــقـيَ خـالل
الــســـنــوات األخـــيــرة
جـلـيس الــدار مـوّزعـاً
بـــ كــتـــبه وشــذرات
من مـذكراته وذكريات
عـــطـــرة كـــنت أحـــاول
تــــقــــلــــيـــــبــــهــــا مــــعه
وسـأتـوقف الحــقـاً عـنـد
ذلـك حـــ يُـــســــعـــفـــني
الــوقت عـــلــمــاً بـــأنــني
كـنت قد وجّـهتُ له بـاقة
أسـئـلـة عن مـحـطات
مهمة في حياته
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إذا صـح ما ذكـر عن إعـادة صـرف مـا يـسـمى بـرواتب رفـحـاء وبـأثـر رجـعي فإن
باح للـمال العام األمر ال يـدعو الى الغرابـة في دولة العبث والالمـعقول والنـهب ا
ورغم أنــفك يــا شـعـب الـعــراق. أحــزاب الـدين الــســيـاسي الــتي تــمـسـك بـخــنـاق
العراقـي منذ ثمـانية عشر عـاماً ومعهـا سياسيو الـصدفة واجلهلـة واالنتهازيون
أل خزائـنهم وخزائن ومزورو شـهاداتـهم الدراسيـة ال يتـورعون عن فعل كل مـا 
مـشـغـليـهم وأولـيـاء أمـورهم وحـمـاتـهم حـتى وإن كـان على حـسـاب خـبـز الـفـقراء
ـتحضـر يعمـلون جهدهم وفرص تنـمية الـبالد. سياسـيو ومفـكرو وعلمـاء العالم ا
ليالً ونـهاراً من أجل ابـتكار أسـاليب جـديدة تزيـد من رفاهـية شعـوبهم فـما الذي
لـتحـقون بهـا? واحد من ابـتكـاراتهم هو ابتكـرته جمـاعات الـسلـطة في العـراق وا
فرهـود رفحاء الذي من اخملجل أن يطلق عـليه اسم قانون. من يحاول البحث عن
مثيل لهذه اخلرافة في أي دولة في العالم سوف يكل ويتعب ولن يخرج حتى ولو
ي شيء اسمه " راتب جـهادي" يستحقه . هل يوجد في الـتاريخ العا بخـفي حن
حتى جـن "اجملاهد" وهو في بـطن أمه? لم يتعرض محـتجزو رفحاء الى أي قمع

ؤقت.  أو ضغط سياسي وهم في محتجزهم ا
ن كتب عـليهم العيش لقد أمـضوا أياماً هانـئة وأمنة قيـاساً الى بقية الـعراقي 
رض وهم وحـدهم الذين يـستـحق أن يسـموا حتت ضغـط االضطـهاد واجلـوع وا
ـحـتجـزي رفحـاء في بـلدان الـغرب وهم مـا زالوا باجملـاهدين. لـقـد انتـهى االمر 
فـيـها يـنـعمـون بـاألمن والـسالم وهم بـهذا لـيـسوا أفـضل من بـقـيـة العـراقـي كي
يـتـميـزوا عـليـهم بـهـذه االعطـيـات اخلرافـيـة. رواتب رفحـاء احلـرام وجه من وجوه
هذا الـنظام السياسي القائم على النهب واالستهتار هذا اذا لم نتكلم عن الوجوه
األلف االخـرى لـلفـساد الـذي دمر اقـتـصاد الـبالد واموالـهـا وثقـافتـهـا ونسـيجـها
ـال العـام وجتـفيف لـلـواردات الـتي هي ملك االجـتـمـاعي. هذا سـطـو مقـ عـلى ا
لكل شـاب عراقي يـبـحث عن فرصـة عمل فال يـجـدها ولـكل أم عراقـية ال جتـد ما
يـسـد جــوع اطـفـالـهــا فـتـبـحـث عـنه في الـقـمــامـة. ان مـا يـطــلق عـلـيــهم مـصـطـلح

محتجزي رفحاء أمر اشكالي يحتاج الى بحث استقصائي
وقانـوني في حيثيـاته وتمحيص في أسـسه ومشروعيته.
ا لكـننا نعلم أن اي صرخة احـتجاج على هذا الظلم ا
هي في الــواقـع صــرخــة فـي بــريــة لن جتـــد لــهــا لــدى
السـاسـة آذانـاً صـاغـية حـتى ولـو اسـتـمـرت أللف عام.
حـتى لـو صـدحـت بهـا حـنـاجـر أربـعـ مـلـيـون عـراقي.

  . اذا? ألنهم بال آذان لكن.. بأنوف كبيرة جداً
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ما يـجعل التـكرار  مطـلوبا في هـذا العنـوان ..تلك االفكـار والتعـليقـات عن بقاء
الـعــراق في نـفق مــظـلم  من دون تــوظـيف انــتـبـاهــة الـعـالـم بـسـبب زيــارة بـابـا
الفـاتـيكـان الرضه  .. والـتي فتـحت نـوافذ الـضـوء الوارف في اعـتالء مـرجعـية
الــنــجف االشـــرف  اهــتــمـــام الــعــالم حـــتى جتــاوز الـــبــحث عن اسـم الــســيــد
اليـ على محـرك غوغل في شـبكة السـيسـتاني ومـرجعيـة النـجف االشرف  ا

علومات الدولية . ا
ـعطف األفـكـار العـقـائـدية غـيـر اخلالقة اال في لذلـك ما زال الـبـعض  بتـدثـر  
ســلـوك ســيـاسي وجــد الـكــثـيـر مـن قـادة احـزاب االسـالم الـسـيــاسي  وجـوب
االصالح فـيه  .. لكن يـبدو ان الـكـثيـر من وعاظ سالطـ مـفاسـد احملاصـصة
غــيـر قــادرين عـلـى االمـســاك  في تـداول تــلك الــفـربــة عن بـدايــة الــتـطــبـيع مع
ـرجـعيـة الـدينـيـة العـلـيا إسرائـيل  فـيمـا الـواضح  والـصريح في بـيـان مكـتب ا
ذكـر فلسط  في مـوقع خاص  الزالة اي التباس فـي مثل هذا التداول او تلك

الهواجس  عند من خلصت نياتهم. 
االمــر الـثـاني  الـذي يــتـطـلب تـكــرار احلـديث عـنه  ..يـتــمـثل في اطالق احلـوار
الــوطـنـي الـعــراقي من وهج روحي إنــســاني  جتـســد في الــلـقــاء  بــ قـطــبـ
روحـي  كبـيرين  .. وايـضا  البد من تـكرار الـقول اذا كان هـناك من يـعترض
عــلى مـصـطـفى الـكـاظـمي او بـرهـم صـالح الدارة هـذا احلـوار فـمـطـلـوب مـنـهم
التـصـدي  بشـخـصيـاتهـم  الداعـية لـإلصالح الشـامل في الـعمـلـية الـسـياسـية
بـرمتها.. واذا حاولت جرد تصريحات احزاب احزاب االسالم السياسي  بكل
صطلح مـنذ انتخابات 2010 حتى كن ان اشخص  ظهـور هذا ا انـواعها .. 

اليوم ..سمعنا  جعجعة  االصالح الشامل  ولم نر طحينه  !! 
ا ـثلـون ر ولعـل ما اثـار انتـباهي صـدور بيـان عن اجـتمـاع عدد من الـنواب 
طا جديدا في برنامج االصالح  ضم النواب محمد شياع السوداني وعدنام
الــزرفي واقــبــال الـصــيــدلـي  والـشــيـخ مـزاحـم الــتـمــيــمي  مـع غــيـاب الــنــائب
محـمدصاحب الـدراجي عن االجتـماع الصابـته بالكـورونا  شفاه الـله وعافاه..
مـضـمـون هـذا الـبـيـان  ان تـكـون زيـارة بابـا الـفـاتـيـكـان  لـلـعـراق  فـاحتـة خـير
للـحوار الوطـني .. واجد في مثـل هذا البيـان  نقلـة نوعيـة في برنامج االصالح
نحـو الـتطـبـيق  الـفعـلي..  وهـذا يـتطـلب ان يـتداعى  سـائـر الـفاعـلـ  من قوى
مجـتمـعيـة  للـتمـاهي مع مـضمـون البـيان وانـتظـار اخلطـوة األولى لرسم مـعالم

نشود. احلوار الوطني ا
وما بـ كال الـنـمطـ  يـفـترض  بـوسـائل االعالم ونـشـاطات  مـراكـز الـتفـكـير

ـيـة الـتي تـضم صــنـاع الــراي الـعـام من الــكـفـاءات االكــاد
ـثـقـفـة ان تـنـهض  بـادوارها  ..مـن اجل عـراق واحد وا
وطن اجلميع  ودعم بناء دولة مدنية عصرية في عراق
ـال الـعـام  .. ومن  ظـلم بـاالرهـاب وفـشل في ادارة ا
دون تـعـظـيم الـضــغـوط  اجملـتـمـعـيــة  ..لن يـكـون ثـمـة
مــتـــغــيـــرات  مــحـــســوســـة  عــلى سـالطــ مـــفــاســد

احملاصصة  .. ولله في خلقه شؤون!

ـا يرى الـكـثيـرون وقـد قدّم يـتـطّلـع أبعـد 
يومـها الطيب الذكر حس جميل بحثاً عن
"حــقـوق االنــسـان في الــوطن الــعـربي" ولم
تكن تـلك مسألـة مطروحـة أيضاً مـثلما هي
ـــؤتــمــر عـــلــيــهـــا الــيــوم وعـــلى هــامش ا
نظمة العربية حلقوق االنسان" تأسـست "ا
الـعام 1983 ولم يـكن أيّ بلـد عربي يـسمح
بالـترخيص لها للعمل الشرعي والقانوني
وإن ظــلّت في الـــقــاهــرة إلى الــعــام 2000
مـوجودة فـعـلـياّ de facto حلـ االعتراف
بـها قانـونيّاً de jure والـتوقيع مـعها على
بـــــروتــــوكــــول تــــعــــاون مـن جــــانب وزارة

صرية.  اخلارجية ا
نظمة العربية للترجمة" و وأسسّ أيضـاً "ا
كـافحة الـفسـاد" ومخيّم نظـمة الـعربيـة  "ا
الـــشـــبـــاب الــعـــربـي" ولم يـــبـــخل في دعم
منـظمات عربية عديـدة تُمثّل العمل العربي
ـؤسسـة الثقـافية شتـرك عبر ا الوحـدوي ا
والصـنـدوق العـربي وهـذه كـلّهـا من بـنات
أفكـار خير الدين حسيب. كما دعم تأسيس
مـنـظمـات عـديـدة مثل "اجلـمـعـية  الـعـربـية
لـلعـلـوم الـسـيـاسـيـة" و"اجلمـعـيـة الـعـربـية
للـبحوث االقتـصادية" و "اجلـمعية الـعربية
لـــعـــلم االجــتـــمـــاع". وبـــالــطـــبع فـــإنّ هــذه
ـؤسـسـات جـمـيـعــهـا وجـمـيع مـؤسـسـات ا
العـمل العـربي حتتـاج إلى تعـميق وتـعزيز
ـقراطية داخـلها أيضـا واألمر بحاجة الد
ـقـراطــيـة وتـأكـيـد إلى الـتـربـيــة عـلى الـد
قـــبـــول الـــتــنـــوّع والـــتـــعــدديّـــة واحلق في

االختالف.
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ـذكـورة كـثيـراً مـا تـكرّر جلـمـيع األسـباب ا
اسم حسيب في تقارير دولية واستخبارية
إمـبــريــالــيــة وصــهـيــونــيــة بــصـفــته األب
الـــروحي لــلـــقــومـــيــة الـــعــربـــيــة واحملــرك
ـناهـضة األساسي لـلفـعالـيـات واألنشـطة ا
شـرق العربي لهـا إضافة إلى ربط بـلدان ا
غرب غرب الـعربي ومن أقصى ا ببـلدان ا
في مـوريـتـانـيـا إلى أقـصى بـلـدان اخلـليج.
كان الـعالـم العـربي شغـله الشـاغل وحاول
أن يــكــون سالحه الــكـتــاب مــعـرّفــاً الــعـالم
ـكـانته ـنـا العـربي  وعا بـواقـعنـا الـعـربي
ـيـة خـصـوصـاً حـ تـتـوّحد بـلـدانه الـعـا
ويذكـر الرئيس الـيمني األسـبق علي ناصر
مـحــمـد أنّ حــسـيـب كـان يــتـردد عــلى عـدن
ـشورة جلمهـورية اليمن لتـقد النصح وا
ـــقـــراطــيـــة وهي الـــتي كــانـت مــحطّ الــد
رعـايــتـه كـرجـل قــومي عــربي واقــتــصـادي
كـبـير مـثلـمـا حضـر قبـله إلى عـدن اخلبـير
االقــتــصـادي مــحـمــد سـلــمـان حــسن الـذي
ســاهم في وضع قـوانـ الــتـأمـيم في عـدن
ــصــفــاة عـدن. وكــان حــســيب ــا فــيــهــا 
وحــسـن من اخلـــبــراء الـــعــراقـــيـــ الــذين

ساعدوا اليمن في اجملال االقتصادي. 
ـــوريــتــانــيــون ال أنــسى كـــيف واجــهــني ا
ـعـرفـتهم عـالقتي بـخـيـر الدين بـالـتـرحاب 
حسـيب الذي بنـى لهم صرحـاً ثقافـيّاً وكان
ركز طبـوعات ا يزوّدهم لـسنوات طويـلة 
مجانـاً. مثلما كان يرفد اجلامعات العراقية
ـركــز ومـجـلـته مـجـانـاً خالل بـإصـدارات ا
فتـرة احلصـار الـدولي اجلائـر على الـعراق
2003-1991 وقــد نــظّم أكــثــر من مــؤتــمـر
ضـدّ احلصار وكان أحدها في لندن 1998
قدّمتُ فـيه بحـثاً بـعنـوان "احلصـار الدولي
وتـــشـــريع الـــقـــســوة" وكـــان من حتـــظـــيــر

الصديق ضياء الفلكي.
jHM « 

لـم يــســلـم حــســيـب من الــعـــداء من جــانب
اجلـهـات الـصـهـيـونـيـة واإلمـبـريالـيـة وذلك
بــسـبـب مـواقــفه الــنـفــطــيـة وال ســيّــمـا من
مـشـروع اتـفـاقـيــة ايـراب مع فـرنـسـا الـعـام
1967 وقــد لـعب دوراً مــهــمـاً في تــأسـيس
"شــركــة الـــنــفط الــوطــنـــيــة" الــعــام 1964
وأصبح في الـسنـوات األخيـرة أكثـر قنـاعةً
بــــــأن الـــــنـــــفـط هـــــو مـــــحـــــور الـــــصـــــراع
اإلســتــراتـيــجي الــســيـاسي واالقــتــصـادي
ـا فـيه ـنـطـقـة  والـعـسـكـري واألمـني في ا
وقف "الصـراع الـعـربي - الـصـهـيونـي" وا
من الــقـضـيــة الـفـلـســطـيـنــيـة وتـأكـد له أنّ
اقـتـراب أي دولـة أو نـظـام حـكم مـنه يـعـني
الدخول في معركة مكشوفة أو مستمرة مع
اإلمــبــريـــالــيــة وشـــركــاتــهــا االحـــتــكــاريــة
العـمالقة والتي هي "دولة داخل دولة" كما
يُقـال. وقد ردّد على مسـامعي أكثر من مرة
إنّ مــا حــصل لــلـزعــيم عــبـد الــكــر قـاسم
ونـظـامه الـوطـني هـو بـسـبب الـقـانـون رقم
80 الـعام 1961 الـذي استـعاد %99.5 من
األراضـي الــعــراقــيــة مـن أيــدي الــشــركــات
االحتـكارية مثلمـا كان أحد اسباب احتالل
الـعـراق والـقــضـاء عـلى نـظــامه هـو الـنـفط
أيـضـاً فلـم يغـفـر له اإلمبـريـاليـون خـطوته
الـراديـكالـية الـوطـنيـة بـتأمـيم الـنفط الـعام
1972  ووجدوهـا فرصة ثـمينـة إثر اخلطأ
ـغـامـرة اجـتـيـاح الكـويت اإلسـتـراتـيـجي 

العام 1990.
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هـنـاك من ينـسب تـهمـة الطـائـفيـة لـلدكـتور
حسـيب بل يـحاول إلـصـاقـها به ال سـيّـما
لـربط ذلك بـبـعـض توجـهـات الـرئـيـس عـبد
الــسالم مــحــمــد عـارف ولــكــنــني أقــولــهـا
س ال من قـريب وال من لـلـتـاريخ أنــني لم أ
بعـيد أي توّجه طائفي لديه على اإلطالق ال
فـي الـســابق وال في احلــاضــر بل إنّه كـان
مــتــرفّــعــاً عن مــثل هــذه األمــور ويــعــتــبـر
االقتـراب منـها مسـاس بثـوابت األمّة وهو
ذاته يـعـتـبــر الـرئـيس عـبــد الـسالم مـحـمـد
عارف في بـعض تصرفـاته ميّاالً لـلطائـفية
وهـو ما سـبق أن ذكـره ومـا دونـته عنه في
تصلة نقـطعة وا ـطوّلة معه ا حواراتي ا
مـنـذ سـنـوات.ودلـيـلي عـلى ذلك مـوقـفه من
إيــران الــتي ال يـعــتــبـرهــا عـدوّاً ثــابــتـاً بل
يـريــدهـا صــديـقــاً مـحـتــمالً وذلك من خالل
شتركات أوّالً في إطار احترام البحث عن ا
السـيادة وعدم التدّخل بالـشؤون الداخلية
وال سيّـمـا ح يـكون الـعـراق قويّـاً وضمن
مـــشـــروع عـــربي مـــوّحـــد واألمـــر ذاته في
العالقـة العربـية - التـركية وقد عـمل لفتح
حوارات عـربية - ايـرانية وعـربية - تـركية
منذ وقت مبكّر ولعلّ إحدى البوصالت في
تـوّجــهه هـذا هـو الـقـضـيـة الــفـلـسـطـيـنـيـة

وقف من العدو الصهيوني. وا
كانت عـالقة حـسـيب وطـيـدة ومـتـطورة مع
حـزب الـله الـلــبـنـاني وبـالـذات مع الـسـيـد
حــسن نــصـــرالــله الــذي يــكّن له احــتــرامــاً
شديـداً في إطار مشروع دعمه للمقاومة مع
وجــود الـتــمــايــز بــشـأن بــعض الــقــضــايـا
الــلـبــنـانــيـة والـعــربـيــة. وقـد أقــام عالقـات
صداقـة مع رجـال دين شـيـعـة مـثل آيـة الله
السـيد أحـمـد احلسـني الـبغـدادي والـشيخ
ـوقــفـهــمــا من االحـتالل جـواد اخلــالـصـي 
األمريـكي للـعراق وأعـرف أنّه طبع كـتباً أو
دعم طــبــعـهــا خــاصـةً بــإصـدارات تــتــعـلق
بـالـفـكر الـشـيـعي وذلك تـشـجـيـعـاً لـلـحوار
ـوظــفـون لــديه فــإنـهم من والـتــنـوّع. أمّــا ا
ألـوان ديـنيـة ومـذهـبيـة مـختـلـفة وأشكّ أنّه

ير إليتش لين فالد
الـوجـود الـعـربـي وهـو مـا جـعـله مـهـنـدس
فــكـرة الــوحـدة الــعـربــيــة بـعــد رحـيل عــبـد
الــنـاصــر وقـد بــدأ بـتــحـويــلـهــا من أمـاني
وأحالم إلى مــشــاريـع عــمل مــســتــقــبــلــيـة
منـطلـقاً من فـشل التـجارب الـوحدويـة وهو
مـا أفضى به فـي حوارات خـاصـة مع كاتب
السـطور وليس عـبثاً أن يُطـلق على اجمللة
الـتي أسـسـهـا لـتـكـون بـإسم مـركـز دراسات
الــوحــدة الـعــربــيـة الــذي أســسّه في الــعـام
ــســتــقــبل الــعــربي" وهي من 1975 اسم "ا
ـعمّرة وقـد احتفي أكثـر اجملالت العربـية ا
بـها مـؤخـراً بصـدور الـعدد 500 مـنـها (أي

500 شهراً)
W «bF «Ë W ËdF «

جنـاحان حلّق بـهمـا حسيب خالل مـسيرته
ت ــتــمـيّــزة أولــهــمـا الــعــروبــة وهـذه  ا
كــرابــطــة من شــعـور وجــداني بــاالنــتــمـاء
فــضالً عن رابــطــة حــضــاريــة وحــقــوقــيــة
وثانيـهما العدالـة اإلجتماعيـة التي تبنّاها
خالل زيـارته إلى منطقـة األهوار في جنوب
الــــعـــراق حتــــضــــيـــراً إلعــــداد أطـــروحــــته
للـدكـتوراه في بـحث مـيداني حـيث اكـتشف
ـنـاطق الـبـؤس الــذي يـعـيـشه أبــنـاء هـذه ا
كن أن تـلـتحق بـركب احلـضارة والتـي ال 
والتـقدّم ومـواكبـة منـاطق البالد احلـضرية
دون حتقـيق الـعـدالة ولـذلك كـانت الـعـدالة
ركناً مركزياُ من أركان مشروعه النهضوي.
واطنة مثلـومة وغير كاملة دون وستـكون ا
حتقـيق العدالـة االجتماعـية وأدرك حسيب
ـــكن الحـــقـــاً أنّ الـــعـــروبـــة والـــعــدالـــة ال 
حتـقـيـقـهمـا دون اجنـاز الـتـحـرّر الـسـياسي
واالستـقالل االقتـصـادي ال سيّـما بـتحـقيق
ا ـسـتدامـة وبتـوظـيف التـراث  الـتـنمـية ا
فــيـه من ايـــجــابـــيـــات من أجل االنـــبـــعــاث
ـسـتـقبل احلـضـاري كي يـكـون في خـدمـة ا
وبــالـطــبع فــلن يــتمّ ذلـك اال في إطــار رضـا
الـنــاس وعـبــر قـنـاعــاتـهم وإرادتــهم احلـرّة
وخيـاراتهم بعـيداً عن إسقـاط الرغبات عن
ــقــراطــيــة الــواقع وهــكــذا أصــبــحت الــد
قراطية السيـاسية صنواً ال غنى عنها للد
اإلجتـماعـية بـعـد أن كانت مـؤجلـة في إطار
شـروع القومي الـعربي الهـادف والطموح ا
إلجنــاز الــوحـدة الــعــربــيــة مــثــلــمـا كــانت
ــقــراطـيــة خـارج دائــرة احلــضـور في الـد
ـاركسي حـيث أكّدت شـروع اليـساري وا ا
ــكـنه حتــقـيق الــتـجــربـة الـعــمـلــيـة أنّه ال 

تميزة وهو ما كان في تضمّ الشخصيات ا
بـدايـاته كي ال يـنـشـغل بـالـهـمـوم الـيـومـيـة
وبعض الـصراعـات اجلانـبيـة التي حتدّ من

طموحه.
ـؤتـمـر لـقـد كـان تـفـكـيـر حـسـيب أن يـكـون ا
ا أطلق عـليه "الكـتلة القـومي العربي نـواة 
التـاريخـية" وهي الـفكـرة التي سـبق أن دعا
ـاركـسي انطـونـيو غـرامشي ـفـكر ا إلـيـها ا
وقـــد ســـبـق لي أن نـــاقـــشـــته فـــكـــرته عـــلى
ـسـتقـبل الـعربي - خـير صـفـحات " مـجـلة ا
ـثقف الدين حـسيب: الـريـاضة الـنفـسـية وا
الـكـوني والـكـتـلة الـتـاريـخـيـة - الـعدد 454
كـانـون األول / ديـسـمـبـر 2016 مـفـرّقـاً ب
حتـالف ســيـاسي يــجـمـع الـتـيــارات الـثالث
وب فـكرة الـكتـلة التـاريخـية الـتي قـصدها
غرامـشي وإن كان هذا التحالف هشّاً وغير
زيد من مكـتمل وهـو حتالف بـحاجـة إلى ا
احلوار والـنقاش والتـكافؤ فضالً عن بحث
اإلشكـاليّـات احلقـيقـة بشـفافـيّة ومـصارحة
ـثـابـة حتـالف اسـتـراتـيجيّ وذلك لـيـكـون 
دى. وقـد بـيّـنت الـتجـربـة أّن مـجرد بـعـيـد ا
االقتـراب أو االبتـعاد عن السـلطـة يدفع هذا
الــفـريق أو ذاك التـخـاذ مــواقف ال تـتّـفق مع
جـوهـر فـكـرة الـتـحـالف وأوضح دلـيل عـلى
ــسـلـمــ االنـفـراد ذلك مـحــاولـة اإلخـوان ا
بــالــســلــطــة في مـــصــر واضــعــ بــرنــامج
ــؤتـمـر الـقـومي - الـتـحـالف أو حــيـثـيّـات ا
ـــؤتـــمـــر اإلسالمـي عـــلى الـــرف.وإذا كـــان ا
الـقــومي الــعـربي الــذي أسّـسـه خـيــر الـدين
حـسـيب إجنـازاً كـبـيـراً فـاألمـر بـحاجـة إلى
تــعــمـــيق مــرجــعــيـــته الــفــكـــريــة وتــوجّــهه
ـشروع دى وتـثمـير ا ـسـتقـبلي الـبعـيـد ا ا
الــنــهــضــوي الــعــربي بــدراســات وأبــحــاث
ـتـغــيّـرات واألمـر يـشـمل لـلـمـسـتــجـدّات وا
ــؤتــمــر الـقــومي اإلسالمـي وكـنت أيـضــاً ا
ؤتمر العربي - أحبّذ لو أُطلق عليه اسم " ا
اإلسالمي" لـتأكيـد عالقـة العروبـة باإلسالم

وهو جوهر فكرته األساسية.
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ــــكـــنــــني الــــقـــول أنّ حــــســـيـب من أوائل
ــفــكــرين الــعــرب الــذين طــرحــوا مــســألـة ا
ـقـراطـيـة بل أنّه نـظّم نـدوة كـبـيرة في الـد
قـــبــــرص الـــعـــام 1983 بـــعــــنـــوان " أزمـــة
ـقـراطــيـة في الـوطن الـعـربي" ولم تـكن الـد
ـقراطـيـة حـينـهـا مـطـروحة مـثـلـما هي الـد
ـسـتقـبـلي كان الـيـوم وبالـتـالي فـإنّ فكـره ا

مكسيم غوركي

يـــعـــرف هـــويّـــاتـــهم
الـــــــضــــــيّــــــقـــــــة ألنّه
بـــاخــتـــصـــار لم يـــكن
مـعنـيّـاً بـذلك وقـد كان
أحــــد أركـــان مــــكــــتـــبه
وإدارته لـنـحـو ربع قرن
عــبــد االله الــنــصـراوي
الـشــخـصــيـة الــعـروبــيـة

عروفة. ا
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انـدفع حسـيب في مـشروع
مـقاومـة االحتالل األمـريكي
لــــلـــــعـــــراق الـــــعــــام 2003
وتـصرّف بـطـريـقـة أقرب إلى
ـعـارضـة أحـيـانـاً ولم يـكن ا
الـتـمــيـيـز سـهـالً أحـيـانـاً بـ
ـركـز مـواقـفه وبــ مـواقف ا
وأُدركُ أنه انـطـلق في ذلك دون
أي طـموح سـيـاسي كـمـا حاول
الــــبـــعض الـــغـــمــــز إلى ذلك من
قـنـاته بل وحــتى دون أن يـفـكّـر
فـي أن يــــــــكــــــــون لـه أيّ مــــــــوقع

سيـاسيّ في جميع الظـروف وكان قد تخلّى
عن ذلك مـــنـــذ اعـــتـــقـــاله فـي الـــعــام 1968
مـسـخّـراً جـمـيع إمـكـانـاته لـلـبحـث الـعلـمي
لكنّ سـتقبلية ولدراسـات الوحدة العربية ا
مواقـفه كانت وجدانـيّة ضمـيريّة إذ لم يكن
يسـتطع هـضم  أن تكـون أن "بالد الرافدين"
تقع مجدداً حتت االحتالل األمريكي بعد أن
تــخـــلّص الـــعــراق من اإلحـــتالل والـــنــفــوذ

البريطاني في العام 1958.
حاول حـسيب أن يجمع معارضـات مختلفة
من الــتــيــار الــصــدري إلـى هــيــئــة عــلــمــاء
ـسـلـمـ نـاهـيك عن وسط بـعـثي وقـومي ا
ـــة وبـــعض وبـــقــــايـــا تـــنـــظــــيـــمـــات قــــد
الـشـخـصيّـات الـسـيـاسيّـة أو الـتي كـان لـها
مـوقــعـاً إداريـاً في الــدولـة وعـقــد أكـثـر من
مؤتـمر لذلك وكـان قد دعاني إلى جمـيعها
لــكــنـــني اعــتـــذرت عن حــضــور أي مـــنــهــا
ألسـبـاب بـيّـنــتـهـا له في جـلــسـة مـصـارحـة
بحـضور الـصـديق صالح عمـر العـلي وكان
ــعــارضــات اخلــارجــيــة تــكــون رأيــنــا أنّ ا
عـرضـةً لـلـتـداخالت األجـنـبـيـة وهي ظـاهرة
ـــعـــارضـــة عــــامّـــة وقـــلت لـه أنـــا أعـــرف ا
الــعــراقــيـــة الــســابــقــة وكـــنت أول من نــبّه
ـشـروع اخلـارجي خملـاطـر الــتـعـويل عـلى ا
وانـســحـبتُ مــنـهـا في وقت مــبـكّـر (1993)
فـهل تـريـدني بـعـض هـذه األعـوام الـطـويـلة
ربّع? باختصار وتواضع العودة إلى ذات ا
ـعـارضـات الـقـائـمـة تـتـطـلّع هي أقـول إنّ ا
األخرى نـحو "الـعـامل الدولي" كـمـا تطـلّعت
سابـقاتها إلى تداخالت خـارجية لكي تضع
األمور لصاحلها وكل ذلك كان على حساب
ــواطن. لــقــد كــان رأيي أنّ خــيـر الــوطن وا
الـدين حـسـيب بنـى صرحـاً ثـقـافيّـاً وفـكـريّاً
ــيــاً شـامــخــاً وهـو مــركــز دراسـات وأكــاد
الـوحــدة الـعــربــيـة ونــحن جـمــيـعــا نـفــخـر
نـجزه خـصوصـاً بإصداراتـه التي قاربت
نحو  1000 كتاب في مختلف قضايا الفكر
عـرفة اخملتـلفة والثـقافة واألدب والـعلم وا
أفـال يــكــفي هــذا خلـــدمــة الــعــراق? أمّــا إذا
ــوضــوع الــعــراقي اقــتـــضى األمــر بــحث ا
فــيـمــكن تــنـظــيم نـدوة من مــخـتــصـ ومن
تـيــارات مـخــتـلــفــة لـبــحث الـقــضـايــا الـتي
كن  plattform يـواجهها الـعراق وتقد
أن تتـبنّـاه أيّة جـهة مـناهضـة لإلحتالل من
داخل الـعـراق بـدالً من مـعـارضـات تـأكـلـهـا
ـتبادلة الصـراعات وتتراشـقها االتـهامات ا
وتـمـتـدّ يد اجلـهـات اخلـارجـية لـلـعب فـيـها

والعبث في مصائرها.
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كــان حــســيـب مــهــمــومـــاً بــوضع مــشــروع
ــســتـقــبل الــعــراق وقــد كــلّـفــني دراســات 
إلعداد دسـتور عراقي في مؤتمر كبير نظمّه
ركـز وشارك فيه عـشرات من الشـخصيات ا
ـيـة والثـقـافـيّة الـعـربيـة والـعـراقيـة األكـاد
والسـياسيّة وشـرعتُ في جلنة ألّـفها تضمّ
كل من: يـحيى اجلـمل وخـير الـدين حـسيب
وومــيض عــمـر نــظـمي وخــلـيل الــكـبــيـسي
ـسودة في وعصـام نـعـمان وقـد نـوقـشت ا
عدّة جـلسات حتى تـمّت الصيـاغة النـهائية
التي شـاركني فيـها نعـمان وقد اسـتشكلتُ
ـسـألـة الـكــرديـة ومـبـدأ حق في مـوضــوع ا
صير والفيدرالية وقد كان رأيه إنّ تقـرير ا
مثل هذا احلق يقرّه للكرد في سائر األقطار
التي يـوجدون فـيهـا وخصـوصاً في تـركيا
وايــران ولـــيـس في الـــعــراق وحـــده كي ال
يكـون العراق عُـرضةً للـتداخالت اإلقلـيمية
وكــان يــعــتــقــد أنّ مــشــروع احلــكم الــذاتي
ـناسب في وسّع بـصـيغـة المـركـزية هـو ا ا
الوقت احلـاضـر وبـعـد جـدل طـويل وتـباين
في وجـهـات الـنـظـر بـقـيـنـا عـنـد حـدود تـلك
الــصــيــغــة. كـمــا كــلّــفــني بــكــتــابــة قــانـون
انـتـخـابـات وقـانـون أحـزاب ضـمن مـشـروع
ــسـتــقـبــلــيـة الــذي كـان دراســات الـعــراق ا
ــا بـعـد ــكن أن يـكــون بـديالً  يـعـتــقـد أنّه 
ـشـروعان فـي إطار االحـتالل وقـد نـوقش ا
ّ إقـرارهـمـا ونُـشر جلـنـتـ منـفـصـلـت و
قـترح ـا فـيه الدسـتـور ا شـروع الكـامل  ا
ـوقف من ــركـز ضمّ ا في كـتـاب صـدر عن ا
االحــتالل وتــبـعــاته الــقـانــونــيـة وقــضــايـا
اجليش والـنفط واإلعالم والـقضيـة الكردية
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عــلى الــرغم من الـــتــراجع الــعــربي وذبــول
صيغـة الدعوة السيـاسية للوحـدة العربية
إلّـا أنّـهـا ظـلّت قـائمـةً بل شـديـدة احلـضور
في عقـل خير الـدين حسيب حـيث كان يأمل
ــكن حتــقــيـقــهــا بــاتــفـاق أن يــأتي ظــرف 
دولــتــ عـربــيــتــ أو أكـثــر ضــمن حــلـمه
الــدائم حــاضـراً ومــســتــقـبالً وقــد كــلّــفـني
بكـتابة مـشروع الـدستور اإلحتـادي العربي
ـــشــاركــة من مــحـــمــد اجملــذوب ومــعن
بشـور وعـصـام نعـمـان ويـحـيى اجلمل
ورغيـد الـصـلح وخيـر الـدين حـسيب
وكان يتابعني وكأن الوحدة العربية
تدّق عـلى األبواب وأنّ ما ينقصها
هو هـذا الـدستـور.واسـتمـرّ األخذ
ـــشـــروع والــنـــقــاش والــردّ في ا
ــدة قــاربـت نــحــو ثالث حــولـه 
ّ إقـــــراره ســـــنــــــوات حـــــتـى 
بــصــيــغـتـه الـنــهــائــيــة الـتي
أعــــددتــــهــــا والــــتي تــــمّت
ــوافـقـة عـلـيـهـا وأذكـر ا
ذلك ألنّه لم يكن حسيب
لّ من سـؤال يــكّل أو 
عن كـل شــاردة وواردة
قـانـونـيـة أو سـيـاسـية
أو إداريّــــــــــــــــــــــــــــــة أو
اقـتصـاديّـة بل أحيـاناً
ال يـــكــتــفي بــذلك خالل
االجـتـمـاعـات فيـتّـصل
ـــــنــــزل وفي بـي في ا
أوقــات مـــخــتـــلــفــة
لـــــيــــــتـــــأكــــــد من

ومـــشــروعـه الـــفـــكــري وبـــعـض الـــقــرارات
احلـاسـمـة الــتي كـان له الـيـد الــطـول فـيـهـا
العام 1964 وإدارته للمؤسسة االقتصادية
ركـزي وقرار تأميم وعمـله محافـظاً للـبنك ا
نـشآت اإلقتصاديـة أو ما سمّيَ بالقرارات ا
ــصـر والــتـنــظـيم اإلشــتـراكــيـة وعـالقـته 
الطـليعي وصلته بـأم هويدي وموقفه من
الـشـيـوعيـ وغـيـرها من الـقـضـايا وإن لم
يـســتـطـع اإلجـابــة عـلــيـهــا حتـريــريـاً فــقـد
أخــذتــهـا عــلـى لــســانه شــفــاهــاً ودوّنــتــهـا

وقرأتها عليه.
عــــلى الــــرغم مـن الـــصــــورة اخلـــارجــــيـــة
ـعــروفـة عن خـيــر الـدين حــسـيب والـتي ا
تــــتّــــسـم بــــاحلــــزم واإلرادة احلــــديــــديــــة
والقـرارات اإلدارية الـصارمـة واالجتـهادات
الشـخصيـة احلادّة التي ال تـخلو من بعض
اإلرتـيـاحــات إلّـا أنّه كـان يـحـمل قـلب طـفل
صـغـيـر عـاطفـيّ لدرجـة كـبـيـرة وبـسيط بل
في غــايــة الـبــســاطـة لــكنّ طــريـقــة حــيـاته
وأسـلــوب عـيـشه جــعل من الـعــمل والـعـمل
والـعـمل نـظريـة حـياة بـالـنسـبـة له أخضع
ركز أحد من أجلها كل شيء لدرجة اعتبر ا
ته الصـغرى زينب تقول أبنـائه وكانت كر
له أنّ لـــديك  4أبـــنــاء ولـــيس ثـالثــة بل أن
ـركـز كــان من أكـبـر أبـنـائه وفي الـصـدارة ا
ـنـاسـبات دائمـاً وهـو عـلى لسـانه في كل ا
لدرجة التوّله والعشق والتماهي بينهما.
لقـد تـسـنّى لي خالل الـسـنـوات األخـيرة أن
أزوره أســـبــوعـــيـــاً بل ألكـــثــر مـن مــرة في
ـا في بـعـضـهـا ألكـثر األسـبـوع أحـيـاناً ور
من مـــرة في الــيـــوم ألطــرد عــنـه الــوحــشــة
وألخــــــفّف عــــــنـه آالم الـــــزمـن وعــــــذابـــــات
الشـيـخوخـة وجـحود الـبـعض وغدره وفي
كل مرّة كـنتُ أُفـاجئ بـأنّه لم يـنـقـطع حلـظة
ـسـتـقـبل وكـأنّه سـيـعـيش عن الـتـفـكـيـر بـا

عمراً جديداً.
ومثـلمـا ابـتدأت مـقـالتي هـذه بـاحلديث عن
ـسـتــقـبـل فـقــد كـان آخـر عالقــة حـســيب بــا
رســالـة كـتــبـهــا لي تـتـعــلّق بـإصــدار كـتـاب
جـديــد وكـأنّه مــا زال في عـزّ شــبـابه يــفـكّـر
ـستقبل وأنشر هنا نص رسالته بتاريخ با
2021/1/13(مرفـقاً) (بشأن مأسسة العمل
الفـكري القومي العربي).وقبل رحيله بنحو
عــشـــرة أيــام اتـــصل بي حـــوالي الـــســاعــة
الرابـعة إلّـا ربع فـجراً لـيسـألني مـتى أعود
من لــــنـــدن حــــيث ذهـــبـت ألخـــذ الــــلـــقـــاح
(Vaccine) فـأبـلـغـته بـعـد ثـالثـة أيـام وما
ة منه أن حطّت الـطائرة حتى استـلمتُ مكا
طـالـباً حتـديـد مـوعـد الـلقـاء وأبـلـغـته بـعد
انتـهاء احلـجـر الذي سـيسـتـمر ثالثـة أيام
وفي اليـوم الـرابع اتصـلتُ به فـكـان متـعـباً
ونـائــمــاً وعـاودت اإلتــصـال ألكــثــر من مـرّة
خالل الـيوم الالحق دون جدوى إلى أن
اتصلت بي زوجته السيدة شيرين لتبلغني
اخلــبــر احلــزين.عــاش حـســيب بــشــجــاعـة
وشـمـوخ وإباء ولـم يتـنـازل حـتى جلالدّيه
حـ اعــتـقل في قـصـر الــنـهـايـة بل أنّه في
وقت الحـق وحــــ وصل إلى بــــيــــروت في
الـــعـــام 1974 مـــارس ريـــاضـــة نـــفـــســـيـــة
ـا أســمـاه الـكـراهـيـة واحلـقـد لـيـتـخـلّص 
واإلنتـقام واضعاً قـــــــــضية الوطن واألمّة
ـقـدمـة الــعـربـيـة والـعـروبـة الـثــقـافـيـة في ا
مـتـجـاوزاً مـحنـته الـشـخـصـيـة وح رحل
كـــان بــراحــة بـــال واطــمــئــنـــان وثــقــة بــأنّ
مـســتــقــبل األمــة الــعـربــيــة رغم الــنــكــبـات
والـهـزائم الـعـربـية ســـــــــيـكـون بـخـير وأن
شـروع النـهـضوي الـعربي الـذي عمــــــــل ا
ـسـتـقـبل عـلـيه سـيـفـتح الـطـــــــــــريق إلى ا
ولربّـما كـان يراه كشالل ضـوئي وهكـــــــذا
عـــــاش خــــيــــر الــــدين
حـسـيب ومـات وهو
يــــــــــفــــــــــكــــــــّـــــــــر
ــسـتــــــــقـبل بـا
بـــل كـــــــــــــــــــــــــان
يـــعـــــــــيش فـــيه
ويـقـيـناً أنّه رحل

إليه.

الكاتب مع الراحل في لبنان
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{ بـاريس- وكـاالت: أسفـرت قرعة دور
الــثـمـانـيـة لـدوري أبـطـال أوروبـا الـتي
أجــريت عن  4مــواجــهـات مـن الـعــيـار
الــثــقــيل. ويــسـتــعــرض.هــذا الـتــقــريـر
حتــلـيال مــفـصال عن حــظـوظ كل فـريق
فـي الــتـأهـل لــقـبـل الـنــهــائي وعــوامل
عـديدة قد تصنع الـفارق مثل اخلبرات
ـــســـتـــوى الـــفـــنـي ونـــقـــاط الـــقــوة وا

والضعف.
ÊU dOł ÊUÝË Êd¹UÐ

يــبــقى الـعــمالق الــبـافــاري األقـوى في
ــسـتـوى الــفـتــرة احلـالـيــة بـاألرقـام وا
الـفـني وأول من اعتـرف بـذلك منـافسه
الــــبـــاريـــسي مـن خالل تـــصـــريـــحـــات
ــــديــــر الـــفــــني مــــســــؤولــــيه ســــواء ا
ــديــر مـــاوريــســيــو بــوكــيـــتــيــنــو أو ا
انيـا حقق الـرياضـي ليونـاردو. بطـل أ
الـسـداسيـة وبـات فريـقـا ال يقـهر حتت
قـيادة مدربه احلـالي هانز فـليك ولديه
ــيـز فـي كل اخلـطــوط تــقـريــبـا قــوام 
بــدايـة من احلـارس اخملــضـرم مـانـويل
نـــــويــــر ومــــرورا بــــثــــنــــائي الــــوسط
جــرويـتـسـكه وكــيـمـيـتش والــظـهـيـرين
أفونسو ديفيز وبافارد وقوة هجومية
جــــبــــارة تــــضم مــــاكــــيــــنــــة األهـــداف
لــيـفــانـدوفـســكي ومـعــاونـيه جــنـابـري
وتــــومــــاس مــــولــــر ولــــيـــروي ســــاني
لك فليك أيضا وكـينجسلي كومـان. و
ـيـزة على مـسـتـوى الـبدالء عـنـاصـر 
مـثل دوجالس كوسـتا وزولي ولوكاس
هــرنــانـديــز ومـوســيـاال إال أن الــفـريق
ـاني يـعـيبـه فنـيـا البـطء نسـبـيا في األ
عــمق الـدفــاع خـاصـة جـيــروم بـواتـنج
ــقـــابل يـــتــمـــيــز ودافـــيـــد أالبــا. فـي ا
مــنـافــسه بي إس جي بــامـتـالك حـلـول
ـيــزة قـادرة عـلى صـنـاعـة هــجـومـيـة 
الـفارق خـاصة الثالثـي نيمـار ومبابي
ودي مــاريــا وإيــكــاردي ومــويـس كـ

وخـط وسـط قــــــوي يـــــضـم فــــــيــــــراتي
وبـاريـديس وإدريسـا جـايي ودراكسـلر
وأنــديــر هـيــريـرا ورافــيــنـيــا وحـارس
ــرمى كـيـلـور نــافـاس الـذي يـصـنف ا
حـاليا بأنه ضمن أفضل حراس العالم
ولـعب دورا كبيرا في إقصاء برشلونة.
وتـــدريــجــيــا اكــتــسب ســان جــيــرمــان
خـبرات أوروبـية بـفضل تـأهله لـنهائي
ــاضي وتــفـوقه عــلى أنــديـة ــوسم ا ا
كــبـيـرة خـالل الـسـنـوات األخــيـرة مـثل
بـرشـلونـة ومـانشـسـتر يـونـايتـد وريال
مـدريد وليفـربول وبايرن مـيونخ أيضا
مــنــذ  3مــواسـم. إال أن ســان جــيــرمـان
يـعـيـبه كـثرة اإلصـابـات الـعضـلـيـة ب
صـفوفه والـرعونة فـي ترجمـة الفرص
الــســهـلــة وكــذلك األخـطــاء الــكـارثــيـة
ـدافـعـيه خـاصـة الـثـنـائي كـيـمـبـيمـبي

ـتـاحة وكـورزاوا وضـعف اخلـيـارات ا
فـي ظـهــيـري اجلـنـب. لـذا تــبـدو فـرص
بــايــرن األقـوى لــكن إذا تـأهل الــفـريق

الباريسي لن تكون مفاجأة كبيرة.
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مــواجــهــة بـ فــريــقــ حـقــقــا الــلـقب
.مرة والتقيا في النهائي قبل19

.أعوام كفة التاريخ واخلبرات تصب3
ــلـكي الــذي يـضم فـي صـالح الــفـريق ا
بـــ صــفــوفه جنــوم مـــثل مــودريــتش
ا وراموس وفاران وكـاسيمـيرو وبنـز
وكـــروس ومـــارســـيـــلـــو الــذيـن فــازوا
بــالــلـقب األوروبي 3.مــرات عـلى األقل.
ـا يـعـاني من دريـدي ر لـكـن الفـريـق ا
اإلرهـاق الـذهـني في ظـل تـنافـسه عـلى
لـــقب الــلــيـــجــا مع أتــلــتـــيــكــو مــدريــد
وبـــرشــلـــونــة ويـــعــاني مـن إصــابــات
عــديـدة أضــعـفت بــعض خـطــوطه مـثل
اجلـــبــهــة الــيــمــنى في ظل اإلصــابــات
ـتكـررة لكـارفاخـال وأودريوزوال. كـما ا
يـــعــيب الـــريــال أيــضـــا قــلــة احلـــيــلــة
الــهــجـومــيـة واالعــتـمــاد كــثـيــرا عـلى
ـا" في ظل إضـاعـة فيـنـيـسـيوس "بـنـز
الــفــرص الـســهــلـة وتــذبــذب مـســتـوى
أســيــنــســيــو وإيــســكــو وقــلــة خــبــرة
"رودريـجـو" بخـالف األخطـاء الـدفاعـية
خـاصـة لـلـفـرنسـي فاران بـيـنـمـا يـبقى
احلـارس الـبـلـجيـكي كـورتـوا من نـقاط
الــقــوة. أمــا لــيــفــربــول فــقــد اكـتــسب
مــؤخـرا مـواصـفــات الـبـطل بــتـتـويـجه
بـــكــافـــة األلــقــاب احملـــلــيــة والـــقــاريــة
. ــاضــيـ ــوســمـ ا ــيـة في ا والــعــا
ورغـم تـراجــعه مـحــلـيــا وابـتــعـاده عن
ـنافـسة على الـدوري اإلجنلـيزي لكن ا
الـلـيفـر لـديه قوة هـجـوميـة ال يـستـهان
بــهـا ومــنـحـته مــسـارا مــخـتـلــفـا عـلى
ـــســتــوى األوروبي بـــتــواجــد صالح ا
وماني وفيرمينو وجوتا مع خط وسط
أكـثر ديـنامـيكيـة لكن يـعاني من نقص
اخلــيــارات في عــمق الــدفــاع وتـراجع
مـــــســــتــــوى الـــــظــــهــــيــــريـن أرنــــولــــد
وروبــرتــســون واحلــارس الــبــرازيــلي

أليسون.
uð—uÐË w KOAð

مـواجهـة ب فـريقـ سبق لـهمـا أيضا
الـتتويج باللقب وإن كانت الكفة تميل
كــثـيــرا نـحــو الـنـادي الــلـنــدني األكـثـر
ـنـتشي خـبـرة بـاألدوار اإلقـصائـيـة وا
ـستوى الفـني منذ تولي مـؤخرا على ا
ــسـؤولـيـة. ــاني تـومــاس تـوخـيل ا األ
ـــلك الــفــريـق الــبــرتــغـــالي عــنــاصــر
ـيــزة مـثـل مـهــدي طـرمي هــجــومـيــة 
ـــدافع ومــــوسى مـــاريـــجــــا بـــخالف ا
اخملـــضــرم بــيــبي لـــكن قــد ال تــخــدمه
خـبـرات مدربـه سيـرجـيو كـونـسيـساو

ـمـيـزة خـاصة رغـم العـروض الـفـنـيـة ا
ضـــد يـــوفــنـــتـــوس. ومــا يـــرجح كـــفــة
تــشــيــلــسـي أيـضــا أن إيــقــاعـه أسـرع
وأسـلـحـته الهـجـوميـة أخـطر بـتـواجد
مـاونت وفـيـرنر وبـولـيـسيـتش وجـيرو
وأبـــراهــام وخط وسط قــوي لــلــغــايــة
يضم كانتي وكوفاشيتش وجورجينو.
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مــبــاراة بــنـكــهــة هـجــومــيـة خــالــصـة
الـفـريـقـان يـرفـعـان شـعـار الـهـجـوم وال
ـاني يـضم ب شـيء غيـره الـنـادي األ
ــوهــبــة صـــفــوفه إيــرلــيــنج هــاالنــد ا
الـهـجـومـيـة الـشابـة وهـداف الـنـسـخة
احلـــالـــيـــة لــدوري األبـــطـــال يـــعــاونه

سانشو وهازارد ورويس.
ــاني عــنــاصــر ــلك الــفــريق األ كـــمــا 
ـيزة في خط الوسط بتواجد محمود
داوود وفـــيـــتـــسل إضــافـــة لـــلـــمــدافع
اخملــضـرم هـومـلس كـمـا فـرض مـدربه
احلـــالـي إيـــدين تـــيـــرزيـــتش قـــدرا من
االنــضــبــاط الــتــكــتــيـكـي. أمــا الـفــريق
اإلجنــلــيــزي فـحــدث وال حــرج مـدربه
بيب جوارديوال يصنفه الكثيرون بأنه
األفـــضل في الـــعــالـم ويــعـــتــمـــد عــلى
ســـيــاســة الــتــدويـــر في كل اخلــطــوط
وتــــنـــويـع أســـلــــحـــته الــــهـــجــــومـــيـــة
والـتهديـفية بـ سترلـينج ودي بروين
وفـــودين وبــرنــاردو ســيــلــفــا ومــحــرز
وجــونـدوجـان وجـيــسـوس واخملـضـرم

أجويرو. 

ويـبـقى الـعائق األكـبـر أمام جـوارديوال
هـو الـتـهـور نسـبـيـا وعدم الـتـركـيز في
األدوار اإلقــصــائــيــة بــســبب األخــطـاء
واسم الـدفاعية التي كلـفته كثيرا في ا
الـسابـقة إال أن الفـريق اإلجنلـيزي بدأ
يــتـداركـهـا بـتـحــسن مـسـتـوى سـتـونـز
والبـورت وكانـسيـلو وإضـافات جـديدة

مثل روبن دياز.
f ô« ¡«bŽ«

وحتــمل مــنـافــسـات ربع نــهـائي دوري
أبطال أوروبا أهمية إضافية جملموعة
مـن الالعب الذين سيـواجهون فرقهم
الــســابــقــة في هــذا الــدور. وسـيــواجه
ــهــاجم الـكــامــيـروني إريـك تـشــوبـو ا
مـوتـيـنج فـريـقه الـسـابق حـيث انـتقل
صـاحب الـ 31عـامـا إلى بايـرن مـيونخ
ـــاضـي قـــادمــــا من ســـان الــــصـــيـف ا
وسم واحد فقط. تد  جـيرمان بعقـد 
وال يـلعب موتينـج أساسيا في صفوف
الـفريق الـبافاري في ظل وجـود النجم
الـبولـندي روبـرت ليفـاندوفـسكي. لكن
ـهاجم هـذا األمـر ليس بـالـغريب عـلى ا
الكاميروني فهو الذي لعب لعام مع
الـــفــريق الــبــاريــسي كـــبــديل لــلــنــجم
األوروجــوايــاني إديــنــســون كــافـاني
ـــبــاراة عـــلـــمــا بـــأنه نـــزل بـــديال في ا
الــنــهــائــيــة لــلـبــطــولــة في الــنــســخـة

اضية أمام بايرن 0-1.  ا
وهـــنـــاك العب آخـــر ســيـــواجه فـــريــقه
الــــســـابق وهـــو الـــنـــجـم الـــفـــرنـــسي

كـــيــنــجــســلي كــومــان صــاحب هــدف
الـتتويج األوروبي لبـايرن على حساب
ــقـابـلـة بـي إس جي. وفي الـنــاحـيـة ا
ســيــعـيـش الـظــهــيـر اإلســبــاني خـوان
بــيـرنــات جتـربـة مــكـررة بـعــد نـهـائي
ـاضي حـيث سـيالقـي فريـقه ـوسم ا ا
الـسـابق بـايرن مـجـددا وهو الـذي فاز
ـاني  4 مـرات مــعه بــلـقب الــدوري األ
قـبل االنتـقال إلى الـعاصـمة الـفرنـسية
في 2018. وتـــضم صـــفــوف الـــعــمالق
الــبـافـاري العـبــا آخـر سـبق له ارتـداء
ــدافع قـــمــيص ســان جــيــرمــان هــو ا
الـفـرنـسي الشـاب تـاجنوي نـيـانزو 18
عـاما الـذي اُستـبعد من قـائمـة الفريق
األوروبــيـة عـلـمـا بـأنـه انـتـقل لـبـايـرن

اضي دون مقابل.  صيف العام ا
وســــيـــكــــون بـــوسـع الـــنـــجـم الـــدولي
ـانـي إلـكـاي جـونـدوجـان االلـتـقاء األ
مـجـددا بأصـدقاء سـابقـ مثل مـاركو
ريـوس ومـاتس هـومـيـلز عـنـمـا يـلعب
مـع مــانــشــســتــر ســـيــتي ضــد فــريــقه

السابق دورتموند. 
ويـعـتبـر جـوندوجـان من أفـضل العبي
ـوسم وهو مـانـشـسـتـر سـيـتي هـذا ا
الــذي انـتـقل إلـيه في 2016. قـادمـا من
بـوروسيـا الذي تـأهل معه إلى نـهائي
دوري األبـطـال عـام 2013. حـ سجل
هـدف الفـريق الوحيـد في اللـقاء الذي
انـتهـى لصالـح بايرن مـيونخ 1-2  أمـا
العـب بــوروســيــا دورتـمــونــد الــدولي

اإلجنـــــلــــيــــزي جــــادون ســــانــــشــــو
ـدربه الـسابق فـسـيـحـاول أن يثـبت 
فـي مـــانــــشـــســــتـــر ســــيـــتـي بـــيب
جـوارديـوال خـطـأ الـتـخلي عـنه في

نحه فرصة 2017 دون أن 
خــوض مـبـاراة واحـدة مع الـفـريق
األول. قــد ال يــعــلم الــكــثــيـرون أن
العـب وسط لــــيـــفــــربــــول الـــدولي
الـبرازيلـي فابيـنيو خـاض موسما
واحدا مع ريال مدريد 2012-2013.
ولـــعب له مــبـــاراة واحــدة فــقط في
الـــدوري اإلســـبـــاني حتـت قـــيــادة
ـدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ا
قـبل أن يـشد الرحـال إلى مـوناكو.
وهــنـاك حـقـيـقـة أخــرى مـتـعـلـقـة
بــنـجم دفــاع تـشـيــلـسي تــيـاجـو
سـيـلـفـا حيث سـبق لـلـبـرازيلي
اخملضرم أن خاض  14مباراة
مـع الـفـريق الـرديف لـبـورتـو
خالل موســـــم 2004-2005.
كـما أن تـشيـلسـي اشترى
ـــــــاضي الـــــــصـــــــيف ا
ـــــــدافع خــــــــدمـــــــات ا
الــــفــــرنــــسـي مـــاالجن
سـار البالغ من العمر
عاما والذي تألق 22
اضي وسـم ا خـالل ا
فـي صـفوف نـيس قـبل

أن يــــعــــيــــره إلى بــــورتـــو
زيد من اخلبرة. الكتساب ا

ÕuLÞ∫ يطمح فريق بايرن ميونخ بان يكون بطال لدوري االبطال
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سكـوف على ضفاف شط بـالتمـر بل والل والسـمك ا
الــعــرب  200 الف زائــر خــلــيــجي في كــربالء هل يــتم
. إالحتادات الـغاء تأشيرات الدخول لالخوة اخلليجي
اخلـلـيجـيـة لـكـرة الـقـدم طـلبت تـطـمـيـنـات من احلـكـومة
الــعــراقــيــة مـن اجلــانب االمــني والــصـــحي حــتى يــتم
ـوافقة على إستضافة خليجي  26 في البصرة كنت ا
سـعـيـدا ان يـطـلب لألخـوة اخلـلـيـجـي فـي هذا الـوقت
وهــاذين الــســبــبـــ وان عــلى رأس قــيــادة احلــكــومــة
الـعراقـية مصـطفى الـكاضـمي الذي انـفتح عـلى العالم
ي وزير الداخلية خـاصة اخلليج العـربي عثمان الغـا
وله جتـربـة كـبـيرة في اجلـانب االمـني خـاصـة.انـة كان
ليـونية اخملـطط االول لوضع اخلـطط االمنيـة لزيـارات ا
الـتي شــهـدتـهـا كــربالء وكـنت.عـلـى مـدى اكـثـر من 15
ـيـدانـية عـامـا واكـبـتة.صـحـفـيـا وإعالمـيـا في جـوالته ا
اليــ من الــزوار الـذي نــال اعــجـاب وتــقــديـر وسط ا
اليـ من الزوار وان األخـوة اخللـيجـي شـاركو في ا
واحـدة من الزيارات في أكثر من  200 ألف زائر وفدو
الى كـربالء واتمنى مـخلصـا من وزير الداخـلية أن يتم
الـغـاء تــأشـيـرات الــدخـول لالخـوة اخلــلـيـجــيـ الـذين

يرغبون في زيارة البصرة أثناء البطولة.
عــبـد االمــيــر يــار الــلــة والــذي يــشــغل رئــاســة أركـان
اجلـيش هــو ذو عـقـلـيــة امـنـيــة كـبـيــرة جنح عـلى مـدى
سـنوات في تـامـ األمن ومالحقـة فلـول داعش وكذلك
حـسن الــتـمــيـمي وزيــر الـصــحـة اكــثـر الـوزراء يــتـابع
مـيدانـيا يـنجـح في قيـادة اجلانب الـصحي في الـعراق
واعـتـقد بل اجـزام ان كـوادر الـصحـيـة والـطبـيـة قادرة

. على تام اجلانب الصحي لألخوة اخلليجي
عـدنان درجال جنم كرة العراقية ذات الـشعبية الكبيرة
من زاخـو وحـتى الفـاو وله نـفوذ خـليـجي واسـيوي في
احملـافل.الــكـرويــة الـكـبــيـرة هـو اول وزيــر ريـاضي في
عـاصر يـشغل مـنصب وزارة الـشباب تـاريخ العـراق ا
والـريــاضـة ادعــوه مــخـلــصـا إلـى الـتــنـســيق مع قــنـاة
الـــعــراقــيــة اســتــنــســاخ كـــاســيت مــصــور عن احــدى
ليونيـة التي شهدتهـا كربالء وشاركت فيها الـزيارات ا
من دول اخلـليج الكويت والبحرين والسعودية وسلطنة
عـمان واإلمـارات وقطـر اخوتـنا في
اخلليج اطمأنوا فان العراق قادر
بـامتـيـاز تنـظـيم خلـيـجي البـصرة
وقــال اسـعــد الــعـيــداني مــحـافظ
الـبصرة ان اهـالي البصرة دروع

الاهل اخلليج.
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يـتـقدم الـنـائب عبـاس علـيـوي رئيس جلـنـة الشـباب والـربـاضة في مـجـلس النـواب وبـالنـيابـة عن الـسيـدات والـسادة اعـضاء الـلـجنـة بازكى
ـناسبـة فوزه بالـضربة الـقاضـية على الالعب الـبرازيلي نتـخب الوطـني للمـواي تاي حسـ سالم  الـتهاني واطـيب التـبريكـات الى العب ا
هم قامـة بالبحـرين. وتعبر اللـجنة عن سعادتـها البالغـة بهذا االجناز ا غيـرسون باريرا في بطـولة برايف الدوليـة للفنون الـقتالية  MMA ا
ـدرب الدولي احـمـد جمـيل عبـاس.والـسيـد علي الذي حتـقق بـاشراف ودعم الـسـيد رائـد جـميل عـبـاس رئيس جلـنة  MMA في العـراق واا
واي تـاي برئاسة السيد مصطفى ساعـد كما نقدم شكرنا ألحتاد ا نتخب الوطني للـمواي تاي وجلميع الكادر ا ساهر عبـد الواحد مدرب ا

جبار علك متمن لالعب حس سالم دوام التوفيق والنجاح وحتقيق مزيد من االجنازات ورفع اسم العراق عاليا في احملافل الدولية.
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كما هو مخطط لها.  2021 مارس  26
ننـتهـز هـذه الفـرصة لـلتـأكيـد على أن
الـسـيد حـيـدر فـارمـان مـديـر األلـعاب
ــــبي اآلســـيــــويــــة لــــلـــمــــجــــلس األو
األســـيـــوي ســيـــحـــضــر االجـــتـــمــاع
االسـتـثـنـائـي لـلـجـمـعـيـة الـعـامـة غـدًا
ــبـيـة كــمـراقب من قــبل الــلـجــنـة األو
بي األسـيوي. الدولـية واجملـلس األو
ونطلب مـنكم الـتفضـل باتخـاذ جميع
الـتـرتـيـبات الـالزمـة حتـى يتـمـكن من
االنـــضـــمــــام إلى االجــــتـــمــــاع عـــبـــر

اإلنترنت.

في  17مارس  2021 إضافـة الى فقرة
تعـيـ جلنـة االنتـخـابات من اجل أن
ـصــادقـة الــرسـمــيـة عــلـيــهـمـا تــتم ا
ـراقـبـة سـتـقـوم جلـنـة االنـتـخـابـات 
اخلطوات التالية للعـملية االنتخابية
بية وفقًا للنـظام الداخلي للـجنة األو
الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة. لــذلك بـقـدر مـا
ـكــنـنــا أن نـؤكــد أنه لـيس يــهـمــنـا 
ـبـدأ لـديــنـا أي اعــتـراض من حــيث ا
فيما يتعلق باخلطوات التي اتخذتها
ؤقتـة" حتى اآلن ونأمل أن "اللجـنة ا
تتم العملية االنتخاب بنجاح في -25

في بية الوطنية العراقية اللجنة األو
ظل هذه الـظروف االستـثنـائيـة نفهم
أن اإلجراءات.الـتي اتـخذتـهـا اللـجـنة
ــــؤقـــتـــة حـــتى اآلن تــــتـــمـــاشى مع ا
الـقــرارات الـتي اتـخــذتـهـا اجلــمـعـيـة
ـبــيـة الـوطــنـيـة الــعـامـة لــلـجـنــة األو
الــعــراقــيــة واإلطــار الــعــام لــلــنــظــام
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـداخـلي لـلـجـنـة األو
الـــعــراقـــيــة هـــذه اإلجــراءات ســوف
ـهــا أيـضًــا إلى اجلـمــعـيـة يــتم.تـقــد
ـبــيـة الـوطــنـيـة الــعـامـة لــلـجـنــة األو
العراقيـة خالل االجتماع االسـتثنائي

ــوجــهــة لــرئـيس وأكــدت الــرســالـة ا
ـؤقـته.أكــرم نـعـيم عـطـوان الـلـجــنـة ا
احلـــمـــيـــداوي عــلـى سالمـــة جــمـــيع
االجـراءات الــتي إتـخــذتـهــا الـلــجـنـة
ــلف ـــؤقــتـــة في تـــعــاطـــيــهـــا مع ا ا
ــتــخــذة االنــتـــخــابي واالجـــراءات ا
بي في بـصدده ومـجـمل الـعمـل األو
العراق. يشار الى ان اللجنة الثالثية
يرأسـها.أكـرم احلـميـداوي وتضم في
عـضــويـتــهـا كال من.آزاد حــسن قـادر
وقاسم محمد اخلاقاني. وفي ما يلي
ــبــيـة الــدولــيـة الى نص رســالـة االو
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بية الدولية على صادقت اللجنة األو
االجــراءات الـتي إتــخـذتــهـا الــلـجــنـة
ــؤقـتــة الدارة الـعــمل الــريـاضي في ا
الــعـراق. جــاء ذلك بــرســالـة رســمــيـة
ـــبـــيــة الـــدولـــيــة في أبــرقـــتـــهــا األو
السـادس عشـر من شهـر آذار اجلاري
ـــــهــــــورة بـــــتـــــوقــــــيع. جــــــيـــــمس
ــبي مـــكالود.مـــديــر الـــتـــضــامـن األو
ــبــيــة والـــعالقــات في الـــلــجــنـــة األو
ـدير الـعام سـلم ا الدولـيـة وحسـ ا
بي األسـيوي. والفـني لـلمـجـلس األو
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أكــــد مــــديـــر عــــام دائــــرة الـــعـالقـــات
والتـعـاون الـدولي في وزارة الـشـباب
والـريـاضـة مـحــمـود خـلف ان تـوقـيع
مذكـرة التـفـاهم مع االحتاد الـرياضي
دة اربعة العام السوري التي تسري 
أعـوام سـتـسـهم في تـطـويـر مـجاالت
الـتـعـاون الـريــاضـيـة مع االشـقـاء في
َ اجلمـهـورية الـعـربيـة الـسوريـة. وبَ
خـلف انه في ضــوء تـوجـيـهـات وزيـر
الـشــبـاب والــريـاضـة عــدنـان درجـال
بـوجـوب تــفـعـيل الــتـعـاون مع الـدول

العربية  توقـيع مذكرة التفاهم من
قــــبـل الــــوزيــــر درجــــال مـع اجلــــانب
الــــســـوري وذلـك خالل حــــفل خــــتـــام
اجـتـمـاعـات الـدورة الـعـاشـرة لـلـجـنة
ـشتركة الـعراقيـة السورية الوزارية ا
الــتي شـمــلت الــتــعـاون في مــخــتـلف
الـقـطـاعـات االقــتـصـاديـة والـتـجـاريـة
واالستـثمـارية والـرياضـية واجملاالت
األخرى. وأضاف: سيتم تشكيل جلنة
مـشـتركـة بـ الـطـرفـ لتـنـفـيـذ بـنود
ذكـرة التي تـتضـمن التـشجـيع على ا
تـطـويـر مجـاالت الـتـعـاون الـريـاضـية

وأبرزها (الـقيادات الـرياضية واألداء
ـوهبـة الريـاضية الريـاضي ورعاية ا
ـيات الـرياضـية واإلحتادات واألكاد
الـــــريــــاضــــيــــة والــــطـب الــــريــــاضي
والـــريـــاضـــيـــة الـــنــســـويـــة واإلعالم
الريـاضي ومـجاالت أُخـرى) موضـحا
َ أنـه ســـيـــتم تــــبـــادل اخلـــبـــرات بَـــ
اجلـانـبـ ووضع اإلســتـراتـيـجـيـات
الرياضية وإقامة الدورات التدريبية
تبادلـة وذلك من أجلِ رفع مستوى ا
َ الــكـفــاءة والــقـدرات الــريــاضـيــة بَـ
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ـنتـخب الوطـني السـابق بكرة توفي العب ا
الــقـــدم حــســ هــاشـم بــعــد صــراع مع
مـرض عــضــال. وقــال مــصــدر مـقــرب من
هـــاشم.ان جنم الـــقـــوة اجلــويـــة في فـــتــرة
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة حـسـ الـسـتـيـنـيـات وا

هاشم تـوفي الـيوم بـسـبب مرض عـضال.
ـعــنـيـ مـراراً واضـاف ان هــاشم نـاشـد ا
وتـكــراراً لـكن دون اسـتـجــابـة حـيث فـارق

احلياة عن عمر ناهز  87 عاماً.  
يذكـر أن الالعب حـسـ هـاشم كـان العـبا
ــنــتـخـب الـوطــني الــعـراقي اســاســيـا مع ا
باراة الدولية مع فريق نادي الذي خـاض ا
بـنـفـيــكـا الـبـرتــغـالي في الـعـام  1966 يـوم
افتـتاح ملـعب الشعب الـدولي. ومثل هاشم
أنـديـة مــحـلـيــة عـديــدة ولـعب لـلــمـنـتــخـبـات
ـلـعم من قـبل الـوطـنـيـة. واطـلق عـلـية لـقب ا
ـصـري عـلي الـزلـوار بـعـدمـا قـدم ـعـلق ا ا
مـسـتـوى رائع في مـبـاراة مـنـتـخب بـغداد
ونـادي الـزمـالك الـتـي جـرت في الـقـاهرة

عــام 1965.
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أكـد االحتـاد الـدولي لـلجـودو إعـتـرافه بـسـمـير
ـــوســوي رئــيــســاً لالحتــاد الــعــراقي صــادق ا
ركـزي للجـودو. وجاء ذلك في رسـالة رسـمية ا

ـبيـة الـوطنـية تـسلـمتـهـا اللـجـنة األو
الـعراقـيـة في الـثـالث والـعـشرين
ـــــاضي من شـــــهـــــر شــــبـــــاط ا
هـورة بتـوقيع األمـ العام
لالحتـاد الـدولي لـلـعـبـة جـاك
لوك روغ والـتي أكد فـيها إن
ـوسـوي إحتـاده يـعــتـرف بـا
رئـــيــســـاً شـــرعــيـــاً لالحتــاد
العراقي حـتى إجراء مـؤتمر
إنـــتــخـــابي جــديـــد لالحتــاد.
وتضـمـنت الـرسالـة أتـمنى أن
تكونوا في صحة جيدة وروح
جـيـدة نحـيـطـكم عـلـمًـا بأن

االحتـــاد الـــدولي
للجود
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و يــعـتــرف رسـمــيًـا.بــسـمــيـر صــادق مـوسـوي
بـصـفـته رئــيس احتـاد اجلـودو الـعـراقي حـتى
موعد االنتخابات اجلديدة ويرجى مالحظة أن
عـلومات قد  إرسـالها إلـيك بالفعل في هذه ا
ديسمبر  2020 الكترونـيا ومع ذلك لم نتلق

أي تأكيد باالستالم. 
واوضـحت الـرسـالـة عالوة عـلى ذلك
ـبية  إبالغنـا من قبل الـلجـنة األو
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة في بــريــدهـا
اإللكتروني بتاريخ  20 من نوفمبر
 بـــشـــأن عــــنـــوان الــــبـــريـــد 2020
اإللـــكـــتـــروني اجلـــديـــد لـــلـــجـــنــة
بية الـوطنية العـراقية. نرجو األو
مــنك تــأكــيـد مــعــلـومــات االتــصـال
ــبــيـة الــصــحــيـحــة لــلـجــنــتـكم األو
الوطنية يرجى تـأكيد استالم بريدنا
اإللكتروني نحن ال نزال حتت تصرفك
لـلـحـصـول عـلى أي مـعـلـومـات
إضافية حتياتي

احلارة.

جاك لوك



{ لـنـدن- وكاالت: سـيخـوض فـريق سيـدات مانـشـستـر يونـايـتد اإلجنـليـزي أول مـباراة في تـاريـخه على مـلعب
(أولـد ترافورد) أمـام وست هام يونـايتد. وسـتقطع سـيدات الشـياط احلـمر خطـوة مهمـة في تاريخـهن بخوض
أول مـباراة لهن على مسرح األحالم يوم  27 من الشـهر اجلاري أمام الفريق الـلندني في مباراة ضمن الدوري
اإلجنلـيـزي للـسـيـدات. من جانـبـها أكـدت مـدربـة الفـريق كـاسي ستـوني أنـهـا ستـكـون فرصـة رائـعـة لتـسـليط
الضوء عـلى كرة القـدم النسـائية في إجنـلترا. وأضـافت صاحبة الـ 38 عامـا نتمـنى أن تكـون هناك فـرص أكثر
ـستـقبل لـلـعب على (أولـد تـرافورد) وبـاألخص أمـام جمـاهيـرنـا. وبعـد مرور  16 جولـة من عـمر الـبطـولة في ا
ـتصـدر تـشيـلسي و 4 عن ـركـز الثـالث برصـيد  35 نقـطـة ويبـتـعد بـفارق  6 نقـاط عن ا ان يـونايـتد ا يـحـتل ا

اجلار اللدود مانشستر سيتي (الوصيف).
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{ مـدن - وكـاالت: اسـتـعـاد يـوتـا جـاز
تـوازنـه وتغـلب  112-115عـلـى مضـيـفه
تـورونتو رابـتورز في دوري كرة الـسلة
األمـريكي لـلمـحتـرف ولـم يخـسر جاز
ســـــوى في  7 من  34 مـــــبــــاراة مــــنــــذ
ـــــوسم وحــــــتى نـــــهـــــايـــــة انـــــطـالق ا
فـبـراير/شـبـاط لـكن منـذ بـداية الـشـهر
احلــــــــالـي خــــــــســـــــر  4 مــــــــرات في 7
مـــواجــهــات. ويـــتــصــدر جـــاز الــقــسم
الـغربي برصيد  30 فوزا في  41مباراة
فـيمـا تلـقى رابتـورز الفـائز بالـلقب في
 2019 اخلـسارة السـابعة عـلى التوالي
ــركـز  11فـي الــشـرق. لــيــتــراجع إلـى ا
راكـز السـتة األولى ويـتـأهل أصحـاب ا
إلى األدوار اإلقـصائـية مـباشـرة بيـنما
تـــخــوض الـــفــرق مـن الــســـابع وحــتى

العاشر ملحق التأهل. 
وأنـهى رابـتـورز وهـو الفـريق الـوحـيد
الـذي يـخـوض مـبـاريـاته خـارج مـلـعـبه
بــعـدمـا اسـتـقــر عـلى الـلــعب في تـامـبـا
بـوالية فلوريـدا بسبب قيـود السفر ب
ـتـحــدة وكـنـدا الـربع األول الــواليـات ا
مـتقـدمــا 23 -27 وبـعـد تعـزيز رابـتورز
تــفـوقه بـفـارق  7نــقـاط أحـرز جـاز 11 
نــقـطـة مـتـتــالـيـة لـيــنـهي الـشـوط األول
لـــــصــــاحله  54-55 وخـــــطف صـــــاحب
األرض الــتـقـدم فـي الـربع الـثــالث لـكن
قدمـة بعدما أنهى الربع جـاز استعاد ا

الــثـالث بـتــسـجـيل  10 نــقـاط مـقـابل 5
لـرابتورز. وتـبادل الفـريقان الـتقدم في
بــدايـة الـربع األخـيــر ثم أحـرز الـفـريق
الـضـيف  13نــقـطـة مـتـتـالــيـة لـتـصـبح
الـنـتـيـجـة 84-94  وبـدا أن رابـتـورز في
طــريـقه لـلـفــوز عـنـدمـا اسـتــعـاد تـقـدمه
 105-110 قــبل دقــيــقـة و 36ثــانــيـة من

النهاية. 
وأحـــرز دونـــوفــان مـــيـــتــشل  7 نـــقــاط
مـتتـالـية لـيمـهد الـطريق أمـام انتـصار
صــعب جلـاز. وتـصــدر مـيـتــشل قـائـمـة
مـسـجلي يـوتا جـاز برصـيد  31 نـقـطة
تـبـعه جـو إجنـلـز وله  19 نـقـطـة. وكـان
الـكـامـيـروني بـاسـكـال سـيـاكـام األكـثـر
تـسـجيـلًـا في صفـوف رابـتورز بـرصـيد

 27 نقطة.
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كـما أهـدر بروكـل نـتس فرصـة انتزاع
صــدارة الـــقــسم الــشــرقي بــدوري كــرة
الــســلــة األمـريــكي لــلــمــحـتــرفــ بــعـد
خــــســـارته  113-121 أمــــام مـــضــــيـــفه
اضية. وفشل أورالنـدو ماجيك الليـلة ا
نـتس في حتقيق انتصاره السابع على
ـركــز الــثـاني في الــتــوالي لــيـظل فـي ا
الـشـرق بـرصـيد  28 فـوزا و 14خـسـارة
خــلف فـيالدلـفــيـا سـيــفـنـتي ســيـكـسـرز

تصدر.  ا
وجــاء الــربع األول مــتــكــافــئــا وتــبـادل

الـفـريقـان الـتـقدم في ثـمـاني منـاسـبات
إلى أن تفوق ماجيك في نهايته 35-29.
وحـــافظ صـــاحب األرض عـــلى تـــفــوقه
طـيلـة الربع الـثاني وعـزز تقـدمه بفارق
 12 نــقـطـة بــعـد تــألق إيـريك جـوردون.
لــكن نـتس قــلص الـنـتــيـجـة إلى 64-62
بـعـدمـا سـجل كـايـري إيـرفـيـنج آخر 13
نـقـطة لـلـفريق في نـهـاية الـشوط األول.
وانـتـزع الفـريق الـضيـف التـقدم 65-64
بـعـد رمـيـة ثالثـيـة من إيـرفيـنج في أول
 17 ثـــانــــيـــة من الـــربع الــــثـــالث. لـــكن
الـــثالثي جـــوردون وإيــفـــان فــورنـــيــيه
ونـيكـوال فـوتشـيفـيتش انـتفض لـيتـقدم
مـــــــاجـــــــيك  80-97 عـــــــلـى عــــــكـس كل
الـتوقعات. وبعـد ارتفاع الفارق إلى 19
نــقـطــة في بـدايــة الـربـع األخـيــر انـهـار
مــاجـيك لــيـقــلص نــتس الـنــتـيــجـة إلى
 100-104 بــــفــــضـل جــــيــــمس هــــاردن
وإيــــرفـــيـــنـج. واســـتــــعـــاد فـــورنــــيـــيه
وفـوتـشـيـفيـتش وجـوردون إيـقـاعهم إذ
سـجلـوا آخر  17 نـقطـة للـفريق لـيحقق
مـاجيك انتصاره األول بعد تسع هزائم
مــتــتـــالــيــة.وتــصــدر جــوردون قــائــمــة
مــسـجــلي مـاجــيك بــرصـيـد  38 نــقـطـة
وتـبـعه فـورنـيـيه وفـوتـشـيـفـيتـش ولكل
مـنـهـما  31 و 22 نـقـطـة عـلى الـتـرتيب.
وكــان إيــرفــيـــنج األكــثــر تــســجــيال في
صــفـــوف نــتس الــذي مــا زال يــفــتــقــد

جـهــود كـيـفن دورانت وبـلـيك جـريـفـ
بـرصـيد  43نـقـطة بـينـمـا اكتـفى هاردن
ركز بإحراز  19نـقطة. ويحتل ماجيك ا
قــبـل األخــيــر في الــشــرق بــرصــيــد 14

فوزا و 27 خسارة.
W¦ UŁ W1e¼ 

وتـلـقى بـوسـطن سـيـلـتـيـكس اخلـسارة
ته 107-96 الـثالـثة عـلى التـوالي بهـز
أمـام ضـيفـه سكـرامـنتـو كـينـجـز. وهذه
ـة اخلـامــسـة في آخـر عـشـر هي الــهـز
مـباريـات لسـيلتـيكس لـيتـراجع للـمركز
الـثـامن في الشـرق برصـيد  20فـوزا في
 41 مــبـاراة. وانـتـصـر ســان أنـطـونـيـو
سـبـيـرز  110-116 فـي ملـعـب كـليـفـالند
ـركـز الـسابع كـافـالـيـرز ليـحـافظ عـلى ا
ة في الـغـرب. وتلـقى ميـامي هيت هـز
ثــقـيـلـة  110-137 أمــام ضـيـفه إنـديـانـا
بـيسـرز. وتغلب جـولدن سـتيت وريورز
ـــفــــيس  103-116 عــــلى مــــضــــيـــفـه 
جـريـزلـيـز بـفـضل  40 نـقـطـة مـن أندرو
ويــنـجــز. وتــلـقى هــيــوسـتــون روكـتس
ـته اخلــسـارة  19 عــلى الـتــوالي بـهــز
 100-113أمــام ديــتــرويـت بــيــســتــونـز
مـتـذيل تـرتـيب الـشـرق. ويأتـي روكتس
ـركز قبل األخـير في الغـرب بعدما في ا
خـسـر في  29 من  40 مـبـاراة. واحـتاج
دنـفـر نـاجـتس إلى وقت إضـافي لـيـفوز
 127-131 عـلى ضـيـفه شـيكـاجـو بـولز.
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مـتقدم لتعزيز موقعه في الترتيب العام
ركز الثالث لـلبطولة خاصة أنه حقق ا
فـي اجلـــــــــولـــــــــة االولـى بـــــــــرالـي دبي
اضي. وأكد الـصحراوي خالل شـباط ا
الــبـلـوشي لـوكــالـة أنـبـاء اإلمـارات أنه
اســــتـــعــــد بـــشــــكل جــــيـــد عــــلى مـــدار
ــاضــيـ وكــان يــتـدرب االســبــوعـ ا
بـشـكل يـومي وأن سـبـاق األردن سوف
قـبل وينـتهي الـسبت يـبدأ اخلـمـيس ا
وأنه يـشعر بتفـاؤل كبير لتـحقيق مركز
مــتــقــدم ال سـيــمــا أنــهـا أول مــشــاركـة
خـــــارجــــيـــــة له مـن بــــعـــــد جــــائـــــحــــة
كـورونــــــــا. وقـال البـلوشي: هدفي في
ية ـنافـسة على الـصدارة العـا 2021 ا
ن سـجل لـلمـشـاركة وال من وال أهـتم 
ســيــغــيـب بــقــدر اهــتــمــامي بــنــفــسي
وبـتـركيـزي ألن كل مشـارك في السـباق
يــعــتــبــر مــنــافــسـا بــغـض الـنــظــر عن
ـغمورة ومع ذلك االسـماء الكـبيرة أو ا
ــؤشـــرات تــؤكـــد أن نــخـــبــة من فـــكل ا
ــــــصـــــنــــــفــــــ االوائل فـي الـــــعــــــالم ا

سيحضرون للمشاركة. 

كــأس الـعــالم لــلـرالــيـات الــصـحــراويـة
الـقصيرة للدراجات النارية فيم  –باها.
وتـوجه البـلوشي اليـوم إلى العـاصمة
عــــمـــان من أجل الــــدخـــول في أجـــواء
الـسـباق والـتمـسك بأمل حتـقيق مـركز

{ مـــــدن - وكــــاالت: اخــــتـــــتم الــــدراج
اإلمـاراتي محمـد البلـوشي بطل العالم
فـي عام  2018 وبـطل حـائـل والبـحـرين
 2020 اسـتعـداداته للـمشـاركة في رالي
بـاها األردن الدولي اجلولة الثانية من
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{ لنـدن- وكاالت: يـقترب مـاهيتـا موالجنو مـهاجم بـرايتون الـسابق من خالفة
. وقـالت الرابـطة جوردون تـايـلور في رئـاسة رابـطة العـبي كـرة القـدم احملتـرف
التي تـمثل الالعـب في إنكـلتـرا وويلز في بـيان  إن جلـنة استـشاريـة مستـقلة
أوصت بـرئــاسـة الالعب الــسـويــسـري الـبــالغ من الــعـمـر  38 عـامــا لـلــرابـطـة.
رشح وأضـافت وافق مجلس إدارة رابـطة الالعـب احملـترف بـاإلجمـاع على ا
. ويقـود تـايـلور  76 عـامـا قـتـرح ويـتـطلع اآلن لالنـتـهـاء من إجـراءات التـعـيـ ا
الـرابطـة منذ  1981لـكنه واجه انتـقادات متـزايدة بـشأن راتبه وسـيغادر الـرابطة
ـوسم. وانـضم مـوالجنو إلى بـرايـتون في  2004 لـكن الـفـريق أعاره في نـهـاية ا
سريـعا إلى لينكولن سيتي وبعده إلى أولدهام أثليتيك وريكسهام قبل أن ينضم
لفـريق جـرايـز أثلـيـتيك في دوري الـهـواة. وأنهـى مسـيـرته الكـرويـة في إسبـانـيا

وعمل ألربع سنوات رئيسا تنفيذيا لريال مايوركا.
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تـــطـــوان وأســـود الـــشــــاويـــة عـــلى
الـــتـــوالـي. مـــبـــاراة قــــويـــة جتـــمع
ـــراكــشي ـــراكش بــ الـــكــوكب ا
وصـــقـــر أكــاديـــر حــيـث ســيـــحــاول

الكنـية وعثـمان بومـزو والعب صقر
أكـــاديـــر مــحـــمـــد ســعـــود. وســوف
يخوض أول مباراة له ضد الصاعد
ـــســـتـــشــفـى اإلســبـــاني اجلــديـــد ا
الـــتـــطـــوانـي هـــذا األخـــيـــر ســوف
يـحـاول أن يـعـطي صـورة جيـدة في
متاز. بطل أول مشاركة له بالقسم ا
وسم الـسـابق فتح سـطـات بعـدما ا
فقـد أبرز العـبـيه لكـنه يظل مـنافـسا
كبـيـرا لالحتـفـاظ بالـلـقب خصـوصا
تلك خبرة كـبيرة سيخوض وأنه 
مبـاراة تـعد سـهـلة عـلى الـورق ضد

أسود اخلبازات. 

{ مـدن - وكـاالت: تــوج الـنـصـر
بطـلًـا للـنسـخة  11 من بطـولة
كـــــأس رئــــيـس اإلمــــارات لــــكــــرة
الصاالت بـفوزه على الـظفرة 4-2
ــبـاراة مـســاء اخلــمـيس في ا
الــنـــهــائــيــة بــصــالــة نــادي
الـــبـــطــائـح بــالـــشـــارقــة.
وتــــأهل الـــنــــصـــر إلى
ـبــاراة الـنــهـائــيـة ا
بفوزه على احلمرية
بركالت الـترجيح -4
 1 بعدما انتهى الوقت
األصـــــــــــلـي واألشــــــــــواط
اإلضـافــيـة بــالـتــعـادل 1-1
فيـما تـأهل الـظفـرة بفـوزه على
شــــبــــاب األهــــلي 3-6 ويــــقـــود
ـــدرب الـــبـــرازيــلي الـــنـــصــر ا
رافــــائــــيـل ويــــضم الـــــفــــريق
الالعـبـ بـدر إبـراهـيم مـحـمـد
عــــبـــيـــد طـــاهــــر حـــسن جالل
الـصــيـادي مـيـنـديــز عـبـد الـله
سالم خـالـد حارب وطالل فـهد
وحـصـل عـلى مـكــافـأة قـيــمـتـهـا
ـباراة  200 ألف درهم. حـضـر ا
النهائية عيسى هالل احلزامي
رئــــيـس مــــجـــــلس الـــــشــــارقــــة
ــلك جــاني الــريــاضي وعــبــد ا
رئـيس اللـجـنة الـتـنفـيـذية لـكرة
الــصـاالت وهــشــام الــزرعـوني
عـــضـــو مـــجـــلس إدارة احتـــاد

الكرة.
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ـــوسم وتـــنـــطـــلق عـــجـــلــة ا
اجلــديـد 2020ـ  21 لــلـدوري
ــغــربي لــكــرة الـقــدم داخل ا
الــــقــــاعــــة هــــذا األســــبـــوع.
واألنـظار كـلـهـا تـتـجه صوب
ولـود اجلـديد فـريق شـباب ا
احملمدية والذي اشترى مكان
أتـلـتـيـكـو الـقـنـيـطـرة وسـوف
يــلــعب بـــنــفس االسم قــبل أن
ــوسم الـقـادم. يـتـم تـغـيــيـره ا
فريق شباب احملمدية (أتليتكو
القنـيطرة) دخل بـقوة وأكد أنه
سيـكون مـنـافس كبـير لـتحـقيق
الـــلــقب حـــيث اســتـــقــطب أبــرز
ـــنـــتـــخب والـــبـــطـــولــة جنــوم ا
ـنتخب الوطـنية وأبـرزهم هداف ا
مـحــمـد جـواد والعـبــو فـتح سـطـات
ـزراي وســعـد ــنـتــخب يــوسف ا وا

ــديـر الـفـنـي ألتـاالنـتـا { مـدريــد- وكـاالت: أكـد جـيــان بـيـيــرو جـاسـبــيـريـني ا
اإليـطالي أن العـبـيه يجب أن يـشـعروا بـبعـض النـدم على بـعض األهـداف التي
ـنافـسـة على بـطاقـة التـأهل حـتى الرمق األخـير. أهدوهـا لـلريـال وحالت دون ا
وأوضح جـاسـبـيـريـني في تـصـريـحـات لـشـبـكـة (سـكـاي سـبـورتس) اإليـطـالـية:
ـبـاراتـ جـعل األمـور صـعبـة لـلـتـأهل الـذي كان التـأخـر بـهـدفـ في إجمـالي ا
بـطبـيعـة احلـال صعـبـا. وأضاف: من الـواضح أنه عـندمـا تـهدي هـذه األهداف
فاألمـور تـصبح أكـثر صـعـوبة. أشـعر بـاألسف ألن كل الـظروف كـانت سانـحة
ه ـستوى الفني الـذي اعتدنا تقد لتـقد مباراة أفضل. وتـابع: لم نقدم نفس ا
في مبـاريات سـابقـة. لعبـنا أمـام العبـ أصحـاب إمكانـيات فـنيـة كبـيرة. وحول
هاجم الكولومبي لويس مـورييل وحيدا في األمام واإلبقاء على مواطنه البـدء با
دوفان زابـاتـا عـلى مـقـاعـد الـبدالء أوضـح أنه كان يـضع في اعـتـبـاره إمـكـانـية
ـبـاراة لـشـوط إضـافـيـ في حـالـة جناح العـبـيه في تـسـجـيل هدف امتـداد ا

ومعادلة نتيجة الذهاب التي خسروها بنفس النتيجة.

الـفريـقـان أن يكـسـبـا من أجل فرض
مكانيهما ضمن فرق الصفوة.

وســيــكـون الــبــرنــامج عــلى الــشـكل
التالي:

شـبـاب خـريـبـكـة - لـوكـوس الـقـصر
الكبير

شــــبـــاب احملـــمــــديـــة (أتـــلـــيـــتـــكـــو
سـتـشـفى اإلسـباني الـقنـيـطـرة) - ا

التطواني
دينة العالية أجاكس تطوان - ا
أسود الشاوية - دينامو القنيطري
راكشي - صقر أكادير الكوكب ا
أسود اخلبازات - فتح سطات

{ لنـدن- وكاالت: تـغنى بـيب جوارديـوال مدرب مـانشسـتر سـيتي اإلجنـليزي
بالـصالبة الدفاعية التي يتمتع بهـا فريقه. وقال جوارديوال في تصريحات عقب
ـباراة منذ ستـوى جيدا حتكـمنا في ا بـاراة لشبـكة بي. تي. سبورت: كـان ا ا
ـسـابـقة خـادعـة ولكن بـعـد تسـجـيل هـدف أصـبـحت كل األمور البـدايـة هذه ا
لك الـكـثـير من أسـهل وحرك كـل العب الكـرة في مـركـزه بسـرعـة. وأضـاف: 
الالعــبــ من أصــحــاب اجلــودة من فــيل فــودين وبــيــرنــاردو ســيــلــفـا والــذين
يسـاعـدونـا كـثيـرًا لـكن الـكل كـان مـلتـزمًـا ونـحن سـعداء بـالـتـواجـد في الدور
التـالي. وتابع جـوارديوال: اسـتقـبلت شـباكـنا هـدفًا وحـيدًا أمـام بورتـو هذ أمر
ـثل خـطـوة لألمـام بـالـنـسـبـة لـلـفـريق. وأردف: اجلـمـيع يـركض ولـيس مـبـهـر و
ـهم فـهم بـأنـنـا نـدافع بـامـتالك الـكـرة وعـلـيـنـا الـتحـلي ـهـاجـمـ فـقط ومن ا ا
كن أن تواجدة اآلن وباجلودة التي تملكها  بالـقوة عند خسارتها كل الفرق ا
تعـاقبنـا. وواصل: بعد الـتوقف الدولي سـيكون لديـنا الوقت لـلتفـكير واجلودة
زاجية أعتقد تصبح أعلى مع مرور الوقت ونأمل أن نحافظ على تلك احلالة ا
أنه عنـدما تتأهل فأنت تستحق ذلك نحـاول اللعب بصورة جيدة وسنرى ماذا
كنـنا من التدوير سـيحدث. وأ جوارديوال: كل الالعـب متاحـ اآلن وهذا 
وتـغـيـير  6 إلى  7 العـبـ فإذا أردت أن تـنـافس عـلى األلـقاب يـجب أن تـتـمتع
ـلك أسبوعـا من الراحة مـنذ أكتوبـر/تشرين أول ـوسم طويل ولم  باحلـيوية ا

اضي. ا
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لوكوس القـصر الكبـير سيحاول أن
حي الصـورة السـيئة الـتي بدأها
ـاضي قـبل أن ينـتفض وسم ا في ا
في أواخـر الــدورات ويـحـتـل مـكـانـا
آمـــنــــا وســــوف يـــحــــاول الـــلــــعب

ومنافسة خصوم أقوياء. 
حيث سيالقي فـريق شباب خـريبكة
ودائـمــا مـواجـهــتـهـمـا تــكـون قـويـة
ـديـنة ومـتـكـافـئة. فـرق الـقـنـيـطـرة ا
الــعــالـــيــة وديــنـــامــو الــقـــنــيــطــري
ستـحاول اسـتعادة أمـجاد مـدينـتها
وحتـاول إرجــاع الـلــقب إلى مــديـنـة
القاة أجاكس القنيطـرة من جديد 
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الدراج اإلماراتي محمد البلوشي

{ مــدن - وكـاالت: أعــلـنت رابــطـة الـالعـبـ
احملـتـرفـ لــلـجـولف الـثالثــاء إلـغـاء بـطـولـة
ـفـتـوحــة والـتي كـان مـقـررًا لـهـا قـبل كـنـدا ا
ــفـتـوحـة أسـبـوع واحـد مـن بـطـولـة أمــريـكـا ا
بـسـبب حتـديات لـوجـيـسـتـيـة تتـعـلق بـجـائـحة
كــورونـا. وقـال رئـيس جـولــة رابـطـة الالعـبـ
احملترفـ تيلـير ديـنيس حتى مع وجـود خطة
شاملـة للصـحة والـسالمة نواجه الـعديد من
ـؤثرة الـتي دفـعتـنا التـحديـات الـلوجـيسـتـية ا
لهـذا القرار. وأضاف في الـوقت الذي نشعر
فيه باالحباط إللغاء بطولة كندا الوطنية فإننا
نشعر بـاالمتنان لشركائـنا بجانب اجلماهير
الـكنـديـة عـلى الـدعم الثـابت والـتـعـاون طوال
قرر أن تقام البطولة هذه العـملية. وكان من ا
في النـادي الريفي سانت جورج في أونتاريو
في الــــــــفـــــــتـــــــرة مـن الـــــــعـــــــاشــــــــر إلى 13
حـزيـران/يـونـيـو وسـيـتم االسـتـعـاضـة عـنـها
ـرة واحـدة في أمـريـكـا. وتـقام بـبـطـولـة تـقـام 
فتوحة ثالث البطوالت الكبرى بطولة أمريكا ا
لـلـمـوسم احلـالي في الـفـترة من  17 إلى 20

قبل.  حزيران/يونيو ا
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Í—Ëœ∫ جانب من مباراة  يوتا جاز الذي تغلب على مضيفه تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة األمريكي للمحترف

باراة النهائية بصالة نادي البطائح بالشارقة  qDÐ∫ توج النصر بطالً لكأس رئيس اإلمارات لكرة الصاالت بفوزه على الظفرة  في ا
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فـي ديـــــــــــربـي
مــانــشــســتــر
2001 عـــــــــام 
وقــــــــــالـت إن
هـــــــــــاالنـــــــــــد
ســـيــعــود اآلن
إلـى مــــــديــــــنـــــة
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر
ـواجهـة مانـشسـتر
ســـيــتـي عــلى مـــلــعب
االحتـاد في ربع نهائي

دوري أبـــــطـــــال أوروبـــــا.
وأضـافت أن هاالند قد يعود
إلـى إجنــلـــتـــرا حــيـث أمــضى

الــكـثـيــر من فـتــرة طـفـولــته هـنـاك.
وذكـــرت أن هـــاالنــد حـــتى اآلن ال يــزال
مـشـجعًـا كـبيـرًا لـليـدز رغم والدته بـعد
أسـابيع فـقط من ترك والده لـلنادي من

انشستر سيتي.  أجل االنضمام 

{ مــدن - وكــاالت: حتــوم الــكــثــيــر من
الــشـائــعــات حـول مــصـيــر الـنــرويـجي
إيــرلــيــنج هــاالنــد مــهــاجم بــوروســيـا
ـــقــــبل. ـــوسـم ا دورتــــمــــونـــد خـالل ا
وارتــبط الالعب الـنـرويــجي بـاالنـتـقـال
إلى ريــال مـدريـد وبــرشـلـونــة أكـثـر من
ـقبل. ـيـركـاتـو الـصـيـفي ا مـرة خالل ا
ووفـقًـا لصـحـيفـة ماركـا فـإن هاالنـد قد
يفضل العودة إلى إجنلترا للسير على
خـطى والـده الـذي لـعـب مع مـانـشـسـتر
سـيتي وليـدز يونايـتد. وأشارت إلى أن
مـانـشـستـر سـيتي عـنـدمـا وقع مع والد
هـاالند من ليدز في  2000 بـعد الصعود
ــمــتـاز لـم يـكن لــلــدوري اإلجنــلـيــزي ا
بـإمـكـانـهم تـوقع مـدى أهـمـيـة الـصـفـقة
بـــعـــد  21 عـــامًـــا. وأوضـــحـت أن والــد
هـــــاالنــــد شــــارك في  41  مـــــبــــاراة مع
سـيـتي ثم انتـهت مـسـيرته مـبـكرًا بـعد
تـعرضه إلصابة قـوية من قبل روي ك

بيب غوارديوال

إيرلينج هاالند
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إن مـركز الفـرد في األسرة يقـوم بدور كبيـر في حتديد نـفسيته وذلك
ـصاعب ألن يـتـرك طابـعا بـارزا في أسـلوب احلـياة . كـما تـنـشأ كل ا

نافسة وقلة التعاون في ذلك احمليط. التي تعوق النمو من شدة ا
لـذا يـجب أن يـدرس الـفـرد دائـمـاً في إطـار عالقـاته مع اآلخـرين ألن
بدعة في هـذه العالقات االجتـماعية األولى تسـتعمل من قبل الـنفس ا
ــؤثــرات بــنــاء أســـلــوب احلــيــاة. والــتــســلـــسل الــوالدي هــو أحــدث ا
هـمة فـهنـالك اختالفـات كبـيرة بـ األول والثـاني وثالث االجـتمـاعيـة ا
ـر بـهـا كل فـرد ـتـمـيــزة الـتي  في األســرة وهـو نـتـيـجـة لـلــخـبـرات ا

بوصفه عضواً في جماعة اجتماعية.
الـطـفل االول يحـصل عـلى اهـتمـام كـبيـر من والـديه حتى يـأتي الـطفل
الـثـاني لـيـنـافسه عـلى هـذا االهـتـمـام ومن هـنا تـؤثـر هـذه اخلـبرة في
الــطـفل األول بـطــريـقـة مــتـبـايــنه فـقـد يــصـبح لـبــعض الـوقت مــشـكـلـة
ــوقف يــؤثـر عــلى نــظـرة ســلــوكـيــة. وهــنـا أشــار آدلــر أن مـثل هــذا ا

الشخص للحياة حيث األطفال األوائل في الغالب يتسمون ب:
اضي وتواقون إليه  1- متجهون نحو ا

ستقبل  2- متشائمون من ا
3- حذر 

تلكاتهم في مكان مع ال يتغير  4- يحبون ان يضعوا 
يل إلى أن يكـون عُصابيًّا 5- قـد ذكر أن الطفل األكـبر ب األشقـاء 
ومـتـسـلـطًا; نـتـيـجة ألن األشـقـاء األصـغـر يطـيـحـون به من فـوق عرش

سئوليات زيد من ا لكة األسرة ?«ويثقلون عاتقه  «
6- قـلـة الـعالقـات ويـتـلـقى اهـتـمـام اكـثـر من قـبل االسـره هـو والطـفل

االخير كذلك بشكل مستمره .
أما الطفل الثاني يتسم ب:

1-  فهو لم يجرب مركز السلطة واالهتمام 
فاجئ عن مركز االهتمام. 2- لم يواجه بصدمة التنازل ا

3-  كـما أن جتـربة اآلباء فـي معامـلته تـختلف إذ تـصبح أكـثر هدوءا.
ومن هنا فالطفل الثاني مدفوع للحاق بأخيه األكبر والتفوق عليه 

ستقبل. 4- هو أكثر تفاؤالً با
5- مـاهر في تـكون عالقـات خارج االسـره النه يتـلقى اقل اهـتمام من

قبل االسره.
والطفل األصغر يتسم ب:

1- فهو الطفل احملبوب للعائلة
2- فهو ينمو بسرعة ملحوظة.

3-  يــكـون أكــثـر إجنــازاً في عــمـله أو قــد يـحــدث الـعــكس فـإذا دلل
لـدرجة كـبيرة بـحيث ال يحـتاج ألن يتـعلم ويـعمل أي شيء بنـفسه فإنه

يصبح اعتمادياً وسيجد صعوبة في حل مشاكله. 
4-  مجازف.

شـاكل التي تـعاني تـسلط األخ األكـبر عـلى أشقـائه واحدة من أبـرز ا
منها العديد من األسر العربية 

نزل لالبن دون أن يضع ـشكلة أن األب يوكل مهمة إدارة شؤون ا وا
في حسبانه أهليته على ذلك ومدى سلوكياته مع إخوته .

األخ األكـبـر في األسرة الـعربـيـة هو الـبديل األول لـألب وهو غـالبـاً ما
يـحل في حالـة غيابه وبـذلك يتـسلح بسـلطـات األب القويـة على إخوانه
وأخـواته وغالبا مـا يكون متـسلطا عـدوانيا يطلب مـن اجلميع احترامه
ويــلــعب طـوال الــوقت دورا لــيس بـدوره ويــأخــذ اآلراء في قـضــايـا ال
يـستـطيع أن يـحسـمهـا ويرى قـراراته وأوامره نـاهيـة مقـدسة يجب أن

تنفذ.
أن الـوالـدين بـاهـتـمامـهـمـا بـاالبن األكـبر وإعـطـائه األهـمـيـة عـلى باقي
صلح ـنحانه انطـباعا بأن يـكون ا إخـوانه والصالحيـة التي تمنح له 

تسلط العنيد  رشد لبقية إخوانه وفي بعض األحيان ا وا
ـصلـحة الـشخـصية ـتسـلط في هذا الـسيـاق يتـسم باألنـانية وا األخ ا
وعـدم الثقة بـالنفس والنـقص الشديد في اإلمكـانيات وان كان مـتعلما
ـارس عـنـفه فـهـو غـيـر مـثـقف ويـرغب في الـسـيـطـرة عـلى اآلخـرين و

البدني والفكري عليهم.
يــرى عـلـمــاء الـنــفس أن هـذا الـشــخص هـو في حــاجـة مــاسـة لـعالج
نـفسي وعالج معرفي فالعالج النفسي إلعادة الثقة بالنفس وبث روح
ـعرفـي إلعادة الـطـمـأنـيـنـة إلى ذاته وتـأقـلـمه وقـبـوله لـآلخـر والـعالج ا
بـرمـجة أهـدافه ومـشاعـره وأفـكاره من جـديـد وحثه عـلى االسـتبـصار

وفهم نفسيات اآلخرين.
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ــنـحـهــا اآلبـاء لالبن األكــبـر أتـاحت ــطـلــقـة الـتي  أن الــصالحـيـات ا
ـارسة الـعنف اجلـسدي مع إخـوتهم اجملـال لكـثيـر من هؤالء األبـناء 
من خـالل االعتداء بالـضرب واإلهانة عـلى كل من يقف في وجههم أو
ا قـد يستـغل االبن األكبر الـصالحيات لـيمارس يـخالف لـهم رأيا ور
ـا قد يتسبـب في جلوء بعض األبناء إلى سـلوكيات قـد تضر إخوته 
نـزل ليـنجـو بنـفسه من سـلطـة األخ الذي جتـاوز احلدود الـهرب مـن ا

في تصرفاته.
بـالتأكيد  ليس كل األخوة يتصـرفون مع إخوتهم بهذا الشكل اخمليف
ـمـنـوحـة اسـتغالال لـكن نـسـبـة كـبـيـرة جـدا يـستـغـلـون الـصالحـيـات ا

خاطئا يضر بإخوتهم ويهدد مستقبلهم ويسلبهم حرياتهم.
تـسلط األخ األكـبر موجـود في مجتـمعنـا وتعيـشه بعض البـيوت سواء
بـفـرض نـفـوذه أو سـلـطـته عـلى اخـواته أو إخـوانه وغـالـبـا من مـنـطـلق
فـرض الرأي ولتحـقيق مبـدأ والية عهد أبـيه في بيته العـائلي وهو ما
يـســبب خالفـات أو أحـقـاداً في الـبــيت الـواحـد هـذا الـشـخص الـذي
ابــتـلــيت به بــعض االسـر جتــده مـتــسـلــطــاً عـدوانــيـاً يــطـالب اجلــمـيع
بـاحتـرامه فهـو يلعب طـوال الوقت دوراً لـيس دوره كمـا أن رأيه يؤخذ
في قـضـايـا اليـسـتطـيع أن يـحـسـمـها ويـرى أوامـره وقـراراته مـقـدسة
يـجب تنفـيذها دون اعـتراض.لقـد كان إخوة يوسـف - عليه السالم -
ا يـحـبُّهم أو هـكذا وال شك يـشـعرون أن أبـاهم يـحبُّ يوسف أكـثـر 
خُـيل إلـيـهم وكـيـف ال يـحبُّ يـعـقـوبُ يوسـفَ وهـو ابـنه األصـغـر وهو
احملـروم مـن حـنـان األم?! ومن الـطـبـيـعي أن يـحبَّ األب ابـنه األصـغـر
أكــثـر من اآلخــرين; ألنه أحـوج من اآلخــرين إلى الــرعـايـة واحلــمـايـة
ا ولكنَّ األبناء األكبر سناً يعتقدون أن ذلك يُِخلُّ بالعدل ب األبناء; 
قــد يــؤدي إلى حـصــول اإلبن األصــغــر عـلى االســتــئـثــار لــيس بـحب
ـا قـد يـجود الـوالـدين أو بـحبَّ أحـدهـمـا فـقط; بل االسـتـئثـار أيـضـاً 
ـتلـكات وغيـر ذلك من أسالـيب التـفضيل. عـليه األبـوان من أموال و
قـد أدت بـهم الـغـيرة الـشـديـدة إلى أن يـحـكمـوا عـلى أبـيـهم بـالضالل
ـب وإلى أن يـحكمـوا على يوسف بـالقتل .وهـنا إشارة إلى الـغيرة ا
الـتي تكون ب الناس; بل وحتى ب اإلخوة والي هذا االنفعال الذي
يــؤدي إلى الــقـتل أو اإلضــرار بـاآلخــر واآلخـريـن والـتــاريخ والـواقع
حـافل بقـصص أدَّت فيهـا الغيـرة إلى التخـلص من اإلخوة واألخوات
لْك أو الـقيادة ـال أو ا وغـيرهم من األقـرباء في سـبيل االسـتئثـار با
ـنصب أو بامرأة أو برجل. ونحن اليوم في سنة  2020 واالسرة أو 
ـسـلـسالت الــعـراقـيـة تـعــاني من هـذا الـســلـوك وهـذا مـا جـســد في ا
اضي في العراقية الهادفة كمسلسل بيت الط وكذلك في رمضان ا
الك . وتاريخ ـمثل القديـر قاسم ا مـسلسل واحـد زائد واحد بـطولة ا
الـعـراق ملـيئ بـالـقصـص التـسـلطـيـة مـنهـا شـيوخ الـعـشـائر والـقـبائل
واالحـزاب وقـد تصل الـتسـلـطيـة الى ابنـاء االخ االكـبر واحـفاده ال بل
تـسلط .ولم يقف امامهم يـتوارثونها بـاعتبارهم هم ابـناء االخ االكبر ا
من هـم اصغر من ابيـهم وان كان فيـلسوف ومن كـبار رجال الدين او

عالم او كاتب قد بلغت مؤلفاته ارجاء االرض.
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ايـنمـا وجد الـطـغيـان والفـساد
مـدى الدهـر .لو قـارنا اسـطورة
نـوروز بـالــقـصـص والـروايـات
لـذلك العـصـرفـإنهـا من اروعـها
النـهـا صـيـغت بـاسـلـوب مـنمق
لـتمـجيد بـطولة وشـجاعة رجل
حـــداد يـــقـــارع اعـــتى ســـلـــطــة
ــطـرقــتــة ويــهــشم بــهـا رأس
امـبــراطــور ســفـاح وتــمــثل مـا
وصل الـيـهـا االدب الـكـردي من
الـبالغـة واحلـكـمـة ولـكن الـكرد
غـابـوا عـنـها بـدوافع الـتـوحـيد
لــتـلـعب بــهـا الـعــواصف وفـقـد
الكثـير من مفاصلـها الثانوية 
تــارة يـرومــون تـنــسـيـبــهـا الى
الـسـومـرين وتـارة الى االكـدين
وتــارة اخــرى الـى الــقــومــيـات
الـقـاطـنـة بـجـوار الـكـرد بـعـثرة
انـهم يــحـتـفـلــون مع الـكـرد في
حــ انـهم يــحــتـفــلـون في ذلك
الــيــوم حلــلـــول فــصل الــربــيع
وزوال الـصـقـيع عـنـهم بـيـنـمـا
الكرد يحتفلون فيه عيدا قوميا
ورمـزا ادبـيـا في صـيـاغـة سـرد
الواقعة وكذلك تـسمية السفاح
ب ( ضـــحــاك) افــتــراءا لــســلب
وتـشويه ادبيـات الكرد  وفـيما
يــــلي تــــلـك االســـطــــورة الــــتي
تـنـاقـلـتـهـا الـروايـات الـشـفـوية
ــنــصــرمــة في عـــبــر الــقــرون ا
ـضايف الـكردية  . اجملالس وا
حلت سـنـ عجـاف بالد الـكرد

تـــلــعب االحـــداث واالســاطـــيــر
والــــقـــصص والـــروايـــات دورا
مـــهــمــا في بــنــيــة هــويــة اال
وحـــضــاراتــهــا االدبـــيــة لــذلك
تقوم الشعـوب االحتفاظ عليها
واالفــتــخــار بــهـــا في مــقــارنــة
قــدمـــهــا مع احـــداث وادبــيــات
اال والــشــعـوب االخــرى مـثل
اسـطورة جـيـنجي الـيـابانـية و
تـايـتانـيك االنـكلـيـزية وحـصان
طـروادة الرومـانـية و كـلـكامش
الـسومـرية وعـشرات االسـاطير
االخــــرى وهـي تــــمــــثل الــــرقي
االدبي لــتــلك الــشــعـوب واال
ونـوروز الـعـيـد الـقـومي  لالمـة
الــكــرديــة والــذي يــصـادف 21
من شـهــر اذار سـنـويــا لم يـأت
اعــتــبـاطــا بـل عـلـى ثــورة ضـد
الــظــلم والــطـــغــيــان واســقــاط
عـــرش امـــبـــراطـــوري  ســـفــاح
لــطـــخت يــديه وزمـــرته بــدمــاء
اليـ من ابـناء شـعـبه يرجع ا
تــاريـخــهـا الى  700ســنـة ق م
وســـمي ذلـك الـــيـــوم بـــالـــيـــوم
اجلـــديـــد ( نـــوروز ) ولـــعـــجــز
الـــلـــســـان عـن وصف عـــظـــمـــة
الـتـغـييـر جـرى الـتـعبـيـر عـنـها
بــاسـلـوب مــلـحـمي بــاسـطـورة
ادبـيــة نـسـجت من خـيـوط تـلك
الــواقـعـة بــشـكل مـبــدع وبـاهـر
ـثيل لكي ا لم يسـبق لها ا لـر
تبقى رمزا للـتضحية والنضال
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عــــلى عــــدَّة مــــبـــاد أهــــمــــهـــا:
ــصـداقـيــة الـدقـة الـشــفـافـيـة ا
الـبحث عن احلـقائق الـدفاع عن
مـصــالح اجملــتـمع الــعــمل عـلى
حـمـايــة اجملـتـمـع من االنـحـراف
كن أن ننسى أنَّ والفسـاد. وال 
من مـتـطـلـبات الـثـقـافـة الـرقـمـية
ضـــبط ســلـــوكــيـــات األبــنــاء إذ
ينبـغي إدراك أنَّ لوسائل اإلعالم
ــتــطــورة جــوانب والـــتــقــنــيــة ا
ـســتـحـيل ســلـبــيـة كـمــا أنَّ من ا
جتنب تـعرض األطـفـال لهـا على
نحـو مباشـر أو غير مـباشر; لذا
يــكــمن الــدور الـواعي فـي ضـبط
سلـوكيـات األبنـاء والتالمـيذ من
خالل مــا يـــنص عــلــيـه مــيــثــاق
األخالقــيـات الـرقــمـيـة ومن أهم
أدوات تـوجيـه األطفـال لـلـتـفاعل
الــواعي مـع وســائل اإلعالم هــو
تنـظيم الوقت مع تـوجيه األسرة
ــثــلى من وســائل لالســـتــفــادة ا
ــوجــودة في الــعــالم الــتــرفــيه ا
الــرقــمي. وفـي اخلــتــام يـنــبــغي
عــــلـى مــــســـــتــــخـــــدمي مـــــواقع
الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي ســواء
كـــانــوا إعالمــيـــ أو مــهــتــمــ
بـــاإلعالم الــتـــفــكــيـــر أنَّه صــوت
جملتـمعه وأن يعمل عـلى نشر ما
هـو مفـيـد له ولـآلخرين; لـيـسهم

بتثقيف وتوعية مجتمعه.

عـلى جتـنب الـتـضـلـيل اإلعالمي
واد اإلعالمية ب ما هو وفرز ا
ســلــبي ورد وايــجــابي ونــافع
ومـا بيـنـهـمـا وأن يـكون مـتـلـقـياً
ايــجــابـــيــاً قـــادراً عــلى حتـــلــيل
ــضـمـون ونــقـده كـمـا يــنـبـغي ا
ــــواقع عــــلـى مــــســــتــــخــــدمـي ا
االجتـماعـية السيـما اإلعـالميون
ادة ـهارة جـمع ا أن يتـمتـعوا 
اإلعالمـية وصـياغـتهـا فضالً عن
الـتـمــكن مع أدواته الـلـغـويـة مع
ـوضوع ـعرفـة با قدر جـيد من ا

الذي ينشره.
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 ومن مؤشـرات الثـقافـة الرقـمية
ـــهــارات الـــتــقـــنــيــة الــتـــمــتع 
ام والـفـنـيـة; فـمن الـضـروري اإل
بـاإلمـكـانـيـات الـتـقـنـيـة والـفـنـية
والـــبــــراعـــة فـي حتـــديــــد شـــكل
الـــعـــرض لـــلـــمـــادة اإلعالمـــيـــة
ـــــــهــــــارة فـي اســــــتــــــخــــــدام وا
احلـاسـوب والـهـاتف والـكـامـيرا
ـادة الــرقـمـيـة وإجـادة حتـمـيل ا
ـواقع وغـيـرهـا والـتـعــامل مع ا
مـع أهــمــيـة حتــديــد الــهــدف من
ـسـتـخدم النـشـر بـدقـة ويـكـون ا
واعياً تماماً بالهدف الذي يريده
وتـســعى إلى حتـقــيـقه من خالل
وســــــائل اإلعـالم مع االلــــــتـــــزام
ـستندة باألخالقـيات اإلعالمية ا

مـوقع الـشخص ويـقـوم بـأفـعاله
ـرسل يـســتـقـبل االتــصـالـيـة فــا
ويرسل في الـوقت نفسه وكذلك
ــــســـتــــقــــبل ويــــصـــدق عــــلى ا
الــــقـــائــــمـــ بــــاالتـــصــــال لـــفظ
ـــصــادر ــشـــاركـــ بــدالً من ا ا
وتـسـتـخـدم في جـمـيع الـوسـائل
اإلعالمــيــة كـمــا أنَّ الــتــفـاعــلــيـة
خاصية من خصائص تكنلوجيا
ـعلـومـات والعالقـة التـفـاعلـية ا
هي الــعالقـة الــثـنــائـيــة االجتـاه
ـتـلـقي الـتي تـسـمح لـلـمـرسل وا
بــــــتـــــــبـــــــادل اآلراء واألدوار من
خاللــهـــا وبــفـــرص مــتـــســاويــة
لـلـمشـاركـة في عـمـليـة االتـصال
ــشـاركــة بــالـرأي والــسـؤال إنَّ ا
واحلـوار والـتـعـلـيق والـتـعـقـيب
ـــداخــلـــة دلــيـل عــلـى الــوعي وا
ـتقـدم ومن مـتطـلبـات الـثقـافة ا
الـــرقــــمــــيـــة كــــذلك الــــتــــعـــريف
بـالـشخـصـية بـاسـتـخدام االسم
; ألنَّ والـــصـــورة الــــصـــريـــحـــ
الرسـالة االتصالـية الصادرة من
مجـهول ال حتـظى بـالثـقة وكـما
يـــنــــبـــغي في الـــعــــالم الـــرقـــمي
الـتفـكيـر النـقـدي والتـحلـيلي إذ
إنَّ مـهــارة اسـتــخــدام الـتــفـكــيـر
الـــنـــاقــــد مع وســـائـل اإلعالم له
فـوائـد عـدَّة مـنـهـا مـا يسـهم في
بنـاء الوعي اإلعالمي ويـساعده

اجملـتمع كمـا أنَّها شكـلت خطراً
حقيقياً على النسيج االجتماعي
وأسـهمت بـزيادة حـاالت الطالق
والـــتــــفـــكك األســــري فـــضالً عن
تـــأثــيـــراتـــهــا الـــصــحـــيـــة عــلى
الـتالميـذ والطلـبة بـاإلضافة إلى
هـدرهـا لــلـوقت وأخــيـراً ولـيس
آخراً كانت بيئة خصبة لالبتزاز
واجلــــرائم اإللــــكــــتــــرونـي لـــذا
يـنـبـغي الـتـعـامل مع هـذا الـعالم
عــلى وفق آلـــيــة مــعــيــنــة وهي
ـكن الــثــقــافـة الــرقــمــيــة الـتـي 
اط تعـريفـها: هي مـجمـوعة األ
من الـسلوك والـعادات والتـقاليد
ـتبعـة عند عارف ا واألعـراف وا
ــتــطـورة اسـتــخــدام األجــهــزة ا
الـتي تتـعامل مـع لغـة (الواحد /
صـفــر) كـاحلــاسـوب واألجــهـزة
والــهــواتف الــذكــيــة في الــعــالم

االفتراضي.
وقــــــد أوجـــــز بــــــاحـــــثــــــون أهم
مـتــطـلـبـات الــثـقـافـيــة الـرقـمـيـة
ومـنــهم الــدكــتـور فــهــد بن عــبـد
الـرحـمن الـشـمــيـمـري في كـتـابه
ــــــــوســــــــوم "الـــــــتــــــــربــــــــيـــــــة ا
اإلعالمــيــة: كـــيف نــتـــعــامل مع
ـا يـلي: الـتــفـاعـلـيـة اإلعالم?" 
وهي تــشـــيــر إلى ســلـــســلــة من
األفــــعــــال االتــــصــــالـــيــــة الــــتي
يـسـتـطـيع الـفـرد أن يـأخـذ فـيـهـا

ـــثل الــعـــالم الــرقـــمي فــرصــة
لـلمـجـتـمعـات والـثـقافـات لـتـقدم
نـفسهـا للـعالم كمـا أنَّه وفر لكلّ
فـرد مـرتـبط بـاالنـتـرنـيـت فـرصة
أن يـــكـــون إعالمـــيــاً وصـــانـــعــاً
لــلــمـحــتــوى أيّــاً كــان نــوع هـذا
احملــتـــوى: نــصـــاً مــكـــتــوبــاً أو
صورة أو مقطـعاً فيديوياً; األمر
الذي يتـطلب اسـتعداداً حـقيـقياً
لـلـمــسـتـخـدمـ السـتـثـمـار هـذه
الـــوســيـــلــة بــوعي الســـيــمــا أنَّ
الـــعــالـم الــرقـــمي حــقـق نــصــراً
مــنــقـطـع الــنــظــيـر مـع جــائــحـة
كورونـا فـبسـبب تـداعيـات هذه
ية واحلظر األزمة الصحية العا
الــــــشـــــامـل واجلـــــزئـي أصـــــبح
الــتـــعــلـــيم والـــدراســة والـــبــيع
; وهـذا والــشـراء والـعـمل رقـمـيـاً
مــــا جـــعـل اســـتــــخــــدام مـــواقع

الـتـواصـل ضـرورة ال بـد مــنـهـا
فــفـي الــعــراق مــثالً أرتــفع عــدد
ـواقع وكـما مـسـتـخـدمي هـذه ا
جــــاء في بــــيـــان مــــركـــز اإلعالم
الــــرقــــمي في الــــعــــراق إلى 25
مـلـيــون مـسـتــخـدم وهي زيـادة
واضــحــة في عـدد مــســتــخـدمي
مــواقـع الــتــواصل االجــتــمــاعي
بـلغت  4 مـلـيون مـسـتـخـدم عام
ـــــــاضي  2021 عـن الــــــعـــــــام ا
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وإليـــجـــاد تـــوازن بــ أهـــمـــيــة
الـعـالم الـرقـمي ومـا يـفـرضه من
حتــــــديـــــات خــــــطـــــيــــــرة أمـــــام
مستخدميه لعلَّ منها: تهديدها
لــلـــهــويــة الــثــقــافــيــة وانــزيــاح
ــألــوفـة الــعــادات والــتــقـالــيــد ا
واسـتبـدالـها بـأخرى غـريـبة عن

…u √ s ÆÆd u  s
حــيــاتــهـمــا مــشـابــهــة لـلــحــيـاة
الكارثية لـتموز الذي يذهب الى
االســفـل فــيـــمـــا يـــودعـــزيــنـــفي
ـــوت.بل هــنــالك الـــســجن الى ا
كـتّـاب كـرد وعـرب يـتـفـقـون على
ان  21آذار الذي يـصادف اليوم
األول من الـــعــام الــكــردي الــذي
تد تاريخه الى  700سنة قبل
كـــان يـــوم عـــيـــد عـــنــد ـــيـالد  ا
الـــســـومـــريـــ وانـــهـم كـــانــوا
يـحتـفـلون بـه حتت مسـمى عـيد
وأن كـــاوا الـــكـــردي هـــو زكـــمـك
تـموز الـسـومري..مـا يعـني أنـنا
الــعــرب والــكـورد شــعــبــان لــنـا
تـــــاريـخ مـــــشـــــتـــــرك حـــــتى في
الــــــطــــــقــــــوس واألســــــاطــــــيـــــر
وأن نـــيــروز كــاوه او واألعـــيــاد
نـوروز سومـر الذي وحّـد العرب
سـيـبـقى والـكـورد آآلف الـسـنـ
يـنعش مـشاعـر احملبـة والتآخي
..الـيـوم وغدا..ألن بـ الـشـعـبـ
ســـــــحــــــر رمـــــــوزه في الـالوعي
اجلــــمـــــعي لــــلـــــنــــاس يـــــبــــقى
أبديا!..وأن كـورونا التي اوقفت
احـتفاالت شـعبينـا في الشوارع
والساحات نتحداها بان بيوتنا
وانـها تسـتقـبل نوروز بـاألفراح
لـن تــســتـــطــيـع اطــفــاء شـــعــلــة

احلياة!

وبـــدء مــــوسم الــــزراعــــة ورمـــز
الـــــــتــــــــجــــــــدد والـــــــنــــــــشـــــــاط
وتــــشــــغـــــيل مــــراكــــز والـــــدفء
االنفعاالت الفسلجية في الدماغ
اخلــاصــة بــالــفــرح والــســعــادة
وتـنـشـيط الـقـلب بـحـثـا عن حب

يشتهيه!
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ومن جـمــيل مـا قـرأت ان هـنـالك
عـالقــــة بــــ نــــوروز و تــــمــــوز
ـعـروف عن حـادثة وعـشـتـار. فـا
أنه في آخر مرة يذهب ”تموز“
الى حتـت األرض ثم يـــــأتي الى
وجه األرض كـــــــإله وانـه كــــــان
ـوت وحـياة “تـموز” يـحـتـفل 
في وطن ســــومــــر وانه في 21
آذار مـن كــل عـــــــــــــــــام كــــــــــــــــان
السـومريـون يعـقدون احـتفاالت
كــــبــــرى فـي حــــيـــاة “تــــمــــوز”
ويــعـــرفــون هــذا الــيـــوم بــعــيــد
زكــمك.واحلـادثـة ذاتــهـا تـرد في
مـلحـمة الـشـاعر الـكردي الـكبـير
احــمــدي خــان   وزين حــيث
ـلحـمـة بـيـوم نوروز /21 يـبـدأ ا
فـهـنـالك شبه كـبـير آذار- مارس
بـ قصـة تموز وعـشتـار وقصة
العـاشق  و زين..اذ تـمتليء
حـياة  بـالعـذاب والفـراق بعد
معـرفته حلـبيـبته زين..وتـصبح

حـــول الـــشـــمس لـــتـــبـــدأ دورة
جـــديـــدة تـــدخل فـــيـــهـــا شـــهـــر
اخلـصب وجتــدد احلـيـاة. وفـيه
تبـدأ االفراح اسـتبـشاراً بـحلول
عهـد جديد تتـحول فيه الـطبيعة
الى جـنة خضـراء يتوجه الـيها
ـعـانـقـتـهـا وتـرتـدي فيه الـناس 
الــــعـــــائالت الـــــكــــرديـــــة الــــزي
ـزركـش بــاأللـوان الــتــقــلــيــدي ا
وتصدح فيه الفـاحتة والزاهيـة 
أالهـازيج وتـتشـابك األيـدي في
حـــــــلــــــقــــــات رقص ودبــــــكــــــات
ومـهـرجـانــات غـنـائـيــة شـعـبـيـة
تسـتـمـر حـتى سـاعـات مـتـأخرة
من الـــلــيل تــتــخــلــلــهــا مــقــاطع
شــعــريـة تــتــحـدث عن الــثـورات
حـيث يـعـدّ نـوروز ضـد الـطـغــاة
رمــــزا لــــلــــتــــحـــــرر من الــــظــــلم
واالضطـهاد في كردسـتان وعدد

كـــنــــا نــــســـمــــيه عـــيــــد دخـــول
نحن الـسنه..فـيه نوقـد الشـموع
أطـفـال الـشـطـرة في الـصـواني
ونـــــزيـــــنـــــهـــــا بـــــأوراق اخلس
واغصـان الـيـاس ونـنثـر بـيـنـها
ـــشـــاكل حـــامض حـــلــو حالّل ا
واصـابع العـروس....ونضع في
وســطــهــا طــاســة حــنّــاء. وفــيه
كــانت الـصــبــايـا ومـن تـردد مع
..ال نفـسهـا عـمر وتـعدا الـثالث
يـفالن..يــنـذرن لألمـام الــعـبـاس
صـــواني مـــزيـــنـــة بـــاخلـــضــرة
نّ الـــســمــا واصــابع ومــلــئى 
الـعـروس ان اصــبـحـت عـروسـا
فــيــمــا تــمأل في نــوروز الــقــادم
صـواني أخـوتـنــا الـكـرد بـسـبع
مـواد تـبـدأ بـحـرف السـ هي :
ســيـر ثـوم ســكه عـمـلـه نـقـديـة
سـنـجـر فــاكـهه مـجـفـفه سـبـزي

خــضـره ســبـيــكه قـطــعـة ذهب
و ســـاهــون حــلـــويــات ســمــاق
سـركه خل. وتـوضع في مـقـدّمـة
ـائــدة مـرآة وعــلى جـانــبـيــهـا ا
شــمــعـــدانــات حتــمـل شــمــوعًــا
مضـيئـة بعـدد أوالد العائـلة من
الــذكـور واإلنــاث..ومـرآة وقـرآن
وسمك وفـاكهة ومـكسرات وماء
الورد..غيـر ان وجود احللويات
شـــــرط واجب فـي صـــــواني كل
احملـــتــــفـــلــــ بـــالــــنـــوروز..في
كــــــــــوردســــــــــتــــــــــان وأيــــــــــران
واذربــيــجـان..وصــوانـي دخـول
الـسـنه فـي الـشـطـرة والـسـماوة

وميسان!.
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ونيوروز تـعني بـاللـغة الـكردية
يــوم جــديـد... ..New dayتـتم
فــيه األرض دورتـهــا الــسـنــويـة
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ـنـطـقــة اذ يـزيـد عـدد من دول ا
احملتـفل بهـذا اليوم على 300
مـــــلــــــيـــــون مـــــعــــــظـــــمـــــهـم في
ــــدهم تــــقــــالــــيــــد تــــوحّ آســــيــــا
ومــــــــعــــــــتــــــــقــــــــدات وعـــــــادات
مـشـتـركـة.فـجــمـيـعـهم يـحـمـلـون
شعلة النـار آلعتقادهم بأن النار
تـــــــــــرمـــــــــــز الـى احلـــــــــــيـــــــــــاة
وتــــعــــطي الــــغــــذاء واخلــــلــــود
وانـهـا تـتـمتع والـدفء واحلـياة
بـقـدرات الـتـطـهــيـر كـمـا يـعـتـقـد
شــــعـب اذربــــيــــجــــان. واظن ان
ــبـيـة الـتي شـعــلـة األلـعـاب األو
تطوف من االيونان حول العالم
قـد اسـتـعـارت هـذا الـتـقـلـيـد من
الـــنــــوروز ألنــــهــــا تـــهــــدف الى
حتــــــقــــــيـق نــــــفـس احلــــــاجــــــة
السـيـكـولـوجيـة: اشـاعـة احملـبة
والــــتـــآخي بــــ الـــنــــاس عـــلى
اخـتالف ديـانـاتـهم واجـنـاسهم.
وأن قــوة ســـيــكـــولــوجـــيــا هــذا
الـتـقــلـيـد اجــبـرت احلــكّـام عـلى
ايقاف القـتال وتوقيع معاهدات
الـسالم واطالق ســراح األسـرى
مـن الــــــــســــــــجـــــــــون في يــــــــوم
النـوروز.فـضال عن ان الـطبـيـعة
ذاتــهـــا لــعــبت دورا كـــبــيــرا في
سـيـكـولـوجـيـا الـنـوروز اذ يـعد
آذار عــيــد اعــتـــدال الــربــيع 21
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هـمة الـسفـاح ازدهاك بـتنـفيـذ ا
من قــبل حــراسه بــقــتل شــابـ
خهما يوميا الطعـام احليت 
ولـم يــبق امــام الـــوزيــر الــرجل
الــصــالـح إال ان يــجــد وســيــلــة
لــتــخـــفــيف االم الــكـــارثــة عــلى
الـنـاس وذلك بـاخــفـاء احـدهـمـا
وتـهريبه الـى اجلبال بـعيدا عن
ــســامع واحالل مخ االنــظــاروا
حـيـوان مـحله الطـعـام احلـيـت
ولم تــبـق في الــبالد عــائــلــة اال
ودفـعت قـراب حلـيـاة الـسـفاح
بــاعـداد مــفــروضــة عــلـيــهم من
الـــســلــطــة ومن ضــمــنــهم جــاء
دوراالبن االخـــــيــــر ل ( كــــاوة )
احلـــداد فــاقـــتــادوه لـــيــلـــتــحق
بـاخـوانه االحـد عشـرالـسـابـق
ـــقــارعـــة حـــكم فـي وقت مالئـم 
الـسفاح واخلالص مـن جبروته
ـــعـــاشـــيــة مـن الــنـــاحـــيـــتــ ا
ـعــنـويـة بـقـدوم سـنـة تـبـشـر وا
باخليرمن تهاتن السماء عليهم
بـــامــطــارغــزيــرة ابــعــدتــهم عن
الـقـحط واجملـاعـة فـنـادى كـاوة
ــديــنــة لـنــخــوته احلــداد اهل ا
السـقـاط الـسـلـطـة فـلـبـوا نـداءه
وبقيادته هاجموا البالط واقدم
كـــاوة احلــداد عـــلـى الـــســـفــاح
ـطـرقته وانـقذوا وهـشم راسه 
الـــبـالد من ظـــلـــمـه وطـــغـــيـــانه
وبـسـمـاع نبـأ انـتـصـارهـم هرع
ـرتـفـعـات الشـعال الـنـاس الى ا
الـناركوسيـلة خبـرية اواعالمية
للمتواجدين في اجلبال تبشيرا
النــــتــــصـــــارهم عـــــلى ازدهــــاك
واســقـاط سـلــطـته ومن يــومـهـا
اصبـحت مـناسـبـة قومـية واول
سـنـة كـرديـة بـدأت يـوم  21 من
شــــهـــــر اذار ســـــنــــة  700 ق م
وتــــــبــــــ هــــــذه االســــــطــــــورة
احلضارة االدبيـة لالمة الكردية
بـــ اال مــنـــذ الــقـــدم .هــنــاك

اوصــلـتــهم  الى ضــنك الــعـيش
ــا ادت الى انــهــيــار والــهالك 
الـسـلطـة فـيهـا ومـهدت الـسـبيل
الستالء رجل سـفاح وظالم على
عـــرش احلـــكم وكـــان مـــصـــابـــا
ـرض نـفـسي لــوجـود حـيـتـ

على كتفيه .
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فـجـمع حـولـه عـدة مـسـتـشـارين
من احلـكمـاء والعـارف وعرض
رض عليـهم من ينقذه من ذلك ا
يــكـرمـه الـذهـب بـقــدر وزنه وإالّ
يــقـطع رؤســهم جـمــيـعــا وظـهـر
بـيـنـهم مـاكـر وفـاسـد ظـال اغره
ـال فـاوصـاه بــتـجـهـيـز جـيش ا
مـن الــســفـــاحــ لـــقــتل وابــادة
عارض له في ابشع صورها ا
ابــتــداء بــالـشــبــاب والـيــافــعـ
البــعـاد اخملــاوف عــنه وضــمـان
ـومـة سلـطـته مدى سالمته ود
احلـياة ولـذلك لـقب االمـبـراطور
فـي االســـــطــــــورة ب( ازدهـــــاك)
بـالزاء الـكـرديـة ذات ثالث نـقاط
وكــان وزيــر بـالطه رجل صــالح
شاوره بتام سالمته وسلطته
باالصالحـات بدال من قـتل ابناء
شـعبه الن العـناصر الـشابة هي
الـقـوة الـوحـيـدة حلـمـايـة البالد
وتام الرخاء لشعبها ولكن لم
ـشــورته واعـتــمـد عـلى يــاخـذ 
الـظلم واجلور في تـخليـد نفسه
وتــــرســــيخ ســــلــــطــــتـه  .  امـــر

بعض من  الـروائـ يخـتلـفون
فـي ســـــــــردهـــــــــا ولـــــــــيـس في
بـدال مـن اطــعـام مــضــمــونــهــا 
ـخ شـــابـــ هـــو احلــــيـــتـــ 
خ تـــدهــ جـــسم الـــســـفــاح 
شـابـ لـتـخــفـيف االمه وكـذلك
يورد اسم الـسفاح ب ( ازدال )
ايــضـا بـالــزاء الـكــرديـة بـثالث
نقاط وهـذا اليعني اخلالف في
جــــوهــــراالحــــداث الســــطــــورة
متـداولـة منـذ الـقرون في رقـعة
واســــعــــة من كــــردســــتــــان في
العراق وتركيا وايران وسوريا
وقــوقـــاز وكــانـت حتت حتــر
ومــنع مــشــدد  واتــذكــر بــعض
الـقـرى كانت تـشـعل الـنار لـيـلة
ــرتـفـعـات في ـنــاسـبـة عـلى ا ا
مــنــتـــصف الــلــيـل خــشــيــة من
مـداهمـة السـلطـات  .من اعجاز
االسـطـورة ان قــائـد الــثـورة لم
يـستـلم الـسلـطة ولـم يحـتكـرها
لنـفسه بل سـلـمهـا الى شخص
صـــالح نــزيه يــســتــطــيع ادارة
ــســاوات الـــدولــة بـــالــعـــدل وا
وبالغـتــهـا إن احلـيــتـ تـرمـز
الى الكارثت من سن عجاف
مـن الــقــحط واجملـــاعــة وكــذلك
القـتل واالبادة مارسـها احلاكم
واحلكـمـاء والعـارف الطـاغي 
ـنـتـفـعـ مـنه ـسـانـديـن ا هم ا
ومـرضه اخلـبـيث هـو اطـماعه
الشريرة في تصفية معارضيه
ويــــشـــــار في االســــطــــورة الى
اطــــالـــة امــــد ظـــلـم الـــســــفـــاح
باكثرمن عشرسنوات من خالل
اعــــداد ابــــنــــاء كــــاوة احلــــداد
ولــقب  تـهـكـمـيـا بـ ( ازدهـاك )
في االســطـــورة يــعــني االفــعى
التي تـبتلع االنـسان واحليوان
 و(ازدال) الـطائر الـكبـير الذي
يـــــلـــــتـــــهم اجلـــــيـف  وكـــــذلك
يــشــارفــيــهــا بــوجــود مــصــلح

ومـــــــفــــــســـــــد قــــــريــــــبـــــــ من
االمبراطورولـكنه اختار الفاسد
وابــرزمـافي ودفـع ثـمن خــطـئه 
االســـــطـــــورة اســـــقــــــاط حـــــكم
امــبـراطـور جــائـر من قـبل رجل
ـــطــرقــته حـــداد وهــشم راسه 
بـأن لــلـظــالم زوال ولــكل شـعب
تـــــســــلب حــــريــــتـه وســــيــــادته
وان االرادة تــصـنع االنــتــصـار 
ــسـتــحــيل لــقـهــر احلــكـام من ا

مصاصي دماء الشعوب .
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يـحـتفل شـعـبـنـا الـكـردي بـهذه 
ــنــاســبـــة من خالل تــظــاهــرة ا
شـعبيـة عارمة وخـاصة من قبل
ــــدن بـــاخلــــروج الى ســـكــــان ا
بـــســاتـــ ومـــنـــاطق خـــضــراء
للتنزه والتمتع بجمال الطبيعة
وهـــنـــاك بـــرامج تـــعـــلـــيـــمـــيـــة
ومــــعـــــرفــــيــــة عن االســــطــــورة
ووقائعها واهـميتها في تعميق
االنـتماء وبـناء الهـوية القـومية
الن هـنــاك مــعـادات لــهـذا االرث
التـاريخي من اخملـرف بـتكـفير
احملـتفـلـ بهـا ألن قـائد الـثورة
لم يــكن مـســلــمـا وكــذلك هــنـاك
اقـالم مـاجـورة واقـاويـل بـاطـلـة
يـريـدون بـهــا جتـريـد الـكـرد من

عرقه التاريخي  . 
ـا لم حتدث في إن الـواقـعة لـر
نـفس اليـوم بل في احد االشـهر
خالل الـسنة الـكردية الـتي تبدا
يالدية كما 21 اذار من السنة ا
هـــو احلــــال في الــــتـــاريــــخـــ
وبـــهــذه ـــيالدي والـــهـــجــري  ا
ـناسـبة العـظيمـة اهنيء االمة ا
الـكـرديـة بعـيـده الـقـومي نوروز
واســـطـــورته االدبـــيـــة  وكـــافــة
الدول والشعـوب احملتفلة بهذه
ـناسـبة نرجـو الله ان يعـيدها ا
عـــــلـى اجلـــــمـــــــيـع بـــــالـــــسالم

والتاخي.

Íd  VM “

بغداد



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6920 Sunday  21/3/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6920 االحد 8 من شعبان 1442 هـ 21 من اذار (مارس) 2021م

البس اجلاهزة الـنسائية الفـرنسية "ناف ناف" في اركة ا صدر في باريس حكم اسـتئنافي يؤكد إدانـة الفنان التشـكيلي األميركي جيف كـونز بـ"التقليـد" في قضية نسـخه إعالناً 
مـنحوتة لـه عُرضت في باريس عام 2014. وأيدت مـحكمة االسـتئنـاف الثالثاء احلـكم الصادر عن مـحكمـة باريس في تشـرين الثاني  2018 إذ قـررت رفع قيمـة تعويـضات العطل
ـمنوحة للمعلن فرانك دافيدوفـيتشي مصمم إعالن "في ديفير" لـ"ناف ناف" عام 1985.كذلك منـعت محكمة االستئناف الفنان مـن عرض منحوتة البورسل العائدة إلى والضرر ا
الـعام  1988وحتـمل الـعنـوان نفـسه وخـصوصـاً على اإلنـتـرنت حتت طائـلة فـرض غـرامة عـليه قـدرها  600 يورو في الـيوم.وأمـرت احملكـمـة تضـم كل من كـونز والـشركـة التي
ـنحـوتـة بـالتـكـافل والتـضـامن تـعويـضـاً بقـيـمة  190ألف يـورو عن الـعطل والـضـرر بدالً من  135 ألف يـورو بحـسب قـرار مـحـكمـة الـدرجة يديـرهـا ومـركز جـورج بـومبـيـدو الذي عـرض ا
نـحوتة على مـوقع الفنان عـلى اإلنترنت (في مقابل  11ألف يـورو في قرار محكمـة البداية عام 2018).وأكـدت محكمة األولى.كـذلك قررت احملكمة تـضم الشركة  14ألف يورو لـعرضهاا
ـنـحـونـة) هي الـغـالـبـة" حـتى لـو وُجِـدَت "اخـتالفـات" االسـتـئـنـاف في حـكـمـهـا أن فـرانك دافـيـدوفـيـتـشـي كـان بـالـفـعل مـؤلف الـعـمل "األصـلي" مـعـتـبـرة أن "أوجه الـتـشــابه (بـ اإلعالن وا
عاصـر عن نهج "االستيالء" في عمله.ففي اثلة على كونز الـذي يُعتبَر أحد أكثـر التشكيليـ شهرة في العالم. وغالـباً ما يدافع جنم الفن ا بينهمـا.وتضاف هذه اإلدانة إلى أحكام أخـرى 
ـتحدة بـتهمة أيدت احملـكمة نـفسها إدانـة شركة كـونز بتقـليد صـورة للمـصور الفرنـسي جان فرنـسوا بوريه واستـخدامهـا في منحـوتة بعنـوان "نيكـد". كذلك دينَ في الواليات ا كـانون األول  2019

"السرقة األدبية".

رسالة باريس
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قصّة قصيرة

التي حتيط بها ... فبناتها األربع كن
مــسـؤولـيـة ... تــربـيـتـهن مــسـؤولـيـة
والعيش مسؤولية والعمل مسؤولية

....
مر وأقول كنتُ كثيراً ما أوقفها في ا
لـــهـــا :أم جــــبـــار ...وجـــهك تـــعـــبـــان
...فتـجـيب احلمـدلـله أستـاذ ...وتردد

بيت شعر بليغ يقول نصهُ :
جنة نكتب على الليل بقلم اسود 
اي يبرد  اي وحدة ا ومانبرد ا

نلزم احلسرة ونكتفها بحبل 
خاف  الغربة تنهد ....

عـنـد هـذا اجلـواب الـبـلـيغ اجـد ان ام
جـبـار ...امـرأة تـرتـدي احلـسرة ...او
ان احلــســرة ارتـدتــهــا...هي في هـذه
الــلـحـظــة ذكـرتــني بـاحلــال ...فـقـالت
أستاذ : احلال من بعضه احلزن مثل
الوحش الي يريد يـنقض على أيامنا
ـة ...مامش ...إيـاك تديـر ظهـرك الة 

جبير واعاتبنة ...
في قـيـصـريتـهـا (غرفـتـهـا او سمـيـها
عطاريتها) يقول عنها احد الطلبة...
ان (ام جـــواد)كـــانت تـــســـلف بـــعض
الـطـالـبـات اجـرة الـفـطـور الـصبـاحي
...او تُــســلف بــعض الــطــلــبــة أجــرة
الزم لـــبــعض اســتـــنــســاخ بـــعض ا
ـرأة لـيس لـهـا ـواد ..رغم ان هـذه ا ا
دفــتــر ديــون فــهـي التــقــرأ والتــكــتب
...وكـــانت تـــتـــرك الـــفـــرصــة لـــلـــذين
يــســددونـــهــا والــذين اليــســددونــهــا

...فرزق على الله ....
وقـد اخبـرني احـد طـلبـة عـلم الـنفس
ـعــوزين ....قــال ...أسـتـاذ وهــو من ا
(ام جـبــار) هـذه مــثل ام الــهـنــد كـنت
حـــ احـــتـــاج تـــفـــتح لـي خـــرجـــهــا
وقد كـانت تشوش لـتسـلفـني مااريـد 

ة أركان .. في أذني قائلة ...
ة جواهر االنسان ثالث 

كتمـان الفقر ...حـتى يظن الناس انك
غني 

وكتـمان الغضب ...حـتى يظن الناس
انك راضً

وكـتـمان الـشـدة ...حـتى يـظن الـناس
انك منعم 

 وتـقـول سـارة ...وهي احدة طـالـبات
قــسم اجلــغـرافــيــة ...خـالــة ام جــبـار
مستودع اسرار الولد والبنات ...هي
ــرأة ُعــدتــنــا لــيــوم احلــرج ...هــذه ا
حتـمل طـيـبـة اجلــنـوب ....وخـشـونـة
ارواح اهـــلـــهـــا وحـــزنـــهم الـــبــاذخ 
حتــدثـــنــا كــأنــهــا أمـــيــرة ســومــريــة
...وردت عليها صاحبتها أية ...وهي
احدى طـالبـات قسم الـلغـة العـربية 
مـخاطـبـة سـارة ومـعـبرة عن ادب (ام
جبار) وقلبها الذي يقطر باحلنان ...

تشابه الناس اال في معادنهم...
رء ب العلم واألدب  وشيمة ا

ســــبــــحـــان الــــلـه ام جــــبــــار ...هـــذه
اجلنوبية التمتـلك العلم لكنها تمتلك
فـيض من مـحـبـة او مـحـنـة  فـهي لم
تـــكن أم لــبــنــاتـــهــا األربع فــقط ...بل
كـانت أم لــعـشــرات الـبــنـات ....ورغم
انــهــا لم تـرزق بــولــد لـكـن صـار لــهـا
عشرات األوالد من طلبة اجلامعة ...
وكانت ام جبار ...كذلك تعرف الكثير
عن تــفــاصــيـل حــيــاة الــتــدريــســيـ
...مــثـــلــمــا حتــفظ اســـرار كــثــيــر من

الطلبة ...
تقول إحدى التـدريسيات كنت عندما
أدخل غـــــــرفـــــــة (ام جــــــبـــــــار) او قل
عــــيـــادتـــهــــا...أحس انــــا االســـتـــاذة
اجلـامـعـيـة أني اتـعـلَّم فـي مـدرسـتـها
فـهي في تـعـلـيقـهـا عـلى مـشـاكلي مع
ــــــــــوظـف ...تــــــــــقــــــــــول لي زوجـي ا

وتنصحني:
ة الـزواج صحيح ست الدكـتورة ...

قسمة ونصيب
لكن االمرأة احلرة تعرف كيف حتول

هذا النصيب الى عِشرة ....
ــــــــة الـــــــزواج مــــــــو بس تــــــــوافق

...وشـهادة.
دود باحملـبة والود  الزواج حـبل 

والرحمة ...
ة ...الزواج جورة أبدية ...وشراكة

مــاتـقــبل خــسـارة ...ربــحــهـا الــســتـر
والعافية 

ــة مــهــا ...ُتــعــمـــر الــدنــيــا بــاحلب
وتـخـرب بـالـكـره ...أرجـوك التـخـربـ

بيتك....
 ومــا ان اخــرج مـن (دكــان) ام جــبــار

...حتى اتذكر قول الشاعر :
تقبلتُ دراً من سرار حديثهم 

فأدررت دراً من دموعي السوافحُ 
سرار نوى عندي وددت على النوى 

.... ودائعهُ رد األم الناصحُ
نعم كانت (ام جبـار) كأنها واحدة من
ـــســـمـــاة طـــيـــور أهـــوار اجلـــنـــوب ا
(احلـذافـة) او هي (ام سـكـة) كانـت قد
ـرات مــجـمع حــطت في واحــدة من 
ــعــظم ...تــعـرف كــلــيـاتــنــا في بــاب ا
أســـرارنــا جــمــيـــعــاً وال احــد يــعــرفُ
اســـرارهـــا ...تــشـــرب عن قـــصــد دمع
أحـزانـنـا وتـودعـنـا الى دروب احملـبـة
...هي الــــــتي تــــــرطبُ شـــــفــــــاهـــــنـــــا
ب(اســـتــكــانـــات الــشــاي) وفـــنــاجــ
الـقــهـوة ...وال احــد يـطــيب خــاطـرهـا
ــلـيء بــاألســرار ومـــحــاصـــر بــتالل ا

احلزن ... 
ام جبـار (تميـمة الفقـراء)كانت تُمسح
عن وجه فـــقــراء وفـــقـــيــران الـــبـــيــاع
والـشـعــلـة واحلـريّـة ومــديـنـة الـصـدر
...تـغــرف من مـواعـيـنـهــا الـشـحـيـحـة
ماتيسـر لها من فضل ربٍ كر ...نعم
ـادحة انـحة ...ا ـرأة ...ا كـانت هذه ا
ة ...الطافـحة باحلنان والـبشر ...كر
اهل ســومــر ...وهــديـــتــهم لــنــا نــحن
ــعـــوزين الــفـــاريـن من الـــقــنـــاعـــة وا
لواحـدة منـهـا ....يالـله مااجـملـها (ام
جـبـار) حـ تـنـعى بـصـوتـهـا الـرخيم
لمت به اسرار احلزن بعد عناء يوم  
...وبعـد ساعات الـتعب تنـحب وتقول

:
وأذا يعني كبرنا احنا ...
بعدنا كلشي ماشفنة ....

عدنة گلوب ماتكبر ..
عراقي مامتنا ...
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سقط نظام احلكمِ
وهرب اجللّادُ الى اخلارج

يبحث عن بلد يؤيه
فقد غاصت بالدم قدماه الى

الركبِ
وصار اخلصم هو الذئبُ 

وحبسَ االسدُ اجملرم وحاكمهُ
واعدمه الكلبُ
ظهر للهر ابناء
ومحبّون واتباع

يحجون الى مرقدهِ
قالوا ان السلطة اعدمت الهرَّ
النه قد كان زعيم معارضة

وان الهر ضحى من اجل الغابة
ومن اجل احلرية

واالن يحق له راتب شهيد وقطعة
ارض

وسلفة كي يبني قصره
وعمليات جتميل لعورتهِ

التي خربها اجلالد جراء التعذيب
وشكل اتباع الهر حزب

اسموه الذنبُ ..

كتب النواب قصيدتهُ
واه هراهُ

عن هر يقتلهُ جالد عن
واحلجة قُطع الذَنَبُ

يال العجبُ
وطن عجبُ

قتل الهرُ عليه الرحمة
بان افرغ فيه اجلالد مسدسهُ

بعد ان اغاضهُ بفحولتهِ
عليهِ الرحمهُ راح فداء رعونتهِ
قد كان اجلهل هو السببَ

ال قطع الذنبِ..
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اسطنبول

اجرى انتخابات نزيهة وشارك
فيها

وحصل على ثلث االصوات
وشكلوا حكومة يرئسها الذئبُ

بدأ الذئب يعيث فساداً
ويعيش بترف

والغابة يحدوها الفقرُ
ثارت الغابة ضد السلطة
فأطلق الذئب الشرطة
تقمع ثورتهم ضده

عقد احلزب مع مأمور الشرطة
اتفاق يرعاه الذئبُ

وجبه للثعلب ان يدخل سُمح 
للغابة

ويأخذ ما شاء له الربُ
وصار ثالث ارباع الغـابة

مغتصبًا
عقدوا مؤتمراً قالوا فيه

سنحشد قوتنا ونشكل جيشاً
يحرركم ويحمي اعراضكم أن

تغتصبَ
ونطرد الثعلب ونعيد الغابة

يحكمها الذئبُ ..
اعترض الكلبُ

فقالوا أ تعترض على التحرير !!
أنك فعالً ذنبُ

حتن الى اجلالد السابق
قال لست ضد التحرير
بل ضد من كان السببُ

فال فرق عندي ب الثعلب او
الذئب

مادام الغابة يحكمها الذنّبُ.

الْلَّيلُ قَصَّ شَعْرَهُ
وَشَكَّلَ لَوْحَةً مِنَ الْأَوْتارِ

السَّهَرُ يُرَنمُ لَحْناً
لِشَغَفي و تَعَلُّقي و إِصْراري

تَكَبُّر تَعَالٍ
تَجَبُّر على التَّوالي
الْقَلْبُ خَطَّ قَصْدَهُ 

أَيْنَما كانَتْ
تُرْسَمُ على الطَّريقِ
خَطَواتِي و آثاري 

نَظْرَة بَعْدَ جُهْدٍ 
خُتِمَتْ بِتَأْشيرةٍ 

إِقامة أَبَدية 
قَدْ حَزَمَ على الْبَقاءِ

قَراري
غَزَل مِنَ الْغُرَباءِ
يَخيطُ مَكْرَاً
والْبَابُ يُرْسِلُ

شَفَراتٍ
مِنَ الْإِنْذارِ

عَهْد 
كُتِبَ بِأَنْفاسِ قَلْبٍ
ِ لَمْ يَبْقَ على الْيق

أَيَّةُ رَقْصَةٍ
مِنَ الْغُبارِ

فَإِعْجابي مَلَّكْتُهُ
لِمَنْ أَدْهَشَتْ
إِحْساسي
وَ دِيواني 
ولَوَحاتي

. مِنَ الْأَقْدارِ
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طاعةً ألمرِ الرَّحمنِ بِصِلةِ الرَّحِمِ..
زُرتُ َخـــــالـــــتي ذاتَ أشـــــراقـــــةٍ في
ُبتَسَمِ ,ذاتَ أنشراحـةٍ في الصدرِ ا
تزيّنُها ,والَوجهُ بِبَشاشةٍ مُرتَسَم. 
وجـهُـهـا مُـزَخـرَف والـيَـدانِ بِـفَـيرُوز

. مِن وَشَمِ
نَديَّـة هي بـعُقـودٍ ثَـمانـيةٍ ,ال تَـعرِفُ
الكبائِرَ إال حـظَّاً من لَمَمِ. ذاتُ نَكهةِ
ريـفٍ حَـــنـــونٍ أَصـــيلٍ أشمّ. نِـــصفُ
قـــرنٍ لــهـــا في بـــغــدادَ ,دارِ الــعِــزّةِ
والكَرمِ ,ومَـا فارقَـتْها نَـكهـتُها وهي
صِــبــغـــتُــهـــا وهي األصلُ عِـــنــدَهــا
ُعـتَصَم. ولقد أقـسَمَتْ أنَّ صِبغاً وا
ما وَطِىء إظفـرَها واُذُنَها كانَت في

. صِراعٍ مع النَغمِ
إن ــــسْــتَـــدْلَــلـتَ عن دارِ صَــديـــقــتي

اخلَالة قَالوا: آوه!
َحـجُـوبةِ سَـنَدُلُّكَ ,أَوَ تَقـصِـدُ بَـيتَ ا

ُحتَشِمِ? ا
, رَصِــيــدُ خَــالَــتِي (طُــرفــة) يــتــيــمـةُ
سَمِـعتُهـا مِنهـا عَدَدَ ما على األرضِ

نَجَم!
طُـرفـة ثُقـلُـهـا دَمّرَ مـا في (غـيـنيس)
مِن سِـجـلّاتِ وكل رَقَم ,عَـتـيـقـة أقدمُ

من آمونَ ومِن كُلِّ تأريخٍ وقِدم.
مَا فَـتِأت تَقـصِفُـني بها كـلَّمـا زُرتُها

. طَلباً لألجرِ وَمزيدٍ من النِعَمِ
قَــذَفَــتـني بــهــا الـبــارحـةَ غَــفــرَ الـلّهُ
. لِكلينا وأعاذَكم من شِرذماتِ الهَرَمِ
تَـقـصِــفُـني هي  ,فَــتُـقَــهـقِـهُ وَحـدهـا
بِـقــهـقــةٍ مُـتَــسـارعــةٍ كَـأنَّــهـا تَــقـذِفُ
احلِـمَـم! فَال يـنــفعُ مَــعَـهــا لَـجَم ,وال
تَــجــاهِـل أو تَــخــاصُم وال قَــسَم ,أو
حـتى إن رَماها جَـليسُـها بوابلٍ من
الـشَّتمِ ,فَـضِحـكـتُـها أمـواج ال تَـهدأُ
ـةِ خافِقِها وإفرَاغِهِ من إلّا بعدَ هَز

الزَّخَم !

خالتي ال إثمَ لها  ,بل أثمُ جَليسِها
أنَّهُ تَجَرَأ وألَهوَالِ طُرفتِها إقتَحَم.
أنـا أصَغـرُهـا بِثالثـةِ عُـقودٍ ومُـغرَم
ــريـدة أنــا بــطُــرفــتِــهــا الــفــريــدةِ ا

وبِظُلمِها والسَّأم.
وسِـرُّ غَـرامي كامِن فـي لَذَّةِ سـردها
ُمِل لِـطُرفـتِـها مُـدَمدَمٍ مُـشَرذَم ,في ا
قَــــهــــقَــــهــــاتٍ مُــــذَبــــذَبـــة ,ودُمــــوعٍ
مُـصـبـصـبة ,وأكـتـافٍ لـها مُـكَـبـكَـبة
تَــرقُصُ مــعــهــا حــتى خــاصــرتُــهـا

وطياتُ الشَّحَم !
عحبي!

إنَّـــهـــا ال تُـــبـــالي بِـــمَن أحـــاطَـــهــا,
أضَــحِــكـوا أم اُصــيــبــوا بِــقَــهـرٍ أو

حتى بِسَقَم !
مُـحَـدِّق بِبَـصـري ونَاظـر لـهـا بوَجهٍ

باسِرٍ آسِرٍ بسَأم:
أوَ يُعقَلُ هذا خَالتاه !

ثم..
أرَانيَ أجنَـرِفُ ضَاحـكاً
مع شَاللِ قَـهــقَــهـاتِــهـا,
َ عَجَبٍ و وتَائِهـاً ما ب

نَدَمٍ.
َالمةٍ وألختِمَ جولتي 
عـــــلى زيـــــارتـي لـــــهــــا

وبِتَوبِيخٍ وشَتَم.
صَــــديـــقــــتـي اخلــــالـــة

جذورُها من هُناك..
من زَمـــــانِ الــــطِّـــــيبِ و
الــــنَّـــقـــاهـــةِ وأطـــيـــافِ
الشَّجَن. زَمانِ البَسمَلةِ
واحلَـــوقَــلـــةِ والـــتَّــوَكلِ

والسَّكَن.
زمـــانِ الـــعِـــزَّةِ لِـــلــرُوحِ
وجَــبــيِـنِــهــا والــشَّـاربِ
والـــــــــلَّــــــــحـىً. زمــــــــانِ
العُنفوانِ رَغمَ كلِّ قَحطٍ

وحَزَن .
زمــانٍ يَــعــشَقُ الــضّـادَ  ,يَــمــقُتُ كلَّ
حَــرفٍ بِـلَــحَن  ,يَــبــغُضُ كلَّ رذيــلـةٍ
وتـــقــلـــيـــدٍ لـــلـــغـــرب ســاذجٍ حـــتى

بِصُندوقِ الكَفَن.
زمان يَقشَّعِرُ بَدنُهُ مِن لفحاتِ غِلٍَ و

نفخاتِ ذُلٍّ وعريٍّ ولَّعَن .
ذاكَ زمــــان مــــا عَــــرَفَ (آيــــفــــونـــاً)
َا تَـغـيّـرَ وألزدادَ تَشَـبُـثاً ولـوعَـلِمَـهُ 

بصَحرائِهِ وبِعِطرٍ الوَطَن !
أعلمُ ألّا رَغبَةَ لكم لِسماعِ طُرفَتِها ?
نـعم.. لـكـنّي سَـأتـلُـوهـا ومالـكم من
محـيص..إنـتِقـامـاً ووَفاءً لـتَهـدِيدي
بِــفَـــضــحِــهــا عــلــنـــاً في الــصُّــحفِ
ــــقــــالٍ رخــــيص ,فــــصَــــابِــــروا و
وأصـبرواا عـلى رنـيـنهـا الـعويص
وتَفَضَّـلوا فـسمَعُـوها بعد تشذيب
وتـلـخـيص ,أبـقى جـثـمـان الـطـرفـة

هوَ هو فال تقليص وال تنقيص :
(طَـــلبَ اجلَـــابي  –وهـــو مُـــحَـــصِلُ
األجورِ في حافلةِ نقلٍ  –األجرةَ مِن
عَجـوزٍ تَجلِسُ في طَـستٍ لها دَاخلَ
احلافـلـةِ ? رَمَـقَـتْهُ الـعَـجـوز بـنَـظرةِ
عَـجبٍ ورَدَّتْ : لـيُسـامِحُكَ الـلهُ بُنَيّ
 ,أفي طَـــســـتي قـــاعِـــدةُ أنـــا أم في

حَافِلَتِك!).
ال قَهـقَهةَ رجاءً ,إنّه ثأر بيني وب

صَديقتي اخلالة .

w I b  W d  ∫5 OD « ÊU “

w UM'« wK

بغداد

ام جبار ..وجه يحـمل جمال وسمرة
الـبــصـرة ...وعـذوبـة كالمـهـا الـتـرف
يـشبه طـعم إلـهـيل (احلب هـان )كـما

يقول اهل الشام .
ام جـبار ...تشـغلُ زاوية صـغيرة في

ـرات جـامـعـة بـغـداد ... احـد 
ام جبار ...قصيرة القامة

طــــويـــلــــة الــــبـــال
حـــادة الــلـــســان
…حـــــطت قـــــبل
عــشـريـن عـام
في مـكـانـها
هــــــــــــــــذا
...بـــعــد

ان عــجــزت ان جتــد فــرصــة عــمل او
معيل يعيلها على مهاوي احلاجة...
ام جـبار ..ام ألربـعة بنـات تخـيلوا ام
ـــا هــذه جــبـــار لـــيس لـــهــا ولـــد وإ
كـــــنــــيـــــتـــــهــــا كـــــمـــــا يــــقـــــول احــــد
زبائـنـها...نـسـيت ان أقـول لكم هي
تـــــــرصف فـي احــــــدى الــــــغــــــرف
الــــصـــــغــــيـــــرة أواني الـــــشــــاي
وفـــنــاجـــ الــقـــهـــوة وبــعض
ام جـبار الـنـسـاتل والـبـسـكت 
... ومـــــــازال الـــــــكـالم ألحــــــد
زبـائـنـهـا من الـتـدريـس ان
لـيس لـها ولـد وقد اخـتارت
اسـم جــبـــار مــتـــشـــبــهـــتــاً
بـــالـــرجـــال الــــعـــراقـــيـــ
والـذين يـريـدون الـتـكـني
بـأسم األوالد الذكـور بدل
اإلنـــــــاث ...والــــــروايــــــة
الـثانـيـة  انهـا قد رُزقت
بولد أسمـته جبار لكنهُ
توفـي ...والثـالثة ...ان
ا كانت كـنيـة جبـار إ
كــنـيـة اخـتـارتـهـا لـهـا
احـدى الـتـدريـسـيـات
بـسـبـب صالبـة هـذه
ــــرأة وصـــبــــرهـــا ا
وصالفـة مـقوالتـها
...وامـتـنـاعـهـا عن
الــــــشـــــكـــــوى او
الـــبـــوح بـــاآلالم
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مضاعفة أعداد قوّات الناتوفي
العِـراق إلى األربع آالف كانت
أكــــــــبــــــــر مِـنْ قُــــــــدرةِ "رجـــــــال
التوضـيح" أولئك الذين يُعرفُ
اإلعالمي الـعـراقي; احمـد علي
شـــطــرهـم الـــسيء بـــالـــقــول: "
مـحــلـلـون يـردِدون الــسـائـد في
وســـائل اإلعالم. لـــيس لـــديــهم
ا تـوضـيب شيء يـضـيـفـونه إلـَّ
ـتـوفــرة بـألـفـاظٍ ــعـلـومــات ا ا

رنانة وصاخِبة ".
هذهِ الزيادة العددية تشي بأنَّ
اســتــراتــيـجــيــة " رامــبــولــيه"
ـصـنـوعـة من الـدبـلـومـاسـية ا
وتـهــديـد حــقـيــقي بـاســتـخـدامِ
الـــقـــوَّة قـــد أصـــبـــحت ضـــمن
محفظة خيارات احلِلف للعملِ
في احلـــد الــشــرقي (الــعِــراق);
الـذي رســمـته قـمــة رومـا سـنـة
ــــنـــطـــقـــة 1991 لـــتُــــصـــبِحَ ا
الــعـــربــيـــة حتت ظـل خــيـــمــته

األمنيّة.
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وضوع هذا الطبق األطلسي ا
ــــائِــــدة الــــعِــــراقــــيّــــة عــــلـى ا
وتُـحــاصِـرُه كـراسي واشـنـطن
بروكـسل وطـهران يـبـدوطبـقاً
طبخ خارِقاً وخارِج إمكانات ا
األوروبـي. رأى بــــــعـضُ قّــــــرَّاء
األثر احملترفـ (مراكز بحوث)
 أنَّ كــــرش واشـــنـــطن هـــومَنْ
سيمأل مسرح الناتوفي البِالد.
اعــــتــــبــــروا ذلـك " قــــيــــادة من
اخلــلـف".اخلـطــوط الــعــريــضـة
لـــعـــمـل الـــنـــاتــــوفي الـــعِـــراق
تـــــســـــتـــــأهِـلُ وضع "بـــــيـــــريه"
ـهـام الـتي الـيــونـيـفـيل عــلى ا
ـــهــام ســـيــقـــومُ بــهـــا. بـــدلــة ا
بـالـطـبع: سـتـكـون أوروبـيـة ال
ــيـة. يـونـيـفــيل الـنـاتـوهـذا; أُ
ســيــعـمـلُ بـاألســلــوب اجلـوّال.
اخلـــــــطــــــــوط الـــــــزُرق الــــــــتي
يدان سـيضعُـها ب خـصوم ا
الظـاهـرين; واشنـطن وطـهران
لن تكـون ثابتة كمـا هوواقِعُها
بـ بـيـروت وتل ابـيب كـمِـثال
وإنّـمـا قـابِــلـة لإلمـحـاء وإعـادة
سـتمـرين بـحسبِ الـصيـاغـة ا
تـقـلُّب الـبـيئـة األمـنـيـة وميالن
ـــيـــدان صـــوب ســـاريــة ريح ا

واحدٍ مِنْ اخلصوم.
عـــــربــــة الــــقــــوّات اخلــــاصّــــة
د ـؤكـَّ ــمـلــوكـة لــلِـعـراق مِـنْ ا ا
ـواصالت إنّـهــا سـتـكـون خطَّ ا
ــــيــــدانـي األكــــثــــرُ وثــــوقـــاً ا

بغداد
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وتـدفـقت احلــمم الـبـركــانـيـة من
صــــــــــــــــــــــــــــــدع فـــي األرض فــي
جــلــغـــيــنــدادالــوش قــرب جــبل
فاغرادالفيـاتش بحسب مشاهد
فـيديو التـقطتـها مروحيـة تابعة

خلـفـر الـسـواحل.و"بـدأ الـثـوران
قــــرابــــة الــــســــاعـــة  20,45ت غ
الـلــيـلـة وهــو يُـعــتـبــر مـحـدوداً
ويبـلغ طول الصـدع ما ب 500
و 700مــــتـــــر وحـــــجم احلـــــمم
الــبــركــانـيــة أقل مـن كـيــلــومــتـر
مــربـع" عـــلى مـــا أوضح بـــيــان
لــــوكـــــالــــة األرصـــــاد اجلــــويــــة
االيـسلنديـة التي تراقـب النشاط
الـزلـزالـي.وأشـار الـبـيـان إلى أن
"ثـمة نشـاطاً بـركانيـاً ضئيالً في
ـــنـــطـــقـــة".ويـــقـع نـــظــام هــذه ا
كــريـشــوفـيك الــبـركــاني الـذي ال
يـحــتـوي عــلى فــوهـة رئــيـســيـة
جنـوب جبل فاغـرادالفياتش في
شـــبه جــــزيـــرة ريـــكــــيـــانس في

جنوب غرب ايسلندا.
ويـقـع مـطــار كـيــفالفــيك الـدولي

ثاني أكـسيد الكبـريت عالية في
ــنـــطــقـــة اجملــاورة مـــبــاشــرة ا
لـلثـوران وقد تـشكل خـطراً على
الـــصــحـــة يـــتـــســـبب أحـــيـــانــاً

بوفيات.
وال يـــســــجّل نــــشـــاط لــــنـــظـــام
كريـشـوفيك الـبـركاني مـنذ 900
عـــام وفــقـــاً لـــوكــالـــة األرصــاد
اجلوية في ح أن آخر ثوران
في شــبه جـــزيــرة ريــكــيــانــيس
يــــعـــــود إلى نــــحــــو  800عــــام

وحتديداً إلى سنة .1240
ـراقـبـة ـنـطــقـة حتت ا وكـانت ا
ــتــزايــدة مــنــذ أســابــيع بــعــد ا
تــــســـجــــيـل زلـــزال بــــقـــوة 5,7
درجـات في  24شـبــاط/فـبـرايـر
قـرب جـبـلـكـيلـيش فـي ضواحي

ريكيافيك.

لــــــلـــــــتــــــجــــــوال اآلمـن فــــــوق
اجلــغــرافــيــة الــعِــراقــيّــة. هـذهِ
العربة; ساهم الناتو بتأهيلِها;
مــــنـــذُ 2004.  ضـــامِــــنـــاً أن ال
تُــصــبِح عـــتــيــقــة بــعــديــدٍ مِنْ
االتـفاقـات; التي تـبادلـت بغداد
ـةِ وبــروكـــسل رمــيـــهــا فـي ســلـَّ
ــاضي والـتي ســنـ الــعـقــد ا
تـــــــــوَّجـت األولى كـــــــــشـــــــــريكٍ

استراتيجي للحِلف.
مـــفــاجـــأة زيــادة أعـــداد قــوّات
الـناتـوفي البِالد كـانت تعـبيراً
كـاذِبــاً عن أمـرٍ آخــر يـســتـحِقُ
الـدهـشـة: الـعِـراق أصـبح أكـبـر
قــاعـدة لــلـنــاتـو خـارج مــجـالِه
األوروبي. أهـــمـــيـــةُ الـــقـــاعِــدة
الـعِـراقـيـة; إنّـهـا تُـشـبِهُ مـنـطـقةً
حُـرَّة بــضـائِــعُـهــا: اإلمـكــانـات
الــــلــــوجــــســـتــــيــــة ومــــفــــاتِنُ
اجلـغرافـيا الـقادِرة عـلى إدامة
لُــعـبـة احلـب واحلـرب اجلـيـو–
اســتــراتـــيــجــيــة بـــالــوســائــدِ

اإلقليمية واألسِرَّة الدَّوْليّة.
تـــدخـــ أفــــيـــون الـــتــــجـــربـــة
األفغانية للناتوبدورهِ سيكون
ـطلـوبة تـبذيـراً لطـاقة الـفهم; ا
لــتــفـســيــر احلــالـة الــعِــراقــيّـة
والــتـي تــبــدومـــفــتـــوحــةً عــلى
احــتــمــاالتٍ ال نــهــايـة لــهــا. لن
تــشــهــد الــتــجــربــةُ الــعِــراقــيـة
لــلـحِـلف ارتــطـامــاً حُـرَّاً لـ بـزَّة
الـقيادة األمريـكية مع نظـيرتِها
األوروبـــيـــة كـــمـــا في احلـــالــة
ُستـعصيـة. سكوت األفـغانيّـة ا
أي. ســانــدمــايــر وصف ذلك: "
لـم يــكن هــنــالك أحــد مــســؤول

همة األفغانية". بالكامل عن ا
السـينـاريواألكـثر تـرجيـحاً; أن
ربَّ الــعـمل; الـذي كـان مـفـقـوداً
زرعةِ األفغانية قد يُعطي في ا
صالحــيـاتـهِ لـقــادةٍ مـيــدانـيـ
مُنـتـخـب بـحـرص لـيضـمـنوا
تـــعــاونـــاً ال بــروتــوكـــولي بــ
احلِلف وقوى الـعِراق احمللّية
إلجنازِ مهماتٍ مُركَّزة ومحددة.
ـهمـات الرئـيسة أهـدافُ هذهِ ا
ـرِكـة لن تــكــون زيـادة أربــاح شـَّ
الصِرافة اجليو –استراتـيجية
لــواشــنــطن أوطــهــران وإنّــمـا
تــطـهــيــر بـيــئــة نـفــوذ طــهـران
العِراقيّة مِنْ "الطرف الثالث".
هــــــذا الـــــطــــــرف; وبـــــحــــــسبِ
ــيــدان الــعِــراقي مـالحــظــات ا
نــاتِج مــتــطــايــر مِنْ األســلـوب
ـيـليـشـيات الالمـركـزي لعـمل ا
ـــوالــيـــة إليــران الـــعِــراقـــيــة ا

االيـسـلـنـدي وميـنـاء غـريـنـدافيك
الـصـغـيــر لـصـيـد األسـمـاك عـلى
مــســافــة كــيــلـومــتــرات فــقط من
نطـقة غير مـوقع الثوران لـكن ا
ـتـوقـع تـالـيـاً أال مـأهـولــة ومن ا

. يشكّل خطراً
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ولم تـشـر الـسـلـطـات عـلى الـفور
إلـى تــــســـــاقط رمــــاد ولـــــكن من
مكن تـطاير شظايـا من التيفرا ا
(الـصـهـارة الـصـلـبـة) وتـسـجـيل

انبعاث غازات.
ونصحت الشرطة السكان الذين
يعـيـشون شـرق الـبركـان بإغالق
نـوافــذهم والـبــقـاء في مــنـازلـهم

بسبب خطر التلوث بالغاز.
ــكـن أن تـــكــون انـــبـــعـــاثــات و
الـغازات من الـبراكـ خصـوصاً

اجل انـتـهى مـوعـدنا ومـوعـدنـا مشت عـلـيه الـسـن  .الصـديق دراسـة عـلى قـيد
احلياة وال صديق عمل وال رفيق حزب.

شي جترنا الذيول. وت ~يجررني كما يجرر اذياله.نحن  هو ا
فلماذا نستكثر.على الذيول ان تكون لها مكانة.

ذا نتقبل جر الذيول وال نتقبل ان نكون رعايا ونحن رعاياهم.
ورقـة مـنـهم هـويـة اقـدمـهـا الدخل دائـرة اجلـنــسـيـة الـعـراقـيـة..اذا زعـلت عـلـيـهـا
فاوالدي اليسـتلمون راتب الـتقاعد..وال يدخـلون الوظيـفة...سيكونـون قوما غرباء
.اعود...ولم ال الم نـدخل بل الم نـؤسس للـمشـروع القـومي الذي على الـعراقـيـ
يـجـعل سـيد.حـسـاني ابن سـيـد نوري وامه هـديـة بـنت حجي عـبـاس يـعمل حتت

امرة ناصيف .وميشيل .
 وانا صرت ناشتا..ونا خريف.

ـشـروع الـقـومي النه زصـراني ورحت الى االسالمي وانـتـقـلت من زاذا تـركت ا
بــابــا جــون الى بــابــا جــان .فــمــا الــذي ســيــتــغــيــر سـوى ان اقــبـل بـالــفــارسي

وليا.والفرس قوم تتعالى على بني يعرب.وحتتقرهم.
اذن ساكون مع شقيقي هادي ونبيه كارل ماركس وافتخر بنسبي اجلديد ...

انا ماركسي.متبر من ابن امنة ..ابو فاطمة ..
.الن الدين افيون وانا لم اشرب كأس بيرة.فما لي واالفيون. جد احلسن

لحداني. ااهرب من عفلق النصراني.. الى ماركس ا
انه الدوار يلف رأسي.

لكن بصيصا يشع من ~رجل العروبة احملمدية .
انه ..منـيف الرزاز..انه اللصقة.التي جتعل ظهري الينحني..لكنهم استكثروه مع
ان اجلامعـة العربيـة في اخلمسيـنات قد اعتـبرت كتابه مـعالم احلضـارة العربية

افضل كتاب وضعته العرب في ذلك احل فاستحق اجلائزة االولى..
اشـار لى بـيده الـيـسـرى نـحـو مـجـلـدات.في تـفـسيـر الـقـران  كـتـبـهـا سـيـد قطب
االخواني ووضـعهـا زعـيم بعـثي فـوق رف الكـتب احلـميـمـة في مكـتـبه قائال  من
يزوغ عن كـتـابنـا االول فـقد.زاغ.عن احلق الى الـبـاطل.ايـجوز ان نـهـجر الـقران

ونستبدله بسبيل البعث..اي عدوان هذا.كتاب لواله النقرضت اللغة العربية .
قـلت اتـظن انـك سـتـبـقى مــقـيـمـا حتت صــلـيب احلـزب وافـكــارك مـتـمـردة وذاتك
ـنع احلـزب مـن االقـتـراب.من مـصـادر تـتـعــالى عـلى مـألــوف احلـزب.رد ..ومـا 

العروبة..
ا نحن فيه. كن ان تنقذنا  قلت له ارادتك 

رد..بل انتم من سيقود ونحن قيادة مؤقتة.
خــرجـت من الــعــراق فــوردني خــبــر ان الــرزاز اقــتـــيــد من بــيــته وان.من ارسل
العـتـقـاله ضـرب رأسه في اخـمس مـسـدسه فـاغـمي عـلـيه...تـلك حـصـيـلـة مـفـكر

عربي  قائد من ابنائه في احلزب وليس من الغرباء.
رحل مـــنـــيف الـــرزاز   ولم يــذكـــره احلـــزب لــكن حـــفـــيــد.مـــلك الـــعــرب وقـــائــد
ـملـكـة االردنيـة.بادر الخـتـيار جنل ـلك عبـد الـله بن احلـس عـاهل ا نـهـضتـهم.ا

لك ونعم وزيره. الرزاز رئيسا للوزارة االردنية...نعم ا
qOK « w  qL « ô

اي عمل يـحـول من النـهار الى الـلـيل مكـروه في االسالم النه يـتعـارض مع قوله
ـعيشة والـليل سباتا اي تعـالى في جعل النهـر معاشا اي عمل ورزق من اجل ا
للنـوم.كان والدي الـسيد نـوري السيـد سلمـان .يوصيـنا بن نسـتفيـد من الدجاج
ح يـستفـيق فجـرا على صـياح الـديك وينام مـع الغروب كـان والدي هـكذا وقد
نشـانـا نـحن ابنـاءه عـلى كـره الـليـل وعدم الـسـهـر وكنت
اخرج من اي احـتفال مهـما كانت اهمـيته.اذابلغ الوقت
ـنزل ساعـته الـتـاسعـة.ولم اسـتـمـر في حيـاتي خـارج ا
الى الـعاشرة ليال.وهذه من تاثيرات الوالد الذي يذهب
ــغــرب ويــنــهـــض مــنه مع اذان لــلــفــراش بــعــد.صالة ا

الفجر.
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اقـدمت احلـكـومـة الـعـراقـيـة عـلى فـرض حـصـار ظـالم عـلى الـشـعب الـعـراقي من
خالل تطـبيق حظر التـجوال الشامل بسـبب وباء كورونا السابـيع دون تعويضات
مالـية للفقراء وذوي الدخل احملـدود في وقت تعاني الغالبيـة من فقر مدقع وبطالة
اثــرت بـشــكل كـبــيــر عـلى حــيــاتـهم ..احلــكــومـة تــخـلـت عن الـتــزامــهـا االخالقي
والشـرعي جتـاه شعـبهـا حـ حاصـرته وجعـلـته في وضع يـرثى له .. فاصـحاب
ـهن واحلـرف انقـطعت ارزاقـهم وتـراكمت عـليـهم االيـجارات وجلـأ عدد احملال وا
ـا جعـلهم كـبيـر مـنهم  الى غـلق محـالهم ومـعامـلـهم وسرح الـعديـد من العـمال 
عرضـة للـبطـاله في وقت يصـعب علـيهم ايـجاد عـمل مع وجود  هـذا احلصار /
احلظر ..!!كـما ان غياب مـستلزمات الـعيش من حصة تمـوينية وكهـرباء وانقطاع
واطن ودفع الـعديد منهم الى العزوف عن االشتراك في للـمياه زاد من معاناة ا
ــولـدات االهـلـيـة الــتي اسـتـنـزفت جـيــوبـهم الن احلـكـومـات سـحب اخلـطـوط من ا
واحلـمـد لـله وعـلى مدى 14عامـا لم تـتـمكـن من حل مشـكـلـة الـكهـربـاء الـتي باتت
مـســتـعـصــيـة وحتـتــاج الى مـعــجـزة الـهــيـة العـادتــهـا لـلــحـيــاة ..الـشـعب في واد
ـان في واد اخر .. االول يـتضـور جوعـا فيـما الـساسـة والنواب واحلكـومة والـبر
عـاناة الـفقـراء .... منـعزلون يـنعـمون بـاالمتـيازات والـرواتب العـاليـة غيـر ابهـ 
تمامـا عن شعبـهم ولم ينزلـوا يوما من عـروشهم العـاجية لـسماع شـكاوى الناس
وت ـوت بكـورونا وال ا ـواطن العـراقي يتـمنى ا الذين بـطش بهم الـفقـر .. وبات ا
جوعا ..مـافعـلته احلـكومـة جتاه الـشعب يعـد استـمرارا لـلحـصار االمـريكي على
اضي ح اصبحت حبة االسبرين الشـعب العراقي في التسعينيات من الـقرن ا
واطـن للحصول عليها ولكن اليوم بـأياد عراقية ..الشعب العراقي يستحق حلم ا
حيـاة افضـل .. وليس هـذه احلـياة الـبائـسـة التي وصـل اليـها بـسـبب سوء ادارة
ـالي واالداري حتى بـات الـعراق يـحتل مـراتب مـتقـدمه ب دول البـلد والـفـساد ا
العـالم بالفساد ..لن يغفر لكم الشعـب وال التاريخ تخليكم عن مالي الفقراء ولن
ا يدعـو الله سرا وعالنيـة على زوالكم من حياته ومن تنـعموا بالهـدوء واالمان طا
شـهد الـسيـاسي برمـته ..سـيدون الـتاريخ ان هـناك فـئـة استـولت على مـقدرات ا
شعب اصـيل عانى االمرين بسبب ظلم وجور ساسـته .. الشعب الذي يطفو على
بحر من البترول بات افقر شعب .. يبحث عن قوته ب افواه االسود وفي مكبات
النـفايات ..اختفت من القاموس السياسي صفة الرحمة وااليثار
والتـعفف والزهد .. وبات الـسائد هو الطغـيان واالستئثار
ــكــاسب ..لن نــقــول سـوى ــغــا وا والــتـكــالب عــلى ا
حسـبنـا اللـه ونعم الـوكيل عـلى كل ظالم ومـستـبد اكل
اموال الـيـتـامى والـفـقراء.. وسـيـعـلم الـذين ظـلـموا أي

منقلب ينقلبون..!!

بغداد
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قـابل سعيداً مـبتسماً قد يـضحي االنسان بكـل شيء في حياته من اجل ان يرى ا
قابل ليس باألمر ولو لـبضع حلظات كي يفرح بذلك االجناز الذي فعله فإسعاد ا
سبب لكل ا هو ا اله واحـياناً كثيرة تُـنكر تلك التضحـيات منقلبـة ضده ال ور
ـقـابل في تـفـكـيـرهم هـكـذا هي الـدنـيـا مـهـمـا فـعلـت من اخلـير ـر بـهـا ا تـعاسـة 
لك ذاكرة اشـبه بذاكـرة السمك تـمحوا ستـبقى مقـصراً في عـملك كون الـبشـر 
ـظـاهـر اخلادعـة وال األبـتـسامـات الـزائـفة كل شيء بـعـد بـضع ثـوانٍ فال تغـرك ا
ـا في انـظارهـم.يامن ـقـصـر الـوحـيـد واخلـائن ر عـنـد حـضـورك امـامهـم فأنت ا
بذلت إلجلـك بكل ما أملك اعـطيتك قلـباً أبيضـاً ناصعاً بـبياضه واضحـاً صريحاً
ا يـقـول اسـتنـزفت كل جـهـدي ألجـلك وألجل اسعـادك دون جـزاءاً وال شـكوراً
احاول في كل حلـظـة رسم تـلك األبتـسـامة عـلى شـفـتيك فـلم الـظـلم?! وألي سبب?
اهكذا يكون جزاء من أحببك بكل جوارحه ووضعك ب بط القلب واذينه ليأمن
ن حـوله.كـنت لك كـمـحـاضـرٍ مـجـانيٍ يـعـمل لـيالً ونـهـاراً من اجل صـغارٍ عـلـيك 
عرفة حارقاً نفسه يعيـشون في ظلمات اجلهل فأنار لهم الطريق بشموعِ العلم وا
ليـنير لهم وحـشة الظالم مـجانياً دون اي مـقابلٍ من احد وجـازيتني كـما جازتهم
احلكومـة! وتركتني كما فعلتْ بـهم وكوعودها الكاذبة في تعـيينهم فرغم ما عانوه
من مـتـاعب شـاقـة اهمـلـوا دون اي أنـصاف لـهم.هـكـذا انـا ذهبـت سنـوات الـعـمر
ـرارك وسـيئـاتك هـبـاءً مـنـثورا إلجل ـتـخضـبـة  الـطـوال ا
وهمٍ كـسـراب الـطــريق كـنت اظـنـه مـاءاً ازيح به ضـمـأي
القـاتل ولكن سرعـان ما ذهبت الشـمس ألكتشف زيفك
ـتعـثر وغدرك لـيـحل علي ظالمُ لـيلكَ األسـود وطـريقك ا

ليء باألشواك اجلارحة. ا

إلثبات كيـمياء احلضور وإدامة
ـكنُ جتـسـيدُه الـتـمـاسُك كمـا 
في دمٍ وحلمٍ; ألفــرادٍ يـنــتــمـون
ة كـأنهم فِـرقة إلى عـالم اجلـر
جـوَّالـة مـســرحـيـة ال تُـجـيـد أن
تــلـعـب دوراً غـيــر دور "الــطـرف
الــثــالث" وبــطــولـة الــنــهــايـات
كِنُ فيما بعد دهس السائِبة. 
هـؤالء األفراد بـأحكـامٍ جنـائية
أوتصـفيـات جـسديّـة لن جتلب

يديا. اهتمام مقارِع ا
واشــنـــطن حتـــتــاجُ كـــذلك إلى
البدء بـتخليصِ ماكِـنة قرارتِها
مِنْ آلـيـة الـعـقـوبـات الـقـصـوى.
حتديـداً; أن ال تعـمل كمـنجـنيقٍ
مِنْ الـقــرون الــوسـطى يــقـضي
عـلـى أحـجــارِ فُـرص الــزاويـة -
جــمـــاعـــات تُــعـــاني من حـــيــرةٍ
حقيقية ب واشنطن وطهران-
الالزِمــة لــصُــنعِ بــيــئــةٍ أمــنــيــة
ة. الــهــشــاشـةُ مُـســتــقــرَّة وهــشـَّ
مطلوبة حل إرساء التوازنات

طلوبة. ا
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وجَـــــــــــدَ واحــــــــــــد مِـنْ قـــــــــــادة
الـــنـــاتــوالـــســـابـــقــ أن إدارة
الـرئـيس بـايـدن لن تـتخـلى عن
ــائــة; الـتي مــعـيــار االثــنــ بـا
يـــــجب أن تــــضـــــعــــهــــا الــــدوَل
األعـضـاء مِنْ نـاتِـجِـهـا الـقـومي
ـــالـــة اإلجــــمـــالـي;  في احلــــصـَّ
الـعــســكــريـة لــلــحِـلف لــتــأمـ
شــراكـة مُــريـحــة بـ واشــنـطن
وبــروكــسل فـي تــقـاسـم أعــبـاء
اخملـاطـر األمنـيـة وضـمـان عدم
وقــوع الــقـوى الــصــاعــدة; مـثل
بــــــــكــــــــ فـي حــــــــبــــــــائِـل فخ
ثــوســيــديـدس; ذلـك الـفـخ الـذي
يُـحــتم الــصِــدام بـ قــوّةٍ آفِــلـة
ونــظـيـرةٍ لــهـا صـاعِــدة. طـبـعـاً;
بروكـسل ال تـعتـرِفُ بالـتضـبيط
ـقـاســاتِ هـذا الـفخ األمـريـكـي 
الـسـيـاسي عـلى عـضالت بـك

االقتصادية.
هـوس واشـنـطن الـصيـني دفع
بـــكــ إلى احــتاللِ مــقــصــورة
ُـــفــرط في ســـطــور الــتـــكــرار ا
"اسـتـراتـيــجـيـة الـنـاتـو"2030
الصادِرة في أواخر عام 2020.
الـالزمــة الــصـــيــنـــيــة; في هــذهِ
االسـتـراتيـجـيـة لم تـكـن أرنـباً
أصـرَّ الـسـاحِــرُ األمـريـكي عـلى
أن ال تُـخـفي الـقـبـعـة األوروبـيـة
غـيـره. جـان لـوب سـمـعـان; ذكـرَ
أن بك كـانت تُشغِلُ بروكسل

ــاضي رغم أن مــنـــذُ الــعــقـــد ا
ــفـــهـــوم االســتـــراتــيـــجي في ا
2010 لم يأتِ على ذكرِ الص

مُطلقاً.
أهمُّ مـا وردّ في "النـاتو"2030
فـيمـا يخصُّ بـك أن بـروكسل
تــــراهــــا "مُــــنــــافس نِــــظــــامي".
تــرجــمـتـي االنـطــبــاعــيــة لــهـذا
ـصــطــلح األوروبي: أنَّ بــكـ ا
وذج يحمِلُ الكثير مِنْ مالمح
االحتـاد الـسـوفـيـيـتي الـسـابق
وهي صـــالِــحـــة لــلـــتـــدويــر في
أنــابـيـب احلـرب الــبــارِدة لـكي
تُـشـعِل شرارة الـوحِـدة الالزِمة

إلدامة تماسك احلِلف.
هــــذهِ الــــتـــرجــــمــــة الـــفــــوريّـــة
لـلـمــصـطـلح ال تــصـلُح لألسف
الشـديد في وصفِ بكـ وتكادُ
تـكـون فـخـاً لـلـصـوَر الـنـمـطـيـة;
الـــتـي تُـــشــــغلُ بَــــكَــــرَة شـــريط
الــعالقـــات الــدَّولـــيّــة. جــوزيف
فرانـكل وصف الفخ: "عـندما ال
ـعـلـومـات مع الـصـورة تـتـفق ا
الـذهنـية فإنهُ يـتم صرف الـنظر
عـلومات". فكرتي عن عن هذهِ ا
الـوصف األمــثل لـلـصــ إنّـهـا
"مُـنــافس مـعــيـاري". مــعـيــاريـة
ـــوقع بـــكـــ تَـــهِبُّ مـــثالً مِنْ ا
اإللـكـتـروني لـوزارة اخلـارجـيـة
ـوقـع أنواع الـصـينـيّـة. يُـبـيَّن ا
راكـات الـتي تُـحـركُ قـاطـرة الـشـَّ
بــكـــ الــدبــلــومـــاســيــة. حــتَّى
مُــبـادرة احلِـزام والــطـريق هي
تُــعــبـــدُ طُــرُقَ الـــبــر والـــبــحــر
باتـفـاقـاتٍ ثنـائـيـة وتُحـالـفاتٍ
يــتــطــابقُ هــيــكــلُــهــا مع حِــلف
شـمــال األطـلـنـطي. اعــتـقِـدُ بـأنَّ
هـــذا الـــتـــطـــابق الـــصـــيـــني –
ذوالروح اخملـتلفـة - مع النِظام
الدَّولي اللبرالي هوما يُعطيها
ـعيـاريّة". هذا ُـنافـسة ا تاج " ا
الــنِـظــام الــذي يــرعـاهُ الــنــاتـو
ويُــشـــكلُ دعــامـــته الــرئـــيــســة
يـــعـــتــــمِـــدُ - بـــحــــسبِ هـــانس

ــعــاهــدات بــنــيــنــدك- عـــلى: ا
الـــتـــحـــالـــفـــات االتـــفـــاقـــيــات
ــاط الـســلـوك ـؤســسـات وأ ا
تحدة التي تُـخلقُها الـواليات ا
قراطيات. مِنْ أجل حماية الد
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العـيون االسـتراتـيجـية لـلنـاتو
تــــــــرى أن الـــــــقـــــــوام األمــــــــني
والــعـــســكـــري لــدول اخلـــلــيج
الــعــربي والــعِــراق يــســتـطــيعُ
ـتـاز لـلـحِلف تـوفـيـر حـضور 
ـــيـــدان أوالً قـــبل فـي ســـاحـــة ا
اإلعـالم.أبــسـطُ مــا تـــســـتـــطــيع
ه للحِـلف ميزانـية تُعادل تـقد
ـائــة تــقــريــبـاً مِنْ تـســعــ بــا
مـــيـــزانـــيــتـه احلــالـــيـــة: مـــائــة
وثـالثـــــون مـــــلـــــيــــار دوالر. أي
تُـــــســـــريعُ خـــــطـــــوات وصــــول
الــنــاتـوإلـى أربـعــمــائــة مــلــيـار
دوالر; الــتي أعــلن أنّهُ سـيــكـونُ
قادِراً عـلى بلوغِـها سنة 2024.
كــــذلك; أعــــداد الــــقـــوّات الــــتي
تــمــتــلِــكُــهــا بــغــداد الــريــاض
مـــســقـط الـــدوحــة أبـــوظـــبي
ـــنــــامــــة والــــكــــويت أكــــبـــرُ ا
بـعشـرين مرّة تـقريـباً مِنْ قوّات
ــتـلِــكُــهـا الــرد الـســريع الــتي 
احلِــلف والــتـي تــبــلغُ أربــعــ
ألـــــفــــاً. كــــذلك تـــــمــــتــــلِكُ هــــذهِ
العواصم مسارِباً مِنْ العِالقات
مع كـثـيـرٍ مِنْ الـنُـخب الـعـربـيـة
جتـعـلُـها قـادِرةً بـشكـلٍ مسـتـمر
عــــــــلـى تـــــــعــــــــويـض الــــــــوقت
الـدبلومـاسي الضائع في لـعبة
الــــتــــوازنـــــات اإلقــــلــــيـــــمــــيــــة

والتحالفات الدَّوليّة.
ــثــالــيـة ال هــذهِ الــبــانــورامــا ا
تـسـتـجـيـب إلى الـوقـائع حـيثُ
الـــــريــــاض وعُــــمـــــان رفــــضــــا
االنــــــضــــــمــــــام إلى مــــــبــــــادرة
مـهـا اسـطـنـبـول لـلـتـعـاون  –قـيـَّ
بـاحثـون كـواحِـدةٍ من جنـاحات
الــــنــــاتــــو- وفــــضّال الــــبــــقــــاء

. الــعــيب كــعــضــوين مُـــراقــبــ
األكـبر في الـلوحـة: أبعـاد الفيل
اإليـــــراني وطــــول اخلــــرطــــوم
اإلســـرائـــيــــلي; الـــذي يـــحـــاوِلُ
تـمـديــد نـفــسِه بـأنـيــاب الـعـاج

النووية.
العِراق كذلك يبدوعيباً خطيراً
في تـصوَّر اخلـليج الـعربي إذا
ما أُريـد تشـغـيلُه أمـنيّـاً مِنْ قبل
ـــنـــطــقـــة; فــذلك الـــنـــاتــو في ا
يـستدعي عالقـاتٍ جيّدة لـلحِلف
األطـلسي مـع مؤسـسـة احلـشد
ــنــضــويــة حتت الــشــعــبي  –ا
ســــقـف الــــعِـــــراق الـــــرســــمي–
وعِـالقــــات تــــخــــادُم ذات ســــلكٍ
يليـشيات الـعراقيّة سـري مع ا
ُـــعــرَّفــة في ـــوالــيــة إليــران ا ا
ــيــديــا الــعــراقــيّـة بـ أدبــيــات ا

"الفصائل الوالئية".
ُـعـضــلـة األسـاسـيـة; ألمـنـيـات ا
ـنـطـقـة الـعـربـيـة – الـنــاتـوفي ا
كـمِـثـال ال حـصـري- هـوتـشـغيل
إيـــران كــعــدوٍ يُــغــذّي الــتــوتــر
األمـــني والــــعـــســــكـــري الالزم
نطقة بخريطة األماني لقبول ا
اجلـيو –استـراتـيجـيـة للـحِلف
وتــفــكــيــرُه بــانـتــزاعِ إيــران مِنْ

بك وموسكو.
طـهـران; الـتـقـطت تـلك اإلشـارة.
كُـنت قـد حـاولتُ تـرجـمـتـهـا في
. اخلُالصة نحنُ مقـال سابـق
أمــــام نــــوعـــــ مِنْ الـــــنــــاتــــو:
نــاتــو"مــيــلــيــشــيـاوي" إيــراني
يـعـرِضُ تـشـغـيل نـفـسه مـقـابل
ـة كـــبـــيـــرة من الـــنـــفــوذ حـــصـَّ
وناتوأطلسي لم يصِل بعد إلى
معـادلةٍ مـتوازِنـة في سيـاساتِه
اخلـارجـيّـة. عـنـاصِـرُهـا: نيـفـيل
تـــشــامــبــرلــ شــارل ديــغــول
"الـتقـاليد الـعمـليـة" البـريطـانية
في الــسـاحــة الــدَّولـيّــة نــزاهـة
ويـلي بـرانـدت وعـدمِ لَـعِبِ دور
" دُمــــيـــــة "حتــــالف الــــراغــــبــــ

األمريكي.
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تـويــتـر اجلــمـعــة إطالق دراسـة
ــسـتــخــدمــيــهــا بــشـأن دولــيــة 
الـقـواعـد الـواجب تطـبـيـقـها مع

ي عبر الشبكة. الزعماء العا
ولـــفـــتت الـــشـــبـــكـــة إلى أنـــهـــا
سـتـسـتـشـيـر خـبـراء في حـقـوق
اإلنـسان ومنـظمـات في اجملتمع
دني وأساتذة جـامعي للدفع ا
في اجتـاه تـطـويـر قـواعدهـا في

هذا الشأن.
وتــــأتي هــــذه اإلعالنــــات بـــعـــد
تــعــلــيق تـــويــتــر مع مــنــصــات
إلـكتـرونية كـبرى أخـرى حساب
الـــرئـــيس األمـــيـــركي الـــســـابق
ـتهم بـتحريض دونـالد ترامب ا
أنصاره عـلى اقتحام الـكابيتول

في واشنـطن في كانـون الثاني.
وأثار هـذا التدبيـر انتقادات من
أنــصــار تــرامب فــيــمــا اعــتــبـر
معارضوه أن تـويتر تأخرت في

اتخاذه.
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ــكــلف وأوضح فــريـق تـويــتــر ا
شـؤون الـسالمة في مـقـالـة عـبر
مـــدونـــة أن "الــــطـــريـــقــــة الـــتي
سؤولون يستخدم من خاللها ا
الــسـيــاســيــون واحلـكــومــيـون"
هـــدمــــة الـــشــــبـــكــــة "تـــتــــطـــور
بـاســتـمـرار". واضـاف "نـريـد أن
تبـقى سياساتـنا ذات مغزى في
ظل طبـيـعة اخلـطـاب السـياسي
تـغيـرة باسـتمـرار على تـويتر ا
وأن حتـمي الـتوازن الـسـليم في

الـنــقـاش الـسـيـاسي". وأضـافت
ــــــنــــــصــــــة "لـــــهــــــذا نــــــراجع ا
اســتــراتــيــجـيــتــنــا إزاء الــقـادة
ـيـ ونـرغب في احلـصول الـعا
عــلى مـسـاهــمـتـكم". وســتُـجـرى
الــدراســة في  14لـــغــة بــيــنــهــا
اإلنــــكـــلـــيــــزيـــة واإلســـبــــانـــيـــة
والفرنسية والـعربية والصينية
والروسية وستستمر حتى 12
نـيسان.وتـابعت تويـتر "بصورة
عـامـة نـريـد مـعـرفـة مـا إذا كـان
أفـــراد الـــعـــامـــة يـــرون وجـــوب
ـــيــ إخـــضـــاع الـــقـــادة الـــعـــا
للـقـواعـد عـيـنهـا عـلى تـويـتر أم
ال" وأيضا "معرفة نوع العقوبة
الئـمــة في حــال انـتــهك زعـيم ا

ي قاعدة ما". عا

ريكـيافيك) 2021-3-20 ,أ ف ب)
- تـــســبـب ثــوران هـــو األول من
نـوعه مـنـذ الـقـرن الـتـاسع عـشـر
لــبـركــان عـلى مــسـافــة نـحـو 40
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـن الـــعـــاصـــمـــة

االيـسلـنـدية ريـكيـافـيك اجلمـعة
في تـــدفق احلــمـم الــبــركـــانــيــة
وإضاءة الـسـماء لـيالً بـسحـابة
حـــمـــراء كـــمـــا أفـــادت وكـــالـــة

األرصاد اجلوية اإليسلندية.

تطبيق تويتر
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≈Ÿ«bÐ ∫ محطات فنية من مسيرة كر هميم
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طـرب العراقي وتـؤامه ميثـاق يحالن مسـاء اليوم االحد ا
ضــيــفــ عــلى قـــنــاة (الــشــرقــيــة) في بــرنــامج (اطــراف
احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد الـسامرائي

ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.

VO³  bz«—

ـــوت ـــصـــري غـــيـــبه ا اخملـــرج ا
اجلــمـعــة بـعـد صــراع مع مـرض
الـــســـرطــان.وكـــانت أول أعـــمــاله
االخـــراجــيـــة مـــســـلــسـل (دمــوع

الشموع) عام 1984.

 wÞu dF « U²¹—U½Uł

قبل التشـكيلية االردنية تقيم معرضها اجلديد اخلميس ا
بـرعـايـة وزيـر الـثـقـافـة عـلي الـعـايـد.ويـضم لـوحـات فـنـيـة

تتميز بدمج عدة مسالك تشكيلية في لوحة واحدة.

wHK(« rÝUł

ي الــــعــــراقي يــــشــــارك الــــثالثــــاء فـي الــــنـــدوة االكــــاد
االفـتـراضـيـة الـتي يـقـيـمـهـا مـلـتـقى بـحـر الـعـلـوم لـلـحوار
بـعنـوان (التحـديات الـداخليـة وانعكـاساتـها على الـسيادة

الوطنية  –القيم اجملتمعية  الهوية الوطنية).

 ÊUŠd  bL×

ــقـيم في بـروكـسل تـلـقى اخملــرج الـتـلـفـزيـوني الـعـراقي ا
االمـنـيـات بـالـشــفـاء الـعـاجل بـعـد تـعـرضه الزمـة صـحـيـة

ارقدته فراش العافية باحد مستشفيات بلجيكا.
bFÝ …—ULð

الـتدريـسيـة العـراقيـة القت الـسبت مـحاضـرة في الورشة
االفتراضـية التي اقـامتها كـلية بـغداد للـعلوم االقـتصادية
اجلـامـعـة بـعـنـوان (الــتـكـنـلـوجـيـا والـذكـاء االصـطـنـاعي..

ستقبلية على البشرية). ايجابياته وتداعياته ا

w½UF « e¹eF «b³Ž œuL×

الـعالمــة الـعــراقي حـاضــر والـشــيخ عـبــدالـوهــاب احـمـد
اضي في ورشـة علميـة افتراضية السـامرائي اخلميس ا
اقامهـا قسم الـفتوى في اجملـمع الفقـهي بعنـوان ( االفتاء

في مسائل القروض).
e¹eF « b³Ž 5LÝU¹

ـصــريـة تـشـارك في الـسـبـاق الـرمـضـاني لـعـام ـمـثـلـة ا ا
 2021 من خالل مـسـلــسل (الـلي مـالـوش كــبـيـر) تـألـيف
عمرو محمود ياس وبطولة خالد الصاوي ودينا فؤاد

وأحمد سعيد عبد الغني.

V³ Ð  U «dſ ÷dHð W UI¦ «
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ـدفوعـة لشـركة فـضاء سـرح الوطـني وا ا
االقــمــار لــلــخــدمــات االعالمــيــة واالنــتـاج
الفني دون وجه حق ودون الـقيام بـاعمال
ـبالغ.ويـاتي الـقـرار استـنادا توازن هـذه ا
الى تــوصـيـات مـحــضـر جلـنـة الــتـضـمـ
ــشـكــلــة  بــامــر الـوزارة خالل ــركــزيــة ا ا
اضي لـلنـظر في اخملـالفات كانـون االول ا
برم ب دائرة اخلاصة بعقد هذا الـفيلم ا
ـســرح  وشـركــة نـورتــابـان الــسـيــنـمــا وا
ـبرم ب الدائرة وشركة االيرانية والعقدا

فضاء االقمار.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

صـــدر امــــر وزاري مـن وزارة الــــثــــقــــافـــة
والسـيـاحة واالثـاراطلـعت عـليه (الـزمان)
بـتــضـمـ كـل من الـوكـيل االقــدم لـلـوزارة
جابر اجلـابري وعضـو مجلس االدارة في
ـسـرح قـحـطـان جـلـيل دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ابــراهــيم  بــالــتــكــافل والــتــضــامن مــبــلغ
قـدرخمـسـة وثمـانـون مـليـون وخـمسـمـائة
وخـمسـة وتـسـعـون الف ديـنـار عراقي عن
ــهــدورة جــراء عــرض قــيــمــة االيــرادات ا
فــيــلم(مــحــمــد رســول الــله)عــلى خــشــبــة

s¹dAF « …—uŁ VB½ lÐU²ð ÊuMH «

شهد الـثقافي تعرض معتبـراً أن (ا
لــــلـــــتــــشـــــويه خـالل الــــســـــنــــوات
ــاضــيــة).وأضــاف أن (هــذا األمـر ا
يـقـلل من ذائـقة اجملـتـمع الـعراقي)
مـؤكداً (رغـبة دائـرة الفـنون الـعامة
وسـعـيهـا الى عـدم تعـرض األعـمال
الـفـنيـة للـتـشويه). كـما تـفـقد عـويد
ــصـاهـر ــاضي قـسم ا اخلــمـيس ا
الــفــنــيــة الــتـــابع لــدائــرة الــفــنــون
ـنــطـقــة الـشــيخ عـمــر في بـغـداد.
واطـلع عـلى االعــمـال الـفــنـيـة الـتي

يـقـوم بـهـا الـقــسم وخـاصـة تـمـثـال
األسـتـاذ والـتـربــوي الـشـهـيـد (ابـو
الــهــيل اجلـــابــري). وتــابع مــراحل
الــــعــــمـل والــــتي قـــــاربت االجنــــاز
الـنهـائي موجـهاً الـعاملـ في هذا
الـقـسم بـاالسـراع في اجنـاز الـعـمل
كن.واسـتـمع عـويد بـأقـصر وقـت 
الى شـرح مـفـصل قـدمه مـديـر قـسم
ــصــاهــر طه وهــيب عـن طــبــيــعـة ا
واد مراحل انتـاج صب التـمثال وا

االولية الداخلة في صناعته.

ُـتَابَـعَة مَع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.

qL(«

ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.

Ê«eO*«

ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.

—u¦ «

ـتـهم بالـعـنـاد او التـكـبر  ال جتـعل نفـسك في وضع ا
كن متواضعا .

»dIF «

 قـد جتد ان بـعض االصدقـاء قد يـكونـون سبـيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 

”uI «

حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا

ÊUÞd «

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن

Íb'«

خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ

bÝô«

احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.

Ë«b «

ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.

¡«—cF «

الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الـشــبـكـة
على  9 مـربعات كـبيرة
كل مــربع مـنـهــا مـقـسم
الى  9 خانات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبة ملء
اخلـــــانـــــات بـــــاالرقــــام
الالزمــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تـكـرار الرقم
اكـــثــر من مـــرة واحــدة
في كل مـربع كبـير وفي
كل خط افقي وعمودي.
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نـهاب االعماق دومـا وانت وحدك عمق حب عشق هوى
وجـنون انت عمق كل االشـياء اجلميـلة لذلك نرتـمي اليها
رء مـهما طالت اقـدامنا دون خـوف وكأنه انتحـار أيقتل ا
?! تـسـعـة وتـسـعـون مـرة وألف اشـهدوا في الـهـوى مـرتـ
يـامن تسكنـون الديار يـاديار الصغـر اشهدي بأنـنا نهدر
العمر آالف وإننا أمام النعم نسجد مرة ولنعم األم آالف.
نحن سفن وانت رواسي بحار حياة نبحر ونغامر بها ثم
نـعـود بشـوق لـرواسـيك فيـالـيت امـواج البـحـار تـرى كيف
تـعانقـ السفن عـناق كاد يـخالط لهـفة شوق وحـن لقاء
وكـأنـك تـخـبــرين رمـالك هـدوء بــهـدوء ضـمــيه وإلي بـرفق

أهديه.
أحـقا نـحن هديـة األقدار إلـيك وتخـاطبـ اللـيالي بـصغار

مازالوا ...!
مازالوا صغارا يبكوني ...?

اشـهـد بــالـله يـا امي اشــعـر وكـأن الـكـلــمـات ال تـزن ظـفـر
اناملك وددت لو اني اقبلها ظفرا ظفرا.

بـكـيـتك وانـا اتـوسط صـغـيـرتـ بـعـد مـنـتصـف الـليـل كاد
النوم يرتسم في وجوههن شوقا اليك

سة كفك هناك وكأن بسمة شفتيك هنا وكأن 
هـكذا ترسم األشواق حينما نبكي وكأني ابحث عن خيط

عتاد. وصال ألقبل ذلك اجلب كا
يـا حكاية عشق مـعطف لشتاء وغزل ربـيع العمر يااعذب
روايــة لـنــسـمــات صـيف ووســادة يـا اروع ايــقـاع أوراق
وخـريف يـا أيـهـا الكـون بـرمـته بـكـواكـبه واجملـرات ياكل

السنون.
أمن يـبـيـعنـا الـسـن لـنـزيـدك قربـا أمن يـغـزل األيام عش
كـالـعـصـافـيـر قـربـك واهـنـة أعـشـاشـنـا بـغـيـابك في مـهب
الـريح نـقـف بال أوطـان وكـأنـنـا مـهـاجـرون الى مـنـفى الى

ضياع.
العناق بك تعطر ... ونحن نشتهي اإلسراف.

ـهدي ليت إسـرفي كريـاح مهـبها مـشرق شـمس وهزي 
الـصبا يـعود ليت العـمر ب حـجرك وكفى ولـيت التمني

ماكان لنكون دون بعد دون مسافات.
مـزيج شـوق وترجـمة الحـاسـيس قلب هـنا رتـبت الـكلـمات
عـلـى خط مـقــطـوعــة الـعــشق ولــكن صـدق جــبـران خــلـيل

جبران حينما قال
(ان احملـبـة مــتى اتـسـعت صـعـب الـتـعـبـيــر عـنـهـا) فـعـذرا

للتقصير يا أماه.
وأي ألم يـحكى بـعد الـفراق فـسالما
ألرواح أمـهـات طـارت كحـمـام بيض
سالمـــا لــيـــوم جــاءت ويــوم حـــلــقت

وليوم اللقاء.
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وتــــلـــــقى هـــــمــــيـم عــــدد مـن االتــــصــــاالت
واالسـتفسـارات منهـا مداخلـة للفـنان كر
الـرســام واشـاد بـصـوته وجـهـوده لـتـراس
وسيقـي العراقي واتصال من جـمعية ا
الـناقـد حيـدر شاكـر وعدد من زمالء هـميم.
ويـواصل كر حديـثه ( انتقـلت بعدها مع
الـفنان فاروق هالل لنقيم مهرجانات مهمه
خــارج الــعــراق مـــنــهــا مــهــرجــان لــتــراث
الــشــعــوب في بــولــونــيــا لــتــاتي مــرحــلــة
اصـوات شـابـة الـذي يـعـده ويـقـدمه فاروق
ـذيـعة اقـبـال حـامـد وخرج هالل وتـقـدمه ا
الــبـرنــامج فـنــانـ كــبـار بــوعي وحـرفــيـة
واتـذكـر ان اغنـيـة حتى انت لـلـشاعـرجـبار
صـــدام واداء عـــلـي جـــودة قـــدمـــتـــهـــا من
الـبـرنـامـج كـذلك قـدمت اغـنـيـة وحـيـد عـلي
ردتك بـس جتي كـذلك اغـنـيـة ويـنك حلـسن
بــريــسم بــعــدهــا بــدات اعـمـل في االنــتـاج
ـوســيـقي وكـان لي شــراكـة مع مـؤسـسـة ا
سعود في الكـويت وانتجنا لكبار مـحمد ا
ـطــربـ الـعـراقــيـ واسـتــحـدثت انـتـاج ا
كــاسـيت بـعــنـوان الـبــوم افـراح بـغـداد الن
بـغداد كانت في قـلوب اخللـيج اسم مقدس
وكـان من ضمن االلـبومـات اغنـية الـقيـصر
كــاظم الـسـاهــر الـتـلــدغه احلـيــة ثم عـبـرت
الـشط وغزال واسـتمـرت االلبـومات بـعدها
انتقلت الى دمشق  1995 وقبلها في عمان
ومع رامــز بـركــات صـاحـب مـؤســسـة فـرح

ســاحــر لي وكــان اســتــاذي انــذاك الــراحل
جـميل سليم فاجتـهدت وتعبت وكان هدفي
عهـد وحتققت االمنية ان اكـون معيدا في ا
العــ مـــعــيــدا عــام  1979 بـــزمن الـــراحل
مـخـلــد اخملـتـار ومن دورتي الـفـنـانـ رعـد
بـركات وسـامي هيـال وامال يـاس وسالم
يـاسر واخـرين وكان جـمال دورتـنا الراهب
قـحطان الـعطار وكـنت اهتم بدعـم الطاقات
الــشـابـة ومن خـالل مـركـز شــبـاب اجلـوالن
بـدات اول خـطـوة عـمـلـيـة في دعم الـشـباب
رحوم وعملت فرقة انشاد ومن اعضاءها ا

عالء سعد واكتشفته لكونه مطرب مهم.
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كــذلك مـعـنــا كـان بـاسم جــاسم وكـان مـعي
الـفـنـان يـحـيى اجلـابـري الـذي اشـرف على
االصـوات النسائية ليؤسس فرقة ايضا ثم
اسـست فـرقـة الـشـباب الـنـغـمـيـة الـذي كان
ـلحن فـيـهـا وحـيد عـلي وحـسن بـريـسم وا
قــاسم مـاجـد وفــيـصل حــمـادي وعــبـد فـلك
وكـان الـفـنــان جـعـفـر اخلـفـاف يـتـردد عـلى
الــفـرقــة وكــان مــديـر ادارة الــفــرقـة عــبــيـد
خـميس وقـدمنـا اعماال انـفراديـة وجمـاعية
وكـان االسـتـاذ الـكبـيـر فـاروق هالل يـشرف
نظمـات اجلماهيرية انذاك عـلى نشاطات ا
وتـاثرت به جـداً واحتدت فـرقة الـشباب مع
الـفـرقــة الـنـغـمــيـة بـجـهـود هــيـثم شـعـوبي

وعالء مجيد وكانت مرحلة ذهبية). 

وانــتــجــنـا كـم من االلــبـومــات الــغــنــائــيـة
الــعــراقـيــة ثم انــتــقـلـت الى دمـشـق وكـنت
اطـلق على بغداد اسم امي ودمشق خالتي
فـاستقبلوني برحابـة الصدر الكبير وصار
االنـتاج الفني بدمشق اكثر غزارة فاسست
هــنــاك ســتـديــو االصــيل الــذي كــان عـراق
مـــصـــغـــر ومن خـالل االســـتـــديـــو مـــددنــا
اجلــســـور مع كـــافــة الـــدول اخلــلـــيــجـــيــة
والـعربـيـة للـتعـاون الـفني وكـان االستـديو
ـــلــحــنــ ــطــربــ وا يــســتـــقــبل كــبـــار ا
والــشـعــراء الـعــراقـيــ وتـكــلل عــمـلي في
ســوريـا بــاغـنــيـة مــطـربــة االجـيــال مـيـاده
احلـناوي بقـصيدة سـوف ارحل من كلمات
سالم قـزاز وحلنتـها كذلك غنت لي الـفنانة
لـطيـفة الـتونـسيـة بعـدها التـحق معـنا في
االسـتديـو الراحل الـكبـير طـالب القـرغولي
واكــتــشــفـت في ســوريــا اصــواتــا مــهــمــة
وزرعت فــيـهــا الــنـفس والــروح الــعـراقــيـة
طربـة هدية السـبيني التي تؤدي ومـنهم ا
ـسـلـسالت كـذلـك صوت اغـاني تـايـتالت ا
الـفنانـة اقبال من الـساحل السـوري.بعدها
انـتقلت الى دبي الدير سـتديو جواهر دبي
ثم انــتــقــلـت الى قــطــر وعــيــنت في اذاعــة
صـوت الريان التي تعـنى بتراث الشعوب)
بـعـدها ادى هـمـيم على الـة الـعود قـصـيدة
ة كوني طبيبتي ثم رد جـيب العواقب سا
تـصـل من جـمـهوره هـمـيم علـى اسئـلـة ا

الـكـبـيـر الذي اسـمـعه من اعـمـاله اجلـديدة
وهي من كــلــمــات الــشـاعــر الــيــمــني امـ

احلنشلي قصيدة عش الغرام.
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ورد هـميم على سؤال لصالح الصحن: هل
الـنص يحدد مستوى وقـيمة اللحن? اجاب
هــمــيم ( طــبــعـــا بــكل تــاكــيــد وهــو ثالثي
مـتـرابط كالم وحلن واداء ولـديـنـا اصوات
اكـثر من رائعة لكن غالبيتهم يفصل اللحن
ـطعم لـكي يـنـجح في الـعـلب اللـيـلـيـة في ا
ـــرقص لـــذلك اخملـــمــوريـن اجلــالـــســ وا
يـسـمــعـوهـا بـارجـلـهـم ثم يـرقـصـون ولـكن
طلوب وليس هذا الفن فالكالم لـيس هذا ا
يـؤسس لـلــحن مـهم يـكـتـشف مـدى اهـمـيـة
طرب الـصوت وانا احلن خليالي ليختار ا
الــلـحن لــكن الـبــعض يـفــصل الـلــحن عـلى

صوته). 
وخـتـم هـمـيم بــقـوله ( الـوقت حــان لـنـهـتم
بــتـفـاصــيل الـفـن الـعـراقـي لـنـقــدم االجـمل
واالنـبل لــنـتـعـاون جـمــيـعـا ونـقـدم صـورة
الـفن احلـقيـقي وهذه مـسـؤوليـتنـا جـميـعا
فــاالغــنــيـة الــعــراقــيــة مــهــمـة فـي اخلـارج
وعـنــدمـا يـسـتــمـعـون مـفـردة عــمي يـبـيـاع
الـورد فهي السالم اجلمهـوري لهم واغنية
اعــزاز الـتي حلـنت قـبل  40 عــامـا فـايـنـمـا
تــسـمع كــأنـهــا حلـنت االن وروائع الــلـحن

العراقي لتبقى هوية الفن العراقي).

تـقـرروه بـعـد ان تـنـتـهي كـورونـا )مـضـيـفاً
(امــا احلـــديث عن جتــربـــتي خــاصــة فــان
الــغـالـبــيـة من زمالئي يــعـرفــون خـطـواتي
ــوسـيـقي والــغـنـائي وبــدات مع اجلـانب ا
مـنــذ الـسـبـعــيـنـيـات وانــا انـتـمي لــعـائـلـة
بــســـيـــطــة من جـــنــوب الـــعــراق حتـــديــدا
مــحــافــظــة مـــيــســان واهــلي هــاجــروا من
اجلـنوب ليسـتقروا بـبغداد في اربعـينيات
ـاضي وانــا ولـدت في عـام 1960 الــقـرن ا
بـبغـداد ونشـات صبـيا مـلتـزما عـلى خطى
عــــائـــلــــتي لــــكن الــــذي شــــدني الى عــــالم
ــوســـيــقـى الــســـاحــر هم عـــمــامـــنــا في ا
اجلـنوب عـنـدما كـانوا يـلتـقـون ببـيتـنا مع
والـدي واسـتـمع الى احـاديـثـهم وقـسم من
تلكون اصوات فذة ومنهم عمي اعـمامي 
حــسـن داود وصــوت والــدتي اســـتــطــيع
الـقـول بـانه هـزه ارضـيـة وتـاثـرت بـها
مـنذ الصغر ) ويضيف ( بدايتي مع
ـوسـيـقى كـانت عـنـدمـا اهدى لي ا
احـد اقــاربي الـة الـربـابـة فـرحت
بـــــهـــــا واســــــست عــــــشـــــقي
ـشوار لـلـموسـيـقى وبدا ا
عــام  1975 وقــدمت الى
مـعهد الفنـون اجلميلة
بــعـد مــوافـقــة والـدي
و قــبــولي فــيه
ـعهـد عالم فـا
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مـنـذ ظـهــور جـائـحـة كـورونـا الـتي عـطـلت
الــــعــــديــــد مـن الـــنــــشــــاطــــات الــــفــــنــــيـــة
ــلـتـقـيـات اخــذت الـعـديـد من ا والـثــقـافـيـة
ـنتديات الفنية تـقيمها بشكل افتراضي وا
حـسب ضوابط الـصحـة والسـالمة ومـنها
ـــلــتـــقى االذاعي والـــتـــلــفـــزيـــوني الــذي ا
اسـتـضـاف عـدد من الـشـخـصـيـات الـفـنـيـة
والـثــقـافـيــة عـبــر مـنـصــاته االلـكـتــرونـيـة
ـلحن ـلتـقى الكـترونـياً ا ومـؤخرا ضـيف ا
قيم في دولة االمارات الـفنان كر همـيم ا
الـعربية لـيلتقي جـمهوره الكـبير في حوار
تــضـــمن اســئـــلــة واســتـــفــســارات والــذي
قـال(تمـنيت ان يـكون اللـقاء مـباشـرا معكم

فـي قـــاعـــة مـن قـــاعـــات
بــغـداد واعـدكم انـنـا
سـنـلـتقي قـريـبا
فـي مــكــان

مقـطعـا من أغنـية (تنـاديك) للـمطـرب العراقي
ــهـنـدس والــتي سـبق وصــرح سـلـيم مـاجـد ا
انـها من اقـرب االغنـيات اخلـلـيجـية الى قـلبه
وأداهــا بـصــوته من بـاب إعــجـابه بــهـا. عـلى
صـعيـد آخر يـستـغل سلـيم هذه الـفتـرة التي
قلت بها األنشطة الفنية في لبنان بالتحضير
ـــنـــتـــظـــر ان يــكـــشف ألعـــمــال جـــديـــدة من ا
تفاصيـلها قريـبا وبإنتـظار أن يسمح الوضع
احلالي بـتقد اعـمال فـنية تـليق باجلـمهور.
بـالعـودة أشـهر الى الـوراء كـان سلـيم قـد قدم
اغنـية يا مـدلع والتي  تصـويرها بـالصيف
ــاضـي في مــنــاطـف عــدة في بـــيــروت كــمــا ا
وحققـت اغنيـة الوضع احلالي الـتي أصدرها
نـزلي انـتـشارا وجنـاحـا ب بـفـترة احلـجـر ا
الـــنـــاس اذ حتـــدثت االغـــنـــيــة عـن وضــعـــهم

الواقعي.
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ـصرية نرمـ الفقي أنهـا تمتلك أصـوالً تركية من ـمثلة ا كشفت ا
ناحـية جـدتـها وانـهـا كانت طـفلـة شـقيـة تـتصـرف كالـصـبيـان لكن
بـشـعـر طـويـل وحتـرص عـلى تـعـلم انـواع الـريـاضـة مـثل اجلـمـبـاز
والـسبـاحـة. وكـشفـت نرمـ خالل بـرنـامج تلـفـزيـوني كـيف دخلت
مـجال االعـالنات وقـالت إن البـدايـة عنـدمـا ذهبت لـزيـارة أقاربـها
ورآهـــا مــخـــرج اإلعالنــات طـــلــعت يـــوحــنـــا وكــان يـــصــور أحــد
اإلعالنـات فـقـال لـهـا: (حتـبي تـعـمـلي إعالنـات)  فـوافـقت وطـلب
مــنـهـا احلـضـور إلى الــقـاهـرة. وعـنـدمــا سُـئـلت عن أول وآخـر
عريس رفـضتـهمـا قـالت نرمـ الفـقي : (أول عريس
كـان ابن اجليران ووالـدتي رفضته
عـشان كـنت لسـه صغـيرة بس
هـو كــان من عـائـلـة مــحـتـرمـة
في اإلســكــنـدريــة أمــا آخـر
عريس رفضته فبعتله ردي
في رســالـة وقـلــتـله آسـفـة
مـش هــاقــدر أرتــبط بــيك
ورد قـــالي مــيـــرسي عــلى
ذوقـــــــــــــك وأخـــــــــــالقـــــــــــك

وخالص).
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ـدير الـعـام لـدائرة الـفـنون الـتـقى ا
اضي العامة علي عويد األربعاء ا
الــفـــنــان مــحـــمــود أبــو الـــعــبــاس
ـمـيـز مـحـمـد الـنـقاش. والـنـحـات ا
وشـهــد الـلــقـاء الـذي  فـي مـقـر
الـدائــرة  بـحث تــنـفـيــذ نـصب
(ثـــورة الـــعـــشـــرين) في
مــــحــــافــــظــــة الــــنــــجف
األشـرف. وقــال عـويـد إن
(دائرة الـفنـون العـامة
تـســعى لـكي تـكـون
هــــــنـــــالـك أسس
ومقـومات ألي
عـــمل فــني)

علي عويد يطلع على عمل حملمد النقاش
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يـحتفل العالم في  21 آذار من كل عام بعيـد األم ويتسابق معه جنـوم الفن في طرح األغنـيات التي تعبر
رور السنوات عليها عن قيمة ومكـانة األم.وظهرت بالفعل أغنيات خالدة عن األم ازدادت جـماال وتوهجا 
ومـنها أغنيـة (ست احلبايب) للمـطربة الراحلة فـايزة أحمد وأغنـية (أحن قلب) التي قدمـها الراحل محمد
ـطـربة نـازك. وفي  2021 حـرص أيضـا الـنـجـوم عـلى االحتـفـاء بـعـيـد األم الذي يـحل  عـلـيـنا فـوزي مع ا
طـربة اللبـنانية نانـسي عجرم أغنـية جديدة بـعنوان (إمي) من تألـيف إميل فهد وأحلان اليـوم  فطرحت ا
يحيى احلـسن وتوزيع بـاسم رزق.ونشرت عـجرم عبـر أنستغـرام مقطـعا من األغنـية وأرفقـته بتعـليق قالت
ـطرب نـصـات الصـوتـية) وهي إهـداء لـكل األمـهات. كـمـا طرح ا خالله: (إمي متـاحـة حالـيـا على جـمـيع ا
ـناسـبـة عيـد األم والـتي حتمل اسم (إنـتي حـلوة في كل وقت). ـصري مـدحت صـالح أغنـيـته اجلديـدة  ا
طـرب الشعبي ـنتظـر أيضا أن يـطرح ا واألغنـية من تألـيف مصطـفى إبراهيم وأحلـان سدي مؤنس.ومن ا

أحمد شيبة أغنية جديدة في عيد األم.
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طـرب التونسـي لطفي بوشـناق كليب أطلق ا
أغــنـيـة جــديـدة بـعـنــوان (هـارب من جـرحي)
وذلـك عـبــر قـنــاته عـلـى (يـوتــيـوب) وهي من
أحلـانه وكـلـمــات رضـا شـعـيــر وتـوزيع ولـيـد
الـــنـــمـــوشي والـــكـــلـــيب من إخـــراج مـــحــرز
جـمـالي.ويـقـول مـطـلـعـهـا: (هـارب من جـرحي
ة والـناس فـدنيـا مافـيـهاش إحـساس لـكن د
ة الباس).كما راضي بحالي احلمد الله.. ود
سـيـغـني شـارة مـسـلــسل جـديـد بـرفـقـة فـنـان
الـراب عالء وكــتب كـلــمـات األغـنــيـة الــشـاعـر
جالل الــصــويـدي. وكــان بــوشــنــاق قــد غـنى
شـارتي مــســلـسل (الــنــوبـة) الــذي عـرض في
جزأين برفقة الفنان الشعبي الهادي حبوبة.
لحن وبإحساس رائع قدم الفنان والشاعر وا
الــلـبـنــاني سـلــيم عـســاف وبـطـريــقـة عــفـويـة
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غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

الــتـعـديل الـذي جـرى الـتـصــويت عـلـيه بـشـأن قـانـون
احملـكمـة االحتـاديـة مـهم وأسـاس في سـيـاق اصالح
سياسي وقـضائي لكنه لـيس كلّ شيء .  العبرة في
ـؤسسة سيادية كـبيرة الى النطاق حتويل أي وظيفة 
االسـتـقاللي البـعـيـد عن التـأثـيـرات السـيـاسـية مـهـما
رجو من التصويت االخير في النهاية. كانت وهذا ا
البـلد يـحتـاج الى قانـون لكل قـانون يـحمـيه ويسـنده
فـلقـد أصبح منـذ ست عشـرة سنـة دستـور جديد في
الــعــراق ولـكن مَـن هم الـذيـن الـتــزمــوا به بل مَنْ هم
الذين لـم يكسروه بـتلك التـوافقات والـبدع السـياسية

نطقة اخلضراء? والطبخات الليلية في منازل ا
ال معنى ألي تشريع اذا كانت النية مبيتة في انتهاكه
أو تهمـيشه أو تعطـيله أو جتاهله كـأنه ليس موجوداً.
ليشيات ووجود نع قيام ا فالدستور العراقي مثـالً 
الـسالح خارج نـطـاق الدولـة لكن احلـال يقـول شيـئاً

آخر .
انَّ الـبـلـد مـقــبل عـلى انـتـخـابـات تــبـدو مـحـاصـيـلـهـا
واضحة منذ االن وفي االفق توقعات في العودة الى
صـير الـبلد من خالل مـفهوم ذلك الـضياع والـلعب 
مـطاطي للـكتلـة األكبـر وهو جدل انـتهازي مـبيّت جرَّ
الـبــلـد الـى مـآسٍ كــثـيــرة وسـوف يــتـكــرر الـوضع ال
مــحـالـة وانَّ مـن بـاب أجـدى ان يـكــون لـتـلـك الـفـقـرة
ـعـدة سـلـفـاً لـلـمـنـاورة واخملـاتـلـة ـبـهـمـة ا اخلالفـيـة ا
السـياسيـة قانون خـاص اسمه قانـون الكتـلة االكبر
ــان وعــدم تــركه يـــجــري الــتــصــويت عــلــيه في الــبــر
لــتـفــســيـر احملــكــمـة االحتــاديــة ومـســلــسل كـتــابــنـا
وكتـابـكم. اعتـقـد انه ال توجـد نـقطـة خالفـية اكـبر من
بدعة الكتلـة االكبر التي لم ينصر تـفسيرها الدستور

نفسه.
ــبــتـلى لـقــد ضــاع من الــعـراق اجلــريح والــنـازف وا
بـالــفـســاد واخلـزعــبالت الـفــكـريــة سـنـوات فـي غـايـة
االهــمـيــة لم يـتم فــيـهــا اجنـاز شيء حــقـيــقي لـلــبـلـد
واالجـيال حـتى قانـون احملكـمة االحتـادية جـاء اليوم
وهـــو مــجــرد فـــقــرة كــان من فـي تــوقــيت ســـيــاسي 
ـفتـرض اجنازهـا قبل عـقد من الـزمان لـكي يـتفرغ ا
س قــوت االنــســان وتــعــلــيــمه ــا  ــان الــشــعب  بـــر
وصحته ومواصالته وطموح اطفاله ومدنية اجملتمع.
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