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طبعة العراق 
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اعالن رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء
تـعـيـ مـحـافـظـا لـذي قـار. وقـالت
صـادر في بـيـان امس ان (خـلـية ا
االزمـــــة الــــتي ســـــتـــــتــــولى ادارة
احملافـظـة ستـكون مـؤلـفة من جنم
الـغــزي واحــمــد اخلـفــاجي وعــبـد
الـــرضــــا ســـعـــود) مــــشـــيـــرا الى
(تعديالت ستطال االسماء السبعة
ؤلفة للمـجلس االستشاري لدعم ا
احملـافـظـة حـيث سـيـجـري اضـافـة

اسماء وحذف اخرى). 
وفي بغداد  شكـا اصـحاب مـحال
مواد انشائية وكـسبة عاطلون من
ـواد االنـشـائـية قرار مـنع دخـول ا
ــنــطـــقــتي الـــدورة وابــو دشــيــر
الفـتـ الى ان هـذه الـقـرار تـسـبب
بـقـطـع ارزاق الـكـثــيـرين. وال يـزال
اصـحـاب الـدخل احملـدود يـعـانون
من بــعض الــقــرارات احلــكــومــيـة
تزامـنة مع حـظر الـتجـوال.فهذه ا
ـــرة صــــدحت حـــنــــاجـــر بـــعض ا
الــشـبــاب الــذين يــعـتــاشــون عـلى
عـمـلـيـات الـبـنـاء وتـرميـم الـبـيوت
والـذيـن يـعــرفـون بــالـعــمـالــة بـعـد
الــقــرار الــذي تــضـــمن مــنع ادخل
ــنـاطـقـهم مـواد الـبــنـاء واالنـشـاء 
لـيـخـرج اعـداد من الـذين يـنـتـمـون
نطقة ابو لهذه الطبقة بتظاهرة 

دشير .
 وقـال شهـود عـيـان ان (الـعـشرات
ــــنــــطـــقــــة خــــرجـــوا من اهــــالي ا
بـتـظـاهـرة لـلـمـطـالـبـة بـالـغـاء هـذا
الـقـرار الــذي شـجع الــبـعض عـلى
ارسة االبـتزاز من اجل الـسماح
واد االنشائيـة للمنطقة) بادخال ا

عــلى حــد تــعــبــيـره مـؤكــدين ان
(هناك بـعض السـماسرة يـقومون
ـواد ــسـاومــة اصــحــاب هــذه ا
مـقـابل مـبـالغ مـالـيـة  االمـر الذي
ــنـــاشــدة دفع هـــؤالء الـــكــســـبـــة 
اجلهات احلكومية التدخل واحلد
من هــكــذا عـمــلــيــات الــتي تــمـثل
ن يـســعى لــكــسب قـوته تـهــديــد 

الـيـومي). كـمـا تـظـاهـر الـعـشرات
من الــعـوائل أمــام مــنـزل الــنـائب
يحيى العيـثاوي للطالـبة للسماح
بـدخـول مـواد الـبــنـاء في مـنـاطق

الدورة كافة . 
ـنـطـقـة واكـد شـهـود اخـرين ان (ا
شـهــدت تــظـاهــريــ حـيـث كـانت
االخرى امام مـقر الفوج األول في

ـطـالب مـنـطـقــة الـدورة من اجل ا
ذاتها).

ــــتــــظــــاهــــرين ان  وقــــال احــــد ا
(تـــضــيـــيـق احلــكـــومـــة من خالل
ـوجـودة هـنـاك الـقـوات االمـنـيـة ا
يـعـد غـيـر مـقـبـول والسـيـمـا نـحن
نسعى الى كـسب الرزق والبد من
انـصــاف الـطـبــقـة الــفـقــيـرة الـتي

تــأثـرت بــقــيــود حـظــر الــتــجـوال
واضــاف اخلـــاصـــة بـــكـــورونــا) 
(نـطـالب عـمــلـيـات بـغـداد وقـيـادة
الفـرقة 17 واللواء  23 وأصحاب
ــســـؤولــيــة الــقـــرار في قــواطـع ا
الـــنـــظــر بـــعـــ الـــرحــمـــة لـــهــذه
الطبقات التـي لم تعد تملك سوى

قوت يومها). 
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ـديريـة العـامة ـعدل) واضـاف ان (ا ا
لــلــتــقــو واالمــتــحــانــات ســتــصـدر
االجـــــراءات و اآللـــــيــــات اخلـــــاصــــة
). فيما أعلنت جلنة التربية بـالنظام
الـنـيابـيـة تضـمـ مشـروع بـناء ألف
مـــدرســة مـن الــقـــرض الــصـــيــني في
قــانـون مـوازنـة الــعـام اجلـاري. وقـال
رئــيس الـلــجـنــة قـصي الــيـاسـري في

تصريح تابعته (الزمان) امس انه (

تطلبات اخلاصة ببناء اكمال جميع ا
الـف مـدرسـة من الــقـرض الــصـيـني)
مـؤكـدا (توجـيه كـتاب الـى احملافـظات
ومــديــريـات الــتــربـيــة كــافـة لــتــقـد
دارس األراضـي التـي سـيـتم إنـشـاء ا
عـلـيـها وبـحـسب الـنـسب السـكـانـية)
مـشــيـرا الى (تـضـمـ الـقـرض ضـمن
ــبــاشـرة ــوازنــة وســتــتم ا فــقــرات ا

بالبناء بعد اقرارها). 
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ــــالـــيــــة  بـــاطالق وجــــهت وزارة ا
تــمـويل رواتب الــوزارات واجلـهـات
ـرتــبـطـة بــوزارة لـشـهـر اذار غــيـر ا
اجلــــاري . فــــيـــمــــا دعــــا مــــصـــرف
الـرافـدين منـتسـبي وزارة الـداخلـية
الـى مــراجــعــة فـــروعه اخملــصــصــة
نح السلف في بغداد واحملافظات
لـلـتقـد عـلـيهـا واسـتالمهـا. وشـكا
عــدد من مـنـتـسـبي الـوزارة من عـدم
تـــرويج  الــســـلف في بـــعض فــروع

صرف  ا
. وقـــالــوا في احـــاديث لـ (الــزمــان)
ــــصـــرف امـس ان (بـــعـض فـــروع ا
ـراجـعـة بـعد ـنـتـسـبـ بـا ابـلـغت ا
اسـبـوع بـرغم اشـعـارنـا بـاحلـضـور
ـــــصــــــرف الجنـــــاز الــــــيـــــات الـى ا
احلـصـول عـلـى الـسـلـفة) مـطـالـب
ـــصـــرف بـ (اصـــدار تـــوجـــيه الى ا
فـــروعه بـــتــســـهــيل اجـــراءات مــنح
ـراجع الن الـسلـفة وعـدم تأخـير ا
ذلـك سيـؤدي الى حـدوث زخم كـبـير

فـي ظل تفـشي وبـاء كـورونـا). فـيـما
ـــصـــرف فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته اكـــد ا
(الــزمـان) امس انه (عـلى مـنـتـسـبي
الـداخلية مراجعة فروعه اخملصصة
ـنح السـلف في بـغداد واحملـافظات
لــــلـــتـــقــــد عـــلى الــــســـلف اســـوة
ـدنيـ وذلك في خطوة وظـف ا بـا
لــتـخـفـيف الــزخم وتـوسـيع عــمـلـيـة
ـنح في الـفـروع بـعـد ان كـان االمر ا
مــقــتــصــرا عــلى الــفــرع الــرئــيس)
نـتسـب بـ (اتـباع سـياق مـطـالبـا ا
الـتعـلـيمـات السـابقـة واليـة التـقد
عـــلى الـــســلـــفـــة). في تـــطــور الحق
بــاشـرت دائـرة احملـاسـبـة في وزارة
ــالـــيــة بــتــمــويـل رواتب مــوظــفي ا
الـدولـة لـلـوزارات كـافـة. ودعـا بـيـان
لـلوزارة تلـقته (الزمـان) امس جميع
وحـدات االنـفـاق الـتـابـعـة لـلوزارات
الـى (مراجـعـة مـقـر الـوزارة / دائرة
ـراجـعة احملـاسـبـة وحـسب جـدول ا
ــعـتــمـد لــغـرض الــبـدأ بــاجـراءات ا
الــتـمـويل). وبــشـأن مـتـصل  أكـدت
ــالي ــهـــا الــدعم ا الـــوزارة  تــقــد

ــواجــهـة الــكــامل لـوزارة الــصــحـة 
جــائــحــة كــورونــا مــنــذ عـام 2020.
وجــــــــــاء فـي رد الــــــــــوزارة عــــــــــلى
تــصـريـحـات احـد الـنـواب  اطـلـعت
عــــلـــيه (الــــزمـــان) امس إنـه (بـــرغم
الية وقـلة السيولـة النقدية االزمـة ا
اعــطـت الــوزارة مــتــمــثــلــة بــدائــرة
احملـاسـبة  االولـوية في تـمويـالتها
الـشـهـرية لـلـصحـة والـبـيئـة لـغرض
تـــــأمــــ مـــــتــــطـــــلــــبـــــات االدويــــة
ــسـتـلـزمــات الـطـبـيــة والـنـفـقـات وا
الـتـشغـيلـيـة في بغـداد وكافـة دوائر
الــصـحــة في احملـافـظــات وبـنــسـبـة
صادقة ئة رغم عدم ا صـرف مئة با
عــلى مـوازنـة 2020 و 2021 وكـذلك
شاريع االستثمارية قامت بتمويل ا
لــلــوزارة وحـسب مــا يـرد من وزارة
الــتـخـطـيط) مــشـيـرة الى (قــيـامـهـا
ــنح بـــتــســهــيـل اجــراءات صــرف ا
والـتبـرعات الـتي وردت للـصحة من
داخـل وخارج العـراق من خالل فتح
حـسـابات مـصرفـية لـهذه الـتبـرعات
ــواجـهـة فـي بـغــداد و احملـافــظـات 

جـــائـــحـــة كـــورونـــا كـــمـــا أرســـلت
الكات مـنتسبيهـا لغرض مساعدة ا
الـــصـــحـــيـــة فـي مـــعـــاجلـــة االمــور
احلــســابـيــة وأعــطت األولــويـة في
وظفي الصحة قبل صـرف الرواتب 
الـوزارات األخرى بناء على قرارات
مــــــجـــــلـس الـــــوزراء) واوضــــــحت
الـوزارة انـهـا (تسـعى بـكل طاقـاتـها
ـتطـلبات ومالكـاتهـا لغـرض تأم ا
الـصـحـيـة من اجل ان يـجـتـاز الـبـلد
هـــــــذه احملــــــــنـــــــة وهـي عـــــــلى أ
االسـتـعداد لـلتـعاون مع الـدوائر في
اي جـوانب مـالـيـة تـتـعـلق بـاالزمة)
مـــشـــيـــرة الى انـــهـــا (تـــســـتـــنـــكـــر
ــســوغـات الــتي الــتــصــريــحــات وا
وجـــهــهـــا احـــد مــســـؤولي الــوزارة
الية بتوفير الدعم السعاف بـتاخر ا
ـؤسـسـات الـصحـيـة حـيث يـحاول ا
نطقي بالقاء اللوم بـتصريحه غير ا
والـتقـصير بـتراجع االداء الـوظيفي
ـهـني على الـدوائر االخـرى) على وا

حد وصف البيان. 
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الـدسـتـوري. وقـال بـيـان لـلـمـجـلس
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (زيــدان
كــــرم رئـــــيس احملــــكـــــمــــة مــــدحت
نـاسبة قرب احملـمود واعضـائها 
احــالـتــهم عــلى الـتــقــاعـد تــنـفــيـذا
لــقـانــون الــتـعــديل االول لالمـر 30
لــعـام  2005 احملــكــمـة االحتــاديـة

ان األسبوع الـعليـا الذي أقره البـر
اضي) واضاف ان (اجمللس عقد ا
اجــتـــمــاعــا ضم زيــدان واحملــمــود
ورئـيسي جهاز االدعـاء العام سالم
مــحــمــد نــوري و هــيــئــة اإلشـراف
الــقــضــائي جــاسـم مــحــمــد عــبـود
وجــــرى خـالل االجـــتــــمــــاع بــــحث
اخـتــيـار رئـيس واعـضـاء احملـكـمـة
ـقبـلـة). كـما خالل األيـام الـقـليـلـة ا
عــقــد اجملـلـس جـلــســته الـســابــعـة
ـنعـقدة حضـورياً برئـاسة زيدان. ا
واشـار البـيان الى ان (اجملـلس اقر
خـالل جــلـــســـتـه تــرقـــيـــة عـــدد من
الــقــضــاة وأعـضــاء االدعــاء الــعـام
ومـــنح مـــنــصب وإعـــادة تــشـــكــيل
بـعـض احملـاكم حـسب مـقـتـضـيـات
الــعـمل) مــؤكـدا ان (اجملــلس شـدد
عــــلى ضـــرورة تــــأكـــيــــد األعـــمـــام
الـسـابق عـلى الـقضـاة بـعـدم جواز
الـتوسط لـدى جهـات غيـر قضـائية
في أمـور تتـعلق بـالوظـيفة الن ذلك
يــشـكل إسـاءة لـلـقــضـاء ومـخـالـفـة
ــادة 7/ اوالً مـن قــانـون ألحــكــام ا
الـــتــنــظــيم الـــقــضــــــائي رقم 160
لـعام   1979) فـيمـا قررت محـكمة
الـتحقـيق الكرخ الـثالثـة في رئاسة
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(الــزمــان) امس انـه (نــظــراً لــتــهـاون
ــواطــنــ واحلـكــومــة في تــطــبـيق ا
االجـراءات الـصـحـيـة فـانـنـا كـلـجـنـة
انـية مـتخـوفون من صـحـة وبيـئة بـر
الــزيـــادة في عــدد االصــابــات في ظل
خـطورة السالالت اجلـديدة لكورونا)
مـشيـرا الى انه (لغايـة اآلن اإلصابات
ضــمـن حــدود طــاقــة وزارة الــصــحـة
والـــبــيــئــة  لــكـــنــنــا نــخــشى زيــادة
االصـــــابــــات الى  8 اآلف يـــــومــــيــــا
وبـالتـالي سيـصبح هـناك ضـغط على
ــؤسـســات وإذا زادت الى نـحـو 10 ا
االف إصـابة فأنهـا ستتسـبب بإنهيار
فـي النظام الصحي) داعـيا احلكومة
ــواطــنــ الـى (تــشــديــد االلــتـزام وا
بـالتعليـمات الصحية) مـستدركا (اذا
اسـتـمـرت االصـابـات في اسـتـقـرارهـا
عـــلـى الـــعــدد  5 اآلف فـــهـــذا الـــشي
مـشـجع الى اكتـسـاب احلظـر اجلزئي

ورفـع تـدريـجـي لـلـحــظـر الــشـامل في
قـبل ويكون االكـتفاء شـهر رمـضان ا
بـاجلـزئي  امـا اذا ازدادت االصـابات
 فــأنـنــا سـلــنـجــأ الى اعـادة احلــظـر
الــــشـــامل) الفــــتـــا الى ان (حــــمـــلـــة
الـلـقـاحـات مـسـتـمـرة وهـذا االسـبـوع
سـتصل مـليون جـرعة من لقـاح فايزر
االمــــــريــــــكـي ونص مــــــلــــــيــــــون من
اســتـــرازيــنــيــكــا الـــبــريــطــاني وفي
قبل األسـبوع الثالثمن شهر نيسان ا
سـتصل مليون جرعة من سينوفارم
الـصيـني). وكان الوزيـر حسن مـحمد
الــتـمــيـمـي قـد حــذر من أيـام مــقـبــلـة
وصــفـــهــا بـــالــعــاصــفــة جــداً. وقــال
الــتــمـيــمي ان (هــنـاك إصــابــات لـدى
األطــفــال والـشــبــاب وحـاالت حــرجـة
وشـديـدة واإلصـابـات بـدأت تـتـزايد)
ــواطن بـعـدم مــؤكـدا ان (اسـتــمـرار ا
سـمـاع صـوت الـوزارة وعـدم االلـتزام

بــالــتـعــلــيــمـات ســيــؤدي إلى كــارثـة
كـــبــــرى). فـــيـــمـــا ركــــزت الـــصـــحف
الـبريطانيـة على موضوع احلرب ب
بــريـطــانـيــا واالحتـاد األوربـي بـشـأن
الـــلـــقـــاحـــات. وحتت عـــنـــوان حــرب
ــكـن أن تــنــتــهي إال الـــلــقــاحــات ال 
ـأساة لبريـطانيا واالحتاد األوربي.
كــتب آنــدر راونــســلـي في صــحــيــفـة
الـغـارديـان محـذّراً من نـتائج اخلالف
بــ اجلـــانــبــ ومن أنه (ســيــكــون
ــثــابـة كــارثــة لـكـال الـطــرفــ عـلى
مـسـتـويـات عـديدة) وقـال الـكـاتب إن
فوضـية األوربـية أورسوال (رئـيسـة ا
فـون ديرل أعـادت حتت ضغوط من
انيا تهديد وسـائل إعالم في بلدها أ
مـــنع االحتـــاد األوربـي من تـــصـــديــر
الـلـقاحـات وإنه في الـوقت ذاته يـقوم
قــسم من الــرأي الــعــام الـبــريــطـاني
ـــيـــنـــيـــة صـــاغـــتـه وســـائل إعالم 
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سـجلت وزارة الصحـة والبيئة 4655
اصــابــة مـؤكــدة بــفـايــروس كــورونـا
وشفاء  4088 حـالة في عموم البالد.
ـوقف الــوبــائي الــيـومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان
(عــدد الـفـحــوصـات اخملـتـبــريـة الـتي
اجـرتـهـا مالكـات الـوزارة بـلـغت اكـثر
من  27الـف عــيـنــة حلــاالت مــشــتــبه
اصـابتها بالفايروس  حيث  رصد
اصــابــة مـؤكــدة بـكــورونـا في 4655
عـموم البالد) مـؤكدا ان (الـشفـاء بلغ
حـالـة وفـاة 29 حـالـة وبـواقع  4088
اثــر مـضـاعـفـات اجلـائـحـة). وحـذرت
خــلـيـة األزمـة الــنـيـابــيـة من خـطـورة
إنــــهــــيــــار الـــنــــظــــام الــــصــــحي في
الــعــراق.وقــال مــقـرر اخلــلــيــة جـواد
ــــوســـوي في تــــصـــريح تــــابـــعـــته ا

مــحـكـمـة اسـتـئــنـاف بـغـداد الـكـرخ
االحتــاديــة اطالق ســراح اخلــبــيـر
ابـــراهــيـم الــصـــمــيـــدعي عن ثالث
شـكاوى مـقامة ضـده. وذكر الـبيان
أن (الــقــاضي اخملــتص قـرر اطالق
ســراح الــصــمــيــدعي بــعــد تــدوين
اقـــواله عن ثـالث شــكـــاوى بـــحــقه
بـتـوفر الـضمـانات الـقـانونـية كـافة
حلـ اكــتـمـال الـتـحـقـيق واحـالـته
عــلى احملـكـمـة اخملـتـصـة) مـشـيـرا
الـى ان (الــشـــكـــوى االولى تـــخص
االســاءة لـلـمــؤسـسـات الــعـامـة في
ادة  226 من الدولة وفقا الحكام ا
قــانـــون الــعــقــوبــات وقــد اعــتــرف
الـصـمـيـدعي باخلـطـأ الـذي ارتـكبه
والقـضـية الـثانـية واعـتـذر عن ذلك
ـادة  433/ 1  من وفــقـا الحــكـام ا
ـقـامــة من قـبل الــقـانــون نـفـسـه وا
وزيــر الـدفــاع والــقـضــيـة الــثـالــثـة
ـادة  210 مـنه اســتـنـادا الحـكـام ا
بـــشـــأن مــوضـــوع الـــتــصـــريح في
احــدى الــقــنــوات الــفــضــائــيــة عن
عــرض مـــبــلغ مــالي عـــلــيه مــقــابل
تـوسطه الحـد االشخـاص في تولي
مـنصب وزاري). وكان قـرار اعتقال
الـــصـــمـــيـــدعي  اثـــار مـــوجـــة من
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رجــحت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصد الـزلـزالي التـابـعة
لـوزارة النـقل ان يكـون طقـس اليوم
ـــنــاطـق كــافـــة غــام الـــثالثـــاء في ا
جــزئـيــا ودرجـة احلــرارة الـعــظـمى
دينـة بغداد  33 مـئوية . ـتوقعـة  ا
وقــالـت الــهــيــئــة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقس الـــيــوم
ــنـــاطق كــافــة غــائم الـــثالثــاء في ا
جـزئيـا يتـحول الى غـائم مـصحوب
ـنطـقـة الـشمـالـية  الى امـطـار في ا
دينة توقـعة  امـا درجات احلرارة ا
بـــغــداد  33مـــئـــويــة) واضـــاف ان
(طــقس يــوم غـد االربــعـاء ســيـكـون
نطقة الوسطى صـحوا الى غائم با
ودرجــات احلــرارة مــقـاربــة لــلــيـوم
ـنــطـقـة الــشـمــالـيـة الــسـابق امــا ا
فــيــكـون غــائم مــصــحـوب بــأمــطـار
وعــــــواصـف رعــــــديــــــة ودرجــــــات
احلـــرارة تــــنـــخـــفض قــــلـــيال وفي

اجلـنوب يكـون الطقس غـائم جزئيا
الـى غائم ودرجـات احلـرارة تـرتفع

درجات عدة عن اليوم السابق).
 وفـي اسـتـرالـيا  اجـلـت الـسـلـطات
 ألـف أســـــــتــــــرالـي بـــــــســـــــبب 18
الـفـيـضـانـات في نـيـو سـاوث ويـلز
مـع اســـتـــمـــرار تـــســـاقط األمـــطـــار
الـــغـــزيـــرة في الـــســاحـل الــشـــرقي
ألســـتــرالـــيــا. وتــســـبــبـت األمــطــار
الــغـزيــرة الـتي اســتـمــرت أليـام في
فــيــضــان األنــهــار والــســدود حــول
ســــــيـــــدنـي وفـي جـــــنــــــوب شـــــرق
كــويــنــزالنــد. وقــال مــســؤولــون إن
(احلــدث الــذي يـقع مــرة واحـدة كل
 عــــامـــا قـــد يــــســـتــــمـــر طـــوال 50
ـواطــنـ عـلى األســبـوع وحـثــوا ا
تــــوخـي احلــــذر). وعــــرض رئــــيس
الـــــوزراء األســــــتـــــرالي ســـــكـــــوت
مـوريسـون تقـد مسـاعدات مـالية
ـن أجــــبـــــروا عــــلـى الــــنـــــزوح عن
مـنازلهم. وقـال موريسون إنه (وقت
اختبار آخر لبلدنا). ووقعت أضرار

ــــنـــاطق واســــعـــة الــــنـــطــــاق في ا
ـتـضررة الـتي يـقطـنـها نـحـو ثلث ا
سـكـان أسـترالـيـا الـبـالغ عددهم 25
مـليـون نسمـة. وقالت رئـيسة وزراء
نــــــيـــــو ســــــاوث ويـــــلـــــز غـالديس
بـــريــجــيــكـــلــيــان إن (الـــعــديــد من
اجملـــتــــمـــعـــات الــــتي ضـــربــــتـــهـــا
الـفيضـانات قد تـضررت من حرائق
الـــغــابــات واجلــفـــاف في الــصــيف
ــــاضي) واضــــافت (ال أعـــرف أي ا
وقـت في تاريخ الـواليـة شهـدنـا فيه
ـنـاخـيـة الـقـاسـيـة هـذه الــظـروف ا
ــثل هـذا الـتـعـاقب الـسـريع وسط
جـائـحة). ونـفذت خـدمات الـطوار
مــا ال يـقل عن  500 عــمـلـيـة إنـقـاذ
ــا في ذلـك انــقـاذ األشــخــاص من
الـعــجالت حـيث  انـتـشـال عـائـلـة
واحــدة عــالــقــة من مــنــزلــهــا الــذي
ياه بطـائرة هليكـوبتر.كما غـمرته ا
أنـقذ فـرق اإلنقاذ أسـرة من ضمـنها
طــفل رضــيـع من الــفــيـضــانــات في

منزلهم في غرب سيدني.
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قــررت وزارة الــتــربـيــة اعــادة الــعـمل
ـعدل بـنـظـامـي احملـاوالت وحتـسـ ا
خـالل الـعـام الـدارسي احلـالي . وقـال
بـيان للـوزارة تلقـته (الزمان) امس ان
(هـيـئة الـرأي بالـوزارة قـررت برئـاسة
الـوزير علي حميد الدليمي على اعادة
الـعـمل بـنـظـامـي احملـاوالت وحتـس
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احرق مـحتـجون في مـحافـظة ذي
قـــــار االطـــــارات عــــلـى الـــــشــــارع
الـرئــيس الــرابط بـ الــنـاصــريـة
تـظاهرون والغراف  فيمـا طرد ا
قـائــمـقــام قـضــاء الـرفــاعي وغـلق
ـبـنى بــالـكـامل احـتــجـاجـا عـلى ا
تـردي اخلـدمات  في وقت مـنعت
قـوة مـن اجلـيش مــوظــفي ديـوان
ـــبـــنى. احملـــافــــظـــة من دخــــول ا
ــــكــــلف عــــبـــد ووصل احملــــافظ ا
الـــغــنـي االســدي  الـى الــرفـــاعي
عـلـى خـلــفـيــة تـطــورات االوضـاع
. االخيرة فـيه وتصـعيد احملـتج
وافاد شهود عيـان بأن (العشرات
في قـضـاء الـغـراف قـامـوا بـحـرق
االطـارات عــلى الــشـارع الــرئـيس
الـرابط بـ الـنــاصـريـة والـغـراف
واشاروا لـلـمـطـالـبـة بـاخلـدمات) 
الى ان (احملــتـجــ قــامـوا بــطـرد
قائـممـقـام الرفـاعي اجلديـد وغلق
بنى بالكامل) مؤكدين ان (قوة ا
ــوظـفـ من من اجلـيش مــنـعت ا
دخــول مــبــنـى ديــوان احملــافــظــة
امس). وتـشــهــد عـدد من مــنـاطق
ذي قار اضـطرابـات واحتـجاجات
واغالق مبـان حكـومـية لـلمـطالـبة
بـتــحــسـ واقـع احملـافــظــة الـتي
اقــيل عــلى اثــرهـا احملــافظ نــاظم
الــوائـــلي قـــبل ان يــقـــوم رئــيس
الـــوزراء مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي
نصب احملافظ بتكليف االسدي 
حلــ تــعــيــ الــبــديل. وكــشــفت
مـصــادر في وقت ســابق عن قـرب
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ــظــهــر اإليــجــابي الــســلــيم امس ان (ا
لـلــزيـارة مـرحب به ولــيس فـيه إشـكـال
حــيث اكــدت ذلك في بـيــان ســابق قـبل
زيـارة الـبـابـا الى الـعراق) واضـاف انه
ـدرسة (فـي العام  1977 زار وفـدا من ا
اخلـالصية الفاتيـكان بدعوة رسمية منه
ـعـهــد الـبـابـوي إللـقــاءِ مـحـاضــرة في ا
الـكبيـر في روما و أثنـاء الزيارة حصل
لِـقـاء مـطـول مع البـابـا بـولس الـسادس
في وقــــتــــهــــا وجــــرى حــــوار يــــخص
ـسـتجـدات الـتي تدور أو حتـوم بـشأن ا
سيحية قـضية العالقة ب اإلسالم و ا
ـراكـز أو بـ الــفـاتـيـكـان و الـعـراق و ا
الدينيّة) مشيرا الى ان (مجيء البابا و
ذهـابهُ إلى الـنجف مـسـألة كـبيـرة جدا 
ونــحنُ نــعـتــز بــهـا أمّــا االعــتــراضـات
الـكـثـيـرة على ذلك  فـقـد يكـون بـعضـها
صـحيـحاً أو مقـبوالً لكن ال ضـرورة لها
فـمــثالً من قـال كـان مِن األفـضل لـو كـان
مع الــسـيـسـتـاني إحــدى الـشـخـصـيـات
كون االخر  فأنا أؤيد هذهِ الـتي تمثل ا
الـفكرة لكن ليست ضرورية ألن البعض
ـثلُـنا جـميـعاً) اكـدوا أن السـيسـتاني 
مـضـيـفـا (قـد يـكـون هـذا االمـر مـجـامـلة
النــنـا في بـعض األحـيــان بـحـاجـةٍ إلى
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انويل ماكرون هنأ الرئيس الفرنسي إ
 الـبـابــا فـرنـسـيس في اتـصـال هـاتـفي
عــلـى زيــارته األخـــيــرة لــلـــعــراق الــتي
وصـفـهـا بـأنـهـا نـقـطـة حتـول حـقـيـقـيـة
لـلـشــرق األوسط. وذكـر بـيـان لـلـرئـاسـة
الـفـرنسـيـة اطلـعت علـيه (الـزمان) امس
إن (مـاكرون قدم خالل االتـصال التـهنئة
الى الــبــابــا عــلى زيــارته الــتــاريــخــيـة
لـــلــعـــراق والـــتـــطــرق الـى تــأثـــيـــرهــا
وأهـمـيـتـهـا) عـادا ايـاهـا (نـقـطـة حتول
حـقيقية لـلمنطقة) واضـاف ان (ماكرون
والـبابـا تـشاركـا أفكـارهمـا ومخـاوفهـما
بــشـأن األزمـات الــتي تـزعـزع اســتـقـرار
الــعـديـد من مــنـاطق الـعــالم و الـتـوسع
اجلـهادي في إفريقـيا سواء في الساحل
أو في الـساحل الشرقـي للقارة والوضع
في لـبنان وبـشكل اوسع عـدم االستقرار
الــذي تــسـبــبه الــدول الــتي تـســتــخـدم
الـدبلوماسية الدينـية لغايات سياسية 
كـمـا ناقش الـطـرفان حتـديـات العـالم ما
بــعــد كــورونـا). وأجــرى الــبــابــا زيـارة
اسـتـغـرقت ثالثـة أيـام الى الـعـراق هي
األولى حلـبـر أعظم الى هـذا الـبلـد الذي
ال يـزال يشـهد تـوترات أمـنيـة. فيـما اكد
ـرجع الديـني جواد اخلالـصي ان لقاء ا
ـرجع االعلى علي السيـستاني باحلبر ا
االعــظم تــأريــخي مــثل جــمــيع اطــيـاف
ان) الـشـعب . وقـال اخلـالـصي فـي لـ (ا

انؤيل ماكرون ا
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( بــالــشـمــاتــة من مـتــاعب األوربــيـ
وأضــاف (نـــحن نــتــحــدث عن مــرض
فليس من مصلحتنا أن يتعثّر ـيت 
كن أن االحتاد  فالطفرات اجلديدة 
وت والـدمار ـزيـد من ا تـتـسبب في ا
االقـتصادي أمـا بالـنسبـة للـعديد من
الـبريـطانـي الـذين يحـلمـون بقـضاء
عـــطــلــة في دولــة أوربـــيــة في طــقس
مـشــمس فـيـمـكـنـهم أن يـحـلـمـوا إذا
كــانت الـعـدوى ال تـزال مــسـتـعـرة في
ـــرجــوة)  وتـــابع انه وجـــهـــاتـــهـم ا
(سـيـتعـ عـلى بريـطـانيـا وجـيرانـها
الـقريبـ العيش والعـمل مع بعضهم
ـدة طـويــلـة بـعـد أن أصـبح الــبـعض 
كــــورونـــا تــــاريـــخًـــا  وال يــــزال أمن
تحدة يعتمدان إلى ملكة ا وازدهـار ا
حـــد كـــبــيـــر عـــلى مـــا يـــحــدث داخل
ــكن أن يـكـون فال  االحتــاد األوربي 
مـن مصلحة االحتاد أن تكون عالقاته

مــتـوتـرة بـشـكـل دائم مع دولـة كـبـرى
عـلـى حدوده) مـشـددا عـلـى ان (حرب
الــلـقــاح سـتــكـون صــراعًـا دون فــائـز

وبخاسرين كثر). 
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حسن التميمي

الـرفض واالسـتـنـكـار بـ االوساط
االعـالمية والسـياسية  الـتي عدت
اخلـطـوة انـتـهاكـا صـارخـا حلـقوق
االنـسان ومـحاولة لـتكـميم االفواه
مـــشـــددين عـــلى اهـــمـــيــة مـــنع أي
إعــتــقــال لــلــصـحــفــيــ والــكــتـاب
واحملــلـلــ الـسـيــاسـيــ وضـمـان
حـــريــة الــتـــعــبـــيــر الـــتي كــفـــلــهــا
الــــدســــتـــور وطــــالــــبت االوســـاط
مــجــلس الــقــضــاء االعـلـى بـأطالق
سـراح الصمـيدعي وعلـى احلكومة
إتـخـاذ الـتـدابـيـر الكـفـيـلـة لـضـمان
سـالمـــتـه وعـــادتـه الى أســــرته في
ـفـوضـيـة أقــرب وقت. فـيـمـا دعت ا
الـعليـا حلقوق االنـسان في العراق
عــدم الـتـسـتــر  بـتـطـبــيق الـقـانـون
كـوسـيـلـة لـتـكـمـيم االفـواه وتـقـيـيد
حــريــة الـرأي والــتــعـبــيــر . وقـالت
ـفوضـية في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امس انــهــا (تـبــدي قـلــقــهـا الــبـالغ
واسـفهـا الشـديد من الـطريـقة التي
تـمت فـيـهـا تـنـفـيـذ مـذكـرة الـقـبض
بـحق الـصمـيـدعي دون اية مـراعاة
لـلضـمانـات االنسـانيـة والقـانونـية
فـي اجـراء يــعــد انــتــهــاك صــارخـا

حلقوق االنسان).
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ثـمن رئيس مـجلس القـضاء االعلى
فـائـق زيدان  دور رئـيـس واعـضاء
احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيا في حل
ـشـكالت وتـكـريس نـظـام الـعـدالة ا
وســـيــــادة الـــقـــانــــون والـــقـــضـــاء

اجملـامالت فـي الظـروف الـصـعـبـة الـتي
تـشهدها البالد) ومـضى اخلالصي الى
ــــشــــتــــركـــة الــــقــــول ان (الــــصــــورة ا
ـسـكان لـلـسيـسـتـاني و البـابـا وهـما 
بـيـدِ بعـضـهـما تـعـد صورة مـؤثـرة لكن
أنــا حـــذِر جــدّاً مِنْ اســتـــغاللِ الــزيــارة
ألسـبـاب أُخرى  فـأولـئك الـذين يـريدون
اسـتـغاللـهـا لـلـتـرويج لـصـفـقـة الـقرن و

عملية التطبيع).
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?L?5: رئــيس مــجـلـس الـقــضــاء االعـلـى يـثــمن دور رئــيس واعــضـاء ?

احملكمة االحتادية العليا خالل اجتماع امس

d… ∫ محتجون يشعلون االطارات في قضاء الرفاعي ضد مباشرة القائممقام اجلديد U
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ـــمــتـــدة في اجلــهـــة الــغــربـــيــة من ا
ـليات احملافـظة) مؤكـدا ان (قائـد عا
الـلــواء الـركن عـلي غــازي الـهـاشـمي
شــــــدد عـــــلـى ضــــــرورة أن تــــــكـــــون
ا محافظتي كربالء والنجف آمنت 
ــديــنــتـ مـن بـعــد روحي لــهــاتــ ا
وقـــدسـي عـــنــــد الـــشــــعب والــــعـــالم
اإلسالمـي حـيـث يـقــصــد زيــارتــهــمـا
اليــ من داخل الــعــراق وخــارجه ا

واهـــمـــيــة تـــفـــويـت الــفـــرصـــة عـــلى
اجلمـاعات اإلرهـابيـة واخلارج عن
القـانـون الذين يـريـدون تعـكـير صـفو
راسم الشعبانية) الفتا الى ان (كل ا
منتسبي قيادة العمليات من الضباط
راتب على استعداد تام لتقد ما وا
ـه من أجل أمن وحـمـايـة ـكن تـقـد
الــشـعب). الى ذلـك عـقــد نـائب قــائـد
عـمـلـيـات غـرب نـيـنـوى الـلـواء الـركن

الـزيـارة حـمالت خـاصـة بـالـتـوعـيـة).
شـتركـة قد وكانت قـيادة الـعمـليـات ا
كــشـفت عـن وصـول وفــد امــني رفـيع
تـابـعة اخلـطط اخلـاصة الى كـربالء 
ـرتقبة. وذكـرت القيادة في بالزيارة ا
بـــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس أن
ي ونــائب قــائــد الـعــمــلــيـات (الــغــا
ـشـتـركـة الـفـريق الـركن عـبـد االمـير ا
الشمـري وصال الى كربالء على رأس
وفـــد امـــني رفـــيع) مـــشــيـــرا الى ان
تابـعة الوضع االمني (الزيارة تـأتي 
ومــراجــعــة اخلــطط واالســتــعــدادات
ديـنة خالل الزيارة الستقـبال زوار ا
بـــاالضـــافـــة الى تــنـــســـيق اجلـــهــود
االمـــنــيــة واخلــدمــيـــة مع احلــكــومــة
احملــلـيــة والـعــتـبــات لـغــرض اجنـاح

الزيارة وتأم احلماية للزائرين). 
 UOKLŽ nO¦Jð

واعلنت قيادة عمليات كربالء تكثيف
عملياتها العسكرية استعداداً إلحياء
الزيارة.وقالت الـقيادة في بيان امس
انه (استـعداداً إلحـياء زيـارة النصف
من شـعـبـان قـامت قـيـادة الـعـمـلـيات
بـتــكــثــيف عــمــلـيــاتــهــا الـعــســكــريـة
وجــهــدهــا االســـتــخــبــاراتي من أجل
تـأمـ احلـدود اخلــارجـيـة لـكـربالء)
مشيرا الى (نشـر الكمائن والدوريات
والــعــمــلـيــات اإلســتـبــاقــيـة لــلــبـحث
والتـفـتيش في الـهـضاب والـقصـبات
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جنيب احمـد خليفـة مؤتمـراً لضباط
استـخبـارات الفـرقة اخلـامسـة عشرة
وشــيـــوخ الــعــشــائــر في احملــافــظــة.
وقـالت وزارة الـدفـاع في بـيـان تـلقـته
(الــزمـــان) امس ان (خـــلـــيـــفـــة عـــقــد
مؤتـمراً لـضبـاط استـخبـارات الفـرقة
اخلامسة عشرة وشيوخ العشائر في
نـاقـشـة االوضـاع االمـنـية احملـافـظـة 
ــنـطــقـة). وحتــقــيق االسـتــقــرار في ا
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ي بحث وزير الداخـلية عثـمان الغا
فـي مـــحــــافـــظــــة كــــربالء االجـــراءات
االمــنـــيــة اخلـــاصــة بـــتــأمـــ زيــارة
ي في النصف من شعبان.وقال الغا
مـــؤتــمــر مــشــتـــرك ان (زيــارتــنــا الى
احملـافـظـة تــهـدف الـوقـوف عـلى اخـر
االستعـدادات األمنـية لزيـارة النصف
من شعبان) واضاف انه ( االطالع
عــلـى اخلــطـــة الي إعـــدتـــهـــا قـــيــادة
العمليات واحملاور واالطواق االمنية
و االطالع على التهديدات احملتملة
الـتي قـد تـرافق عـمـلـيـة الـزيـارة بـعـد
االستـماع إلـى ماهـو مطـلوب لـغرض
دعـم الــتــعـــزيــزات االمــنـــيــة هــنــاك)
مشيرا الى (توجيه القطعات القتالية
ــــوجــــودة لــــســــنــــد الــــقــــطــــعــــات ا
ــــســـاعــــدات االخـــرى مــــا يـــخص وا
ــتـــفــجــرات مـــكــافـــحــة اخملـــدرات وا
واجلــهــد الــفــني األســتــخــبــاري و
التوجيه بصدد جعل كربالء مفتوحة
األبــواب السـتــقــبـال الــزائــرين وعـدم
الــلـجــوء لـلــقـطــوعـات),مـشــددا عـلى
(ضرورة االلـتـزام بتـعلـيـمات الـلجـنة
الـعـليـا لـلـصـحـة والسالمـة الـوطـنـية
التي توصي بـاتبـاع لبس الكـمامات
ووجــهـنـا الــقـوات االمـنــيـة بـتــوعـيـة
الــنـاس بــأرتــداء الـكــمـامــات وسـوف
تــوزع بـ الــزائــرين وسـتــكــون قـبل
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الية علي عالوي بسـبب التوزيع غير العادل هدد حتـالف سائرون باستجواب وزيـر ا
وازنة التشغيلية الصحية اخلاصة باحملافظات. في ا

وقــال الــنــائب عن الــتــحــالـف جـواد
ـوسوي في بـيـان تـابعـته (الـزمان) ا
امـس إن (الـــوزارة اقــــتـــرفت خــــطـــا
ـوازنــة الـتـشــغـيـلــيـة بـ بــتـوزيع ا
دوائر الصـحة حيث انـها خصصت
لـثالث مـحــافـظـات نـحـو  134مـلـيـار
ديــنــار وهـي االنــبــار وصالح الــدين
ونــيـــنــوى بــيــنــمــا خــصــصت الربع
محـافـظات جـنوبـية  82ملـيار ديـنار
ثنى ومـيسان فضال وهي كربالء وا
عن ذي قار) واضاف أن (احملافظات
اجلـنـوبـيـة تـفـتـقـر البـسط اخلـدمـات
ومـا تـزال اجلـهـات الـتـنـفـيـذيـةتـغـ
حـــقــــوق هــــؤالء والــــدلـــيـل ان هـــذه
االمـوال القـلـيلـة الـتي خصـصت لـها
مـقـارنـة باحملـافـظـات الـغـربـيـة) على

حد تعبيره. 
‰«RÝ tOłuð

مـؤكـداً ان (هـذه الـقـضـية لـن يسـكت
عنـهـا وسيـكـون لنـا مـوقف حازم في
ـان قـد يـصل لالطاحـة بـالـوزير الـبر
اذا لم يـتــدارك هـذا اخلــطـأ) وأشـار
ــانــيــا إلى أنـه (ســيــوجه ســؤاال بــر
ـعرفـة األسباب بشـأن هذه الـقضـية 
عـنـية ألتـخاذ التـي دفعت اجلـهـات ا
مــثل هـــكــذا قــرارت ال تــتــنــاسب مع
حـــجـم مـــا تــــعـــانــــيه احملـــافــــظـــات
اجلـــنــوبـــيــة من نـــقص لــلـــخــدمــات
واالحـتـيـاجـات في الـقـطـاع الصـحي
ــــســــتــــشــــفــــيـــات وابــــرزهــــا شح ا

احلكومية). 
ــركـزي فــيــمـا أكــد مــحـافـظ الـبــنك ا

لــلـــســلع احملـــلــيـــة وتــوازن مـــيــزان
دفوعـات من خالل انخـفاض حجم ا
االسـتـيـرادات األجــنـبـيـة) وتـابع ان
(الـــتــحــدي األكــبــر يــتــمــثل بــإعــادة
ـتــحـقــقـة من اســتـثــمـار اإليــرادات ا
عـمـلــيـة خـفض سـعــر الـصـرف الـتي
يـــجب ان تـــســـهم في بـــنـــاء قـــاعــدة
إنــتــاجـيــة خـارج الــقــطـاع الــنــفـطي
لــتـعــمل كــرافـعــة مـالــيــة لالقـتــصـاد

الــعـراقي وتــخـلــيـصه مـن إشـكــالـيـة
الي).  ورد ا أحادية ا

وقـدم األمـ الـعــام حلـركـة عـصـائب
أهل احلـق قــــــــيـس اخلـــــــزعــــــــلي 
ـعاجلـة تغـييـر سعر مقـترحـات عدة 
صـــرف الــــدوالر مـــقــــابل الـــديــــنـــار
العـراقي. وقال اخلـزعلي في تـغريدة
عـبـر تــويـتـر إنه (مع تــزايـد مـعـانـاة
عـدد كـبـير مـن أبنـاء شـعـبـنـا بـسبب

ـواد االســتـهالكـيـة ارتـفــاع أسـعـار ا
ـســتـمـر نــتـيـجـة الــقـرار احلـكـومي ا
برفع سعـر صرف الـدوالر وحتى يتم
الـــتـــراجع عن هـــذا الـــقــرار البـــد من
الـلــجـوء إلى طــرق أخـرى لـتــخـفـيف
ــــعــــانــــاة مــــنــــهــــا إضــــافـــة هــــذه ا
ــوظــفـ مــخــصــصــات إلى رواتب ا
شـمول بـشبكة تضـررين وكذلك ا ا
احلـمايـة االجـتـمـاعيـة) مـشـددا على

العـراقي مصـطـفى غالب مـخيف أن
جـــائــحـــة كــورونــا أدت إلـى ارتــفــاع
ـئة ـتـعـثـرة بـنـسـبـة  18بـا الـديـون ا
ـاضي مـشـيـرا الى أن خالل الـعـام ا
تــغـيــيــر سـعــر صـرف الــديـنــار امـام
الـدوالر اسـهم في تـعـزيـز االسـتـدامة

الية.  ا
وقال الـبنك فـي بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إن (مــــخـــيف شــــارك في نـــدوة
الية ؤسسات ا تأثير كورونا عـلى ا
شاركـة نظيره االردني التي عقـدت 
زياد فـريـز ورئيـس جمـعـية مـصارف
الــبـــحــرين عــدنـــان يــوسف ورئــيس
ـصــارف وديع احلـنـظل الى رابـطـة ا
ــــتــــخــــصــــصـــ جــــانب عــــدد من ا
واخلبـراء الـعراقـيـ والعـرب) واكد
مــخــيف خالل مــداخــلــته إن (الــبــنك
واجهة اتخذ سلسـلة من اإلجراءات 
تــأثـيــرات كـورونـا عــلى االقــتـصـاد)
مبـينـا ان (اجلائـحة أدت إلى ارتـفاع
ـئة ـتـعـثـرة بـنـسـبـة 18 بـا الـديـون ا
ــا تــتــطــلب ــاضي  خالل الــعــام ا
اتـخــاذ مـعـاجلـات حتـاكـي مـعـطـيـات
الــواقع الـعــراقي والســيـمــا األمـنــيـة
والــقــانــونــيــة) واوضح مــخــيف أن
(تــغـيـيــر سـعــر صـرف الـديــنـار امـام
الـدوالر اسـهم في تـعـزيـز االسـتـدامة
ـــالـــيـــة نـــتــــيـــجـــة ارتـــفـــاع حـــجم ا
الية االحتياطات األجـنبية وتعـزيز ا
ـــا يــزيــد من مـــوثــوقــيــة الــعــامــة 
ــسـتــثـمــرين وانــخـفــاض تـكــالـيف ا
اإلنـتــاج وزيـادة الـقـدرة الـتــنـافـسـيـة

ــعــامل ــصــانع وا (دعم أصــحـــاب ا
الــتـي تــنــتج الــســلع االســتــهالكــيــة
مــضـــافــاً إلى تــأكــيــدنــا عــلى زيــادة
أســعــار شــراء مــحــاصــيل احلــبـوب
االســتـراتــيــجـيــة لـتــوفـيــر االكـتــفـاء
ا يـسـهم في زيـادة فرص الذاتـي و
العـمل في قـطاع الـزراعة والـصنـاعة
ـالية خصـوصاً مع تـوفر الـسيـولة ا

نتيجة ارتفاع أسعار النفط). 

وأكد خليفة بـحسب البيان (ضرورة
أن يــكــون هــنــاك عــمل مــشــتــرك بـ
ــواطن لـضـمـان األجـهــزة األمـنـيـة وا
األمن واالســــتـــــقــــرار ضــــمـن قــــاطع
الـــعــمـــلــيـــات) وتــابـع ان (األجــهــزة
األمـنــيـة وجـدت حلــمـايـتــهم وإيـجـاد
فــرص عـــمل إلى شــبـــابــنــا من خالل
االســتــقــرار األمـــني وهــذا يــأتي من

خالل تظافر جهود اجلميع). 
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وزير الداخلية
خالل زيارته
كربالء

ـنـتـجات ـمـنـوعة من االسـتـيـراد وا ا
ــهـــربــة بـــالــتـــعــاون مع اجلـــهــات ا
األمــنـــيــة. وقــالت الـــوزارة في بــيــان
امس انه (قد  حجز وإتالف كميات
كــبـــيـــرة مـن الـــدجــاج ومـــحـــاصـــيل
اخلـــضــر اخملــتــلــفـــة وفي مــخــتــلف
نـافذ احلدوديـة والسـيطرات وذلك ا
لتنفيذ التعلـيمات والتوجيهات التي
ــنـتـج احملـلي تــنص عــلى حــمـايــة ا
وبــالـتــعــاون مع الــوزارات الـســانـدة
ـسلـحة واجلهـات األمـنيـة والقـوات ا
ختـلف صنـوفهـا لتـجفيف البـطلـة 
مـنـابع الـتـهـريب واحلـد من االغـراق
الــســلــعي والســيـمــا بــعــد االرتــفـاع
تـحقـقة رغم احلـظر بنـسب االنتـاج ا
وجـائحـة كـورونا) مـشـيـرا الى (منع
دخــول  1570دجـــاجــة لـــعـــدم وجــود
شـهـادة فحص طـبـيـة ضـمن سـيـطرة
الـشعـب) وتابع ان (الـقـوات األمـنـية
تمكنت من حجز وإتالف  5اطنان من
ــمــنــوعــة من مـــحــاصــيل اخلــضـــر ا
االســتــيــراد في ديــالى ضــمن قــضـاء
خــانـقــ وكـانت الــشـاحـنــة مـحــمـلـة
ــحـــصــول الــطــمــاطم مــخــبــأة مع
احملـاصــيل االخـرى لـغــرض تـضـلـيل

اجلهات األمنية).

ــنــتج االســـمــاك من اجل حـــمــايـــة ا
احملــلي. وقـال رئــيس الــلـجــنـة سالم
الــشـمــري في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (الــــــلـــــــجــــــنـــــــة والــــــوزارة
ـــربي االســـمـــاك  وقـــطــاع داعـــمـــة 
ـنــتج احملــلي االســمــاك لالرتــقــاء بــا
ــــاضـــيـــة ـــدة ا الــــذي حـــقـق خالل ا
اجنـــــــازات كـــــــبـــــــرى مـن خـالل دعم
ـنـتج الـوطـني بـعـد خـطط وحـمـايـة ا
مـــنع االســــتـــيــــراد ودعم الــــقـــطـــاع
الـزراعي الـتي حتـقـقت بـعـد اجلـهـود
هم لف ا تواصلة في متابعة هذا ا ا
لـدعـم االقـتـصــاد الـوطــني) واضـاف
انه ( االتفـاق مع الـوزارة عـلى عدم
منح اجـازات االستـيراد لـكافـة انواع
االسماك نظرا لوجود االكتفاء الذاتي
ـنتج احمللي منهـا ومن اجل حمـاية ا
) مشـددا على ان (قطاع رب ودعم ا
االسمـاك مهم وحيـوي للـبالد لتـوفير
االمن الــغــذائي لــلـمــواطن فــضال عن
امــكــانــيـة اقــامــة مـشــاريع مــتــطـورة
لـلــمـربـ واالســتـفـادة مـن الـكـفـاءات
الــعـلـمــيـةوالــتي من شـأنــهـا تــطـويـر
الثـروة السـمكـية وزيـادة االنتـاجية).
الـى ذلـك شــــــددت وزارة الــــــزراعــــــة
واد الـزراعـية إجراءات مـنع دخـول ا

هـنــاك بـحـاجــة إلى عـنـايــة واهـتـمـام
حــكـومـي كـون احلــوض يــعـد بــوابـة
بعـقوبـة الشـمالـية الـشرقـية). بدوره
نطقة اكد النائب مضر الـكروي ان (ا
تــمـثل بــوابـة مـهــمـة لــريف بـعــقـوبـة
والتردي االمني سينعكس سلبا على
امن مــركـز احملــافــظـة) الفــتـا الى ان
(مـلف اخلـروقـات في اآلونـة االخـيـرة
ارتفع والسـيمـا مع حادثـة اختـطاف
من عمال احدى احلقول في اطراف 4
العبارة التي تمثل جزء من الوقف). 
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ـنــطـقــة بـحــاجـة لــوقـفـة وتــابع ان (ا
أمنيـة جادة واعـتماد أطـر جديدة في
حتص القرى ودرء مخاطر االرهاب
عن االهالي لتفادي موجات نزوح اذا
مــا تــعــقـدت االوضــاع االمــنــيـة وان
ارتـفـاع مـســتـوى اخلـروقـات امـر في
غاية اخلطـورة). واختطف مـسلحون
افــراد من عــمـــال حــقل دواجن في 4
سـاعــة مـتـأخــرة من امس االول قـرب
مــنـطـقــة زاغـنـيــة في أطـراف نــاحـيـة
العـبـارة الـتي تمـثل جـزءاً من حوض
الــوقف. فـيــمــا اكـدت جلــنـة الــزراعـة
ـيـاه واالهوار الـنـيـابـيـة عـدم منح وا
اجـــازات االســتـــيــراد لـــكــافـــة انــواع

الـعـزاوي (حـوض الــوقف يـعـد أكـبـر
حـــوض زراعي في ديـــالى ويـــشـــهــد
ر خروقـات امنـية مـتعـددة حيث ال 
اسـبـوع إال ويـسـقط ضـحـايـا بـسـبب
االعمـال االرهـابيـة اذ ان نـزيف الدم
هـناك مـسـتـمر مـنـذ اعـوام) وأضاف
ـنـطـقـة تعـاني مـن مشـاكل أن (هـذه ا
معقدة وهناك نشاط خلاليا إرهابية
تستدعي جهوداً الستئصالها) الفتاً
إلى أن (اخلــروقـات األخــيـرة  تــثـيـر
قــــلـق الــــراي الـــــعــــام) مـــــؤكــــدا أن
عـاجلات الـتقـليـدية لـلخـروقات لم (ا
تعـد جتدي نـفـعاً مـا يسـتلـزم إجراء
تـغـيـيـر جـوهـري في آلـيـات مـكـافـحة
ــــــــة مـن خالل االرهــــــــاب واجلــــــــر
ـبنـية عـلى بعد العـملـيات الـنوعـية ا
استخـباري دقيق). من جـهتها دعت
الــنـائـبــة إقـبــال الـلــهـيـبـي إلى (عـقـد
اجــتـمــاع أمـنـي مـوسع لــبــحث مـلف
الـــوقف الـــذي يـــعـــاني من نـــزيف لم
يـــتـــوقف مـــنـــذ أكـــثـــر من  10اعــوام
متتالية) مـشيرة الى ان (الكثيرا من
األبـــريــاء فــقــدوا حــيـــاتــهم بــدوامــة
ـر الــعــنف في حــوض الــوقف وال 
ـة هـنـا اسـبــوع إال ونـتـفــاجـأ بـجــر
وهــــنــــاك) واضــــافـت ان (االوضـــاع

إرهـابـيـة مـتـكـررة وخـروقـات أمـنـيـة
عديـدة تتـمـثل بعـضهـا بقـتل العـديد
ـــواطــنــ والــقــوات األمــنــيــة من ا
وكـذلك اخـتـطـاف آخـرين األمـر الذي
ــطــالــبـة دفع نــواب احملــافــظــة إلى ا
بوقف األعمال هذه. وقال عضو جلنة
األمن والـدفاع الـنيـابـية عـبـد اخلالق
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شـــكــا اهـــالي ومـــزارعـــو ونــواب عن
مـحـافـظـة ديـالى من خـروقـات امـنـيـة
ومـشـاكل مــعـقـدة في حـوض الـوقف
تـسـستـدعي جـهـودا حـكـومـيـة لوقف
ــســتـــمــر مــنــذ اعــوام . نـــز الــدم ا
ويــشــهـــد احلــوض الــزراعي أعــمــاالً
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ـتـحدة إطـلـعت علـى بحث أجـراه مـركـز دراسات عـسـكـريـة أوربي أفاد بـأن اال ا
ـواجهـة العـسكريـة الى تدمـير البـنى االنسـانية شـكلت غـطاءً المريـكا كي تـتخطى ا
من دون ضرورات حـربية; فاجليش العـراقي إستسلم مهـزوما في الكويت; ولم تعد
ـاء والكهربـاء ومصنع حـليب االطفـال ومنشآت ضرورة لقـصف طائرات الـتحالف ا
ـة اجليش الـعراقي او يـؤخر حتـرير ـعيـشة الـناس.. قـصفـهـا لم يقـدم هز تـرتبط 

دولة الكويت من مخالب حماقة الطاغية.
ـدنـية داخل الـعـراق ال يـرتبط.. ـنشـآت ا عـطـيـات التـي تثـبت أن قـصف ا ـوجب ا
حتت أي تكيـيف.. بتحريـر دولة الكويت الـشقيقـة وال تعطي فرصـة اوسع للوصول
عركة محسومة قبل أن تبدأ أكد البحث ان التحالف الى إنهاء الـغزو البغيظ; ألن ا
دنـي حتت ذريعـة واهية ال قصف عن عـمد أهدافـا إقتصـادية لغـرض زيادة آالم ا

." يصدقها عاقل: "حث العراقي على االطاحة بصدام حس
وكـأن الـتحـالف عـاجـز عن إسـقـاطه!? او ان الـعـراقـيـ لم يـبـذلـوا دمـا وارواحا في
سـبيل اخلالص مـنه.. قبل وبـعد الـغزو.. الـذي تكلـل باالنتـفاضـة الشـعبـانية في 15
آذار  1991 مسبوقا بإعدام مائة وخمس ضابطا رفضوا تنفيذ األمر بإحتالل بلد

شقيق وترويع أهلنا في دولة الكويت.
عـنـويات ـتـحـدة بشـجب إسـتـخدام أمـريـكـا  وعـنـدمـا طالـبت مـنـظمـات دولـية اال ا
دنيـ هدفا عـسكريـا يؤدي في عالقـة متعـدية.. معـقدة الى اإلطـاحة بقـائد جيش ا

تحدة موقفا.. إلتزمت الصمت غير البريء. مستسلم لم تعطِ اال ا
ورد في ندوة صحـفية عقـدتها منـظمة "الـسالم االخضر" أسفـرت عن نتيجـة رئيسة
رافق النـفطية واجلـسور لم يكن ذا أثر مفادهـا: "قصف محطـات توليـد الكهربـاء وا
ـ في ـسـا ـواطـنـ ا عـسـكـري يـسـتـحق الـذكـر قـيـاسـا بـنـتـائـجه الـكـارثـيـة عـلى ا

العراق".
وجــاء في كــتــاب "تــشــريـع الــعــنف" الــذي حــلل فــيه روجــر نــورمــانــد وكــريس أف
جوشتـنيك حرب اخلـليج نقـديا: "قوان احلـرب تشرع اي تـصرف حربي له عالقة
ــدنـيـ في بـرلـ وهـيــروشـيـمـا; ألنه سـبب ـة الـعــدو وهـو مـا يـبـرر قـصف ا بـهـز
اسـتـسالم الـعـسـكـريـ اال ان التـحـالف جـعل الـعـراقـيـ يـعـانـون لـعـقـود تـعاقـبت
ـجـريـات حـرب حتـريـر الـكويت مـنـتـهـكـة الـقـوان بـقـصف مـنـشـآت ال عالقـة لهـا 

تحدة ومجلس االمن الدولي معا". االنسانية ومهمشة اال ا
وبالـعـودة الى بـيـان سـان بـتـرسـبورغ  1868: الـقـوة يـجب ان تـوجه نـحـو إضـعاف
" بل ذهب الـبـيـان الى إلـتـزام حدود ـدنـيـ جـيش الـعـدو مع احلـفاظ عـلى سالمـة ا
تحارب اال ينزلوا بخصومهم إنسانيـة حتليا بأخالق الفرسان أثناء القتال: "على ا
ـرادة من احلـرب" وبـإنـسـحاب اجلـيش الـعـراقي في إذالل أذى يـتـخـطى االهـداف ا
صـريح لـلــقـيـادة الــعـراقـيــة تـكـون الـكــويت قـد حتــررت وال يـحق لـلــتـحـالف إطالق
رصاصة واحـدة لكن ما حصل هو إستمرار طائـراته بقصف اجليش العائد مشيا
على االقـدام مـكبال بـالـقرار الـذي وافـقت علـيه احلـكومـة الـعراقـيـة حيـنـها: "إيـقاف
إطالق النار من طـرف واحد" وهو القرار الذي إتخذته قوات الـتحالف غطاءً للتنكيل

دنية والعسكرية على حد سواء. دني العراقي والعسكرين والعجالت ا با
وبهذا لم تـكتفِ قوات التحالف بـتحرير الكـويت بل قتلت جنودا مسـتسلم ودمرت

منشآت مدنية!
لــذا أجــد اآلن من حق الــعــراق رفع دعــوى قــضـائــيــة.. عــبـر
ــســهـمــة بــقـصف ـتــبــعــة.. ضـد كل االطــراف ا الـقــنــوات ا
ـدنية في الـعراق طوال  22 يـوما من  17كـانون ـنشآت ا ا
الـثاني الى  28شباط  1991التي إسـتغرقتـها حرب حترير

دولة الكويت الشقيقة.

في مقـاالتي الـثالث الـسابـقة حـاولت ايـضـاح الفـروق بـ العـقـليـتـ التـفـاوضيـت
ـنطقـة سياسـة حافة الـهاوية الـتي يبدو ان االمور االيرانيـة واالميركـية. ان جتنيب ا
ـن يـؤمـنـون أن احلرب اذا تـسيـر بـاجتـاهـهـا االن هـو الـشـاغل الـرئـيس لـي. فـأنا 
انـدلعت عـند جيـراننـا فأنهـا ستصـيبـنا حتـما. وال أود ألي شـعب ان يعاني مـاعاناه
العراقيـون نتيجة سياسة نظام لم يكن ينـصت لألصوات الكثيرة التي نصحته بعدم
ضي في لـعـبة (بـلف) الـشـيطـان ألن الـشيـطـان يعـلم مـا في داخلك. الـعنـاد وعـدم ا
ـتـرجـمـة عن الـغرب أذكـر انـنـا كـنـا في جـامـعة الـبـكـر حـ نـرفع بـعض الـتـقـاريـر ا
ا يـرد فيها كان يـنظر لنـا احيانا بأنـنا متأثرين وننصح(متـخذ القرار)بـاالستفادة 
حتى حـصل الذي بـالدعـاية الـغربـية أو غـير واثـق من قـدراتنـا وأمكـاناتـنا الـثوريـة

حصل والذي ال أرجوه ألي شعب آخر بخاصة ان كان جاري.
ـقالـ الـسابـقـ قارنت بـ كـتابـات مـسؤولَـ امـريكـي أحـدهـما في االدارة في ا
احلـالـيـة واالخـر في االدارة الـسابـقـة وبـ تـصـريحـات مـسـؤولـ ايـرانيـ يـتـبـنون
عقلـية البازار التي شرحتـها تفصيال. اليوم اسـتعرض ما كتبه دينس روس في (ذا
نـاشونـال انتـرست) يوم  12 من الشـهر اجلـاري حتت عنـوان:كيف يـستـطيع بـايدن
ـسـاعـدين اخلـاصـ الـتــغـلب عـلى الـضـغط االيــراني االقـصى?والـكـاتب هــو احـد ا
الوباما وبـالتالي هـو يؤمن باهـمية االتـفاق النـووي مع ايران وليس لـديه موقف ضد
اجلـارة. يالحـظ الـكـاتب ان ايـران جلـأت خالل االشـهـر االولى من حـكم بـايـدن الى
حملـة من الضغط االقصى هدفها اجبار االدارة االمـيركية على رفع عقوبات ترامب
قـــبل بـــدء اي تـــفــاوض. هـــذه احلـــمــلـــة تـــلـــخــصـت في رفع مـــســتـــوى تـــخـــصــيب
والــتـهـديــد بـتـصـنــيع مـعـدن وعـرقـلـة تــفـتـيـش مـنـظـمــة الـطـاقــة الـذريـة  الــيـورانـيــوم
فضـال عن تصعـيد انشـطة اذرع احلرس الـثوري في العـراق واليمن من اليورانـيوم
خالل الـهجـمـات الـكثـيـرة التي حـصـلت في الـعراق والـسـعـودية. ويـعـلق روس على
حـمــلـة الـضـغط االقــصى االيـرانـيـة هــذه بـالـقـول "يــجب ان يـدرك قـادة ايـران انه ال
وقف.وبكل حكمة اوضحت االدارة االميركية انها كنـهم حتقيق اي فوز في هذا ا
لن تــقـدم اي تـنـازالت احـاديــة اليـران وان عـلـيــهـا الـلـجـوء الـى مـزيج من اخلـيـارات
ـتابع خلطوات الدبلـوماسيـة والقسريـة الدامة الضـغط واقاء اللـوم على ايران". ان ا
رقصـة الـفـالس االمـريكـيـة االيـرانيـة يـدرك تـمامـا ان مـا قـاله روس هو بـالـضـبط ما
تطـبقه االدارة اجلديـدة وكما اوضـحت ذلك في مقـاالتي السـابقة.أن اخـطر ما ورد
قـال في رأيي هو االشارة الى تصريح بايدن الذي قال فيه "ان الدول العظمى في ا
ال تراوغ" اي انهـا ال تبلف وبالتالي تعني مـا تقوله. لذلك فعندمـا تقول امريكا انها
ستختـار زمان وطريقة الرد على الهجمات الصاروخية للميليشيات في العراق-كما
يـقول الـكاتـب- فأنـها سـتفـعل ذلك. ويخـتم روس نـصائـحه لالدارة اجلديـدة بالـقول
"يجب ان تـفهم ايران ان احلرس الثوري يلعب بـالنار وهي نيران ستحرق ايران ان

لم يتم اخمادها". 
كعـراقي هو ان الـنيـران اذا اندلـعت في ايران فـان العراق وما يـهمـني من كل ذلك
نطـقة البد ان يـصيبـها بـعض من تلك النـيران. وفي الـعراق فأن هـشاشة الـنظام وا
وسيطرة اشباح الالدولة من جهة وفقدان الثقة الشعبية به من جهة ثانية  من جهة 
ثالثـة جتعل العراق مثل بـرميا البارود الـذي سيخلف انفـجارا هائال اذا ما اصابته
وقف استراتيجيا بعقلية الواقع اي شرارة. من هنـا تأتي مقاربتي بضرورة قراءة ا
ال عـقـلـيـة الـبـازار. فـكمـا قـال روس وقـبـلـه كثـيـر مـن صـناع
القـرار في الغرب"يجب ان ال يتوهم احد بان بامكانه صنع
قـنــبـلــة ذريـة في الـنــهـايــة". وكم اتـمـنـى ان تـسـود حــكـمـة
الشـرق بـدال عن شطـارة البـازار ال في ايران فـحسب بل

نا الشرقي وفي مقدمته العراق. في كل عا

bO∫ شبكة مليئة باألسماك
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في عيـد األم..أشعـر بالـذنب الن الشـرطة حـ اخذوني من
مـاتت كمـدا يوم عـلمت انني يديـها وتركـوها تـصرخ وتـلطم

. حكمت سنت
ـفــجع انــني خــســرت امي والــوطن.. الــذي سـجــنت من وا

أجله!

مصطفى غالب مخيف
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بغداد

الـثـمـانـينـيـات عـصـر الـفنـادق الـفـخـمة
العالية

مـن أجل كـسب تـأيـيد اجملـتـمع الـدولي
بـذل النظام العراقي جـهوداً الستضافة
مـؤتمر حـركة عدم االنحـياز السابع في
بـــغــداد عــام 1982. ورغـم أن احلــركــة
ؤتمـر في بغـداد ألسباب رفـضت عقـد ا
أمـنية بعـد حدوث انفجـارات كبيرة في
بـغـداد لـكن الـنـظـام كـان قـد بـدأ بـبـناء
مــرافق الـقــمـة الـدولــيـة وتــضم فـنـادق
ؤتـمـرات حيث خـمـسـة جنوم وقـصـر ا
ؤتـمـر وقصـور لقـادة الدول سـيـعقـد ا

األعضاء في حركة عدم االنحياز. 
 اخـتـيار مـوقع ب سـاحة الـفردوس
فـي شارع السعـدون وشارع أبو نؤاس
فــــنـــدقـــ فــــخـــمــــ هي شــــيـــراتـــون
ومـيريـديان  إضافـة إلى فندق الـرشيد

 . في كرادة مر
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 إنـشـاء الـفـنـدق عام 1982 وكـان من
ـتعاونون) وهي ـعماريون ا تـصميم (ا
شــركــة مـعــمــاريــة أمـريــكــيـة أســســهـا
ـعماري فالتر غـروبيوس  وسبعة من ا
ـعماريـ الشـباب في عام ـهنـدس ا ا
1945فـي واليـــــة مــــاســـــاشـــــوســـــتس

األمريكية. 
تــخــصــصت (تــاك) في بــدايـة عــمــلــهـا
ـدرسيـة  وأجنـزت عدداً من بـاألبـنيـة ا
ــشــاريع الــنــاجــحــة وكــانت حتــظى ا
بـاحترام كبـير جملموعتـها الواسعة من
الــتــصـــامــيم. وتــعــد واحــدة من أكــثــر
الــشــركــات الـبــارزة في احلــداثــة بــعـد
ــيــة الــثــانــيـة. ومـن بـ احلــرب الــعــا
األعـمال الـتي صممـتهـا الشركـة  مركز
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جــامــعـة هــارفــارد عـام 1950-1949
الـسـفارة األمـريـكيـة في أثـينـا ن مـركز
الــفـنـون واالتــصـاالت ومـبـنـى إيـفـانـز
ـيــة فـيــلــيـبس في لــلــعـلــوم في أكــاد
أنـــدوفــــر بـــواليـــة مـــاســــاشـــوســـتس
وكـالهــمـا فـي عـام 1959. كــمــا قــامت

بتصميم جامعة بغداد عام 1957. 
شــيـــد فــنــدق شــيــراتـــون عــلى مــوقع
صـغـير مـثـلث الشـكل بـ شارعي أبي
نـؤاس والـسعـدون. يتـألف الفـندق من
20طــابـقـاً  ومـن كـتـلــتـ األولى بـرج
عــالي عــلـى شـكـل حـرف  Lتــطل عــلى
نـهر دجلة  والـكتلة الثـانية عبارة عن
فـناء داخلي كبير تـمثل مدخل الفندق.
اســـتــخـــدمت فـي واجــهـــات الــفـــنــدق
ـا ــشــابـهــة  ــشــبـكــات اخلـشــبــيـة ا ا
مـستخـدم في فندق شـيراتون الـبصرة
ـصـمم من قبل نـفس االستـشاري إذ ا
ـشـبـكـات عـلـى شـرفات وضـعت هـذه ا
الــغـرف لــتــقـلــيل حـدة إبــهـار الــضـوء
واحلـرارة الناجمـة عن أشعة الشمس.
ويــحـتــوي الـفــنـدق عـلى 310 غــرفـة 
إضـافـة ألكـثر من 50 جـنـاحـا صـغـيرا
وخـــاصــا وأجـــنــحــة رئـــاســيـــة كــمــا
يــحــتـوي عــلى قــاعـات خــاصــة لـعــقـد
ـؤتــمـرات واالجـتـمـاعـات ومـسـبـحـا ا
وكافتريا وحمامات بخار وصالونات 

جتميل.
وكــان الـــفــنــدق مــقــراً لـــلــصــحــفــيــ
ية ومـراسلي الصحف والوكاالت العا
كـهـيـئة االذاعـة الـبـريطـانـيـة وينـقـلون
احلـداث مباشرة على الهواء في حرب
عام 1991 وطـرد القـوات العـراقية من
الـكويت  ثم حرب 2003 الـتي انتهت

الـــفـــنــدق فـي فــتـــرة الـــســـبــعـــيـــنــات
مـن الـــــقـــــرن الـــــعــــــشـــــرين فـي زمن
كــان الــعــراق بــلـدا يــجــذب الــكــثــيـر
مـن السائـح األجـانب. وقد اكـتسب
ــيــة بــعــد حـرب الــفــنــدق شــهــرة عــا
اخلـــلـــيج الـــثـــالــثـــة وبـــعـــد الـــغــزو
األمـريكي للعراق عام 2003 لتعرضه
ـدفـعـيـة من قـبل اجلـيش لـلـقـصف بـا
األمــــــــــــريــــــــــــكـي الــــــــــــذي دخـل إلـى
مـديـنـة بـغـداد ألسـقـاط نـظـام صـدام
. وفي تـلك األثـناء كـان الـفـندق حـسـ
يــــحـــوي عــــلى مــــكـــاتـب الـــقــــنـــوات
ــيــة وكـــانت تــبث اإلخـــبــاريــة الــعـــا
ــــبـــــاشــــرة من عــــلى تــــقــــاريــــرهــــا ا
ــبــنـى األمــر الــذي أدّى إلى ســـطح ا
جــــرح بــــعض االعـالمــــيـــ ومــــقــــتل
مــصــورين كــانــوا في الـفــنــدق اثــنـاء
الـــقـــصف. كـــمـــا وتــعـــرض الـــفـــنــدق
لـــهـــجــمـــات وتـــفــجـــيـــرات في فـــتــرة
االضــطـراب األمـني الـتي تـلت الـغـزو

األمريكي للعراق. 
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وهـو من الفـنادق الفـخمة الـذي بوشر
بـه عــام 1978 واجنـــازه عـــام 1982.
ــفــتــاح وقــد  بـــأســلــوب تــســلـــيم ا
(تــصــمــيم وتــنــفــيــذ) من قــبل شــركـة
.SKANSKA سـكـانسـكا الـسويـدية
يـتـألف الـفنـدق من بـنـاية بـرجـية ذات
17 طـــابـــقــاً  وجـــزء آخـــر بــارتـــفــاع
مــنــخــفـض يــغــطي جــزءاً كــبــيــراً من

وقع.  ا
يــضم الــفـنـدق 500 غــرفـة وأجــنـحـة
ــنــاســبــات وقــاعــات لالحــتــفــاالت وا
تـــتـــسع ل 700 شـــخـــصــاً ومـــطــاعم
وكـازيـنـو مع حديـقـة شـتويـة ومـسبح
صـــيــفي. شـــيــد الـــفــنــدق
ـواصـفـات عـالـيـة حـيث
ـــرمـــر اســـتــــخـــدم فـــيه ا
والـكـريـستـال الـسـويدي.
ووضـــع مــــــــــــــــــــــــظــالت
خــــــرســــــانــــــيــــــة أمـــــام
الـشـبابـيك لـكسـر أشـعة
الــشــمس. و تــأثــيــثه
بـأنـواع األثـاث الـفـاخـر
ـــقـــاعـــد واألســرة مـن ا
والــثـريـات والــلـوحـات
والـسجاد والـديكورات
الـشرقـية خلـلق أجواء
ألـف لـيــلـة ولــيــلـة من
ليالي هارون الرشيد.
ـــــــقـــــــرر وقـــــــد مـن ا
ــلــوك اســـتــضــافــة ا
والــرؤسـاء والـوفـود
فـي قــــــــمــــــــة عــــــــدم
االنـحياز الـتي نقلت
إلـى الــــهـــــنــــد عــــام
1983.  فـي عــــــــــام
1993 تــــــــعـــــــرض
الـــفــنــدق لـــضــربــة
صـاروخية أمريكية
التي أحدثت أضراراً مادية وبشرية. 

فندق بابل 
واسـمه الـكامل فـندق بـابيـلون ورويك
ويـقـع عـلى ضـفـاف دجـلـة في مـنـطـقـة
اجلــادريـة. صــمم الـفــنـدق عــلى شـكل
زقــورة بـابـلـيـة أو هـرم مـدرج من قـبل
عمـاري السلوفيني إدوارد ـهندس ا ا
رافـيـنكـار ليـكون في مـدينـة بودوا في

امـــاكن لـــرؤيـــتـــهــا
تـــخـــفق قـــلـــوبـــنـــا
بفـيض الـذكـريات 
وتــهــوي احـالمــنــا
هـاوٍ سـاحـقات ..
لـكن الـله ســبـحـانه
قــــضى امــــرا .. وال

رادّ لقضائه !!!
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عودة الى جزء اخر
مـن .. الــــــــكــــــــنـــــــز
التوثيـقي الثم ..
ــــــــــــــــذكــــــــــــــــرات ا
الشخصـيه للعالمه
الــفــقــيه .. الــســيــد
احمد السـيد محمد
ام (( / 1883

1963 )) 
نـكـمل بـهـذا اجلـزء مـا شاهـده وكـتـبه
عن دواويـن عـــــانـه واصـــــحـــــابـــــهـــــا
وعلمـاؤها واعالمهـا .. من شرق عانه
نـحـو غــربـهــا (( ومن اراد االسـتـزاده
نشورة ))حيث الحق ا فليرجع الى ا
انتهينا في اجلزء السابق عند ديوان
ال .. قـــفــــطـــان افـــنــــدي .. وديـــوان ا
ابراهـيم افـنـدي واوالده خلـيل افـندي

وسعيد افندي .
ويلـيه ديوان احلـاج (( داود افندي ))
واكـبـر ابـنـاءه .. مـحـمـد مـنـيـر افـندي
الــذي شـــغل عـــدة مــنـــاصب شـــرعــيه
اخرها رئيس كتـاب احملكمه الشرعيه

في لواء احلله .
و يــلـــيه .. ديـــوان احلـــاج (( حـــســ
احلــاج مــحـــمــود )) رئــيـس عــشــيــرة
الـسـواهـيـك في عـانه .. من ال احلـاج
عــمـــر الــســاهـــوكي خـــلــفه فـــيه ابــنه
مصـطفى ومن بـعـده سعـيد افـندي ال

عبدالعزيز .. مدرس ثانوية عانه .

وثــيــقــة اشــوريــة هــامــة جــدا حتــكي
الكثـير عن االسبـاب احلقـيقيه الهـمية

مدينة عنه عبر التاريخ ..
قبل نـحو  4000 سنه كـان االرامـيون
.. وهم اقوام سـامية عـلى شكـل قبائل
رحل جتــــوب الــــبــــراري واالصــــقــــاع
ــيــاه والـكأل يـطــلــبــون امـاكن وفــرة ا
اســتـــقـــروا وسط وشـــمــال ســـوريــا 
وشمال وغرب بالد الرافدين واسسوا
ـالك اخرى لكـة .. ارام دمشق .. و
ـلــكــة .. ارام نــهــرين .. اشـارة مـثـل 
لـنـهـري الـفـرات واخلابـور الـتـي امـتد
نفـوذهـا الى مـديـنة عـانه ومـا حـولـها
ـالك قوية مثل بابل بوقت كانت فيه 
واشــور وروم وفــارس تــتــكــالب عــلى

اماكن النفوذ عندها ..  
واحتـكر االرامـيـون من خالل موقـعهم
تميـز التجارة علـى .. طريق البخور ا
.. التـجـاري بـ الشـمـال واجلـنوب ..
ـتــوسط واحملـيط الـهـنـدي .. الـبـحـر ا
عـانـه  كـانـت مـحــطــة هــامـة عــلى ذلك

الطريق .. 
نستنـبط من الوثيـقة ان اهميـة مدينة
عـانـه ( الـصــغــيــرة ) كـانـت لـســبــبـ
ـتـمـيـز اولـهـمـا مـوقـعـهــا اجلـغـرافي ا
كـنـقـطــة سـكـانـيـة وسط بــقـاع قـصـيـة

واســعه من الـــصــحــاري والـــقــفــار ..
ثـانـيــهـمـا كــونـهـا مــحـمـيــة طـبـيــعـيـا
((اتكلم عن مدينة عانه اجلزيرة وسط

الفرات .. القلعه )) 
لـذا كان مـن يسـيـطـر عـلـيـهـا يـسـيـطر
فعلـيا على كل تـلك االصقاع الـواسعة
.. ولذا كانت تعتـبر ( حدودا ) فاصلة
ـمـالك .. ومـرة اخـرى .. لذا ب تـلك ا
كـانت مــديـنــة (( مـســتـقــلـة )) ابت ان
الك ذلك الزمان تكون تابعة الي من 
.. اال ان يتم السيطرة عليها بالقوه ..
كـمـا ســيـطـر عـلــيـهـا حـسـب الـوثـيـقه
االراميـ والـبابـليـ واالشـوري ثم
الفرس وصوال الى الزمن العثماني ..

ان واخيرا .. االنكليز .   واال
 WO U « W U(«

صورة نـهـريـة رائـعه من غـرب مـديـنة
ه الــتـقــطـتــهـا بـكــامـرتي عـانه الــقـد
ـقــابــلـة ــنـطــقــة ا اواخـر 1985 في ا
ـسـطاح )) سـتـشـفى عـانه العـام (( ا
حيث اجـمل بـسـاتـ التـفـاح والـعنب
شمش .. وكل ما لذ وحسُن والت وا

وطاب من فاكهه ..
تــظــهــر في الــصــورة اثــار   جــريــة((
الــزبــداني))  وتــظـــهــر خــلــفــهــا اثــار

جرية ((العزريه)) . 

وخـلــفه بــهــا الــسـيــد رجب والــســيـد
شعبان .

ويليه ديوان الشيخ (( مـحمد اجلمعة
ال الـكــحـلي )) من عــشـيــرة احملـامـدة

الزبيد القحطانية
..يـلـيه ديــوان (( الـسـيــد عـبـدالــفـتـاح
وصـلي )) ومن بعـده ولديه دنـهاش ا
احـمد وعبـداجملـيـد .ويـلـيه ديوان  )),
ال عـبــدالــله )) الـرجـل الـعــالم الـذي ا
نـال الـقـضــاء واالفـتـاء مــعـا في بـلـدة
عــــانه .. وخــــلــــفـه اوالده عــــبــــدالــــله
وعـبـدالــبـاقي وعــبـدالـبــاري .ثم يـلـيه
ديــــوان  )),حـــســـ اجلــــاسم ال مال
ـــكــارم عـــبـــدالـــله )) الـــشـــيخ احملـب 
االخالق .. اســـتــــشـــهـــد ولــــداه عـــلي
وحـمـودي في (( احلـرب الـعـامه )) ثم

يليه ديـوان (( احمد احلـاج عثمان ال
غازي )) شيـخا مـستـقيـما خـلفه ولده
االكـبر عـلـي .ويلـيـه ديوان )), الـسـيد
حـمـزة )) ثم ديـوان الــسـيـد (( مـحـمـد
امــــــ )) والـــــــد الــــــعـالمه صـــــــاحب

ذكرات.. ا
ويــــلـــيـه ديــــوان الـــســــيــــد (( جنم ال
عـــبــدالـــلـــهـــة ((وديــوان الـــســـيــد )),

عبداالله افندي)) .
ويـلـيه ديـوان (( عـبـدالـله الـسـعـود ))
من ال غازي الـذي نـال  رئـاسة بـلـدية

عانه وخلفه ولده جنم . 
ويــلــيه ديــوان الـــســيــد (( حــبــيب ال

غازي )) خلفه ولده عبداجلبار .
ويــلـيـه ديــوان (( نــايف الــهــويـدي ))
وخلـفه ابـنه مـحـمد امـ افـنـدي امام

وخطيب جامع القاضي .
ويـــــلـــــيه ديـــــوان (( ال قـــــزان )) وهم
خمسة اخوه من السادة البرزجنية ..
الـســادة عــبــدالـرحــمن وطه ومــحــمـد

وذيب وعبدو  ..
وهم عائـلة شـريفـة اخالقهم تـدل على
سيادتهم .. وعـمود بيـتهم االخ االكبر

السيد عبدالرحمن افندي .
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اجلــــبـل األســــود في يـــــوغــــسالفــــيــــا
ــشـروع وأخـذت الــسـابـقــة. ثم ألـغي ا
ـوقـع اجلـديد الـتـصـامـيم لـيـبـنى في ا
في بــغــداد.  افــتــتــاح الــفــنــدق عـام
1982بــاسم فـنـدق أوبـروي بـابـيـلـون.
وقامت بإدارته شركة أوبروي للفنادق
ـــهــنـــدســة ـــنــتـــجــعـــات. وقــامت ا وا
ـعمارية سونيتا كولي داخل الفندق. ا
بـعـد حـرب اخلـلـيج عام 1991 غـادرت
الــشـركـة الـفـنــدق وصـار يـدار من قـبل

القطاع العراقي. 
فـي تـــشــــرين األول عـــام 2014انــــضم
فــنـدق بـابل لــسـلـســلـة فـنـادق ورويك
حــيث عــمـلـت الـشــركــة الـدولــيــة عـلى
إعـمـار وتـطـويـر الفـنـدق لـيـصـبح أحد

الفنادق الراقية. 
يــتــألف الــفــنـدق من 18طــابــقــاً تـضم
ـساحات 300غـرفة وجـناح عـصري 
فـسـيـحة  إضـافـة إلى ثـمانـيـة مـطاعم
وكـــافــتــيـــريــا وقـــاعــات اجــتـــمــاعــات
ومـناسبات وأخرى لألعراس ومسبح
صــيــفي وآخــر مــغــلق ومــركــز لــيــاقـة
ومــلـعب تــنس ومـنــتـجع صــحي سـبـا
. والفندق ومـواقف للسيارات بطـابق

خال من الكحول. 
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ـــنـــصــور مـن أوائل فـــنــادق فـــنـــدق ا
الـعـاصـمة الـعـراقـية بـغـداد يـقع على
ضـفاف نـهر دجـلة بـالقـرب من جسر
الـسـنك. أُنـشئ في سبـعـيـنيـات الـقرن
الـعـشـرين وجـرى افـتـتـاحه فـي بـداية
عـــــــــــام 1980. كــــــــــــان يـــــــــــعُـــــــــــرف

نصور ميليا. باسم ا
سُـمي الـفـنـدقُ نـسـبـة إلى أبـي جـعـفر
ـنــصـور مـؤسس بـغـداد الـعـاصـمـة ا
الـعبـاسـية. ويـقع الفـندق عـلى الضـفة
الـغـربـية من نـهـر دجـلة مـبـاشرة في
مــنــطـقــة الــكـرخ حتــديــدًا وبـالــقـرب
من جــســر الـســنك ومــقـابل بــنــايـتي
اإلذاعـــة والــتــلـــفــزيـــون والــســيـــنــمــا
ـســرح ومـحـافـظـة بـغـداد. وبـسـبب وا
ــعـمــاري أتــيح لــكل الــغـرف شــكــله ا
واألجــنـحـة أن تــطل عـلى الــنـهـر وقـد
ــعـمــاري شـكل ســفـيــنـة أخــذ طـرازه ا
مـقدمـتهـا تتجه إلـى النهـر ومؤخـرتها

نحو حي الصاحلية.
مُـــنِـــحت إدارة الـــفـــنــدق فـي بــدايـــاتهِ
لـشركـة ميلـيا اإلسبـانيـة (باإلسبـانية)
ــنــصـور وبــســبب ذلـك عُــرِف بـاسـم ا
مـيليا وهو من أوائل الـفنادق الكُبرى
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في الــعـاصـمـة الـعــراقـيـة بـغـداد وذلك
قــــبـل أن تُــــبــــنى الــــفــــنــــادق األخــــرى
 وفندق مـثل: فنـدق بابل في الكـرادة
 وفــنـدق عـشـتـار الــرشـيـد في الـكـرخ
(الـشـيراتـون سـابقًـا) وفنـدق فـلسـط
(مـيريـديان سـابقًـا) في الرصـافة وما
ســواهـا من الــفـنـادق وقــد حتـول هـذا
الــفـنـدق إلى مــركـز إلقـامـة الــنـشـاطـات
االجـتــمـاعـيـة والـثـقـافـيـة وصـولًـا إلى
الـنـشاطـات السـيـاسيـة حيث كـان أحد
ــقـرات الـرسـمــيـة السـتـقــبـال الـوفـود ا
الــتي تــزور الــعــراق وشــهــد انــعــقــاد
مـؤتـمـراتٍ سـيـاسـية وثـقـافـيـة أبـرزها

ربد الشعري.  دورات مهرجان ا
يــضم الــفــنـدق  300غــرفــة وجــنـاح 
تـطويرها حـديثاً ثمان مـطاعم منتجع
صـــحي وبـــركــات ســـبـــاحــة داخـــلـــيــة

وخارجية وقاعات لالجتماعات. 
يـــحــتــوي الــفـــنــدق عــلى  17طـــابــقًــا
مـسـاحـة كل طابق 2400م2 بـاسـتثـناء
طـابق لالستعالمـات واخلدمات فكانا
ــســاحـة 6000مــتــر مـربع 2. وقــاعـة
اجـــتــمــاعـــات حــديــثـــة تــتــسع لـ 800
شـخص. وثالث مسابح صيـفية دائرية
بـأطـوال مخـتلـفة (11م و 15م و 30م).
وكـازينوهات متعـددة ومساحة الواحد
مـــــنــــهــــا 1200م2. وســـــاحــــة وقــــوف

تستوعب 3000 سيارة. 
بـعد سقوط النظام عام 2003 وانـفتاح
الــــعــــراق عـــلـى الـــعــــالـم ســـيــــاســــيـــا
واقـتصاديا ومالياً واجتـماعياً وثقافياً
ازدهـرت حركة السـياح ورجال األعمال
والــوفـود  إضـافـة إلـى زوار الـعـتـبـات

قدسة.  ا
صـاحب ذلك إنـشـاء مـئـات الـفـنادق من
مــخــتـلف الــدرجــات وخـاصــة اخلـمس
واألربـع جنــوم في بـــغــداد والـــبــصــرة
ــقــدسـة. والــنــجف األشــرف وكـربالء ا
فـفي كربالء وحدهـا يوجد قرابة (٤٠٠)
فــنــدقـاً مــزودة بـخــدمــات عـالــيـة. وفي
بــغــداد  إنــشــاء فــنــادق أخــرى مــثل
فـندق كورال بغداد فندق ركن كهرمانة
بـــغـــداد فـــنـــدق إنــتـــر فـــنـــدق قـــصــر
الـشنـاشيل كـورال باالس فـندق مـطار
بـغداد فـندق الـبرهان فـندق بـيلـيتوم

وأخرى. 
صادر  ا

- موسوعة ويكيبيديا
- مـوسـوعـة العـمـارة العـراقـية  ج 1 

محمد رضا اجللبي
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كربالء

بسقوط نظام صدام. إذ كانت كاميرات
ـراسل تـنقل مبـاشرة أحداث قصف ا
بـغـداد في 19 أذار 2003 ومـا تـبـعـهـا
من مــعـارك. كـمـا نـقـلت مـشـهـد سـقـوط
ـــوجــود فـي ســاحــة تـــمــثـــال صــدام ا

قابلة للفندق.  الفردوس ا
 …dB « Êu «dO  ‚bM

يــعــتــبــر فــنــدق الــبــصـرة الــدولي أو
(الـشيراتون) سـابقا أكبـر وأفخم فندق

في جنوب العراق 
بــاحــتـوائـه عـلى 200 غــرفــة وســبــعـة
أجــنــحــة رئــاســيــة وخــمــسـة مــطــاعم
وحــــوض ســـبـــاحــــة خـــارجي ونـــادي
ريــاضي وخـدمـات مـصــرفـيـة وحـدائق
وقـاعة مؤتـمرات فخـمة. أعيـد افتتاحه
عـام 2010 بـعـد اعـادة تـأهـيـله بـكـلـفة
55 مـلـيـون دوالر بـعـد أن  تـدمـيـره
عـام 2003 أثــنـاء االحــتالل األمـريـكي
لـــــلــــعـــــراق. ويــــقـع الــــفـــــنــــدق عـــــلى
ضـــفـــاف شط الــعـــرب وعـــلى شــارع
كـورنـيش الـبـصـرة . وكـان الـتـصـمـيم
األســاسـي لــلــفــنــدق يــحــاكي الــتــراث
ــعـمـاري لــلـمــديـنـة حــيث أن واجـهـة ا
الــفـــنــدق كــانت تــطـل مــنــهــا شــرفــات
خــشــبــيــة كـبــيــرة عــلى غــرار " بــيـوت
الـشـنـاشـيل " الـتي تعـرضت مـعـظـمـها
إلـى االنـدثــار في الــسـنــوات األخــيـرة
ـشـروع ـنـفـذة  فــيـمـا قـامت الـشـركــة ا
إعـادة تــأهـيل الـفـنـدق بـوضع شـرفـات
زجــاجـيـة زرقـاء الـلــون بـدل الـشـرفـات

اخلشبية.
5D K  ‚bM

(مـيـريـديان سـابـقـا) أحد فـنـادق شـركة
مــيـريــديــان الـفــرنـســيـة الــتي تــمــتـلك
الـعشرات من الفنادق في أنحاء العالم
. يـقع في قلب العاصمة العراقية

بــــغـــداد. ويـــطل
الــــفــــنــــدق عــــلى
ضــــفــــاف نــــهـــر
دجـــلــة بــالــقــرب
مـن شـــــــارع ابي
نـــؤاس وســـاحــة
الــفــردوس.  بـني

ويلـيه ديـوان (( احـمد  احلـاج حـبيب
الساهوكي )) .

ويلـيه ديوان (( فـارس البـندر )) رجل
صاحب شهامة ومكارم اخالق .. 

ويـــلــــيه ديـــوان احلــــاج ((عـــبــــدالـــله
دارس الطائي)) ابنه يشتغل معلما 

عانه .
ويـلـيه ديــوان (( احلـاج عـبــداحلـمـيـد
ـــهــاب افـــنـــدي)) الـــشــيـخ الـــوقـــور ا
نـوراني الـوجه يالصق بـيـته اجلـامع
قـبرة الكـبيـر .. توفي بـبغـداد ودفن 
الـشـيـخ عـمـر الــسـهـروردي امــام قـبـة
عـبـدالـغـني افـنـدي اجلـمـيل الـعـاني 
بجانب قبر ابن عمه السيد عبدالله ..
ـدفعيه .. االمام العـسكـري بطوابـير ا
وخـلـفـه بـادارة الـديــوان ولـده احلـاج
((شـــريف افـــنـــدي )) مــدرس عـــانه ..
درسه العلميه الدينيه .. احلالي .. با
واالبن الثـاني لـعـبداحلـمـيد .. مـحـمد
مـنــيــر افــنـدي .. ولــديــهم اخ اكــبـر ..
محمد سعيد افندي .. متوفي منذ امد
بعيد . ويليه ديوان السيد (( ابراهيم
افــنــدي اخلــطــيب مـن احــفــاد مــفــتي
بــغـداد الــشــيخ اســمــاعــيل افــنـدي ..
وخلفه ابنه االكبر السيد جابر افندي

ثم اخوه السيد كافي افندي ..
طل  ويليه ديوان (( السيد احمد )) ا
عـــلـى الـــفــــرات .. ومـــنــــهم الــــســـيـــد
عبـدالـرزاق افنـدي رئـيس بلـديـة عانه
وعضـو مـحـكـمـتـهـا واخـوانه الـسادة
مــصــطــفى  شـــاكــر  حــمــادي  ومن
اعقابهم ارشدهم السـيد جميل افندي
اجملــاز بـــعــلـم الــتـــجــويـــد وادائه من
الشـيخ عمـر اخلـضري عن شـيخ قراء
ـظـفـر .. وقـد الـعـراق الـشـيخ خــلـيل ا
درس مـقــدمـات الــعـلــوم عـلى الــشـيخ

قاسم افندي ال عر .. 
مــفــتي عــانـه االســبق .ويــلــيه ديــوان
احلاج ((عمر افـندي الشـقاقي)) مفتي

الشافعيه في عنه . 
ويلـيه ديـوان (( ال الـدامـوك )) اربـعة
اخـــوة اغــــلب ضــــيــــوفـــهـم من عـــرب

البادية.
ويـــلـــيـه ديـــوان (( ال دله عــــلي )) من
عـشـيــرة اخلـرشــان بـني صـخــر بـديـر
الـزور .. مــسـكــنـهـم الـقــد واحلـديث

شرق االردن .. 
وكـان يـديــر الـديــوان رئـيس الـعــائـلـة

الشيخ عبد اليوسف .. 
وخــلــفه (( حلـــداثــة سن اوالده )) ابن
عمه احلاج ابراهيم ال خليل اليوسف
.. ثم خــــلـــفه ولــــداه احلـــاج فــــرحـــان

واحلاج محمد  .
ويــــلــــيه ديـــــوان (( ال االشــــعب )) ثم
ديـــوان (( ال مال يـــاســـ ال الــشـــيخ
عـبــدالـوهــاب )) الــسـاده االعــرجـيه ..
ومنهم السيد عـبدالرزاق افندي مفتي

يادين بدير الزور . قضاء ا
ويــلــيه ديــوان (( ال خــبــاطه )) الــذي
يقـوم بـواجـبـاته احلاج عـبـيـد ال عـبد

العبدو واخوه احلاج عثمان .. 
ويـــلـــيه ديـــوان (( عـــبـــدالــلـــطـــيف ال
ـصـطـفى الـدله عـلي )) عـبـدالـرحـمن ا

خلفه فيه اخوه رشاد . 
ويـلـيه .. تـكـيـة الـشـيخ احـمـد الـراوي
الرفـاعي بـادارة الـسيـد مـحـمد سـعـيد
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-1-
تتبع الفاحص ألوضاع الـكتل السياسية الـعراقية- سواء كانت أحزابا ا
نـضمون أم لم تكن  –يجـد انّ هنـاك بابـ كبـيرين أحـدُهمـا يدخلُ مـنه ا

نسحبون . واالخر يخرج منه ا
وال نستثني من عمليات االنسحاب اية جهة سياسية على االطالق .

-2-
واالنسحاب غير الطرد ..

ونـحن ال نـريـد أنْ نـحـرم أحـداً مِنْ حــقه في االنـسـحـاب من اجلـهـة الـتي
انتـمى الـيـها مـتى مـا وجـد نفـسه تـوّاقـةَ الى ذلك دون أنْ نـدخل معه في

تفاصيل ذلك االنسحاب .
-3-

ولكن االنسحاب مِنْ جهة معـيّنة ال يعني مشروعـيةَ شن حمالت التشهير
واالتهام لتلك اجلهة على الصُعُد االعالمية واالجتماعية والسياسية .

-4-
نسحب على اجلهات التي كانت تضمهم اننا نرى انَّ الهجوم من قبل ا

البُدَّ ان ترتد آثاره السلبية عليهم قبل أنْ ترتد على تلك اجلهة .
ـتـهـجم فـلـمـاذا انـضم الـيـهـا وعـمل في ـنـسـحب ا اذا كـانت كـمـا يـقـول ا

صفوفها ?
ـهمـة والتي ـناصب ا اذا تـكتم عـلى السـلبـيات حـ كانت تُـسنـد اليه ا و

كاسب واالمتيازات ? مكّنَتْه من احلصول على العديد من ا
انه هنا يسيء الى نفسه قبل ان يُسيء الى غيره ..!!

-5-
وقعه ان اقتران االنـسحاب من اجلهـة التي كان يـنتمي الـيها مع فـقدانه 
يشي بأنَّ عـمليـة االنسحاب الرسمي الـذي لم يصل اليه االّ عن طـريقهـا 
ـنسحب لـنداء الـذاتية ليسـت اال فورة انفـعالـيّة صرفـة  استـجاب فيـها ا

وضوعية . صلحية بدالً من االستجابة لنداء العقل وا وا
-6-

انّ دَوْر الــتــهــريج ال يــعــلي شــأن أحــد عــلى االطالق  بل انه يــؤدي الى
انحداره الى مسـتنقعـات موبوءة  مغـموسة بالـضغائن واألحقـاد الكامنة
نـسحب وراء السـتار  والـتي ال تـخفى عـلى الـلبـيب الفـطن واإنْ حـاول ا

أنْ يتستر عليها ..
-7-

ويـزداد حـالُه ســوءً حـ تـأنف اجلـهــةُ الـتي انـسـحب مــنـهـا أن تـرد عـلى
أراجيفه ومدعياته ..

ثمرة باالحجار فترميه باألثمار . فيكون حالُه حال من يرمى الشجرة ا
-8-

ومن مظاهر انهيار الـشخصية استجـابتُها للمُغْـرض الذين يدفعون بها
الى ساحات االصطـدام واالتهام حتـى اذا ما سقَطت في الـفخ ضحكوا

عليها وانقطعت بينهم وبينها كل اخليوط ..!!
-9-

ـقدوره الـنجاة واالفالت وبوءة أنَّ  ـستنـقعـات ا َّ الوالغ في ا وال يَحْسَـ
متى ما حانت ساعة احلساب ..

-10-                                      
ـقـدور أصــحـاب الـدرايـة واخلـبــرة بـحـقـيـقـه االوضـاع في الـسـاحـة ان 

العراقـية ان يـضعوا الـنقاط عـلى احلروف وعـندها لن
هرجون اال عـلى عض أصابع الندم ناهيك يقوى ا
عن اسـتـحــقـاق مـا يــنـتـظـرهـم من غـضب اخلـالق

عليهم قبل غضب اخمللوق .
(وســــــــيــعـــلم الـــذيـــــن ظــلــــــــمـــوا ايّ مــنـــقــلب

ينقلبون) 

هـمات وسيعـة ومهمة للـغاية فهي الـتي تفسر حتظى احملكمـة االحتادية 
الدستـور و تراقب  الـقوانـ التي يـصدرهـا مجـلس النـواب و تفصل في
ـركـز و تقـر بـصـحة اخلصـومـات بـ الـسلـطـات الـثالث وب االقـالـيم وا

االنتخابات التي جترى في البالد.
من هـنـا لم يـكن مـن الـسـهل اقـرار قـانـون احملـكــمـة  فـبـعـد عـنـاء وجـهـد
كـبـيـريـن اسـتـمـرا الكــثـر من عـقـد ونــصف  اقـرار قـانــون احملـكـمـة مع
تــعــديالته يـــوم اخلــمــيس الــفــائت  2021-3-18والــذي جــاء مــطــابــقــا
ادة للدستور العراقي لسنة 2005 اال في بند منه هو الـبند الثاني من ا
 92من الــدسـتــور الـعــراقي والــذي نص عــلى وجــود  خـبــراء في الــفـقه
االسالمي الى جـانب فـقـهـاء في الـقـانون فـاسـتـبـعـد هـذا الـتـعـديل وجود
خبراء في الفقه من ضمن تشكيلة احملكمة  والذي يعتبر خرقا دستوريا
يـضع احملـكـمـة االحتـاديـة امـام اشـكـال دسـتـوري و تـسـاؤل قـانـوني عن

ذكورة في القانون. مشروعية اعمالها في تنفيذ اختصاصاتها ا
وقد هـلل بـعض اعـضـاء اجملـلس لـهـذه النـتـيـجـة واعـتبـروه اجنـازا كـبـيرا
حـقـق لـهم مــا كــانـوا يــصــبـون الــيه ظــنــا مـنــهم ان وجــود خـبــراء الــفـقه
االسالمي ضمن اعضـاء احملكـمة االحتاديـة يعـني الدولة الـدينـية  بيـنما
سالـة ليـست بهذه الـصورة كـما اعتـقدوا  او كـما حاولـوا ان يصوروه ا

للبسطاء .
فوجـود خبـراء في الفـقه االسالمي في احملـكمـة االحتاديـة ليس اكـثر من
حتـقـيق الـرقـابـة الـفـقـهـيـة عـلى الـقـوانـ الـتي يـصـدرهـا مـجـلس الـنـواب
شـرع الدستـوري الى ضرورة وجـود هؤالء الفـقهاء العراقي. فـقد نـظر ا

راقبة القوان والتشريعات النيابية والتي 
يـجب ان تـكـون مـطــابـقـة لـلـشـريـعــة االسالمـيـة وفـقـا لـلــمـادة الـثـانـيـة من
الدسـتور الـعراقي الـذي جعـل االسالم هو االسـاس في تشـريع القـوان
واللوائح والقرارات الـتي تتخذها الـسلطات الثالث ; الـتفيذية والـقضائية
والـتــشـريـعــيـة ومـنــعت من تـشــريع اي قـانــون يـخـالـف ثـوابت الـشــريـعـة
ادة كان البد من وجود خبراء من ذوي االسالمية  ولتحقيق مفاد هذه ا
االختصاص في الـشريعـة االسالمية يتـمتعـون باهليـة تشخـيص القوات

و معرفة مدى تطابقها او تعارضعها للشريعة االسالمية.
اضف الى ذلك فــان الــدســتــور الـعــراقي لـم يـشــتــرط وجــود فــقـهــاء في
الشريعـة وال حتى كيـفية انـتخابـهم او عددهم بل اكتـفى فقط بوجود اهل
اخلبرة في الـشريعـة دون ذكر التـفاصيل  فال مـوجب لهذا الـتخوف من
ـعـركة الـتي اسـتمـرت ردحـا من الزمن وال هذا الـبـند وال ضـرورة لـهذه ا
داعي للقول بان تطبـيق هذا النص سيجعل النـظام السياسي في العراق
ا لم يـنص الـدسـتور اكـثـر من ذكر نظـامـا دينـيـا ولـيس نظـامـا مـدنيـا.طـا
خبراء في الـشريـعة وتـرك جمللس الـنواب امر طـريقـة اختـيارهم و شروط
انتـخـابهـم . فيـمـكن للـمـجلس الـذي حـدد آلـية اخـتـيار فـقـهاء الـقـانون ان
يختار آلية الخـتيار خبراء الشـريعة ايضا من االساتـذة اجلامعي الذين
لــهم بـــاع طــويل في دراســـة الــفــقـــة االسالمي فــيـــمــكن اخــتـــيــارهم من
اجلامـعات الـعراقـية  وان تـشكل جلـنـة لهـذه الغـاية تـضم رئيس مـجلس
رجعـية الديـنية الـعليا ـثل عن ا القضـاء االعلى ووزير الـتعلـيم العالي و
ثل عن اجملمع الـفقـهي العراقي تـناط بـها مسـؤوليـة اختيـار االساتذة و
ـن تـتــوفـر فـيــهم اخلــبـرة في الــقـوانـ ــهـمـة  ـنــاسـبــ لـتــولي هـذه ا ا
ختلف مذاهبه الفقهية دون النظر واالطالع الكامل في الفقه االسالمي 

ذهبي او السياسي. الى انتمائهم ا
فــاذا اردنــا ان نــخــفف من هـــذا اخلــلل البــد من مــعــاجلــة هــذا الــفــراغ
الدستـوري باختـيار  اثـن على االقل من خـبراء الـشريعـة لينـضموا الى

االعضاء الـسبعـة االصلـي الذين يـشكلـون اعضاء
احملكمة االحتاديـة يتم اختيـارهم و فق اآللية التي
ذكــرنـاهــا وبــذلك ســــــــنــضــمن وجــود اخلــبـرة
طـلوبة في احملكـمة االحتاديـة باالضافة الفقهـية ا
ـادة 92 من الـدســتـور الى انـنــا حـقــقـنــا مـفــاد ا

العراقي.

فندق فلسط مريديان
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Iـــرشــد { طـــهـــران (أ ف ب) - كـــرّر ا
األعلى اإليراني آية الـله علي خامنئي
امس مـــوقـــفه مـن االتــفـــاق الـــنــووي
مــجــددا اســتــعــداد بالده اســتــئــنــاف
ا جـاء في الـوثـيـقة االلـتـزام الـكـامل 
في حال رفعت واشنطـن عقوباتها عن
إيران.وقال خـامنئي في خطـاب متلفز

ـنــاسـبـة الــعـام اإليــراني اجلـديـد "
اإلعـالن بـوضـوح عن سـيــاسـة الـدولـة
بـشـأن (االتـفـاق الـذي أبـرم في فـيـيـنـا

عام 2015).
ـكـنـنـا احلـيــد عن هـذه الـسـيـاسـة ال 
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ـتحـدة بـأنـهـا ال تـسـعى مـنـهـا األ ا
لـتـطـويـر قـنـبـلـة نـوويـة.لـكن الـواليـات
ـتحـدة انـسحـبت أحـاديا من االتـفاق ا
عـام 2018 زمن حــكـم دونـالــد تــرامب
وأعــادت فـرض عــقـوبــات اقــتـصــاديـة
ســــبــــبـت ركـــودا حــــادا لـالقــــتــــصـــاد
اإليــــــراني.وردا عــــــلى ذلـك تـــــخــــــلت
اجلـمـهـوريـة اإلسالمــيـة تـدريـجـا مـنـذ
الـعـام 2019 عن غـالـبــيـة الـتــزامـاتـهـا
ـقـيّـدة لــنـشـاطـات الـكــبـرى ال سـيـمــا ا
تخـصيب اليـورانيوم.ويـبدو أن جهود
إحـياء الـتزام االتـفاق مـنذ وصـول جو

الـثـوري هذا الـنـاشط احلـقوقي في 16
تـشــرين األول/أكـتـوبـر 2020. وكـتـبت
ـنـظـمـة غـيـر احلـكـومـيـة علـى مـوقـها ا
اإللـكــتـروني "إنه مـحـتـجـز في احلـبس
طلق االنفرادي وهـذا انتهـاك للحـظر ا
ـعامـلة الـسيـئة. لـلتـعذيب وغـيره من ا
إنه ســجـــ رأي ويــجب اإلفـــراج عــنه
فورا من دون قيد أو شـرط".وقال ساتر
ـقـيم فـي لـندن رحـمـاني زمـيل رؤوف ا
لصـحيفـة "ذي تلغـراف" البريـطانية إن
الرجل الـبالغ من الـعمر 64 عاما وكان
يـــدرس في لـــنـــدن كـــان يـــســـاعـــد في
ترجـمة مقـاالت إخباريـة من اإلنكلـيزية

إلى الفارسية عند توقيفه.
وأضاف " توقيفه مع 15 عامال آخر.
كانوا يجتمعون في مقهى للتحدث عن
حقوق العمـال ... لكن دون علمهم كان
هنـاك جاسـوس فتاة صـغيـرة تسجل
مـنـاقـشاتـهم سـرا مـا أدى إلى الـقبض

عليهم".
ويـــحــتـــجــز الـــعــديـــد من اإليــرانـــيــ
الـبـريــطـانـيـ اآلخــرين في إيـران من
بـيـنـهم نـازانـ زاغـاري راتـكـلـيف في
ــتـصــاعــد بـ لــنـدن خــضم الــتـوتــر ا
واجلـمهـوريـة اإلسالمـية.ألـقي الـقبض
على نـازان وهي مـديرة مـشروع لدى
مــؤسـســة تــومــسـون رويــتــرز الـذراع
اخلـيــريـة لـوكــالـة األنـبــاء الـتي حتـمل
االسـم نــــفـــــسه فـي الــــعــــام 2016 في
طـهـران بـتـهــمـة الـتـآمـر إلطـاحـة نـظـام
اجلـمـهوريـة اإلسالمـية وهـو ما تـنـفيه
بشدة وقـد حُكم علـيها بـالسجن خمس

سنوات.
وأكـــمـــلت عـــقــوبـــتـــهـــا حتت اإلقـــامــة
اجلـبــريـة في 7 آذار/مــارس لـكن بــعـد
مـــصــادرة جــواز ســـفــرهــا مـــنــعت من
مـــغـــادرة إيــران. وقـــد أقـــيـــمت دعــوى
رأة الـبالغة قضـائية ثـانية عـلى هذه ا

من العمر 42 عاما.

بـايـدن إلى الـبـيت األبـيض فـي كـانون
الـــثـــاني/يــنـــايـــر وصــلت إلـى طــريق
مـسـدود حــالـيـا إذ تـطــالب واشـنـطن
بــأن جتــدد إيــران الــتــطـبــيـق الـكــامل
لالتـفـاق قبل رفع الـعـقوبـات.وقـال آية
الله علي خامنئي في خطابه األحد "ال
... وثــقــنــا نــثق بــوعــود األمــيــركــيــ
بـاألمـيـركـي في عـهـد (بـاراك) أوبـاما
ونــفـــذنـــا االلــتـــزامـــات وفق االتـــفــاق
ـقابل لم يـلـتزم الـنـووي لكن الـطـرف ا
تـعـهـداتـه واكـتـفى بـرفـع احلـظـر عـلى

الورق فقط".
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ـشاركة في وشدد أيـضا عـلى أهمـية ا
قبلة في إيران االنتخابات الرئاسية ا
ــــــــــــقـــــــــــرر إجــــــــــــراؤهـــــــــــا فـي 18 ا
حـزيــران/يـونـيـو.وأضـاف أن "وكـاالت
اســتـــخـــبـــارات وجـــواســـيس بـــعض
ـتــحـدة الـدول وأســوأهــا الـواليــات ا
والنـظام الصهـيوني يحـاولون خفض

اإلقبال" على التصويت.
ة وأوضح "هم يحاولون" تـثبيط "عز
الـنــاس بـالــقـول إن تــصـويـتــهم عـد
الفـائدة" داعـيا إلى زيـادة التـدقيق في
ـقيدة وسائل الـتواصـل االجتمـاعي (ا
أصال في إيران) حتى ال يستفيد منها

"العدو".
ويــوم اخلـــمــيس زعـــمت صـــحــيـــفــة
إسرائـيلـية يـومية أن حـملـة تدعو إلى
مقاطعـة االنتخابات اإليـرانية تكتسب
قـــــــوة عــــــلـى وســـــــائل الـــــــتـــــــواصل

االجتماعي.
ونـــددت مــنـــظـــمــة الـــعــفـــو الــدولـــيــة
بــاالحــتــجــاز "الــتـــعــســفي" لــلــنــاشط
إليـراني الـبريـطـاني مـهران رؤوف في
سـجن إيــوين في طـهـران ووضـعه في
احلـبس االنـفـرادي مـطـالـبـة بـاإلفراج
الـفوري عـنه. وبـحسب مـنـظمـة العـفو
الـدولـيـة فـقـد أوقف احلـرس اإليراني

بــــأي شــــكـل من األشـــــكــــال".وأضــــاف
شارحا "يـنبغي لـألميركيـ رفع جميع
أشــكـال احلــظـر ومن ثم الــتـحـقق وفي
حال  رفـعه بكل مـا للكـلمـة من معنى
ـرشد سـنـعـود إلى تـعـهداتـنـا".وشـدد ا
األعـلـى اإليـراني أن "هـذه الـسـيـاسـة ال
رجـعـة فـيـهـا" في تـأكـيـد لـلـنـهج الـذي
أعلـنه في كانـون الثـاني/ينـاير.وينصّ
اتفـاق فـيـينـا عـلى تـخـفيف الـعـقـوبات
ـفـروضـة عـلى إيـران مـقـابل الـدولـيـة ا
الـتزامـها بـخفض كـبيـر في نشـاطاتـها
ـهـا ضمـانـات تتـحقق الـنـووية وتـقد
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ـــــســــؤول الـــــبـــــارز فـي حــــزب ا
ــوقـراطي فـاروق الـشــعـوب الـد
غيرغيـرلي أوغلو في أنقرة الذي
جــرد من مــقــعــده الـنــيــابـي يـوم

األربعاء.
وهـتــفت احلـشــود في ديــار بـكـر
ــوقـراطي "حـزب الــشـعــوب الـد
هـــو الـــشـــعب والـــشـــعب هـــنــا!"
ملوح بأعالم هذا احلزب.وقال
شارك في يوسف جليك أحد ا
االحـتـجـاج لـوكـالـة فـرانس برس
إذا  حـــظـــر حـــزب الـــشـــعـــوب
ــوقــراطي "ســيــحل مــكــانه الـــد
حـــزب آخـــر. لن يــــغـــيـــر ذلك أي
شيء. األكــــراد لــــديـــهـم شـــرف
وسـيـدعـمون هـذه الـقضـيـة حتى

وت". ا
وأضــاف مــتــظـــاهــر آخــر اســمه
مـرســيل بـكـيـر "يــريـد حـزب مـنع
حــزب آخـــر من أجل الـــبــقــاء في
الـسـلـطـة. هـذا لـيس أخالقـيا وال
إنسانيا. ال يـنبغي ألحد أن يقبل

بهذا األمر".
ــمـارسـة وكــانت حـمــلـة الــقـمع ا

{ ديــاربـــكـــر- (ا ف ب):  جتــمع
عــشــرات آالف األشــخــاص امس
في ديار بـكر وهي مـدينة كـبيرة
في جنوب شرق تركيا لالحتفال
بالـعام الـكردي اجلديـد والتـنديد
بـحـمــلـة الــقـمع الــتي تـمــارسـهـا
الــسـلــطــة ضــد حــزب الــشــعـوب
ــؤيـــد لألكــراد ـــوقــراطـي ا الــد
ـــهـــدد بـــاحلــظـــر.ولالحـــتـــفــال ا
بــــالـــســـنــــة اجلـــديــــدة أو عـــيـــد
ــشــاركــون فـوق "نــوروز" قــفــز ا
الـنـيـران وأدوا رقصـات تـقلـيـدية
عـلى وقـع أصـوات قـرع الـطـبول
وفـــقــا لــصـــحــافــيـــ من وكــالــة

فرانس برس. 
ـعــتـادة لــكن هــذه االحـتــفــاالت ا
اقـــــــتـــــــرنـت هـــــــذه الـــــــســـــــنــــــة
بـاحتـجـاجات بـعد أيـام من قرار
الـسـلـطـات الـتـركـيـة حـظـر حـزب
ـوقـراطي احلزب الـشـعوب الـد
ـــؤيــد الـــســيـــاسي الـــرئــيـــسي ا
لألكـراد في الـبالد.وقـبـل سـاعات
مـن االحـــــتــــفـــــاالت اعـــــتــــقـــــلت
الـسلطـات التـركية لـفتـرة وجيزة

عــــــــلى حــــــــزب الــــــــشــــــــعـــــــوب
ــوقــراطي أيـــضــا في قــلب الـــد
احتفاالت نوروز التي أقيمت في
اسـطــنـبــول يـوم الـســبت.وقـالت
شاركة برفـ بولدان الـرئيسـة ا
لـلحـزب في جتـمع اسـطنـبول إن
"هـــذه اجلـــهـــود حلـــظـــر (حـــزب
ــوقــراطي) دلـيل الــشـعــوب الـد
على انتهاء احلكومة وأنها على
وشـك االنـهيـار".ويـؤكـد الـرئـيس
الـتــركي رجب طـيب إردوغـان أن
ـوقـراطي حـزب الــشـعـوب الــد
ثـالث أكـبـر حـزب في تـركـيـا هو
"الــواجــهـة الــســيـاســيــة" حلـزب
الـــعـــمـــال الــكـــردســـتــانـي الــذي
يـخوض حـركة تـمرد دمـوية ضد
أنــقـرة وتــصـنــفه دول عــدة عـلى
أنه "إرهابي".لكن حـزب الشعوب
ــــوقـــــراطي يــــرفـض تــــلك الــــد
ـــزاعم ويـــقـــول إن احلـــكـــومــة ا
تــــســــعـى جلــــعــــله يـــــدفع ثــــمن
مــعـارضــته الـشــرسـة وإطــاحـته
قـبـلة قبل االنـتـخـابات الـعـامـة ا

قررة في العام .2023 ا

بغداد
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في مقال سـابق حتدثنا عن تراجع االنوثة نتيجـة حملاوالت تَشَبُه النساء  بالرجال من
نافسـة على فرص العـمل الثقـيلة التي البس وقصـات الشعـر وا حيث التصـرفات وا
قـد التنـاسب النـساء  وقـد اخذت بـعض األخوات عـلى خاطـرهن فتـساءلن ومـا نحن 
ألسنا إناثا ?. ولكي ال نظلم  بعض النساء وكأنهن وحدهن تركن انوثتهن فقد ارتأينا
ان نُـذـَكر بـعض الـرجال بـرجـولـتـهم الـتي بـدأت تـسـير الى الـهـاويـة بـسـبب تـصـرفات
بـعض الــذكـور احملـســوبـ عــلى الـرجــال فـهــا نـحن جنــد الـكــثـيــر من شـبــاب الـيـوم
ـكيـاج واالصباع يتـسابـقون عـلى محالت الـكوزمـتك ليـزاحمـوا الفـتيـات علـى انواع ا
ـكـيـاج االخـرى الـتـي كـانت حـكـرا عـلى الـنـسـاء لـيـضـعـوا احـمـر الـشـفـاه واصـبـاغ ا
وعدسات وكـحل العيون وجندهم كذلك يـتزاحمون على محالت الـكوافير لغرض حف
الوجوه واحلواجـب وقصات الشعر العجيبة الـغريبة فيما ترى محالت االزياء صارت
شبه موحـدة للذكور واالناث ولـبس نفس االكسسوارات بل وصل احلـد ببعضهم الى
نفخ أجزاء من اجـسامهم  لتُشابه تـلك التي عند النـساء وكذلك تقلـيد أصوات النساء
ـيوعة التي حتى النساء صرن يستح مـنها بحيث اصبحنا النستطيع وحركاتهن وا
ـا اال اذا سـألـنـاهم عن اسـمـائـهم مع ان هـنـاك  بـعـضا من الـتـمـيـز بـ اجلـنسـ ر

االسماء صارت مختلطة بينهما.
اذا ـنطـقي الـذي صـار فعال  تـسـاؤال مـحيـرا  تـرى  كل هذا يـجـرنـا الى التـسـاؤل ا
يـتخـلى بعض الـرجال عن رجـولتـهم  وكـذلك بعض الـنسـاء عن انوثـتهن? الم يـقل الله
جلت قدرته (انا خلقناكم من ذكر وانثى) فَلِمَ كل هذا االصرار على تغيير خلق الله ?
فعندمـا نقلد كل مانرى على شاشات الفضائيات او مواقع التواصل االجتماعي دون
التمييز ب مايتفق مع  واقعنا وما يتعارض معه فهذا  يعني الغاءً
لـعـقـولنـا الـتي مـيـزنـا الـله بـهـا عن بـاقي مخـلـوقـاته ونـسـلـمـها
لغـيرنا  لـذا صار لـصحـوة العـقول في هـذا الوقت ضرورة
البد منـها لنـــــعـيد لكل من الرجولـة واألنوثـــــــة مكـانتهما
الـتي يـجب ان يـكـونـا عـلـيـها فـيـعـود الـرجل رجال واالنـثى
ة انـثى بـكل ما حتـمـله هاتـان الـصفـتــــــان من معـان كـر

وكبيرة .
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{ عـمـان (أ ف ب) - أعـلن مـصـدر
قضائي أردني امس تـوقيف أربعة
مـــســؤولـــ إضـــافـــيــ في وزارة
الـصـحـة بتـهـمـة "الـتـسـبـب بـوفاة"
بعـد ما أدى انقـطاع األكـسج في
مـستـشفى الـسلط إلى وفـاة سبـعة
مـــصــــابـــ بــــفـــيــــروس كـــورونـــا

اضي. األسبوع ا
وقــــال نــــائب عـــام عــــمــــان حـــسن
الـعبـدالالت إن "مـدعي عـام الـسلط
قـرر في قـضـيـة مسـتـشـفى الـسلط
شـتـكى علـيهم تـوقيف أربـعـة من ا
اجلـدد في القـضـية وهم أمـ عام
وزارة الــصــحــة ومــســاعــد األمــ
الـعام لـلشـؤون الـصحـية والـفنـية
ومــســاعـــد االمــ الــعــام لــشــؤون
اخلدمـات ومديـر مديـرية الـهنـدسة

الطبية في الوزارة".
وأضـــــــــاف الــــــــعــــــــبــــــــدالـالت في
تـصـريـحات نـقـلـتـها وكـالـة األنـباء

األردنـــيـــة (بــــتـــرا) األحـــد إنه "
ـشــتــكى عــلـيــهم بــجـرم تــوقـيـف ا
الـتـسـبب بـالـوفـاة" مـشـيرا إلى أن
ــشــتــكى عــلــيــهم أصــبــحـوا 13 "ا
وجــمــيــعــهم مــوقــوفــون حلــســاب

القضية".
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وأكد إن "النـيابة الـعامة اسـتكملت
الــتــحـقــيق في الــقــضــيـة بــعــدمـا

استمعت الى 66 شاهد إثبات".
ـصابـون السبـعة بـفيروس توفي ا
كـــورونــا في مــســـتــشــفـى الــســلط
احلكـومي على بـعد 30 كيـلومـترا
اضي شمـال غرب عـمان الـسبت ا
بـعـد انـقـطــاع األكـسـجـ مـا أثـار
ــمــلــكــة الــتي مــوجــة غــضب في ا
تـســجل أعـداد إصــابـات قــيـاســيـة
بـالـوباء في واقـعـةٍ أدّت إلى إقـالة
وزيــر الـــصـــحــة نـــذيـــر عــبـــيــدات
وتــوقــيف عــدة أشــخــاص بـيــنــهم
مدير مـستشفى الـسلط وأربعة من

مساعديه.

ويشهد األردن منـذ اسابيع ارتفاعا
في عــــدد اإلصــــابـــات الــــيــــومــــيـــة
بفـيروس كـورونا وبـلغت الـوفيات
الــسـبت  87وفــاة مــقــابل أكــثـر من
خـمسـة آالف إصـابـة جديـدة لـتصل
احلـصـيـلة اإلجـمـالـيـة إلى أكـثر من

526 الف إصابة و5788 وفاة.
قررت احلكومة األردنية في العاشر
مـن الـشـهــر احلـالي زيــادة سـاعـات
حـظـر الـتـجول الـلـيـلي لـتـصبح من
الـســابــعـة مــسـاء حــتى الـســادسـة

صباحا اعتبارا من السبت.
كـــــذلك قــــررت احلـــــكــــومــــة إغالق
احلدائـق العـامة والـنوادي الـليـلية
ـــســابح الــداخــلــيــة واحلــانــات وا
ــيــات واألنــديـة ــراكــز واألكــاد وا
الـريـاضـيــة واحلـمـامـات الــشـرقـيـة
ونــوادي الـفــروســيـة حــتى نــهــايـة

الشهر احلالي.
وتـقـرر أيـضـا "تـعـلـيق إقـامـة صالة

اجلمعة وقداس يوم األحد".
ن وأكد وزيـر اخلارجـية األردني أ
الــصـــفـــدي األحــد إن بـالده وقــعت
أخيرا اتـفاقيـة دفاعيـة مع الواليات
ــتــحــدة تــســهم بــتــعــزيـز بــرامج ا
الـدفــاع ومــحـاربــة اإلرهــاب.وُقـعت
االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة في 31 كــــــانـــــون
الثاني/يناير وأقـرتها احلكومة في
17 شـبـاط/فـبـرايـر وصدرت اإلرادة
ـوافقـة علـيهـا لتـنشر في ـلكـية با ا
اجلريدة الرسمـية الثالثاء وتصبح
ــفـعـول دون أن تــمـر عـلى ســاريـة ا

ان. البر
ويسـمح االتـفاق لـلقـوات األميـركية
وطائراتها ومركباتها بالدخول الى
االراضي األردنــــــــيـــــــة واخلـــــــروج
بـــحـــريـــة.وقــال وزيـــر اخلـــارجـــيــة
ن الــصــفــدي في كــلــمـة األردني أ
خالل جـلـسة جملـلس الـنـواب األحد
إن "االتفاقـية الدفاعـية مع الواليات
تحدة األمـيركية جـرت مفاوضات ا
مـــطـــولــة حـــولــهـــا".وأوضح أنـــهــا

"تتضمن  19مادة وملـحقًا تـتضمن
الوضع القانوني للقوات األميركية
دني التابع لوزارة وظف ا وا
الـدفـاع األمـيـركـيـة وتـنـظم الـعـالقة
ــســلــحــة األردنــيــة بــ الــقــوات ا
والـقــوات األمــيـركــيــة".وأضـاف أن
"الـتــعـاون الـعـسـكـري واألمـني بـ
ــمـلـكـة لـيس ـتـحـدة وا الـواليـات ا
جـديـدا وهـو يـعـود لـعـقـود طـويـلـة
ومــعـــظم هـــذا الــتــعـــاون في إطــار
الـتـدريب ومـواجـهـة اإلرهـاب الـذي
يــــــشــــــكـل خــــــطــــــرا عــــــلــــــيــــــنــــــا
جــمــيــعــا".وأوضح إن "االتــفــاقــيــة
تــهــدف إلـى تــأطــيــر الــتــعــاون في
ا يسهم في تعزيز مجال الدفاع و
ملكة دعم البرامج الدفاعية وأمن ا
واستقرارهـا نتيجة حـصولها على
ــعــدات الــعـســكــريـة" الــتـدريب وا
ـتـحـدة مـشــيـرا إلى أن "الـواليـات ا
تـقدم لـلمـمـلكـة حوالى 425 ملـيون
دوالر سنويا في اجملال العسكري".
وأكــد الــصــفــدي إن "االتــفــاقــيــة ال
تـــــمس بــــأي شــــكـل من األشــــكــــال
بـالـسـيـادة األردنـيـة وكل مـا فـيـهـا
خاضع لـلقانـون االردني ومتوافق
مـع الـقــانــون الــدولي وتـنـص عـلى
االحـترام الـكـامل لـكل طـرف".وتابع
أن "االتــفــاقـــيــة ال تــخــول الــقــوات
األمـيـركيـة بـالقـيـام بأعـمـال قتـالـية
ـمـلـكـة هـي كـلـهـا في إطـار داخـل ا
الـتـدريب والـقـرار الـسيـادي في كل
مـا تـقوم بـه هو لـلـمـملـكـة".وقال ان
"االتـــفــاقــيــة جــاءت مـــنــطــلــقــة من
مـلكة في تـعزيز رغبـتنا نـحن في ا
ــــســـــلـــــحــــة قـــــدرات قــــواتـــــنـــــا ا
البـاسلة".واشـار الى ان "اإلعفاءات
الــضـــريــبــة الـــتي تـــنص عــلـــيــهــا
االتـفـاقـيـة ال تـمس خـزيـنـة الـدولـة
ــــمـــولـــة من وتـــشـــمل الــــبـــرامج ا
تحدة األميركية كما ان الواليات ا
توفير احلماية يأتي ضمن االلتزام
بـــالــقــانـــون الــدولي الـــذي يــنــظم

السـيادة األردنيـة" مؤكدا "إلـزامية
عرضها على مجلس األمة من أجل
ـوافـقــة عـلـيــهـا حـيث ال تــعـتـبـر ا
نــافــذة إال بـــعــد مــوافــقــة اجملــلس

عليها".
وأوضـح إن "االتـــفــــاقـــيــــة تــــمـــنح
الــقــوات الــعــســكــريــة األمــيــركــيـة
امــتــيــازات واعــفــاءات ضــريــبــيــة
وجمركية بـاالضافة إلى احلصانة
من أي مـســؤولـيـة في حـال ارتـكب
أفـراد تــلك الـقـوات أي مـخـالـفـة أو
ـة كـمـا أنـهـا تـسـمح بـدخـول جـر
تـلك الـقـوات وخـروجـهـا من األردن
دون احلـــــصــــول عـــــلى أي إذن أو
مـوافـقـة رسـمــيـة".ويـعـتـبـر األردن
الـــذي يـــحــصـل عــلى مـــســـاعــدات
ســـنــويــة من واشـــنــطن تـــتــجــاوز
قيمتها مليار دوالر حليفا رئيسيًا
ـنـطـقة لـواشـنـطن الـتي قادت في ا
عــام 2014 حتـــالـــفـــا دولـــيـــا ضــد
تـــنـــظــــيم الـــدولـــة االسالمـــيـــة في

سوريا والعراق.

فـــيـــهــا".كـــمـــا يــنـص عــلـى أن "يــتم
ــركــبــات الــســـمــاح لــلــطــائــرات وا
والــســـفن الـــتي يـــتم تـــشــغـــيــلـــهــا
تحدة او بواسطة قوات الـواليات ا
بالنيابة عنها الدخول الى األراضي
ـياه االقـلـيمـية األردنـية األردنـية وا
واخلروج منها والتنقل فيها بحرية
مع احــتـرام الــقــواعـد ذات الــصــلـة
تعلقة بـالسالمة واحلركة اجلوية ا
والـبــريــة والـبــحـريــة".و"ال تــخـضع
ركـبـات والسـفن التي الـطائـرات وا
يــتم تــشــغــيــلــهــا بــواســطــة قــوات
تحـدة أو بالنـيابة عـنها الواليـات ا
لـدفع رسـوم الـهـبـوط او الرصف أو

وانىء". رسوم ا
أنــتـــقــد الـــنــائـب اإلسالمي األردني
صالح الـعرموطي االتـفاقيـة مؤكدا
ـان لـهـا ضــرورة أن "يـتـصـدى الـبـر
ويـــطــــلب من احلـــكـــومـــة الـــعـــدول
عـــنـــهــا".وكـــتب الـــعـــرمــوطـي عــلى
صــفـــحــته في الـــفــيـــســبـــوك إنــهــا
"مخالـفة للـدستور والـقانون وتمسّ
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الــتـــعــامـل مع جــمـــيع الـــبــعـــثــات
واجلهات األجنبيـة العاملة وكذلك
فــــيـــمـــا يـــتـــعـــلـق بـــاحلـــصـــانـــات

واالمتيازات والتنقل".
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وخـلص الـصـفدي "لـيس األردن من
يقـبل عدوانـا أو يقـبل انتـقاصا من
ســــــــــــــيــــــــــــــادتـه أو يــــــــــــــقـــــــــــــبـل
اســــتـــعــــمــــارا".وبـــحــــسب بــــنـــود
االتــفـــاقــيــة الــتي نـــشــرهــا مــوقع
"عـمـون" اإلخـباري احملـلي األردني
فـــإنه "يـــجــــوز لـــقـــوات الـــواليـــات
تحـدة حيازة وحـمل األسلحة في ا
األراضي األردنـــيـــة أثـــنـــاء تـــأديــة
مهامهـا" و"أن تقوم بعمـليات النقل
ــســـبق والــتـــخــزين والـــتــمـــركــز ا
ـــواد لــــلـــمــــعـــدات واإلمــــدادات وا
الدفاعـية".كمـا تنص االتفـاقية على
أن "يـتـم الـسـمـاح لـقـوات الـواليـات
ـتـحدة ـتـحـدة وأفـراد الـواليـات ا ا
الـــدخــــول الى األراضي األردنــــيـــة
واخلـروج مـنــهـا والــتـنـقل بــحـريـة

∫ اكراد تركيا في ديار بكر يحتفلون بأعياد نوروز امس ôUH «
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تـهـمـ بـالـفـسـاد في مـجـلس الـنـواب الـعـراقي ـسـؤولـ ا غـيـبت اسـتـجـوابـات ا
ـتـهم بـجـمـلة من اخلـروقـات بـيـنـها ركـزي ا وأبـرزهـا استـجـواب مـحـافظ الـبـنك ا
الفـساد في مزاد العـملة وتـداعيات انهـيار الدينـار العراقي بـعد اعالن رفع سعر
ـوازنـة الــصـرف إلى 1450 ديـنــاراً مـقـابـل الـدوالر بـ جــدل تـمــريـر مـشــروع ا
االحتـاديـة 2021 الـعـاطــــلــة وعـقـدة الـفـقــهـاء في قـانـــــــون احملــكـمـة االحتـاديـة
وازنـة ورفض الكـتل السيـاسية طـالب بـحصتـهم في ا وكالهمـا يعود لالكـراد ا
دون تسـليم ما بذمـته من التزامات بـشأن النفط وطـرحهم (الفيـتو) داخل احملكمة

االحتادية.
ويعـاني مجـلس النواب في دورته احلـاليـة مخـاضات صعـبة في تـشريع الـقوان
ـواطـنــ وقـوتـهم بـسـبب االخـتالفــات الـسـيـاسـيـة الـتي الـقت الـتي تـمس حـيـاة ا
ا بـظاللـهـا عـلى الـشـارع الـعراقي دون االكـتـراث الى مـا سـيـؤول الـيه االمـر ور
تشـعل شرارة عـودة االحتجـاجات وسط تـفشي الـوباء القـاتل ولعل تـمريـر قانون
وازنـة بصورتها احلالية دون موافقة االحزاب الكردستاني أصبحت أكبر عقدة ا
ومنـشارها مازال اعمـى يحتاج الى سن وتـفليج سريع بـغية االلتـفاف الى طلبات

مثليه. االستجواب التي تعيد ثقة الشارع 
وال يخـفى االمر علـى اجلميع ان تـهاوي الديـنار الـعراقي امام الـدوالر تسبب في
ـا فيها الغذائـية واالنشائية واد  ارباك السـوق احمللية واشتعـال أسعار جميع ا
ـواطن الـعـراقي الـذي أيـقن ان اخـتـيـاره وأخـرى كـمـا ولـد ضـغـطـا كـبـيــرا لـدى ا
ـان كان غـير صـحـيح خاصـة بـعد مـغادرة بـعض الـكتل الـنـيابـية ـمثـلـيه في البـر

ركزي. ان في جلسة استجواب محافظ البنك ا مبنى البر
ـواطـنـون خــاصـة من ذوي الـدخل احملــدود والـفـقـراء ــكن ان يـتـحــمل ا كـمـا ال 
وجيش الـعاطلـ ضريبـة الصـراعات واالخفـاقات السـياسـية والفـساد التي أدت
طـاف الى انـهـيار االقـتـصـاد العـراقي ووعـود احلـكومـة بـإنـعاشه من في نـهـايـة ا

خالل بنود الورقة البيضاء احملطمة ألمال شعب برمته.
ـفــسـدين وهـذا يـبـدأ من من يـريـد ان يـبـدأ بــاإلصالح عـلـيه مـحــاربـة الـفـسـاد وا
سؤول بغض النظر عن ساءلة ا ؤسسـة التشريعية ودورها الرقابي وعزمها  ا
مرجـعيتهم من القـوى واألحزاب السياسيـة فالعراق لن ينهض
من كــبـوتـه ولن يـخــرج من عـنـق االزمـة بــصـمــتـكم وغض
الـنـظـر بـل بـقـرار حـازم يـرفع من شـانـكم ويـؤكـد سـلـطـة
الــقــانــون وهــيــبـة الــدولــة فــالــشــارع الــعـراقـي هـو اول
ـؤيـدين لـعـمـلـيـات االسـتـجـواب والـقـضـاء عـلى جـمـيع ا
أنواع الـفساد في مفـاصل الدولة.. استثـمروا فرصتكم

قبل فوات األوان.

رأة التي لم تعرف الضعف جتاه فاجأة واحليرة ح أكتب اليوم عن هذه ا أشعر بـا
عـنف وال اخلـضـوع واخلـنـوع لإلسـتـعبـاد .. هي الـتي جـعـلت من مـكـتـبـهـا في الـبيت
عـيـادة خاصـة تـسـهـر فيـهـا حـتى أوقـات متـأخـرة من الـلـيل حاضـرة من أجل طـمـئـنة
عيون ساهـرة وأرواح حائرة فتجيب وتسـتجيب لقصص ونحيـب الكثيرات من النساء
سكن بـسمـاعة الهـاتف بأيدي ـعذبات احملـظورات من احلـياة اللـواتي  احملـزونات ا
مرجتـفة وقـلوب خـائفة ونـفسـية مـنهـارة جراء التـخويف والـتعـنيف فـيأخـذن وصفاتٍ
ـتكـرر من قـسوة عالجـيـة نفـسـية سـريـعة لـتـهدأ نـار قـلـوبهن ويـهـدأ دوي صداعـهن ا
وعـجـرفـة النـظـام الـذكـوري الـذي فُـرض عـلـيـهن لـقـد كـانت الـواحـدة مـنـهن ال تـمتـلك
الـصـوت لتـقول ال أوتـعـترض أو تـرفض مـاالتـرغبه بل ألجل أن تـقـول نعم دون رضى

فتدفع الثمن...
آالف الـنـسـاء رقـدّنَ حتت الـتـراب بـعـد تـأريخ طـويل من الـتـعـذيب الـنـفـسـي والـقـهري
ة والـقاسـية األنـانية الـذكوري ليـكونَّنَ أمـوات في احليـاة قبل الـوفاة فـالعـادات الظـا
التي تـخـرج من رحم اخلـرافـة أو األكـذوبة عـادة مـقـدسـة وحـيث ماحتل بـاجملـتـمـعات
حتل مـعها الـسلـطة وحيث تـوجد الـسلطـة تذهب احلريـة وهؤالء الـنساء عِـشنَ وتوفيّنَ
دون حرية.. إال إمرأة عـظيمة وشجاعـة حررت نفسها بـنفسها هاهي تـوفيت لكنها لن

تموت ألنها رمز للحرية.. إنها نوال السعداوي ....
مـؤخـراً قـرأت له ثالثـة كـتب من أروع مـاقـرأت لـنـمـوذج نـسـوي يـلـقي بـاحلـقـيـقة عـلى
مـاهي عـلـيه دون الـتـوجس خيـفـة فـهي لم تـعـرف اخلـيـبة بل عـرفت الـقـوة وعـرفـنـاها
ـسـلـوبة هي حـرب واقـعـيـة وتـأريـخـية قويـة.. أثـبـتت بـسـطـورهـا الـذهبـيـة إن احلـريـة ا
مقـصودة لـها جذور ومـسببـات ونوازع نـفسيـة واجتـماعيـة وسياسـية وبـعثت الكـاتبة
إلينا بـرسائل مهمة من عـالم النفس واجملتمع والـظواهر اجملتمـعية التي تتـعلق بالعلم
الفسيـولوجي والبيولوجي والـتشريحي العلـمي كما عرضت وحللت تـناقضات علماء
الـنـفس مـنـهم أصـحـاب الـفـكـر الـفـرويـدي الـذي ظـلم الـنـسـاء بـأفـكـاره وإسـتـنـتـاجـاته
الـناقـصـة التي كـانت مـنطـلقـة من رؤيـة طبـيـة لكـنـها بـنفـوس ذكـورية دعـمت الـتنـقيص

والتضعيف من األنثى .
تازة أكثـر من طبيبـة  لقد مارست الـكاتبة الـراحلة كـانت باحثة نـفسية وإجـتماعيـة 
مهنتـها بشرف فتذكُر في أحدى عباراتها أنها كانت ترى خلل في العالج بالصعقات
الـكـهـربائـيـة اليـشـفي العـلل والبـد من الـبـحث فـيه أكـثر وأنه إجـراء طـبي فـاشل وغـير
إنسـاني لـكن كان الـكـثيـرون يثـبـتون صـحـته طبـيـاً كعالج جـيـد .. وفي يوم حـضرت
ؤتمـر دولي ذكروا فيه أن العالج بـالكهربـاء له مؤثرات سلـبية وغيـر جدير أن يكون
دواء للـمـرضى وقـتهـا فـرحت وشعـرت أنـهـا كانت عـلى حق .. وهـذا خـير دلـيل أنـها
طلقة تلـكه األطباء هو اإلنسانـية ا انسانة قـبل أن تكون طبيبـة ولعل أهم مايجب أن 

ريض دون إيذائه بأي طريقة من الطرق . التي التعرف سوى شفاء ا
ـرضـيـة لـكن الـسـعــداوي كـانت األفـضل واألمـثل فـقـد اجتـهـت لـلـبـحث في احلـاالت ا
واجملتمعـية التي كانت كثـيراً ما تتـكرر وحتدث للنـساء والرجال عمـوماً حتى إتخذت
رضـية واإلنـسانـية مـن بيـتهـا عيـادة خاصـة.. وغـرفة مـكتـبهـا مـركز لـتَلـَّقي احلـاالت ا
التي أنهكها التعب النفسي واجلسماني والعقلي.. ولم تتوانى أو تتخلى عن أي حالة
تـصـادفـها بل حـاربت اجملـتـمع الـقبـلي والـتـقلـيـدي الـذي يـضرب بـسـوط من نـار على
البنت في اجملتـمعات العـربية الـتي زرعت التفرقـة والعنصـرية والعبـودية واالزدواجية
وغيرها من االسـتغالل واالستذالل للمرأة دون احلرية والكرامة التي نشدتها الباحثة
جلـميع الـنـساء .. وحـاربت الكـثـير من الـتقـاليـد الـتعـسفـية الـبـائدة مـنهـا اخلتـان لدى
ـارسة أنـواع التـعـنيف وغـيـرها.لـست أكتب ـصري وتـزويج الـقاصـرات و اجملـتمع ا
صرية فهي معروفة ونستطيع أن هنا عن سيـرة الكاتبة والطبيبة ا
نـقرأ عـنها مـانريـد لكنـني أردت أن أشيـد بعظـمة إنـسانيـتها
كـأنثى وإمـرأة وراعـية وبـاحثـة وروائـية تَـحلَّت بـالـشجـاعة ..
لــقـد عــاشت ومـاتت شــجـاعــة تـدافع عـن حـقــوق اإلنـسـان
بصورة عـامة والـنساء بـصورة خاصـة .. إنها ثـورة فردية
وضـعت خطـوطاً واضـحة لـلحـرية الـتي يجب أن نـحيـا بها

لكي النكون أموات فوق األرض وحتتها .
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ذكــرى والدة اإلمــام عــلي عــلى اعــتــبــار أن
ـعروفـة تـذهبُ إلى أن الـروايـة الـشـيـعـيـة ا
اإلمام عـلي ولِدَ في جوف الـكعبـة. الشعراءُ
همة . القضية ا نظـموا في ذلك; شِعْراً كثيراً
هنـا والـتي يجب أن أُذكـر بـها: كـانت تُـبنى
اذِج لـلـكعـبـة في بعض الـدول اإلسالمـية
مِنْ باب الـتعـليم و التـوجيه. لـكنـها في هذا
الــيــوم وفي هــذا الــتــوقــيت كــانـت لــغــايـةٍ
أُخـــرى: أنَّ "الــشــيـــعــة" خــرجـــوا مِنْ الــدين

وأصبح لهم دين آخر.
{ استـطـيع القـول إذاً: أنَّ رجال الـدين "الـشيـعة"
ـقـابـر وتـسـطـيح الـوعي يـعيـشـون عـلـى اقتـصـاد ا

العراقي ?
قابر كما تعلم لها دور اقتصادي في كُل - ا
مكـان. في أمريكا مثالً: شَّرِكات الدفن تعتبرُ

مِنْ الشَّرِكات الكُبرى..
{ أُريـد أن أأؤكـد مـسألـة هـنا: مـيـزة رجـال الدين
الـشـيـعـة أنهـم يربـطـون بـ الـعـمـلـيـتـ بـطـريـقة ال

انفصال بينهما?
درسـة اخلـالـصـيّة - طـريـقـة دراماتـيـكـيّـة. ا
ليـست مع تسـطيح الـوعي الذي يـنتهي إلى
قـابر. نـحنُ مع اخلط النـبوي الـذي يقول: ا
أال تـزورهـا فـإنّهـا تُـذكـرُكم باآلخِـرة. الـقـبور
للـتعلُّم والوعـي. في وصايا سبـحانه تعالى
لـــرســولِـه عــيـــسى: يـــا عـــيــسـى هب لي من
عـيــنـيك الـدمــوع ومن قـلــبك اخلـشـوع وقِف
عـلى أهل الـقـبـور ونـادهم بـالـصـوت الـرفيع
لـعـلّك تـأخــذُ مـوعِـظـتك مـنـهم وقُل أنـا الحِق
. اإلنـــســان يــنــتــهي إلى بــكـم في الالحــقــ
تاجرةُ قـبرة وعليه أن يـعتبِر. نـحنُ ضِدَّ ا ا
بـذلك. اإلسالم يـريـد أن يـخـفف عن األحـيـاء
ـتـاجـرة الـتي تـقول: ـوتى. أمّـا ا ويـحـتـرم ا
اثـقِـلــوا عـلى األحــيـاء وأطــيـلــوا أمـدَّ عـذاب
ــوتى قــبل أن يــدفــنــوا; فــهــذه مــســألــة ال ا

نعتبِرُها صحيحة. 
ن يـوجهُ الـنــقـد إلى مـديـنـة هـنـاك بــعض 
ــديــنـة مِنْ الـنــجف األشــرف; يــقـول: هــذهِ ا
; طـبــقــة أمـوات و طــبــقـة أحــيـاء; طــبـقــتــ
; األحيـاءُ فيها يـعيشون عـلى األموات. طبعاً
هي أكثـرُ مِنْ ذلك. هي مدرسة علـميّة كبيرة
يقـصِدُهـا النـاس للتـعلُّـم ويقـصِدُهـا الناس
ـمـــون مــثل لـــدعم ابــنـــائــهـم الــذين يـــتــعـــلـَّ
اجلامـعات الـكُـبرى في الـعـالم.. هكـذا كانت
الـــنــــجف في األصـل لـــكن بــــعض الـــنـــاس

اجتهوا بها إلى اجلانب السلبي.
{ أنت مـن الـــــــقـالئـل الـــــــذيـن أشـــــــاروا إلى أن
رجعيات الـدينية "الشيعيّة" في العراق تُعاني من ا
بـطــانـتِــهـا. ألــيس ذلك إجــراءً وقـائــيّـاً كالســيـكــيّـاً

رجعيات لتنجو من مسؤولياتِها? تعوَّدت عليه ا
- ال; هــذا وصف واقــعي لـــلــحــالــة; قــائم و
مــــوجــــود. تــــوجــــد حــــواشي مــــحــــيــــطــــة
ـرجعيـات تُصـدِرُ قراراتٍ و تقـومُ بأمورٍ با
ـرجع لــيـست صـحــيـحـة. قــد ال يـتــقـبـلُــهـا ا
ـرجع أو . طـبــعـاً; هــذا ال يُـبــرأ ا شــخــصـيــاً
ـؤســســة و يـجـب أن يـكــون هــنـالِك عِالج ا

لهذهِ القضية.
 لـدي مالحــظـة مـريــرة: قـضــيـة االســتـبـداد
والــتــحــكُم في الــقــرارات مــوجــودة في كُل
ـؤسـسـة الـديـنـية مـكـان. هي مـوجـودة في ا
بــنــســبـةٍ أكــبــر خــصــوصــاً إذا أمـكـن عَـزْلُ
ــرجع أن تـكــون لـديه ـرجع. مــسـؤولــيـة ا ا
نـوافـذ عـديـدة يطُـلُّ بهـا عـلى الـنـاس حتى

يكون حاضِراً بينهم ويتفاعل معهم.
ـرجــعـيـات أيـضـاً مِنْ: الـعـمـر تُـعـاني هـذهِ ا
. عـنى ليـسـوا عراقـي العـتي والغـربـة.. 
رجع أعجمياً كي هنـاك تعمُّد في أن يكـون ا
ال يختـلِط بالناس. وهذا النقـد للسيد محمد
بــاقـــر الــصــدر كــتــبـهُ في كُــرّاسٍ له اســمهُ
"احملـنـة": نـحن مـنـقـطـعـ حـتى عـمّن يـبـيع
الشـاي و البقال وال نُسلم عـليهم; فأصبحت
هنـاك عُزلة. هذا برأيي مـقصود حتَّى يبقى
رجع حتت ضـغطٍ واحد. الضـغط يسـتفيُد ا
مـنهُ مَنْ يـخـطِـطـون لـلـهـيـمـنـة علـى الـعراق

نطقة وعلى العالم.  على ا
أُحبُّ هــنـا أن أنــوه وبــإشــارة ســريــعـة إلى
مــشـكــلـةٍ أُخــرى: تـعــدُد الــقـرارات. مــنـطــقـةُ
الكـاظمـية و الصـحن الكـاظمي مِـثال بارِز
حيثُ جرت قضايا معروفة.. ليس معنا فقط
; بل مع آخــرين: أُغــلِقَ مــسـجــد اإلمــام أبـو
يوسف و الـذين أغـلقـوه نسـبوا الـقرار إلى
ـرجــعـيــة نـفت ذلك لــكن بـعـد ــرجـعــيـة. ا ا

فوات اآلن. 
ــرجـعــيـة أبـلــغـني: مُــنـعِت مِنْ أحـد وكالء ا
ـرجع  –يـقـصِـدُ هـنا الـصالة وذهـبت إلى ا
الـــســيــد الــســـيــســتــانـي - بــحــسب روايــة
عـني. و أخبـرتُه: هل منـعتـنا يا الشـخص ا
ـسـجـد? فـأجـابـني سـيّـدنـا مِنْ الـصالةِ في ا

بالتعبيرِ عن استغرابِه.
رجـعـية أنَّ مَنْ فعـلـوا ذلك ادّعـوا: أنهُ أمـرُ ا
الــديــنــيــة أن ال يُــصــلّي هــذا الــشــخص في
ـسـجـد. هـذا دفعـني إلى أن اعـتـقِـد وفـيـما ا
يخصُّ مسائِل أُخرى: أنَّ العملية السياسية
ـرجـعـيـة  كـانت تـرتـكِزُ الـتي مُـرِرَت بـاسمِ ا
إلى هذه احلـالـة (تـعـدُد الـقـرارات) أكـثر مِنْ

راجعِ أنْفُسِهِم. كونِها قد صدرت مِنْ ا
{ تتـفِقُ مـعي عـنـدمـا قُـلت أن مـرجـعـية الـدين في
النـجف: دائمـاً ما يكـون هرمهـا األعلى متـكوناً من
جـنـسـيـات مـتـعـددة آســيـويـة - لـيس فـيـهـا رائـحـة
ـا يُـسـبِبُ صـراعـاً نـفـسـيـاً عـراقـيـة أو عـربـيـة  –
ذهب اجلـعفـري اإلسالمي والذين لـلمنـتمـ إلى ا
أغلبهُم عربي.. أال جتِدُ ذلك شيئاً عجيباً وغريباً ?
- سـأُظـهِـرُ مـا تقـول إيـجـابـيـاً: هـذا دليل أن
الشـعب العراقـي و "اجلعفـرية" أو "الشـيعة"
بالـذات ليـسوا ذوي نـظرةٍ عُـنصـريّة. لـيكن
الــعـــالم هــنـــديــاً فـــارســيـــاً أفــغـــانــيــاً أو
" باكـستانـياً لـيس في ذلك ضير; بل "الـسُنَّةُ
في الـعـراق و الـعالـم العـربي نـسـبة كـبـيرة
منـهم مِنْ األحناف; إن لم يكونوا األغلب لم
يُـضِــرْهُم أنَّ اإلمـام أبــو حـنــيـفــة مِنْ أصـولٍ
ذهب "الـشيعي" فارسـية وال البـخاري. في ا
احلال كـذلك. اخللل ليس في هذا التوصيف

مارسة.  الذي ذكرته إنّما في طريقة ا
رجع األبـرز في ثورة العشـرين هو ميرزا ا
مــحــمـــد تــقي احلـــائــري الــشـــيــرازي; كــان
إيـرانـيـاً لــكـنهُ كـان يــجـلس مع الــعـراقـيـ
كــعــراقي ويــســمعُ لــلــعــشــائِــر الــنــاس و
; نـشأت من األطراف األُخـرى. الـثـورة طبـعـاً
هـــذه الـــعالقـــة و بـــوجـــودِ مــراجـع أُخــرى

عراقيّة.
ـرجـعـيـة حـالـيـاً بــتـنـوعـهـا وتـفـرُّعِـهـا هي { لــكن ا

تشير إلى مصالح قوميّة لدولٍ أُخرى?
- هـذا فــيه الـتــبـاس خـطــيـر و خــلط لـيس
ـمـكِن أن يـكـون مُـتـعـمـداً أنَّ دقـيـقـاً و مِنْ ا
ــرجـعــيــة في الـنــجف ألنـهــا: إيـرانــيـة أو ا
بـاكـستـانـيـة أو أفـغـانيـة; فـإنَّـهـا تُـمثـلُ تلك

اجلهات وهذا ليس بصحيح. 
ـرجـعـيـة في الـنـجف اجلـزءُ الـفـارسي مِنْ ا
لـــيس عــلى وئـــامٍ مع الــبــرنـــامج اإليــراني
ولـذلك كـان هـنـالك قـسم يتـخـوَّف مِنْ تـقـويةِ
ـرجـعــيـة في الــنـجف (اإليــرانـيّــة) بـزيـارة ا
ـقـصـودُ مـنه: سحب لـ البـابـا  وأن يـكون ا
"الشـيعـة" العـرب والعـراقيـ كي ال يكـونوا
مع إيران. هـذا بـالطـبع ليس مُـحـققـاً وليس
معـروفاً أو مطـلوبـاً في اللقـاءات إنّمـا فكَّر
ُــسـتــغـلــ الـذين أشـرتُ فـيه الــبـعض من ا

إليهم. 
ــرجـعــيــة في الــنـجف ـســألــة األهم: أنَّ ا ا
لــيــسـت داخــلــة في عُــمـقِ الــنــاس و إنّــمــا
الـنــاس داخـلـون في عُـمــقِـهـا. وهـذا شيء ال
يـخـلـو مِنْ غـرابـةٍ في بـعـض األحـيـان. يـبدو
ـراجع الـعـرب في أنهُ شيء مـخـطط. لـهـذا ا
األغلب مُـهمَّشون مُحاربـون. هذا ليس شيئاً
حــاصِالً اآلن. أضــرِبُ لك مـثـالً: هـنــالِك قـول
مــشـهــور يــنــقــلُه الــســيــد طــالب الــرفــاعي
ـعـروف وهـو أحـد تالمـيـذ الـشـيخ عـباس ا
الرمـيثي: شيخـنا خلي نسـولف وياك (دعنا
نـــتــحـــدث مـــعك) وين نـــشــوفـك (أين نــراك)
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نـطق وفي الكالم - العـدد كـبيـر جدّاً فـي ا
صالح. لكن عند العمل تأتي ا

ـذاهِبِـهم اخملتـلِفـة فقدوا سـلمـون في البِالد  { ا
ثــقــة الـــعــراقــيــ مـن الــديــانـــات األُخــرى.. كــيف

نستعيدُها?
- حــسنُ الــعِالقــة طـمــأنــتُـهُم في عــيــشِـهم
ِـنَّة عليـهم بذلك فهم أبنـاء البلد. هم وعدم ا
جزء مـنّا ودفع األذى عنـهم كما ندفعُ األذى

عن كُل عراقي. 
عنـدما كان يحصل اعتداء على كنيسةٍ كُنتُ
َّ االعـتـداءُ عـلى ـا لـو  أشـعـرُ بـألمٍ أكـبـر 
ـسـيـحيـون; جـزء منـهم تـاريـخُهُم مـسـجدٍ. ا
في الـبـلـدِ أقـدمُ مِـنّا. نـحنُ كـعـرب; جـئـنا مع
الفـتـح اإلسالمي لـكن هـذا اجلـزء أقـدمُ مِـنّا

كثيراً.
الي عـندنا و اآلن سـيحيـ كانـوا با أنَّ ا
صـــاروا نــصف مــلــيـــون.. هــذا شيء يــحِــزُّ
تُ أيــضــاً عـنــدمـا ــني. تـأ بــالــنـفس و يــؤ
سمحت نـيوزيلندا باللجـوء للمسيحي من
ـرت: أنَّ هــذهِ الــدولـة إحــدى الــطـوائـف; فــكـَّ

وضعتنا في عقلها و هي دولة علمانية.
أضــــــرِبُ لـك مــــــثـالً آخــــــر أبــــــدأهُ بــــــهــــــذا
الــتـــــــســاؤل: مَنْ الــذي أخـرج الــيــهـود من
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و 1952 .
لم يـكُن الـعـراقـيـون سـبـبـاً و إنّـمـا الـوكـالـة
الـيـهـوديـة و الـتـفـجـيـرات الـتي قـامـوا بـها.
لكي  –رغم إنّي لـستُ معجباً حـتَّى احلُكم ا
به - اتـخـذ مـوقِـفـاً لـيس يـسـيـراً ضِـدَّ هؤالء
الـذين أرادوا إخــراج الـيــهـود. هـنــاك كِـتـاب
مشـهور اسـمهُ (سموم األفـعى الصـهيوني)
يذكـرُ هـذه القـضـايا و األحـداث الـتي جرت.
إذاً نـحن خـسِـرنـا الـيهـود الـذين لم يـكـونوا
راغـبـ بـالــهـجـرة فــهل هـذا من مــصـلـحـة

العراق? 
. ـــفــروض أن يــبــقـــوا مــواطــنــ كــان مِنْ ا
الصـهيونيّة شيء إسـرائيل شيء واليهود
ـنــاسـبـة في بـلــدهم الـعــراق شيء آخـر. بــا
اليهود العراقيون مِنْ أكثر اليهود التِصاقاً
بـــأوطـــانـــهـم وهـــذهِ أمـــر فـــيـه كـــثـــيـــر من
ـغـرب جرت الشـواهـد. حـتّى في مـصـر و ا
أحداث مـشابهـة. احلركة الـصهيونـيّة كانت
و مـــا زالت تـــريـــد اســـتــغـالل الــيـــهـــوديّــة

صاحلها اخلاصّة.
{ إذاً أنـت تــؤمن بــأن الـــيــهــوديـــة هي تــفــرِقُ عن
اإلسالم بــأنـهــا ال تُــحِب أن تــمـزج الــســيــاسـة مع

الدين?
ــزِجـونــهـا - عـلى األقـل الـيــهـود الــذين ال 
بـالــصـهــيـونــيّـة هم هــكـذا مــثل مـجــمـوعـة
ــديــنـة وال بــأس مِنْ مُــمـارســتِـهم حُـرّاس ا
لـلــسـيــاسـة بــحـدود احلــقـوق الــطـبــيـعــيـة
ـعـطـاة لـهـم. لـنـفـتـرِض أن هــنـالِك عـراقـيّـاً ا
شاركـة في االنتخـابات; فهل يهـوديّاً يريـدُ ا

نقول له: ال تُشارِك!?
{ وزيـر اخلارجيـة اإليرانيّـة; محمـد جواد ظريف
وضَّح ألحــد الــبــاحــثـــ األمــريــكــيــ من أصــولٍ
فـارسية بأنَّ إيـران ليس لديهـا مشكلـة في التطبيع
مع إسـرائـيل لــكـنـهــا سـتـرفض ذلك بــالـكالم فـقط

نتيجة تعقيداتِها السياسيّة?
- إن صحَّ ما تـقـولُه فهـذا شيء خـطيـر لكن
نــحنُ لـسـنـا تـابــعـ لـلـسـيــاسـة اإليـرانـيّـة.
; أُنـشـأ الكـيـان الـصـهيـوني فـيـها فـلـسطـ
لكي يـفـصِل جنـاحيْ الـعالم الـعـربي وبذلك
ــشــروع انــقـــطــعت الــعالقــاتُ بـــيــنــهــمــا. ا
الـصـهـيـوني احلـالي عـلى لـسـان نـتـنـيـاهـو
يقـول: إذا أرد ان تتقاربوا فتعالوا لي أنا
أجمـعُـكُم; في "نيـوم" في اجلـزيـرة العـربـية
أو في أبـو ظـبي. اخلـطـرُ هـنا: أن نـتـنـيـاهو
حاكِم فـاسد في إسرائيل. اليهود أنفسُهُم ال
يــحـبــونه. هــنــاك امــرأة يــهـوديــة تــتــحـدثُ
ــاذا ـام الــعــرب:  الــعــربــيــة خــاطــبت احلُــكـَّ

تدعمونه.. نحن ال نُحِبُ نتنياهو.
نتـنيـاهو; يـحاوِلُ دعم نـفسه و هـو ال يُفـكر
ـعنى احلـقـيقي أو الـصهـيوني. بالـيهـود با
مشـروعُ األُمَّةِ بالنسبـةِ لنا; العِراقُ فيه جزء
مـنـها. عـندمـا نـقول نُـريدُ عِـراقـاً مُسـتقِالً ال
ــة وال عن يــــعـــني ذلـك أنهُ مـــعــــزول عن األُمـَّ
الـعالـم. قضـية فـلسـط بـالنـسبـةِ له قضـية
ـــشــروع ـــاذا? ألن ا ـة.  مـــركــزيـــة كـــكُل األُمـَّ
ـة مِنْ الــصــهـــيــوني إذا جنح ســيــمــنعُ األُمـَّ
النـهضة كما فعل حلد اآلن.. تصفية العلماء

وقتلِهم قبل االحتالل وبعده.
ــانع أن يــنــشــأ كـيــان في هــنــا أســأل: مــا ا
فـلـسطـ يُـمـثل كُل دولة فـلـسطـ ويـعيشُ
فـيه الــيـهـود مع الــعـرب بـسـالمٍ و مـحـبـة -
مثالً في سـويسـرا هنـاك ثالثة قـوميات  –و
تـضـمـنُ فـيه حـقـوق اجلـمــيع و يـعـودُ إلـيه
الالجــئــون الـذين شُــردوا مِنْ ديــارِهم وقُـتِل

فيه أبنائهم?
شـروع الصهيـوني ال يقبل بـذلك وأمريكا ا
; ضِدَّ اإلسالم . أمريكـا خاصّةً ال تقـبلُه أيضـاً
السـيـاسي و الدين في كُـل مكـانٍ لكـنـها مع
اليـهوديّـة الـسيـاسيّـة و أن تـكون إسـرائيل

دولة يهودية.. ما هذا التناقض?
مـصـلـحـةُ الـعـراق و كُل الـدول الـعـربـيـة أن
تـضـغـط عـلى الـكـيـان ال أن تــطـعن الـشـعب
الــفـلــســطــيــني. هـم طــعــنـوا حــتّـى الــدولـة
ـفاوض الـفـلـسـطيـنـيـة. ورأيـنـا كـيف مـات ا
الفـلسطيني الشهـير; صائب عريقات - ماذا
قدَّم لـهم الـتحـالُف والتـقارُب مع الـعرب - و
ـــســـتــشـــفـــيــات هـــو قـــد مــات فـي إحــدى ا
اإلسرائـيلـيـة. اليـهود لم يُـنـصِفـوا حتى مَنْ

حتالف معهم مِنْ العرب. 
مــصــلـــحــة الــعِـــراق أوالً; أن يــبــنـي كــيــانه
ُـد يــده إلى جـيـرانه الـداخــلي. ثـانــيـاً; أن 
ستـوى مِنْ التساوي القـريب ككُل.. بـهذا ا
ـصالح. ثـالـثاً; أن و االحتـرام و مِنْ حِـفظ ا
ـتــد إلى ; أن  ــنــطــقــة. رابــعــاً ــتــد إلى ا

 . العالم وأن يجِد حالً لقضية فلسط
أنـا ال أُريــد أن تــنـدلع حــرب في فــلـســطـ

ونقـضي على الـيـهود و نـرميـهم إلى البـحر
كمـا يُقال لكن هم يعـملون بطـريقةٍ لن تترُك
لــلــمــجــاهــدين حالً غــيــر هــذا. لــنُالحِـظ مـا
يــحـصُل لــغــزّة والـضــفـة الــغــربـيّــة وكـيف
تـصــرَّف تــرامب الــذي اثــبت: لــيـس هـنــالِك

قانون دولي.
ــــضي بــــعـــد { هل هـــنــــالك أمـل لـــلــــعـــراق أن 
االنـتخـابـات إلى نوعٍ من الـتغـيـير بـشكلٍ لـيس فيه

احتقانات و عنف أم ماذا?
- يــــجب أن تـــكـــون هـــنـــالِك أوّالً حـــكـــومـــة
صـاحبـة قرار ال في يـد األحزاب وال في يد
الــسـفـارات. أنــا مع نِـظــامٍ رئـاسي ووجـود
مـجــلسٍ نــيـابي قــوي كـمــا هــو حـاصِل في

فرنسا. 
مرحـلة األحزاب في العِراق قد انتهت ولكن
مـا يـقوّيـهـا عدم وجـود فـسحـة للـنـاس لكي
يــنــفـذوا مــنـهــا إلى مــكـانٍ آخــر. الــدلـيل أن
بــعض األحــداث األمــنــيــة األخــيــرة أرادوا
ــوا مــنـــهــا إذكــاء الـــطــائـــفــيــة حـــتَّى يــد

حضورهم لكنهم فشِلوا. 
يــجب أن يـــكـــون هــنـــالك عـــمل بــ أبـــنــاء
الـعـراق إلفراز حـكـومة انـتـقـاليـة مـستـقـلة
رجـعيـات الديـنية حتظى بـدعم اجلمـيع وا
ــسـؤولـيـة الـكــبـرى في هـذا. لـكن تـتـحـمل ا
بـدون الـتـدخُل في إنـشـاء احلـكـومـة وإنّـمـا
ن تدعم هـكذا توجه. نحنُ قُلـنا ذلك سابِقاً 
هم مـحـسـوبـون عـلى الــسـيـد الـسـيـسـتـاني
ومرجـعـيـته ولإلخـوة في التـيـار الـصدري:
إذا كـان ال بــد أن تـدخــلـوا في االنــتـخــابـات
والـعمـلـيـة الـسيـاسـيـة; فـسنـدعـمـكُم إلنـشاء

كتلة وطنية تدخُل االنتخابات. 
لــكن الــقـرار كــان و مع األسف الــشــديـد: أن
يذهـب كُلٌّ مع مكـونه الـطائـفي و الـعرقي و
كونات العـراقية األخرى حائرة أين بقـيت ا
تذهب. الـكتلـة الوطنـية الواحـدة التي تضمُ
اجلمـيع.. إن حتـققت أجـدُ أن أمل الـتـغيـير

سيكونُ كبيراً جدّاً إن شاء الله.

التوحيدية الثالث?
- أنا ال أسُـمّيـها إبراهـيمـية. إنَّ الـدين عند
الـلـه اإلسالم: مـا كـان إبـراهـيم يـهـوديـاً وال
. كـان نـصرانـياً ولـكـنهُ كان حـنـيفـاً مـسلـماً
النصـرانية والـيهودية إن عُـدنا إليهـما كما
ـهـا تــدور حـول .. كُــلـُّ يــقــول الـقــرآن الــكـر

محورٍ واحد.
{ إذاً العِراق مركز األحناف!?

- أحـسـنـت. اإلمـامُ عـلي; عـنـدمـا انـتـقل مِنْ
ـنـوَّرة إلى العِـراق لم يـنتـقل فقط ديـنةِ ا ا
ألسبـابٍ عسـكـريّة أو سـياسـيّـة. انتـقل لكي
يُــكــمِلَ الـرِســالــة الـتي جــاء بــهـا إبــراهـيم

والتي ختمها الرسول وتمَّت في عهدِه.
اإلمـــام عـــلي جـــاء بـــهــا إلـى األرض; الــتي
سـتـنــطـلق مـنـهــا مـرّةً أُخـرى. األرض الـتي
ـدارس الفـقـهيـة اإلسالمـية فـيـها: جـمـيعُ ا
الثقـافيـة اللغـوية و الـفلسـفيـة. حتّى قبل
ذلك; فـإنَّ شــريـعـة حـمـورابي والـقـوانـ و
األنـظــمـة الـسـابـقـة في هـذهِ األرض حـدث
طــــوفـــان نــــوح كـــمـــا اثــــبـــتت الــــبـــحـــوث
التـاريخية وهي التي عاش فـيها النمرود
و.. إلخ. مِنْ جـانبٍ آخـر; فــإنَّ الـعـراق قُـرب
العـالم و مَنْ أراد التحكم بـالعالم عليه أن
ـنـطـقـة والـذي يُـريـد أن يـتـحـكم فـي هـذهِ ا
يتـحكم فيـها علـيه أن ينطلِـق أو يتحكم أو

يُسيطر على العراق. 
هذا هو سبب احلرب على العراق. الصراعُ
عـلى الــشــرق األوسط كــمـا يُــســمـيّـه كـاتِب
فــرنـسـي شـهــيـر يــنـطــلِقُ مِنْ الـعِــراق. أنـا
أقـول: يــنــطــلِقُ مِنْ بــغــداد ألن بــغـداد هي
ــــوذج فـــريــــد في الــــعـــالـم اإلسالمي  و
ي كُـلّه. هي مـدرسـةُ الـفـكـر و الـثـقـافة الـعـا
الــعــربــيــة اإلسالمــيــة و قــد ورثت ثــقــافـة
ـــدارس األُخـــرى قـــبل اإلسالم. في نـــفس ا
الوقت يـتنوعُ الشـعب العراقي في بغداد..
" تـنــوّع الــتــقــارب. يــنـدمِـجُ فـيــهــا "الــسُــنّـةُ
والشـيعة" كـما إنّهـا أكبـر مدينـة كردية في

العِراق. 
بغـداد; تُمـثلُ قضـيةً مُـهمـة كُنتُ قـد أشرت
: إذا احتــدت الــكـــاظــمــيــة إلــيـــهــا ســابـــقــاً
واألعــظـمـيــة احتـدت بــغـداد و إذا احتـدت
بغـداد قام العراق. في الـتجربة الـتاريخية
كلـما واجـهنـا خطـراً واجتمـعنـا نحنُ أهل
األعظـمية مع أهـل بغداد حـققنـا نوعاً مِنْ
الـتــوازن في مــواجـهــة اخلــطـر; الــذي كـان
ـان في الـعـراق. ما يـحـيط بـالـثـقافـة و اإل
حـصل في حــادثـةِ جـسـر األئـمــة (الـشـهـيـد
عثـمان) حـالة واقـعيّـة و إيجـابيّـة; ستُـذكرُ
شـروعٍ يُهـيّأ لـهذا ـراحل  في مرحـلةٍ من ا

الذي نتحدثُ عنه.
{ مـا رأيُك بـزيـارة بـابـا الـفـاتـيـكـان إلى الـعـراق
خــاصّـــة أن رئــيس الــوزراء الــعـــراقي انــدفع إلى
إعـالن يــوم الـــســـادس من آذار: يــوم الـــتـــســامح

الوطني في العراق?
ظـهر اإليـجابي الـسلـيم للـزيارة مُرحَّب - ا
به وليس فـيه إشكال. كـتبنـا ذلِك في بيانٍ
ُــضي قُــدُمـاً في قــبل زيــارة الــبــابــا. قــبل ا
إجـابـتـي; سـأحتـدثُ لك عـن مـسـألــةٍ مُـهـمـة
ـــدرســةِ : عــام 1977 ذهـب وفـــد مِنْ ا جـــدّاً
اخلـالـصـيّـة بـدعـوةٍ مِنْ الـفـاتـيـكـان إللـقاءِ
ـعـهد الـبـابـوي الـكـبـير في مـحـاضـرةٍ في ا
روما. أثـناء الـزيارة حـصل لِقـاء مطوَّل مع
البـابا; بولس الـسادس في وقتِـها و أيضاً
ـســتـجــدات; الـتي تـدور أو حِــوار يـخصُّ ا
حتــوم حـول قــضــيـة الــعالقــة بـ اإلسالم
ـسـيـحـيـة أو بــ الـفـاتـيـكـان الـعـراق وا

راكز الدينيّة. وا
مجيء الـبـابـا وذهابـهُ إلى النـجف مـسـألة
كـــبــــيـــرة جـــدّاً; نـــحـنُ نـــعـــتــــزُ بـــهـــا. أمّـــا
االعتـراضات الـكثـيـرة على ذلك; فـقد يـكون
بعـضها صحيحاً أو مقبوالً لكن ال ضرورة
لـهــا. مـثالً مَنْ قــالـوا: كــان مِنْ األفـضل; لـو
كـــان مع الـــســيـــد الــســـيـــســتـــاني إحــدى
الشـخصيات الـتي تُمثلُ "السُـنَّة". أنا أأؤيَّد
هذهِ الـفكـرة لكن هـذهِ ليـست ضرورية ألن
بــــعض "الــــسُــــنَّــــة" قــــالــــوا: أن الــــســــيــــد

السيستاني يُمثلُنا جميعاً.
{ أليست هذه مجاملة?

-  قد تـكـون مجـاملـة.. أوافِقُ على ذلك. في
بــــعض األحـــــيــــان نـــــحنُ بــــحـــــاجــــةٍ إلى
; عــنـــدمــا قـــال الــســـيــد ُـــجــامـالت. مــثـالً ا
السـيسـتاني عن "السُـنَّة": هـؤالء أنفُـسُنا ال
تـقـولــوا إخـوانـنـا. فـي الـظـروف الــصـعـبـة

للبالد نحنُ نحتاجُ إلى اجملامالت. 
ـشتـركـة لـ الـسـيد الـسـيـسـتاني الـصـورة ا
ـسـكــان بـيـدِ بـعـضـهـمـا; والــبـابـا وهـمـا 
اعتـبِرُهـا صورةً مؤثـرة لكن أنـا حذِر جدّاً
مِنْ اسـتغاللِ الزيارة ألسـبابٍ أُخرى; أولئك
الــذين يــريــدون اســتــغاللــهــا لــلـتــرويج لـ

"صفقة القرن" و عملية التطبيع. 
أنــا ال أقـول أن الــبــابــا قــد جـاء ألجـل هـذه
ـرجـع الـسـيـسـتـاني يُـريـد أن ـهـمـة وال ا ا
يفـعل هذا الـشيء. نحـنُ حذَّرنـا: أنَّ الزيارة
إن كـانت لـهـا مُـخـرجـات تـخصُّ الـتـطـبـيع;
ة خـطـيرة وإذا كـانت بـالـعكس فـهـذه قـضيـَّ
فسـتكون إيجـابيّة وهـذا ما جرى.. خرجت
دالئل على حـقوق الشعب الفـلسطيني ولو

طلوب. ستوى ا أنّها قد ال تكون با
{ هـنـاك قـوى سـيــاسـيـة حـاولت أن تــسـتـغل مـا
أشرت إليه من خـالل إصدار طابع بـريدي مُعيَّن

فيه خارطة تُشير إلى أهداف مُعيَّنة!?
- نعم; الـتقسيم و الـتجزئة. هي لُـعبة لكن
أنا ال أقـول: أن البابا يُـريدُ ذلك أو يعلمُ به.
مــجــيـــئهُ لــلــعـــراق شيء جــيّـــد لــكن أحــد
السـلبيات التي كان ينـبغي أن نُركز عليها
هــو أنهُ سـيــأتي لــلــضـغط عــلى الــعــمـلــيـة
ــعـنى يُـعــطـيـهـا الــشـرعـيّـة الـســيـاسـيـة; 
السـياسية مِنْ خِاللِ ضمانِ حصولِها على
الــشـــرعـــيّــة الـــديـــنــيّـــة. لـــكن عـــدم لـــقــائِه
السـياسيـ أعطى وجـهة النـظر األُخرى..

أنهُ كان في رِسالةٍ حضاريةٍ إنسانيّة.
; يجب أن نـسأل: هل هذا كافٍ األهمُ عـراقياً
. نـحتاجُ إلى لدرء اخلـطر? أقـول: ليس كافٍ
أشــيـاءٍ أُخـرى. لـكن حلـد اآلن واحلـمـد لـله
الـــزيــارة أظــهـــرت أشــيــاء: مـــثالً; الــصالة
شـتركة في أور واحدة من القضايا التي ا
كانت تهدِفُ إلى أشياءٍ غير قابلة للتحقُق..
ال مـكــة ســوف تُـتــرك أو سـيــأتي اجلــمـيع
للـصالة في أور. لكن ذلك أظهر القوى التي
تُريـد استـغالل الزيـارة و في العـموم نحنُ

. نعتبِرُها زيارةً إيجابيّة و جيّدة جدّاً
{ واحـد من اخلـالـصيـ وصف مُـجـسّم الكـعـبة
في كربالء بأنـه "كفر بواح وارتداد عن الدين". ما

ُجسَّم وفي هذا التوقيت? الهدف من هذا ا
ُـجسَّم كان يُعرضُ في احتفاالت - أنَّ هذا ا

الــعــلــمــانـي; مُــشــرِك مِنْ الــوزنِ اخلــفــيف
وعـابِـد ألصـنـامٍ فـكــريّـة يـدورُ بـواسـطـتِـهـا
زُلفى في كـعـبةِ الـنظـريّـةِ اإلسالميّـة. كانت
هذهِ هي الـنتيـجة التي خـلصتُ إليـها بعد
تــشـــريحِ رؤيــة الـــشــيخ جـــواد اخلــالــصي
ُــنـــتــمــ إلى الـــديــانــةِ لــلــعـــلــمــانـــيــ ا

اإلسالميّة.
ال تــنـتــظـر مـنـه أن يـقـول شــيـئــاً; بـاألسـودِ
. واألبـيض و يـزهـدُ فـي أن يـكـون نـخـبـويّاً
ربّـمــا ألنهُ مِنْ مــدرســةٍ إسالمـيــة ال تُــعـاني
"األعـجـمـية" و لم يـبـلُغ مِْن الـعُـمْرِ عـتـيّاً ال
يــجِــدُ بــأسـاً مِـنْ مُـقــارعــتِك.. يــرمي سِــهـام
ـؤلـف وسَطَ إجـاباتِه ـؤلَّـفات و ا بعضِ ا
لكي يـعـلم إن كان دِرعُ أسـئـلتِك قـادِراً على

حمايةِ اإلجابات! 
قال الـقليل وقصدَ الكثير. مثالً زيارةُ البابا
فــرنــسـيس وَجَــدَهــا مـلــيــئـةً بـ: الــرزايـا و
الهـدايـا. وعـندمـا طـلب سـؤال لي بـأن يرى
في أمريـكا جناشيّاً كـان مفادُ جوابِه: إنّها
جنـاشـي مع وقفِ الــتــنـفــيــذ. و اقــتـرحَ في
حِواري معه خلطةَ عِطارةٍ تاريخية لِشِفاء

العراق: "اتِحادُ األعظمية و الكاظمية".
اســتـغـرب في حــديـثهِ مِنْ طــمعِ أوروبـا في
سيحيّة وكشَفَ أن العـراقي مِنْ الديانةِ ا
نوعة مِنْ البـيوتات العـربية في النـجف 
رجـعـية الـصَّـرْف في قـواعد الـهـرم العُـلـيـا 

النجف.
أهـمُّ شيءٍ عـصَـرْتُـه مِنْ عِـنَب حــديـثي مـعه
أنَّ الـبـيـوتـات الـديـنــيّـة حتـتـاجُ الـبـيـوتـات
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة وأنَّ األولى تـــعـــرِفُ كـــيف
. تسـتخدِم الثانـيّة والعكسُ لـيس صحيحاً
اتـركُ لـلـقـار بـعـدهـا أن يـصـنع زبـيـبه مِنْ

كُرومِ احلِوار.
{ نسـتـطيع أن نـعـتبـر اجلـدل حول تـعـي فـقـهاء
في الشـرع اإلسالمي في احملكمة االحتادية أوّل
طــرقـة لـفـكــرة واليـة الـفـقــيه عـلى أبـواب الــسُـلـطـة

القضائية?
- هي في احلـقيـقة أوّل طـرقـة وآخِرُ طـرقة.
كـــمـــا أن هـــذا االدعـــاء بـــفـــصل الـــدين عن
الـدولـة أو احلـيـاة عن الـدين أو الـفـلـسـفة
عن الـدين ادعــاءات غــيـرُ عــمـلــيّـة أو غــيـرُ
واقعـيّة. بالنتيـجة سوف نحتاج إلى الدين
ـــراحـل. لـــذلك مَـنْ فـــرّوا مِنْ في كُل هــــذه ا
وجـود في احلـكـومات التـزيـيف الـدينـي ا
القـائمة جلئوا بعدها إلى اجلهات الدينية

مرّةً أُخرى كي تقوم بتخليصهم. 
أنـا في رأيـي; يـجب أن يـضـعـوا مـجـمـوعـة
من الــفــقـهــاء بــشــرط أن يــكـونــوا فــقــهـاءً
مـؤهــلـ ألن هـنــالِك أيـضـاً ادعــاءات غـيـر
صحـيحة في الـفقه. بعض الـناس يحـمِلون
شـاريع الفـقهـية لـكنـهم غيـر مؤهـل مِنْ ا
الـناحـيـة العـلـميـة ومِنْ الـنـاحيـة الـواقعـية
أيضـاً - اإلسالم ليس عِـلمـاً بحـتاً هـو عِلم
و تطـبيق لـلعِـلم في واقع احليـاة - و هكذا
فقـهاء ضروري لكُل مـسيرة الدولة و لكُل

التشريعات و في القضاء بالذات. 
{ إذاً أنت تأخـذني إلى أن أسألك التالي: ما هو
الــشــكل والــدور الــذي يـــجب أن يــلــعــبه اإلسالم
الـسياسـي في العـراق. دائماً مـا أشرت إلـيه لكن

بشكلٍ غامض ال مالمح له?
- هنـالك مسـألة أريـد توضـيحـها: ال يـوجد
شيء اســمهُ إسـالم ســيـاسـي وإسالم غــيـر
ســيـاسي. اإلسالم الــذي نـعــتـقِــدُه و الـذي
أُنزِلَ عـلى الرسـول; مُهـمَّتُه كـما نـوَّه عنـها
السـيد الـصدر في بـعض كتـاباته: أن يـقود
احلـيـاة. الــدين هـو قـاعـدة لــلـحـيـاة في كُل
جوانـبها. عندنا إسالم واحد وهو سياسي
ـعـنى أنهُ يـحـفِظُ و يُـدافع عن بـطـبـيـعـتـه. ا
مـصـالح العـبـاد بـتطـبـيقِ أحـكـام الشـريـعة

الصحيحة.
{ هـذا يدفـعنـا إلى مـسألـة يـجب أن نفـهـمهـا: ما
هي احلـصـة الـتي يـبـحث عـنـهـا من يـحـمل الـفـكر
اإلسالمـي والــذي يـؤمـن بــأن اإلسالم هــو قــيـادة
شـاركـة حـقـيقـيـة مع تـوجـهات احلـياة. تـقـبـلـون 
فـكرية أخـرى..  تضـعونـهم في خانـة اخلصم أم
ـؤقت. ألم يأتِ الـوقت خاصـة للـمدرسة احلـليف ا
اجلعـفـريـة اإلسالمـيـة بـتـفـرعـاتـهـا اخملـتـلفـة وهي

شهورة باالجتهاد أن تطور منهجها في هذا? ا
ـكن أن نكون بحـاجة إلى ذلك. لكن أودُّ  -
هـنـا أن أنـقل لك جتـربـة في اخلمـسـيـنـيات
ـاضي. عــنـدمــا كـتب الــدكـتـور مِنْ الـقــرن ا
علـي الوردي; كتابـاته األولى وأثارت عليه
درسـة أقـمنـا له ندوة الشـارع نـحنُ في ا
ليـتحاور مع الـناس. كُنا نُـدافِعُ عنه شطراً
ونخـتلِفُ مـعهُ فِكراً في بـعض النـقاط. هذهِ
ـقـة و مــذكـورة في أكــثـر مِنْ احلـادِثــة مـوثـَّ
كــتـــاب. آخِــرُهــا في أطــروحـــة الــدكــتــوراه
األخيـرة; التي طُبِعت في جامعة القادسية
وأشخـاصُهـا حاضِـرون. منـهم أخي األكبر;
شــيخ مــحــمـد مــهــدي والـذي حــضــر هـذهِ
الــنـــدوات. كــان يــذهب مـع الــدكــتــور عــلي
الـوردي إلـى بـيــته لـيالً مع مــجـمــوعـة من
اإلخوة كي ال يـعـتدي عـليه بـعض الغـوغاء
كــمـــا يُــقــال. ابـنُ الــدكــتـــور عــلي الــوردي;
إحسـان سجَّل ذلك في مُذكَّـراتِه: كُنـا قلق

. اً إلى ان أوصلوا أبانا إلى البيت سا
{ مسـتـعدون وسط هـذه الـصراعـات إذا تـوفَّرت
لنـا عـقـول مـثل الـدكتـور عـلي الـوردي أن تـقـوموا

بدعمها?
ُـفـكّـرين الذيـن تعـامـلـنا - فـعـلـنا هـذا. كُل ا
مــــعـــهم لم يــــكـــونـــوا مِـنْ اخلط اإلسالمي
ـعنى التقلـيدي. كان قسم مـنهم قومي با

; الـدكـتـور قـسم اشــتـراكـيـ و .. إلخ. مـثالً
خــيــر الــدين حــســيـب رحــمه الــله لــديــنــا
حـوارات وأحاديث مـعه والـذي كان صُـلـباً
في احلِـــوار أحــيــانـــاً. كــذلك مـع الــدكــتــور
ــســاحــة واســعــة ومــيض عــمــر نــظــمي. ا
لـــلــحـــوار أعــتـــقــد أن األئـــمـــة و قــبـــلــهم
الــرسـول.. كـانـوا واسِــعيْ الـصـدر جـدّاً مع
ـشـركـ وعــبّـاد األصـنـام. لم يـكن هـنـالِك ا

إشكال في ذلك.
{ تــعـني أن الــعـلــمـانــيـ هم درجــة مُـخـفــفـة من

شرك و عُبّاد األصنام? ا
ــاذا أصــبح عــلـمــانــيّــاً? ألنهُ لم - طــبــعــاً. 

يــتـبــنى الـنـظــريـة اإلسالمــيـة ولـكــنهُ لـيس
ـــعــنى أنـهُ ال يــتـــبــنى عــابـــداً لألصــنـــام; 

التوحيد. إذاً هي درجات ومراحل. 
نـــحـنُ في حــــواراتــــنـــا مـع اإلخـــوة الــــذين
يحـضرون عـندنـا ال نشـترِطُ أن يـكونوا من
عنى التقـليدي. لكن ال نُخفي اإلسالميـ با
إننـا نـدعوهم إلى اإلسالم ضـمن حِواراتِـنا.
نُـفْـهِـمُــهُم مـا هــو اإلسالم ألنـنـا نــعـتـقـد إن
اإلسالم يـستـجيب إلى الـله ورسوله دعـانا
إلى مـا يــكـفـيـنـا: اإلسالمُ جنـاة في احلـيـاة

وجناة في اآلخِرة. 
اإلنـســان الـذي أُحـبُّه و أحــتـرِمُه أتـمـنى أن
ـان و في يــحـصل عـلى حـقـه األكـبـر في اإل
. النـجاة. نحنُ نُثقفُ بـذلك لكنهُ ليس شرطاً
: إننا ال نبحث عن حصَّة. عندما أشيرُ أيضاً
ألتـقيـنا باألخـضر اإلبـراهيـمي كُنتُ أنا مع
ســـبـــعــةِ أشـــخـــاص. مِنْ تـــيّــاراتٍ قـــومـــيّــة
وإسالميّـة "شيعة" وسُنّة". يُمثلون طريقتنا
ــشــتــرك. ــعــتــادة في الــعـــمل الــوطــني ا ا
سـألـنـا: من هـو مـرشـحـكم لـرئـاسـة الـوزراء
ـر ويُــعـيّن رئـيس وذلك قــبل أن يـخـرج بــر
وزراء أجبـناه: ليس لـدينا مرشح; فـأجابنا
: هــذهِ أوّل مــرّة أرى جـــمــاعــة مُــســتـــغــرِبـــاً
سياسية عراقية ال يجلبون مُرشَّحهُم معهم.
كـان تـعـلـيـقُـنـا: نـحن نـبـحث عن حلٍّ عـمـلي
واقــــتـــراحـــنـــا أن تـــأتي بـــكـــادرٍ من إحـــدى
اجلامـعات.. مـثقف يـفهمُ في اإلدارة لـيدير
ــرحـــلــة االنـــتــقــالـــيــة و بــعـــدهــا جتــري ا

انتخابات حُرَّة. 
رشَّحَ اإلخوة مـعي في وقتـها; الـدكتـور عبد
احلـسن زلــزلـة. كـان خـارج الــعِـراق وقـتـهـا.
: أنا أشـاد به األخـضـر اإلبـراهـيـمي; ُمـعـلـقـاً
. لـذلك نـحـن ال نـبـحث عن أعـرِفُه شــخـصـيــاً
ــة. نـــحـنُ نُـــريــــد أن تـــمــــشي األمـــور حــــصـَّ
باسـتقامة. حـصَّتُنـا أن نقرأ نـكتُب نُجادِل
ونُناقِش ونُتابِع فكرياً.. هذا هو أهم شيء.
{ عنـدما تـتحـدث عن الوضع الـسيـاسي العراقي
و تـنـتـقـدِه تـقـول أنا لـست مع أو ضـد وأن كالمي
تــوصـيــفي.. تـعــصِــبُـهــا بـرأسِ الــشـارع الــعـراقي

?! لتخرج منها سالِماً
ــفــنـــا و تــركـــنــا يـــكــون كالمُك - ال; إذا وصـَّ
ـفــنــا حــتى نــكـون . لــكن إذا وصـَّ صــحــيــحـاً
ـوقف لم نـترك عادلـ وأبـديـنا رأيـنـا في ا
األمر إذاً بـرأس الشارع. العملـيةُ السياسيّةُ
عنـدما حدثت وصَّفناها: أن قوماً قَبِلوا بها
و قومـاً لم يقـبلـوهـا. نحنُ لم نـقِف عنـد هذا
احلد. قُـلنا: نـحنُ مع القوم الـذين ال يقولون
بهذهِ الـعملـية ألنهـا مبنـية علـى مواصفاتِ
احملـتـل و لـيـس عـلـى مـواصــفــاتِ الــشـعب
; نـحنُ لم نتـركُـها عـلى الـشعب العـراقي. إذاً
العـراقي. كثيـر من الناس عـارضونا و اآلن
أكــثــرُ الــنــاس يــؤيــدون أنَّ مــا قُــلــنــاه كــان

. صحيحاً
{ الصدى الـراجع اثبت أن مـا أدليتم به في وقتٍ
سـابق هـو صحـيح. إذاً أُريـد أن افـتـرِض بالـنـيـابة
عن الـشـارع: هل أصـبح لـديـكم رؤيـة تُـشـخـصون
فـيهـا التيـارات االجتـماعيـة الفـكرية و الـسيـاسية
مـكن أن تبني العراق بشكلٍ أفضل في التي من ا

رحلة القادمة أم ال ? ا
-  نــحنُ لــديــنــا هــذه الــرؤيــة مــنــذُ بــدايـة
ـؤتـمـر االحـتالل. عـنـدمـا دعـونـا إلى قـيـام ا
الـتـأسـيــسي الـوطـنـي الـعـراقي شــخـصّـنـا
التـيارات الـتي يجب أن تُـشارِك ولكن حتت
ـشتـرك الـوطني اإلسالمي. اآلن شـتـرك.. ا ا
أصبـحت الـقـضيـة أوضح. أرى اآلن; كـثـيراً
كِنُ التـعاملُ معها على مِنْ التـيّارات التي 

هذا األساس.
طبـعاً; لن نـدعم جهِةً تـشتـرِكُ في انتـخاباتٍ
ال نعتبِرُها نزيهة. نرى االنتخابات بواقعِها
ُـحــتل وهي غـيـرُ احلـالـي تـمـثــيالً إلرادة ا
نـزيــهـة. تُــقـدمُ مَنْ تُــريـد دون االلـتــفـات إلى
صــــنــــدوق االقــــتـــــراع. رأيــــنــــا أن مَنْ فــــاز
باالنـتخـابات كـما يـقـولون أُهـمِلَ بعـد مدَّة.
ن لم يــفُـز ثُمَّ أُخـرِج جيء بــعـدهـا أيــضـاً 
هذا الـذي لم يفُز إلَّا بأصواتٍ قليلة و جيء
ن لم يُـشارِك في االنـتـخابـات.. إذاً لـيست

. هنالِك انتخابات أصالً
ـرت أجـواءُ انــتـخــابـاتٍ صــحـيــحـة; إذا تــوفـَّ
سنـعملُ على بلّورةِ تـيّارٍ في األُمَّة يجمعُ كُلَّ
ـشروع الذي هذهِ اجلِـهات. نـحنُ لسـنا مع ا
ُـحـتـل. نُـريدُ يـرسِـمُه اخلـصـم و الـذي هو ا
مـشـروعـاً يـرسِـمُهُ الـعـراقـيـون. اآلن في هذه
األيام هـنالِك مُشكِلـة قائمة: حـكومة تريد أن
جتـري انـتـخـابات. لـكن هـذهِ احلـكـومـة غـيرُ

مؤهَّلةٍ إلجراء االنتخابات.
يـــجب أن تـــكـــون احلــكـــومـــة الـــتي تُـــهـــيّــأ
االنـتـخـابـات حــيـاديـة ونـزيــهـة وهـذا غـيـرُ
مـتـوفـرٍ في احلـكــومـة احلـالـيـة واحلـكـومـة
الــتي ســبــقــتــهــا. أنــا أقــول لإلخــوة الــذين
ـشاركـة في هـذه االنتـخـابات: هل يريـدون ا
ــئــة صــوت أن تـأتي تـضــمــنــون إن فُـز 
إلــيــكم هــذه األصــوات? وكــانت اإلجــابـة: ال
نـضـمنُ ذلك. االنـتـخـابـات بـشـكـلِـهـا احلـالي

. مُزيَّفة شِكالً و مضموناً
ـتلك ثالثة عـناصر { تـؤكد أن علـى العراقي أن 
هي: الوحدة والهوية واالستقالل كأن هنالك خيطاً
طاف: العِراق سحرياً يجمـعُها لتنظُمـها في آخِر ا
تـلِـكُـها له دور مـحـوري.. ما نـوع احملـوريّـة الـتي 

العِراق?
اخلــالــصي: هي أســبـاب واقــعــيّـة تــتــعـلَّقُ
بـاجلـغـرافيـا الـتـاريخ احلـضارة الـثـقـافة
وتـتــعـلَّـقُ بـالــرسـالــةِ; بــشـكلٍ أوضح وأدق.
انية إنسانيّة.. هي رسالة رِسالـةُ العِراق إ
اإلسـالم. هي رِســـــالـــــةُ عــــيـــــسى مـــــوسى

وإبراهيم.
الـنـبي إبـراهـيم وهـو أبـو األنـبـيـاء خُـتِـمت
شُرعـتُه أو تُبعِت بـأنبيـاءٍ آخرين وهم كُلُّهم
يحـمِلـون نـفس الرسـالة. اآلن عـنـدنا رِسـالة
ساواة اإلسالم وهي دعوة إلى: التآخي ا
ـــان بــخــالِقٍ و الــعــيش بـــسالم في ظل اإل
واحــــد و الــــعِـــراق هــــو من يــــحــــمِلُ هـــذهِ

الرسالة.
{ أفهـم منك: أنت تتـفق مع الديـانة اإلبـراهيـمية و
الــتـي تــروجُ بـــأن الــعـــراق هـــو مــركـــز الــديـــانــات

فأجـابـني: ال بـويه (يـا بُـني) أني عـرُبي (أنا
عربي) ما يصيرلي رجا (الرجاء لي).

بيوتات كثيرة في النجف عُزِلت وهذا ليس
مـبـنـيـاً عــلى االنـتـمـاء الـقــومي فـقط. مـبـني
ـراجع عبر كـذلك; على عالقـة و دور هؤالء ا
التاريخ وليس اليوم فقط مع اجلهات التي
ـراجع. في بعض تسـتـطيع أن تـقـوّي هذهِ ا
األحيـان الشاه اإليراني كان يـتدخل فتقوى
مـرجـعيـة عـلى مـرجـعـيـة. أحيـانـاً احلـكـومة
رجعية و تسمحُ العـراقية تتدخل و تقوّي ا
لهـا بالظهور. كانت حتاوِل لكنها لألسف و
ـعتاد: لم تـكُن تُحـسن التعـامل وال تعرِف كا

كيف تقوم بذلك.
ـتـحدة األمـريـكـية { تصـريـحـاتُك ضِـدَّ الواليـات ا
مثل صـخرة تـسقُـط من رأس اجلبل لـكن نظـيرتـها
ضِــدَّ إيــران مـــثل مــيــاه الــشـالل تــقــوى حــيــنــاً و
تضـعُف أحيـاناً كُثُـر.. فلـماذا ونحن نـعرف: إيران
اذا ال كانت كسرى و أصبحت مذهب و عالقات 
ــشــروع تُــفـــكــر أن تـــتــعــاون مـع اجلــمــيـع  وفق ا
تحـدة األمريكية العراقي و أن ترى في الـواليات ا

جناشيّاً? 
.. هُ الـســيلُ مِنْ عَلِ - كـجــلــمـودِ صــخــرٍ حـطـَّ
والــله إذا أصـبــحت جنـاشـي فـنــحنُ نُـرحبُ
بذلك. نـحنُ نُـريدُ مـنـها أن ال تـكـون صاحـبة
الـقـرار في الـشـأن الـعراقي لـكن مـنـذُ بـداية
االحـتالل وإلى اآلن  - وبـحـسبِ سـيـاسـي
قــريـبــ مــنـهــا - أن أمـريــكــا هي صـاحــبـة

القرار. 
أمـريــكــا إذا تـخــلت عن عــقـلــيـة الــهــيـمــنـة
ـــشــارك وجـــاءت إلى عـــقــلـــيـــة احملـــاور ا
ـنـاسـبـة; أشـيـرُ هـنـا والـصـديق ال بـأس. بـا
ا يُـناسِبُ سياق حديثنا: المنا البعض.. و
أقــصــد المـوا الــوالــد ألنهُ ذهب عـام 1954
إلـى مـؤتــمــر بــحــمــدون لـلــحــوار اإلسالمي

سيحي والذي كان مؤتمراً مشبوهاً.  ا
الوالـد أجـاب: أنـا لـست ُأنـفي ذلـك لكـن أنا
ــؤتـمــر. ذهب لــدي رســالــة ســأقــرأُهــا في ا
ــــؤتـــمـــر و هـــذا هـــو األهم. وقـــرأهـــا في ا
خالصةُ الـرسـالـة: إن كنـتم تـريـدون احلوار
والتواصل معنا باحترام فأهالً وسهالً.. أنا
لـيـست لـدي مـشكـلـة مع أمـريـكـا. لـكن حتتلُ
بلـدي وتُرسِلُ قـوّاتِهـا وتُدمـرُ البـلد وتَحِلُّ
اجلـيش وتــسـرُق الــبِالد و تُـنـتِج الــفـسـاد
الـذي هي مـسـؤولة عـنه وتُـثيـر الـطائـفـية..

فماذا تبقى كي احتاور معها. 
أتــاني أحــد األشــخــاص; وأنــا أظن أنـك قـد
ر يُريدُ سمـعت هذهِ القصّة قـال لي: أنَّ بر
لقـاءً معك ألنك تتكلم بشـكلٍ ليس كما يتكلم
به اآلخرون.. تـملُّقـاً و مجامـلةً وطمـعاً. قُلت
ــكن الــتــفـاهـم مـعـه إلَّـا له: أنهُ مــحــتل; ال 

باألسلوب الذي تُقِرُّه القوان الدولية.
كتـبتُ تغريـدة قبل أيّـام: أنَّ اجلنرال بـيتان;
ـيـة بـطل فـرنــسـا الـقــومي في احلـرب الــعـا
األولى قَـبِـلَ إلنـقـاذ فـرنسـا أن يـتـعـاون مع
ـيـة الـثـانـية وحُـكِم ـان في احلـرب الـعـا األ
عـلـيه بـاإلعدام مـع كِبَـرِ سِـنه. كـان مُخـلِـصاً
وقدَّم دِفاعاً مجيداً عن نفسه لكن لم يقبلوه
مــنه ألنهُ تــعــاون مع احملــتل. اخلالصـة أن

سؤولون عن ذلك.  األمريكان هم ا
ـدرسـة اخلـالـصـيـة لـديـهـا مـشـروع { بـيّـنـتم أن ا
ـرت الـشــروط حلـيـاة سـيـاسـي في الـقــادم إذا تـوفـَّ
سـيـاسـيّـة صـحـيّـة.. هـل سـتـعـرِضـونه عـلى إيـران
ـتشـابكة الـتي يُغـذيها ـوجودة ا بسـبب العالقات ا
ـــذهب و تــــقـــولـــون لــــهم: رضـــيــــتم أم لم نـــسـغ ا

ترضوا!?  
-  نـحنُ عَـرَضـنـا ذلك عـلـى اإليـرانـيـ مـنذُ
مُـدَّةٍ طــويـلـة و بــشـكلٍ كـامـل قـبل االحـتالل
بــسـنـ و بــعـد االحــتالل و أكـشِفُ لك: أنَّ

الكي لم يكن يدري بهذا الطرح. نوري ا
خُالصــة األمـر; يــجب أن نــؤسِسَ مـشــروعـاً
ن فــيـهم عـراقــيّـاً نــطـرحُه عــلى اجلـمــيع 
إيران; الـتي قُلنا لها: هذا مشروعنا وعليكم
شـروع ال أن تـفـرِضوا أنـتم أن تـقـتنـعـوا بـا
عـــلــيـــنــا مـــشـــروعــكم. هـــذا لــيـس من بــاب
الـــتــــحـــدي ولــــكن مـن بـــاب الــــواقـــعــــيّـــة.
ـنــاسـبـة تـوجــد في إيـران شــخـصـيـات وبـا

عاقلة تقول: هذا هو األسلوب الصحيح.
أحــدهم سـألــنـا: تــريـدون عــراقـاً مُــسـتــقـلِـاً?
د: نحنُ نـريد ذلك أجبـناه: طـبعـاً; فـعاد و أكـَّ
أيـضاً و أن ال يُـفـرضَ علـيـكم رئيس وزراء

لكن ليس عِراقاً مُستقِالً يُعادي إيران.
; نحنُ ضِـدَّ احلرب العراقـية اإليرانيـة. طبعاً
ـسـتـقل ال يـتــنـافى مع قـنـاعـاتِـنـا الـعـراق ا
بـوحــدةِ األُمَّــة اإلسالمــيــة. هــذا نـصِـلُ إلـيه
; نحنُ لـدينـا مشـروع عراقي . مبـدئيـاً الحقـاً
يــتـوالهُ الــعــراقــيــون و يـؤكــدُ اســتــقاللــيـة

العراق وحدته و هويته. 
هذا األمر يؤسِسُ لنا دولةً في العراق. ليس
مِنْ مصـلحةِ إيران أن تكون في العراق دولة
ضعـيفـة كمـا يظنُ الـبعض. مـصلـحة إيران
السـعودية تركيا و كُل العالم أن تكون في
الِعـراق دولـة قويـة لكـن عاقـلـة ال مُتـهورَة

وال تلجأ إلى احلروب.
{  بعد 2003 لم تُمارس الـنخب السياسية التي
تــولت احلــكم في الــعــراق مـا يــجــعل اجملـتــمــعـات
العـربية تـشعـر باألمان والـثقـة من هذا الـنظام. ألم
يـأتِ الــوقت أن تـمــارس جـمـيع الــقـوى الـعــراقـيـة:
الديـنيـة السـياسـية والـثقـافية  –مع تقـلـيل الوزن
الديني - توجهات مُـعيَّنة تخلِقُ حالة من الطمأنينة

ب العراق و هذه الدول?
- هذا الشيء مارسناهُ بشكلٍ كثيف. ألتقينا
بـالـســيـاســيـ من كّل الــدول الـعــربـيـة. في
اخلـلــيج وغـيـره. أنـا كــنتُ أُفـضل أن يـذهب
شــخص لــيس شـيــخـاً أو مــعـمــمـاً. أقــنـعتُ
مجموعةً مِنْ الشخصيات العراقية "السُنيَّة"
والشـيعيـة أن يذهبـوا إلى إيران ويتـكلموا
ــســـؤولــ اإليــرانــيــ بــكُل صــراحــة مع ا
ووضــوح لـــكن لألسف الــذيـن جنــحــوا في
إيران هـم الذين ذهـبـوا ليـأخـذوا الدعم من
إيران لـكن الشخـصيات الـنظيفـة لم تنجح.
كالمُـنـا هـذا تـكـلـمـنـا به مع الـدول الـعـربـيـة
اجملــاورة جـمــيـعُـهــا. مِنْ ضـمــنِـهــا سـوريـا
والتي قضينا فترةً طويلة فيها مع األردن 
مع الــســعــوديـــة  مع مــصــر مع اإلمــارات
رّات قـليلة ومع قـطر. الفُرص كـانت قليلة;
منـا معـهم بالـطريقـةِ التي حتـدثنـا بها وتكلـَّ
مع إيـران. أنـا أخـبـرتُ إحـدى الـشـخـصـيات
السـعوديـة واإليرانيـة: إذا دعمـتم "الشـيعة"
في العـراق وأنتم تدعمون "السُنَّة" فنشكرُكُم

على احلرب األهلية. 
سـألــوني: مـا هـو احلل?  أجــبـتـهم: أنَّ هـذه
" ـةِ اجملـــمـــوعـــة الـــتي تُـــهِـــمُـــكُم مِـنْ "الـــسُـــنـَّ
و"الــشــيـعــة" يــفـكــرون مِنْ مُــنــطـلـقٍ وطـني
عراقي و مـتآخيـة معكُم لـكن ال تأخذوا من
هؤالء الكاذب الذين يتبعونكم لكي تدفعوا

ال. لهم ا
مـلكة الـعربية الـسعوديـة أكبر دولـة عربية في { ا
مــنـطـقـتـنـا اإلقــلـيـمـيـة.. ألم يَــسِـروا لـكم مـثالً أنـهم

يودون إشارة ما كي يشعروا بالطمأنينة?
-  نحنُ لم نـتكـلم باسم احلـكومة. احلـكومة
الـــعــراقـــيــة لـــيــست صـــاحــبـــة قــرار ال في
عـالقــتِــهـــا مع إيــران وال فـي عالقــتِـــهــا مع
مـنا بـاسمِ مـا نعـتـبرِهُ الـسـعوديـة. نـحن تكـلـَّ
احلالة الـشعبية العراقـية.. احلالة الوطنية
وأن هنالِك تغييراً قد حدث في العراق على
يد األمـريكـان و نحنُ نـرفض هذه الـعمـلية
مع إنـنـا كُــنـا نـرى أن الــنـظـام الــسـابق هـو

نطقة. شاكل في العراق و ا سبب ا
طـلـبنـا مـنهم أن يـتـفـاعلـوا و يـتفـاهـموا مع
مــشـــروعٍ وطــني عـــراقي ال يــكــون تـــابِــعــاً
لــلــسـعــوديـة أو إيــران. قُــلت لـهـم بـاحــتـرامٍ
ومـحـبـة: يُـهمـنـا أن تـتـقـارب الـدولـتان ال أن
تتنـاكفان. يُهِمُنا ذلك كأُمَّة و كمنطقة لكن ال

عركة. جترّوا العِراق إلى هذهِ ا
{ بــرأيك.. هل هــنـالِـك عـدد كــافٍ من الــنُـخب في
الـعـراق تـطــمح لـعالقـات جـيّـدة مع اجلـمـيع.. عـلى

شروع الذين تدعون له? األقل في ا
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النجف

إستكماالً للمنشور السابق سأحتدث بشكل سريع ومختصر عن السيد٠
فيـصبح لـه مقـام مقدم السـيد في الـعراق مَنْ يـنتـمي إلى الرسـول من أبٍ علـوي 
فقد يتجاوز سائـلة في بعض األحيان في اجملتـمع العراقي يجعله في منأى عن ا
بـعض الـسادة كل حـدود اجلـوانب األجـتمـاعـية فـيـبيح لـنـفسه مـاهـو محـرم عـرفاً
شـكلـة ليست إذن ا وشرعـاً ويسـكت النـاس إكراماً جلـده وخوفـًا من (الشـاره) 
في السيد فحسب بل في اجملتمع الساكت والراضي والذي يتقبل الذل واخلنوع
هانـة في سبيل إرضاء الـسيد ويتبـعه كظله إذا كان السـيد معممـاً وسياسياً وا
وهكـذا يـصـبح السـيـد  رئـيـساً لـكـتـلةٍ شـعـبـية سـيـاسـية يـدخل فـيـها األنـتـخـابات

تحكم ٠ صير البلد مع جوقة ا ويصبح بها متحكماً 
نـقل لي أحـد األصـدقـاء من اجلـنـوب حـكـايـة عـن عـجـوز جـنـوبـيـة قـالـتـهـا عـنـدمـا
شاهـدت موكب السيـد القادم من إيران بـعد سقوط الـنظام عام 2003 وهو يدخل
ه دهر الدهركم البـصرة مروراً بالناصرية كي يصل إلى مستقره في النجف (
وِلـكمْ ضـاع الـعراك  هـذوله الـسـادة راحـوا يبـهـذلـونه  هـسه يـلعـبـون بـيـنه فلك
راحـوا يفـرهدون فـلـيسـاتنه ويـركبـونه فوك روسـنه وعنـدما رد عـليـها اجملـتمـعون
كيف عـرفتي ذلك أردفت ذيج السـنة تزوجت أبـو فالن جنه بوكـتها شـباب حلوين
والدنـيا زاهيتـلنه أخذنـي ورحنه لكـربله ألن عرسـنه هناك  وقـبل مانروح لـلفندق
كال خـلي نروح نـزور اليمـام أبا عـبد اللـه احلس حـته الله يـبارك بـعرسنه ومن
طـبـينه الـصحن جـان إزدحام وخله  مـاأطـوللـكم السـالفـة تـيهـني وتيـهته مـااندل
أول مره طـابه لكـربـله ظلـيت أدور وهـوه يدور عـليّ  بـعد مـاأيست كـعـدت بلـيوان
وظـلـيت أبـجي شـويه ولـن سـيـد نـوراني شـافـني أبـجي وآني حـلـوة كـال شـبـيـهـا
الزايرة تـبجي سـولفـتله الـقصة كـال وليـهمج آني أدوره وأجـيبلـجيـاه لكن أعـتقد
إنتي تـعبانه كـومي أوديج  العـائلـة تاكلـ لكـمة وترتـاح وبـعدين اطلع أدوره
هم ا وأجيـبه حقـيقـة آني كلش فـرحت وكلت احلـس دزلي هـذا السـيد النـوراني
حته مـاأطول الـسالـفة أخـذني لبـيت إزغيـر  الصـحن مأثث فـارغ سألـته جاوين
العـايلة كال هسه يجون من الـزيارة الدنيه صارت ليل وآني تعـبانه فرشلي بغرفة
ي فـزيت من النوم مرعوبة أصيح ة ولن السيد نام  وكال روحي نـامي وآني نا
ه وآني أبـجي وألطم  آني دخيـلة عـنـدك يسـيد دخـيـلة عـد احلـس والـسيـد ال
ـهم الـسـيـد سـوه الـفـايـنه وخالني عـنــده لـلـصـبح الـصـبح طـلـعـني ويـاه إجـيـنه ا
للـصحن الصحن جانوا الزوار بيه قلـيل ولن رجالي كاعد بواحد  من اللواوين
يبـجي كلت للسيد هذاك زوجي وآني مذهولة من اللي سواه السيد  من شافني
رجالي ويه الـسيد إجه يركض دنك عـلى ايد السيـد وباسهه السـيد دفعه وضربه
راشدي وتـفل عليه وكله ولك شـلون إتيه مرتك لـو مو آني مبيـتها عندي وين راح
رجالي كله سترتنه الله تروح بهذا الليل آني اسمع هذا الكالم واحلركه بداخلي 
يـسـتر عـرضك وهـو مـيدري بـالـلي سواه الـسـيد مـد إيـده جليـبه رجـالي وطلع 5
دنانـير وإنطاهـا للسيـد وباس إيده وكالـه إدعينه عد جـدك احلس رباط الـسالفة

وهم تـفل على زوجي تكـول السـيد هم ركـبنه وسـوه الفـاينه
هسه يا وبسـطه وفوك كل هذا شال خـرجيته وإنطـاهيه
جمـاعة تـره السـادة راح يسـون بالـعراق مـثل ماسوه
وتعيشون وتسلمون)٠ السيد وياي وويه رجالي 

منو عنده إعتراض 
يتبع في احللقة القادمة

WO U « …e u «

-1-
اعـتقـد ان الـعـراق الـذي بدأ بـسـرجـون االكدي قـد انـتـهى كدولـة بـعـد انقالب

ثورة تموز 1958.
لكي. العراق اجلمهوري.هو ذيل بقي من العراق احلقيقي..العراق ا

سؤول االول عن انهيار العراق لكن نوري السعبد يبقى ا
ـعـارضـة ن يـعـتـبـر مـصـلـحـة بـريـطـانـيـة فـوق اي مـصـلـحـة.ولم تـكن ا كـان 

الدستورية جمهورية ولم تفكر بذلك.
كانت معارضة ملكية..

انه لم يـسـتـطع ان يـتعـايش مع.زعـيم الـلـيـبـراليـة الـعـراقـيـة كامـل اجلادرجي.
وكـان اليــنـظــر الى مــقـامه وهــو رئــيس وزراء الـعــراق ان يــطـرق الــبـاب بــعـد

منتصف الليل  على السفير االمريكي الذي خرج اليه 
بـالبـجامـة. مـذعورا العـتقـاده ان انقالبـا عـسكـريا حـدث وجـاء نوري الـسعـيد
لـيحتـمي بالسـفارة  .لـكن نوري السـعيد اخـبره بـان مظاهـرة طالبية سـتخرج
غـدا...وقد ابدى السفـير في مذكراته اسـتياء بل احتقـاره لنوري السـعيد كما
في كـتـاب مـذكـرات الـدبـلـومـاسـيـ االجـانب في الـعـراق الـذي تـرجـمه وكـتب

ينيا وملكيا. مقدمته جندة فتحي صفوة والرجل كان 
ان  الدهاء والثعلب التي تطلق.على نوري السعيد القاب اليستحقها الرجل.
ـقارنـة غـيـر عادلـة مع شـيخ لم يـكن اميـرا لـلكـويت.يـظـهر صـدق مـا نذهب و
الـيه. عندما تعمـد الشيخ عبد الـله السالم على االصطـطياف في سورية حيث
تـحدة.فالـتقى به ونـشرت صور كـان عبد الـناصـر زعيم اجلمـهوريه الـعربي ا
ا اثار استياء بريطانيا.التي لم تفكر بتمتع الكويت باستقاللها لكنها اللـقاء.
اذعـنت الرضاء الـشـيخ ومنـعه من الـتحـالف مع مـصر  الـذي  سيـجـعل لعـبد
طلة الـناصر  اطاللة عـلى اخلليج الـذي تسيـطر بريطـانيا عـلى جميع الـدول ا

عليه.
كان عبد الله السالم وليس نوري السعيد الالعب االول في السياسة.

كان نـوري السعيد يفضل السياسة العمياء عندما تكون.بريطانيا هي الطرف
الـثـاني.ولهـذا كـتـبت في جـريـدة السـيـاسـة الـكويـتـيـة عام 1981 دراسـة عـنه

بعنوان .. مجاهد في السياسة البريطانية.
عارضيه ان يصفوه. وليس عميال كما يحلو 

كـان الـسـعـيـد يـرتـعب من ذكـر االحتـاد الـسـوفـيـيـتى ولـهـذا اعـد لـلـشـيـوعـي
الـعـراقيـ سـجـنـا في نقـرة الـسـلـمان قـريـبـا من الـربع اخلـالي وكـانت ابوابه
مـفـتوحـة الن هـوام الـبـراري سـتنـقض عـلى من تـراه في تـلك الـصـحـراء التي

اليصل اليها بنو ادم وال بنوالدواب.
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.هم.غــيــرهم.مــابــعـد الــعــرب مــاقــبل اعــدام الــزعــيم الــوطــني صــدام حــســ
االعـدام.اقول هـذا وانا مـعارض من اصـلب معارضـي طريقـته في احلكم.النه

وت نظرية عمل وقد قتل باحكام هذه النظرية . اتخذ من ا
ـوت يــصـدر  عـلى شــخص بـسـبب وشــايـة اوفـعل ال يــجـرم عـلـيه أن اقـرار ا

مرتكبه باكثر من ثالثة شهور.من االعتقال السياسي
انه يـعـترف بـخـطـأه فاطـلق مـصـطـلح من يعـدم ظـلـما
بــانه شــهـيــد الــغــضب.وهــذا يــعـنـي ان الـرجـل كـان

يصدر حكمه وهو بحالة غضب. 
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ألن جاذبيـة و نكـهة نـشر خلـجاتـنا ونـظراتـنا و عبـراتنـا في جريـدتنـا سيدة األلق
"الزمـان" هي نكهة التـقاوم  لذلك قـررت أن أساعد حضـراتكم في إيجـاد فسحة
ـرفـقة  وال ـتواضـعـة وكـما هـو مـؤشر و مـبـ في الـصورة ا لـنـشر نـصـوصي ا

عالقة لي بنشر نصوصِ الغير الني (أناني):
(1). أما باإلستفادة من شِلِيل (حضن) البدلة لآلنسة (شهد رائد) أو..

(2). باللصق على ظهر عارضة األزياء (جبّوري جونز) الطويل أو ..
(3). رمياً بالنص في (دوالب الدوائر) .

(هـذا كل مـا أسـتـطـيع فــعـله لكِ يـاحـروفي اخلـجـولــة مع هـيـئـة حتـريـر "الـزمـان"
فـإصـبـري وصـابـري ورابطـي أمام عَـتَـبَـة بـابـهـا وإيـاكِ أن تـتـثـاوبي أو تـتأوّهي أو

ساحات وفسحات ستعمرين  ستبدين ا تتأفّفي  لعلّ بعض ا
النـشر فيـها أن تـصيبـهم إنفـلونزا (عـادية ولـيس كورونا)
أو حتلَّ قـريبـا من خـشـومـهم فـيـأخـذوا إجـازة إجـبـارية
كي تـتنـفس "الزمـان" الصـعداء من ثـقلِ مقـاالتهم (ال..
ـا أحاط بنا رائعـة) في حكمتـها وبالغتـها وإستـقرائها 

من حولنا من نوائب األيام).
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بـرزت الريـاضيـة دينـا فؤاد مـؤخرا
كـبـطـلـة في ريـاضـة الـقـوة الـبـدنـية
ــارسـتــهــا جــهـدا الــتي تــتــطــلب 
كـبيـرا السـيمـا من خالل احـتكـارها
مـن قـــبل الــــرجـــال حتــــديـــدا اال ان
البطلة فؤاد كـسرت القاعدة لتسهم
ـيدان الرياضي من خالل دخولها ا
ضمار في تاكيد جدارتها في هذا ا
ولــتــبـرهن لــبـنــات جــيـلــهـا بــانـهن
االحق واالقـــدر في الـــتـــمـــيــز عـــلى
صــعـيــد الـريـاضــات الـبــدنـيــة كـمـا
ــذكــورة كـاول بــرزت الــريـاضــيــة ا
مدربـة لقـاعة متـخصـصة بالـرشاقة
ـارسـة الـريـاضـة  افـتـتـاحـهـا و
مـؤخـرا في نـاحـيـة الـقـوش لـتـسهم
مـن خالل الـقــاعــة في ابــراز قـدرات
الـفـتيـات والكـشف عن امـكـانيـاتهن
فــضال عن طــمــوحــهــا االبــرز وهـو
تـمثـيل العـراق في احملـافل الدولـية
من خالل قصب السبق الذي حازته
في ريـاضـة الـقـوة البـدنـيـة الـزمان
الـريـاضي ضـيـفت الـريـاضـيـة ديـنا

فؤاد وكان هذا احلوار معها :
{ احــرزت الــكــثـــيــر من الــبــطــوالت في
رياضـة القوة البدنيـة ما الذي استهواك
هــــذه الـــــريـــــاضــــة ومـــــنـــــذ مـــــتى وانت

تمارسينها?
-اسـتــهـوتــني هـذه الــريـاضــة مـنـذ
الـصــغـر وكــانت امـنــيــاتي في تـلك
الــفــتـــرة بــأن اتــمــرن في اي قــاعــة
ريـاضـيـة حتـمل طـابع نـسـوي وانا
امــارس هــذه الـــريــاضــة مــنــذ ست
ســـنــوات وبــفـــضل الــقـــاعــة الــتي

امارسها امـا االلعاب االخرى التي
امــارسـهــا مع كــمــال االجــسـام هي
رياضـات مـتـعـلـقة نـوعـا مـا بـكـمال
االجسـام مثل الـبوكـسيـنغ ورقصة

الزومبا واليوكا.
{ تـقوم حـاليـا باالشـراف على احدى
الـقاعـات الـريـاضـيـة فـي نـاحـيـة الـقوش
ماهـي ابرز النصائح التي توجهينها الى
ــمــارســة االـــفــتــيــات الـــذين يــتــجــهـــون 
كن استقطابهن البراز الـرياضة وكيف 
ـارسـة انـواع مـعـيـنـة من قـدراتـهن في 

الرياضات?
-انــــا االن اشــــرف عـــــلى كــــتــــابــــة
الكورسات الغذائية والرياضية في
قــاعــة الــسـا في الــقــوش عــلــمـا ان
الـريـاضة لـهـا صلـة رئـيسـيـة ببـناء
نفـسيـة االنسـان سواء كـان ذكرا ام
انـــثى وبـــعــدهــا تـــأتي الــنـــصــائح
بــااللـتــزام بــاالكل الــصــحي لــلـذين
ارسة الرياضة واما يقبلون على 
عن الــــنــــصــــائح فــــاود ان انــــصح
مارسة اجلميع ليس االناث فقط 
الــريــاضـة ولــو داخـل الـبــيت لــكن
ـــمـــارســــة الـــريـــاضـــة في يـــبــــقى 
الــصـــاالت وبــشــكل جـــمــاعي طــعم
اخر. الـرياضـة مفـيدة جلـسم وعقل

وصحة االنسان.
{ بصـفتك تـقيـم في مـحافـظة نـينوى
ـكنها بـرأيك ما هي ابرز اجلـهات التي 
تــشــجــيع الــفــتــيــات عــلى االقــبــال عــلى
ــارســة الــريـاضــة او اخــتــيــار الــعـاب
ــمـارســتـهـا وتــمـكــ طـمــوحـهـا مـعـيــنـة 
نتخبـات اخلاصة بتلك بالـتدرج لتمثـيل ا

االعاب? V¹—bð∫ العبات في تدريبات القوة البدنية

v d*« w

wIOIŠ —UL¦²Ý≈

vHDB  rOJ(« b³Ž

تعتزم الهيئة التطبيعية لتسيير شؤون االحتاد العراقي
لـكرة الـقدم اطالق مـشروع مـراكز لـلمـوهبـة الريـاضية
في عـمـوم مـدن الـعراق حـسب تـصـريح رئـيس الـهـيـئة
ايـاد بـنـيـان لـوسـائل االعالم.. الـفـكـرة لـيـست جـديـدة
بيـة الوطـنية الـعراقـية وقبـلها خـاصة وان اللـجنـة االو
وزارة الـشباب والـرياضة تـبنت في مدد زمـنية سـابقة
شروع ( لم بي ولكن هذا ا فـكرة مشروع البـطل االو
) يـفّـعل كـمـا يـجب رغم ان كـفاءات تـدريـبـيـة وعـلـمـية

شروع بصفة خبراء. تواصلت مع ا
  عـوامل جنـاح الـهيـئـة الـتـطـبـيعـيـة في تـسـيـيـر مـراكز
ـالي والـبنـيـة التـحـتيـة والـكادر ـوهبـ هي الـغـطاء ا ا
ــتـمــكن واالدارة اجلـيــدة وامـنـح االولـويـة الـتــدريـبي ا
ـشروع اذ ان ـالي النه االساس في تـنفـيذ ا لـلغـطاء ا
ـدربـ الـشــبـاب الـصـاعـديـن لـلـعـمل في اسـتـقـطــاب ا
ـقـتـرحـة يــحـتـاج الى رواتب شـهـريـة ثـابـتـة ـراكـز ا ا
ـفـضل ان يـقـود بـخالف مـسـتـلـزمـات الـتـدريب ومن ا
ـقـترحـة في طـول البالد ـراكز ا الـعـمل التـدريـبي في ا
وعـرضهـا كـوادر تدريـبـية تـضم مـدرب ومسـاعـد فني
له ومـدرب للياقة البدنية ومـعد نفسي واخر للتغذية
ضـمانـا لـتـربيـة تـدريبـيـة صـحيـحـة  والـكادرالـتـدريبي
ــفـــضل ان يـــكــون يــحـــتــاج الـى مــشـــرف فــنـي من ا
يا متخصصا في علم فسلجة التدريب ترشحه اكـاد
كـلـيـات واقـسام الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وعـلـوم الـرياضـة في
اجلـامعات احمللـية.. والبـنية التـحتيـة عامل جناح اخر
والـتـطـبــيـعـيـة بــوسـعـهـا الــتـنـسـيـق مع وزارة الـشـبـاب
والـريــاضــة الســتــخـدام مـالعب مــنـتــديــات الــشــبـاب

للتدريب في بغداد واحملافظات كلها.
وهـوب   وبـحسب خـبراء في كـرة القـدم ان مراكـز ا

سـتــحـقق جنــاحـا الفـتــا لـلــنـظــر الن عـددا كـبــيـرا من
الالعـبـ الـصـاعـدين عـلى ا االسـتـعـداد لالنـضـمـام
الـيــهـا خــاصـة وان االنـديــة الـريــاضـيــة ال تـولي فـرق
ــطـلــوب فـضال عن ان الـفــئـات الــعـمــريـة االهــتــمـام ا
الالعب الـواعد محروم من التدريب العلمي الصحيح..
ــشــروع اذا نــظــمت الــهــيــئـة وتــزداد حـظــوظ جنــاح ا
ـراكز الـتطـبـيـعـية بـطـولـة سـنويـة رسـمـيـة لفـرق هـذه ا
ــســتــوى وحتــريـر حــيـث سـيــحــضــر حــافــز تــطـويــر ا
الـقــدرات بـقـوة فـي هـذه احلـالــة.. والـبــطـولــة سـتـملء
الـفراغ الـكبيـر الذي خـلفتـه بطولـة دوري انديـة العراق
لـفرق الـشبـاب التي لم تـنظـمهـا االحتاد الـعراقي مـنذ

اكثر من سبعة عشرة موسما رياضياً.
ـوهـبـة   ويـرى مـتـابـعـون لـلـشـان الـكـروي ان مـراكـز ا
ـقتـرحة من قـبل الهـيئـة التـطبـيعـية سـتواجه بال ادنى ا
ـيـات كرة الـقدم شك مـنافـسـة حقـيـقيـة من قـبل اكاد
ـنــتــشـرة في مــدن الــعـراق كــلــهـا عــلى اســتـقــطـاب ا
الالعـبـ وطريـقة الـتـدريب واسلـوب الـتنـظيم االداري
ــنـتــخـبـات خـاصــة وان جنـوم ســابـقـ فـي صـفـوف ا
يات و ال هـمة الـفنـية في االكـاد الـوطنـية يـتصـدون ا
فـترض يـعتـقـد اخلبـراء ان هذا الـتـحدي الـتنـافـسي ا
ـا على الضد من ـوهبة وا سـيعرقل انـطالق مراكز ا

ذلك سيوفر مناخا محمودا للتنافس.
وهـبـة استـثـمار  االتـفاق شـبه مـطـلق على ان مـراكـز ا
حــقــيــقي لالعــبــ الــصــاعـديـن وفـرق
ـنتخـبات الوطـنيـة هي اكثر االنـدية وا
ـراكز ـسـتـفـادة من هـذه ا اجلـهـات ا
عـنـدمـا تـطـلـقـهـا الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة

وتصبح امرا واقعا.

-بـرايي الـشـخـصي هذا
االمـــر يـــقع عـــلى عـــاتق
جـهـات عـدة اهـمـها وزارة
الــــشـــــبــــاب والــــريــــاضــــة
واجلـــــهـــــات ذات الـــــعـالقــــة
ـبـيـة واالنـديـة كـالـلـجـنــة االو
الـريـاضيـة لـكن وبـصـراحة اود
االشـارة الى ان هـذا الدعـم شبه
مــــنــــعــــدم انـــا فـي مــــســـيــــرتي
الريـاضيـة اوجدت الـدعم من قبل
عــائـــلــتي ومن صـــاحب الــصــالــة
االسـتـاذ ريفـان احلـكـيم وريـاضة
كمال االجـسام معـروفة هنـا بانها
حكـر للرجال كـما الانسى تـشجيع
الـــست الرا زرا مــــديـــر نــــاحـــيـــة
ركز القوش عندما حصلت على ا
االول في الـبـطولـتـ حـيث كانت
ـشــجـعـ لـي و مـنـحــتـني اول ا
شهادة تقديرية الجنازاتي هذه. 
اتـــــمــــنـى من وزارة الـــــشـــــبــــاب
والـــريــــاضـــة ان تــــلــــعب دورهـــا
الـــرئـــيـــسي في دعـم الـــعـــنـــصــر
ــارســـة جــمــيع الــنـــســوي في 
انــــواع الــــريــــاضــــة وبــــاالخص
ريــاضــة كــمــال االجــســام النــهــا
ـيـة. والبــد ان اشـيـر ريـاضـة عــا
بـعــد حتـقــيـقي لـبــطـولــتـ عـلى
مــسـتــوى اقــلـيم كــردســتـان من
انـــنـي اجـــاهــــر بــــحـــلــــمي في
ـشـاركة والـفـوز بـلـقب  على ا
مـســتـوى الــعـراق التــمـكن
بعـد ها من تـمثـيل بلدي
في احملــافل الــدولــيـة

واالقليمية.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6922 Tuesday 23/3/2021 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6922 الثالثاء 10 من شعبان  1442 هـ 23 من آذار (مارس) 2021م

∫©ÊU e «® ‡  œ«R  UM¹œ 

Îö √ WO½b³ « W{U¹d « Ê«bO  ‚«d²š≈ wŠuLÞ

WO Ëb « q U;« w  ‚«dF « qO¦L²Ð
افــتـــتـــحت فـي الـــقــوش قـــبـل عــدة
اشهر وهي قاعـة السا التي حتمل
الـطابع الـنسـوي حتقق جـزء كبـير
من حلـمي حيث بـدأت فيهـا كالعبة
عادية ثم اصبحت مساعدة للمدربة
ــــدربــــة وبـــــعــــد ذلك اصـــــبــــحـت ا
الـرئـيـسيـة لـلصـالـة وهـنا حـالـفني
احلظ كثير حيث طلب مالك الصالة
تسجيلها بشكل رسمي لدى اللجنة

ـــبـــيـــة وكـــان مـن بـــ شــروط االو
الـتسـجيل ان يـكون لـلصـالة مـدربة
حتـمل شــهــادة في الــتـدريـب حـيث
كانت فرصـتي التي استثـمرتها من
ـــــــشـــــــاركــــــــة في الـــــــدورة خـالل ا
الـتأهـيلـيـة التي اقـيمت في الـلجـنة
بيـة في محافظـة دهوك واثناء االو
ـدربـ الـدورة قـام بـعض االخـوة ا
واعــضـــاء احتــاد كــمـــال االجــســام

بـاخـتـيـاري لـلــمـشـاركـة في بـطـولـة
اقليم كردسـتان للقوة الـبدنية التي
اقيمت في مديـنة دهوك حيث كانت
هــذه مـــشــاركــتي االولـى في هــكــذا
بـطــولـة وتــمـكــنت ولـله احلــمـد من
ــركــز االول في الــبــطــولــة احــراز ا
الــتي شــمــلت الــعـاب بــنج بــريس
دبني وديدلـيفت وبعد فـترة قصرة
شــاركت ايــضــا في بــطــولــة اخـرى

اقـيـمـت في مـحــافـظـة اربــيل حـيث
ــركـز احــرزت في هـذه الــبــطـولــة ا

االول.
{ هل هـــــــنـــــــاك ريـــــــاضـــــــات اخـــــــرى

تمارسينها? وما هي?
-باحلقيـقة انا متـأثرة جدا بوالدي
ــارس عــدة ريــاضــات ومن الــذي 
بـ هـذه الـريـاضـات كـرة الـطـائـرة
الــتي تــعــجــبــني كــثــيــرا لــكــني ال
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ساعـد للمنـتخب الوطـني رحيم حميـد بفيروس درب ا  اعلنت الهـيئة الـتطبيـعية لالحتاد الـعراقي بكـرة القدم اصابـة ا
كورونـا. وذكـرت الهـيئـة في بـيان صـحـفي ان الفـحوصـات الـطبـية الـتي أجـريت لوفـد مـنتـخبـنـا الوطـني اثـبتت إصـابة
ـسـاعـد رحـيم حمـيـد بـفيـروس كـورونـا. واضـافت ان جمـيع نـتـائج مـسحـات كـورونـا للـمالك الـتـدريـبي وكذلك درب ا ا
ـساعد رحيم حميـد الذي سيتخلف الالعب جاءت سلبـية بينما أظـهرت الفحوصات ايـجابية مسحـة كورونا للمدرب ا

نتخب الوطني. بذلك عن وفد ا
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اصدرت عائـلة السـاحر احمد راضي
بيانا اعلنه احملامي امير الدعمي بعد
تــداول مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
خـبـر بـيـع بـيت الـكــابـ احـمـد راضي
وهـــو االرث الــــوحــــيــــد الـــذي تــــركه
الــراحل رحـمه الــله وقـد جــائـتـني
تساؤالت كـثيرة مسـتفسرة عن

صحة اخلبر .
وجاء الـبيان ان (الـكاب
رحــــمه الــــله كــــان قـــد
اقــتـرض من الــدولـة
ـــــشــــروع مـــــبـــــلغ 
يـقــيـمه في بـغـداد

فـيه جـانب ريـاضـي واسـتـثـمـاري وكان
مـقابل هـذا الـقرض رهن امـالك مقـرب
من الكاب رحمه الله مقابل القرض اال
ان مـشـيـئـة الـله وقـدره كانـت اسرع من
ـشــروع الـنـور فــكـانت وفـاته ان يـرى ا

رحمه الله ). 
والـيـوم مطـالب بـتـسديـد الـقرض وألنه
رحــــمه الـــله لـم يـــتـــرك اال بـــيت واحـــد
تــســكن فــيه عــائـلــته فـي عـمــان وراتب
تــقــاعـدي كــمــوظف فـي وزارة الـنــقل ال
ـلــيـون ونـصف كـل شـهـرين يـتـجــاوز ا
تـشـتـرك فـيه عـــــــوائل مـتـعـفـفـة وعـلى
ـبالغ لهـذه العوائل... يدي اوصل تلك ا
والن العائـلة مطالـبة بتسـديد القرض..

فــقـــــــــــد قـررت عـرض الـبـيت الـوحـيـد
الـــذي تـــســـــــــــــــــكـــنه لـــلـــبـــيع لـــســد

القرض. 
ولـلـعـلم فـقـد عـرضت دول خـلـيـجـيـة ان
تـتـبـنى عـائـلـة الـكـابـ رحـمه الـله وان
تــقـــوم بــكـــافــة الـــواجـــبــات واي شيء
حتتاجه وان تتكفل برعاية كاملة اال ان
الــعــائــلــة رفــضت كل الــعــروض بــأبـاء
وعــــزة نــــفس شــــاكــــرة لــــهــــذه الـــدول
ـقـابل ان الـدولة بـا ـة مبـادرتـهـا الـكـر
الـعــراقـيــة الـتي خــدمـهــا احـمـد راضي
ورفع اسم الــعــراق في مــحـافـل الـعــالم
اجــمع لم حتــرك ســاكن ولم تــســقط او
حـتى تــقـلـل من قـيــمـة الــقـرض رغم كل

االتــصـاالت ووان الــعــائــلــة تـرفض اي
مــبــلـغ ومن اي جــهـــة كــانت وحتت اي
عـنــوان شـاكــرين مـشــاعـرهم ووفــائـهم

للكاب رحمه الله. 
وانــهــا تــرفـض رفــضــاً قــاطع احلــديث
ـوضوع او بـأسـمـهـا بـخـصـوص هـذا ا
غــيــره وان هـذا الــشيء شــأن داخـلي ال
تــريـد طـرحه بـاالعـالم وهـو لـيس ولـيـد
الـيوم ونـسـتغـرب من طـرحه في الوقت
احلــالي وفي الـــنــهــايــة بـــأسم عــائــلــة
الـكابـ احمـد راضي رحمه الـله نتـقدم
بـوافـر الـشـكـر والــعـرفـان لـكل من سـأل
وبــــادر ووفــــائــــهـم هــــذا هــــو اعــــظـــم

العطايا.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــنـــسـق االعالمي لـــلـــمـــنــتـــخب اكـــد ا
الــوطـنـي الـعــراقي هــشـام مــحــمـد أن
وزارة الـصــحـة أكـمــلت صـبــاح الـيـوم
ــنــتــخب ــســحـــة اخلــاصــة بــوفـــد ا ا
ــتـــوجه الى الــوطـــني لــكـــرة الــقـــدم ا
اوزبكـستان خلـوض لقـائه الودي أمام
ــنــتــخب االوزبــكـي نــهــايــة الــشــهــر ا
ــنــتـخب احلــالي. وقــال مـحــمــد ; إن ا
الــوطــني ســيــغــادر مـن مــطــار بــغـداد
الـدولي بـطـائـرة خـاصـة ذهـابـا وايـابا
خــصــصــتــهــا احلــكــومــة الــعــراقــيــة.
واوضح ان الــتــطــبـيــعــيــة اتـفــقت مع
وزارة الصحـة العراقـية لتـلقيح العبي
نتخب الوطني بلقاح كوفيد  19بعد ا
عودته من اوزبكستان لتأم وضعهم
الصـحي من خطر كـورونا. واشار الى
ان الـهــيـئــة الــتـطــبـيــعــيـة جــهـزت كل

ـنـتخب مـتـطـلـبات واحـتـيـاجات وفـد ا
الـذي غـادرنـا امس االثـنـ مـبـيـنـا ان
الالعـبـ جـاهـزون لـلقـاء اوزبـكـسـتان
وال تــوجــد اصــابــات بــاالسـمــاء الــتي
ـرتـقب. اخـتـارهــا كـاتـانـيـتش لــلـقـاء ا
يــذكــر أن الـتــطـبــيــعـيــة قـررت إيــقـاف
الـــدوري بــعـــد انـــتـــهـــاء اجلـــولــة 25
نتـخب الوطني الذين الرتباط العـبي ا
ــبــاراتــهم ــثــلــون انــديــة الــعــراق 

الودية امام اوزبكستان.
كــمــا وافـقـت الـهــيــئـة االداريــة لــنـادي
الـقوة اجلـوية الـرياضي عـلى التـحاق
نتخب الوطني في العبيها بصـفوف ا
مـباراته الـوديـة أمام اوزبـكـستـان يوم
التـاسع والعـشرين مـن الشهـر احلالي
في طشقند. وأوضحت الهيئة االدارية
لـنـادي الـقـوة اجلـويـة الـريـاضـي أنـها
قـررت تـواجـد العـبي الـفـريق األول مع

ـنـتـخب الوطـني في مـبـاراته الـودية ا
أمام اوزبكسـتان كونهـا تدعم وتساند
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني في كل احملـــافل ا

الدولية الـتي يشارك بهـا ومن ضمنها
ــبـاريــات الــوديـة الــرســمـيــة السـود ا
الرافـدين. كما بـينت أنهـا تضع ثقـتها

الـكــامـلـة بــالـكــادر الـتـدريــبي وجـمـيع
الالعب لتجاوز فريق النجف في دور
الستـة عشر يـوم اجلمعـة القادم ضمن
بـطــولـة كـأس الــعـراق عــلى الـرغم من
دافع غياب سبعة العب إضافة إلى ا
احـسـان حـداد الـذي الـتـحق بـصـفـوف
نتخب األردني لكنها في الوقت ذاته ا
ومن حــرصــهــا عــلى ســمــعــة الــعـراق
نتخبنا في عنوي  فانها تقدم الدعم ا
جــمــيع مــســابــقــاته ســيــمــا أن أسـود
الــرافــدين عـلى بــعــد خـطــوات قــلـيــلـة
ـؤهـلـة الى لـلـتـأهـل إلى الـنـهـائــيـات ا
مونديال قطـر وهو حلم يراود الشارع
العـراقي. وأضافت أنـها كـانت تتـمنى
من الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة وجلــنــة
ــسـابــقـات بـإقــامـة مــبـاراتــنـا أمـام ا
الــنـجف يــوم األربـعــاء أو اخلـمـيس
حــتى يــتــمـكـن العـبــيــنــا من خـوض
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اللقاء الهام أمام فريق النجف ومن ثم
ـنـتخب الـوطني الـتحـاقـهم بصـفوف ا
وهـــو مــاتـــســمـح به قــوانـــ اإلحتــاد
الدولي(فيفا) مشيرة إلى أن ذلك األمر
هو لـتعـاون إدارة نادي الـقوة اجلـوية
وكـادره الـتدريـبي وجـمـهورنـا الـعريق
الــذي يـقف ويـسـانـد الـفـريق فـهـو في
ـنـتـخب الـوقت نـفـسه يـدعم مـسـيـرة ا
الـوطـني وهـذه الـوقـفـة حتـسـب ألسرة
نـــــــادي الـــــــقـــــــوة
اجلــــويـــــة بــــكل
عــــــنـــــوانــــــيه
ومسمياته.

نتخب الوطني بكرة القدم تشكيلة ا
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تـقدم الـنائب عـباس عـليـوي رئيس جلـنة الـشبـاب والربـاضة
في مـجلس النـواب وبالـنيابـة عن السـيدات والسـادة اعضاء
اللـجنة بازكى التهاني واطيب التبـريكات الى اللجنة الوطنية
تـحققـة بتأهل عـدد من الالعب الى بيـة لالجنازات ا الـبارا
ـبيـة الـتي سـتقـام في طـوكـيو الـصـيف الـقادم الـدورة البـارا
والـبطـولـة اجلـاريـة في تونـس. وتعـبـر الـلـجنـة عن سـعـادتـها
ؤمل ان يزداد عددهم بااليام الـبالغة لتأهل  10 العـب من ا
بـية الـتي ستـقام قـبلـة لـلمـشاركـة في دورة االلعـاب البـارا ا
ـا يـشكل في الـعاصـمـة اليـابانـيـة طوكـيـو الصـيف الـقادم 
ـبـية. ـتـأهـلـ للـدورة الـبـارا رقمـا مـعـتـبـرا بعـدد الالعـبـ ا
وتــشـيـد الــلـجـنــة بـنـجــاح ابـطـال الــعـاب الـقــوى في حتـقـيق
اجنـازات مهـمة في بـطولـة تونس الى جـانب تأهل اربـعة من
بـيـة مـتمـنـ جلمـيع الالعـب بـارزة لـلدورة الـبـارا العـبي ا
ـبيـة بـدوام الـتـوفيق تـنـافـسـ للـتـأهل الى الـبـطولـة الـبـارا ا
والـنـجـاح وحتـقـيـق مـزيـد من االجنـازات ورفع اسم الـعـراق

عاليا في احملافل الدولية.
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أفـادت الهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة الحتاد
الـكـرة الـعـراقي بـانهـا قـدمت طـلـباً
رسـميـاً الستـضافـة اجتـماع رؤساء
احتـــادات اخلــلـــيج نـــهــايـــة شــهــر
ــقــبل في بــغــداد. وقــال نــيــســـان ا
شـــــــامـل كــــــــامـل نـــــــائـب رئــــــــيس
الــتــطــبـيــعــيــة ان االحتــاد دعـا ان
ــقــبل لــرؤسـاء يــكــون االجــتـمــاع ا
احتــاد اخلـلــيج في بـغــداد بـدال من

قطر. 
وأضــاف كــامل ان الــدعــوة تــلــقت
اســتــجــابــة واســتــحــســان رؤســاء
احتــاد اخلـلـيج كــون بـغـداد أفـضل
من إقــامــتـهــا في قــطـر مـن نـاحــيـة
االقـــامـــة الـــصـــحــيـــة. واوضح ان

ســــبب اســــتـــجــــابـــة
رؤســـــــــاء االحتــــــــاد
اخلـــلــــيج بـــإقـــامـــة
االجتماع في بغداد
بــدال مـن قــطــر هـو
الن قــطــر تُــخــضع
الـــزائــرين حلــجــر
صحي السبوع
حالها حال اغلب
دول اخللـيج لكن
فـي الــــــــــعـــــــــراق
ســــنـــتــــمــــكن من
احلــــصـــول عـــلى
استـثنـاءات لعـقد
االجـــــــــتــــــــمــــــــاع

مباشرة.
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بياد تونس لونة في بارا داليات ا الالعب الفائزين با

دينا فؤاد

احمد راضي



AZZAMAN SPORT

{ لندن- وكاالت: يسعى آرسنال الستغالل أزمة برشلونة الذي يتطلع للتخلص من العبه البرازيلي فيليبي كوتينيو
قـبل سواء على سبـيل البيع النهـائي أو اإلعارة كي يتجنب دفع  20 مليـون يورو لليـفربول. وكان كـوتينيو الصيف ا
قد انتقـل من ليفربـول إلى برشلـونة في ينايـر/كانون ثان  2018 نـظير  120 ملـيون يورو كمبـلغ ثابت باإلضافة إلى
متغيرات بقيمة  40مليونا. وتتبقى لكوتينيو  10 مباريات فقط ليصل إلى  100 مباراة بقميص البلوجرانا في جميع
سابقات ووقتها سيضطر األخير لدفع  20 مليون يورو أخـرى لليفربول وفقًا ألحد بنود التعاقد. وبحسب صحيفة ا
إكسـبريس البريـطانية فإن آرسـنال يتطلع لـضم الالعب على سبيل اإلعـارة خاصةً أن برشـلونة لن يفرط فـيه نهائيا
ستويات ضعيفة مع يرليج حيث ظهـر  بأقل من  50 إلى  60 مليون يورو. وفقـد كوتينيو رونقه منذ رحـيله عن البر

اضي. وسم ا برشلونة ولم يسطع جنمه أيضا بشكل كبير مع بايرن ميونخ خالل إعارته لصفوفه في ا
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نــصف الـنــهـائي. وكــان لـيـســتـر الـذي
خــســـر في نــصف نــهــائي  1982 أمــام
تــوتـنـهــام الـذي حـصــد الـلـقب وقــتـهـا
األكثر حيوية وإيجابية ضد "الشياط
ــدرب أولي احلــمــر" لــيــتــذوق فــريق ا
غـونــار سـولـشـايـر طـعم اخلـسـارة مـرة
ـــــــراحـل األخــــــيـــــــرة من أخـــــــرى في ا
الــبــطـــولــة. وخــطف مــهــاجم لــيــســتـر
كـيليتشي إيهيناتـشو األنظار بتسجيله
هـدفـ لـيـرفع رصـيـده من األهداف إلى
تــســعـــة أهــداف.واســتــفــاد الالعب من
تـمريرة العب وسـط مانشـستر يـونايتد
ـــرمى فـــريـــد اخلـــاطـــئــة إلـى حــارس ا
فـــخــطــفـــهــا وســجـل الــهــدف األول في
الـدقـيـقـة 24. وأدرك مـاسـون غـريـنـوود
الـتـعادل لـليـونـايتـد قبل نـهـاية الـشوط
األول لــكن يـوري تـيـلـمــانـز أعـاد تـقـدم
لــيـسـتـر ســيـتي بـتــسـديـدة مـنــخـفـضـة
رائـــعـــة بــعـــد ســـبع دقـــائق من بـــدايــة
الـــــشــــوط الـــــثـــــاني قـــــبل أن يـــــعــــزز
إيـهيناتشـو النتيجـة بضربة رأسية في

الدقيقة 78. 

بـثالثة أهداف مقـابل واحد على ملعب
كــيــنغ بـاور. وســيـواجـه فـريق بــرانـدن
ـبـلي رودجـرز ســاوثـهـامـبـتـون في و
بـينمـا سيلـعب تشلـسي ضد مانـشستر
ســـيــتي فـي مــبــاراة أخـــرى من الــدور
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تـأهل لـيـستـر سـيتي إلى نـصف نـهائي
كـأس االحتـاد اإلجنـليـزي لـلـمرة األولى
مــنـذ  39 عــامــا األحـد بــعــد انـتــصـار
مــسـتـحـق عـلى مـانــشـســتـر يـونــايـتـد
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الـتـأجـيل مـرة أخـرى هـو احلل االنسب
ـئــة مع اإللــغــاء الــتـام مــقــابل  33فـي ا
نـظمون لـلحـدث العريق.سـبق أن كرر ا
أن تــأجــيال ثـانــيًــا خـارج احلــســابـات.
وتـــظـــهـــر هـــذه االرقـــام أن دعم إقـــامــة
االلـعاب هذا الصيف ينمو شيئًا فشيئًا
بــعــد أن أظـــهــر اســتــطالع مــشــابه في
كـانـون الثـاني/يـنايـر الـفائـت أن نسـبة
ـئــة فــقط تــؤيـد االبــقــاء عـلى 11  فـي ا
احلـدث هذا الصيف قبل ان ترتفع الى
ــئــة في شــبـاط/فــبــرايـر.كــمـا 21  في ا
أظــهــر اســـتــفــتــاء آخــر أجــرته وكــالــة
"كـيـودو" خالل نهـاية االسـبوع أن 23,2
ـئــة يــؤيــدون إقــامــة االلـعــاب في فـي ا
ــئـــة مع مـــوعـــدهــا مـــقــابل  39,8فـي ا
اإللــغــاء.لم حتــدد الــوكــالــة مــا إذا كـان
هــذان االحــتــمــاالن الـوحــيــدان الــلـذان
طـــرحـــتـــهـــمـــا عـــلى  1054 شـــخـــصًـــا
اسـتجـوبتـهم.وتقـام األلعـاب في الـفترة
ب  23 تـــــــــمــــــــوز/يـــــــــولـــــــــيــــــــو و8

آب/أغسطس.
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ثـــوانٍ من نـــهــايـــة الــوقـت االصــلي 6
فـــرضـت الـــتـــعــادل  86 - 86 ووقـــتـــا
ــبـاراة اضــافــيــا عـن غــضـبـه بــعــد ا
بـسبب قرار احلكـام قائال "نعم االمر
ســـخــيف".وتـــابع "يــتـــوجب عــلـــيــهم
(احلـكام) القيـام بعمل أفضل. حتصل
ــــبـــــاريــــات بــــهــــذه الـــــعــــديــــد مـن ا
الـطريـقة.من نـاحيـته أكد هاريس انه
ا يفـعله دائما مشيرا حـاول القيام 
ـباراة إلـى انه اراد "فـقط الـفـوز في ا
النــنــا واجــهـنــا الــكـثــيــر من االمـور"
مـضيفا "قلت لنفسي: +يا رجل علينا
ـبـاراة+".وحافظ أن نـسـجل ونـفوز بـا
نطقة سفنتي سيكسرز على صدارة ا
الـشـرقيـة برصـيد  30 فـوزا مـقابل 13
خـسـارة أمـام وصـيـفه بـروكـلـ نتس
الــفــائـز عــلى واشـــــــــــنــطن ويـزاردز
بـفضل تألق جنميه كايري 106 - 113
إيـرفـيـنغ صاحب  28 نـقـطـة وجـيمس
هـــاردن مع 26. ورفـع نــتس رصـــيــده
ـركز ـة فـي ا إلى  29 فـوزا و 14 هـز
الـــثــانـي لــلــشـــرقــيـــة. وخــاض باليك
غـريفـ مبـاراته االولى مع نتـس منذ
انــضــمــامه الــيه كالعـب حـر وســجل
سـلته اليـتيمـة في الربع الرابـع فيما

إليــجـاد إيــقـاعه الــهـجــومي في حـ
يــتـوجب عـلى مــدربه فـرانك فـوغل أن
يـجد "هوية جديدة" له بانتظار عودة

جيمس.
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وحتــــمل مــــونـــتــــريـــزل هــــاريل عبء
الـهـجـوم فـسجل  23 نـقـطـة واضاف
ــــاني دنــــيس شـــرودر  22 ضــــمن األ
نــسـبـة جنـاح عن الـرمـيـات لم تـتـخط
ئـة.واصر فـوغل عـلى منح 41,2 فـي ا
فـريقه الثقة كاملة وقال "أنا متفائل"
مـضيـفا "أعـتقـد أن الالعبـ صارعوا
فـي هـذه األمــســيـة. لـم نـســدد بــشـكل
جــيـد ولـكن أعـتـقـد أنـنـا لـعـبـنـا عـلى
مـــســتــوى عـــال".وأردف مــشــيــرا إلى
غــيــاب جــيــمس "ســنــحــتــاج لـبــعض
الـوقت لتعديل االمور ومعرفة من أين
تـأتي الـتسـديدات ومـا ستـكون عـليه
هــويـتـنـا اجلـديـدة". وفي وقت لم يـتم
ـلك" إلى اإلفـصـاح عن مـوعـد عـودة "ا
باراة أنه ـالعب صرح فوغل قـبل ا ا
ال يـعتـمد عـلى التـعافي الـسريع.وقال
"هــذه االصــابــات حتــتـاج إلـى الـوقت
لـلتعافي" و"انهـا (االصابات) تتعافى
بــبطء. نـتـحـضـر لـكي نـكـون من دونه

{ لــوس اجنــلـيس - (أ ف ب): أرخى
غـيـاب النـجم لـيبـرون جـيمس بـسبب
االصــابــة بــظاللـه عـلـى فــريـقـه لـوس
أجنـلـيـس ليـكـرز حـامل الـلـقب
فـتـحوّل إلـى لقـمـة سائـغة
أمـام مـضـيفه فـيـنـيكس
صـــنــز الـــذي اســتــغل
ـلـك" لـيـفـوز غــيـاب "ا
ضــــــــــــــــمـن 111-94
دوري كــرة الــســلـة
االمــــــــــــــيـــــــــــــركـي
لــــلـــمــــحـــتــــرفـــ
األحــــد.ومن دون
جـــيـــمـس الــذي
تـعـرّض الصـابة
في الكاحل أمام
أتـالنــتـــا هــوكس
الـــــــــســــــــبـت لم
يـــتــمـــكن العــبــو
لـيكرز من إيقاف
ــد الــهــجــومي ا
لــصـنــز فـسـجل
ديــــــفـن بـــــوكـــــر
والعـب االرتــكــاز
الـــــــــــــعــــــــــــمـالق
ديــانــدريه أيــتـون
من باهاماس 26
نـــــقــــطـــــة لــــكل
مـنـهـمـا وحقق
كـــــــريس بــــــول
"تـريـبل - دابل"
(عـشـرة أو أكـثـر
فـي ثالث فــــئـــات
احصائية) مع 11
نـــــــــقــــــــطــــــــة و10
مـــــتــــابــــعــــات و13
تـمريـرة حاسـمة في
مــــبـــاراة لـم تـــعـــرف
ســوى تـقـدم أصـحـاب
األرض.وبـــــــــات بــــــــول
ــــرر ســـــادس أفـــــضـل 
لـــلـــكـــرات احلـــاســمـــة في
تــــــــاريـخ الـ "ن بـي آيـه" مع
آالف تـمريـرة عنـدما مرر 10
كــرة إلى زمـيــله أيـتــون سـجل
مــنـهــا سـلــة سـاحـقــة في الـربع
ـــبــاراة.وهــو الـــثــالث مـن عــمــر ا
الـفوز الـثامن لـصنـز في مبـارياته
الـعشر االخيـرة وعزز به مركزه
ـنـطـقـة الـغـربـية الـثـانـي في ا
بـرصـيد  28فـوزا مـقابل 13
خـــســارة.وعــانـى لــيــكــرز

ـنـتـخب ـديـر الـفـني  ـدرب الـفـرنــسي ديـديـيه ديـشـامب ا { بـاريس- وكـاالت: يـعـتـقـد ا
ـديـر الفـني احلالي لـريـال مدريـد هو الـشخص الديـوك أن مـواطنه زين الـدين زيدان ا
ناسب خلالفـته إذا رحل عن منصبه عقب نـهائيات كأس العالم في 2022 ويـنتهي عقد ا
ديشـامب مع مـنـتـخب فـرنسـا بـنـهايـة مـونـديال  2022 في قـطـر عـلـمًا بـأنه قـاد مـنـتخب
ونديال  2018 وقال ديشـامب في تصريحـات نقلـها موقع فوت مـيركاتو الديـوك للفـوز 
الـفـرنـسي: جنـاح زيدان كـمـدرب أعـطى له مـصـداقـيـة كـبـيـرة. وأضـاف: من احملـتمل أن
ا ما في تدريب منتـخب فرنسا. وكانت تقاريـر فرنسية قد حتدثت خالل يأخذ مكـاني يومً
ـاضية عن نـية االحتاد الفـرنسي إسناد مـهمة تدريب الـديوك لزيدان الـساعات القـليلة ا

عقب االنتهاء من مونديال 2022.

أضاف زميله نيكوالس كالكستون 16
نــقـطـة.وقــلب نـتس تـخــلـفه في الـربع
االول  20-6إلـى فـــوز فــيـــمـــا لم حتل
"تـــريــبل - دابـل" جنم ويــزاردز راسل
ويـستبروك مع  29نـقطة و 13مـتابعة
و 13تــــمــــريــــرة حـــاســــمــــة في مــــنع
اخلــسـارة عن فــريـقه.وفي هــيـوسـ

خـسر روكتس أمام أوكـالهوما سيتي
ثـــانــدر  114 - 112 فـي مــبــاراة تــألق
خـاللها العب الـفريق الضـيف الكندي
الـشـاب لو دورت بـتـسجـيله  23نـقـطة
وبـــصـــدة "بـــطـــولـــيـــة" في الـــثـــواني
االخــــيــــرة أمـــام جــــون وول.وتــــقـــدم
أوكـالهومـا بفـارق نـقطـة عـندمـا فشل
دورت فـي تـسـجـيل ثالثـيـة لـيـحـصل
ـرتـدة قبل 15,8 روكـتس عـلى الـكرة ا
ثــانـيـة من الــنـهـايـة وبــعـدمـا جتـاوز
وول مـنـافـسه الـكـنـدي في طريـقه الى
الـسـلـة تمـكن االخـير من ضـرب الـكرة
مـن اخلـــلف من دون خـــطـــأ مـــانـــعــا
تــــــــمــــــــريــــــــرة قــــــــبل  9 ثـــــــــوان من
الــــصــــافـــرة.وهي اخلــــســـارة الـ 20 
تـــوالــيــا لــفــريق روكــتس الــقــابع في
ـنـطـقــة الـغـربـيـة (11 ــركـز  14فـي ا ا

ة). فوزا مقابل  30 هز
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إلـى أجل غـيــر مـســمى".وعـلى مــلـعب
"مــــاديـــســــون ســـكـــويــــر غـــاردن" في
نــيــويــورك فـاز فــيالدلــفــيـا ســفــنـتي
نـطـقـة الشـرقـية سـيـكـسرز مـتـصـدر ا
بـشق الـنـفس عـلى مـضيـفه نـيـويورك
نــيــكس  100 - 101 بـــعــد الــتــمــديــد
بـفضل رمتـ حرت لالعـبه توبياس
هـــاريس قـــبل  5,3ثـــوان من صـــافــرة
باراة مع 20 الـنهاية. أنـهى هاريس ا
نـقطة فـيما كان زمـيله شايك مـيلتون
أفـضل مسجل في صـفوف الفريق مع
وأضـــاف الــعــائـــد االســتــرالي بن 21
باراة سيمونز  16 نـقطة بعدما غاب 
واحـدة بـسـبب االصـابة.وأثـار اخلـطأ
الــــذي تـــعـــرض له هــــاريس من العب
نــيــكس جـولــيــوس رانـدل مــوجـة من
االعـــتـــراضـــات عـــلى احلـــكــام إال أن
هـاريـس حافـظ علـى أعصـابه وسـجل
رمــــتي الـــفـــوز.وحـــصل رانـــدل عـــلى
فـرصـة لـتـعـويض مـا ارتـكـبه وخـطف
الـفـوز لـنـيكس إال ان رمـيـته االخـيرة
قـبل صـافرة الـنهـايـة لم جتد طـريقـها

الى السلة.
سجل في صفوف عـبّر راندل ابرز ا
نـيكس مع  24نـقطة منـها ثالثية قبل
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{ طــوكــيـو- (أ ف ب) : أيــدت غــالـبــيـة
نـظمة احمللية الـياباني قـرار اللجنة ا
حـظـر اجلمـاهـير االجـنـبيـة من حـضور
قبل وفق ما ـبياد طوكيو الصيف ا أو
.واتـخذ أظـهـر اسـتـطالع لـلـرأي االثـنـ
ـنظـمون قـرارًا غيـر مسـبوق االسـبوع ا
ــاضي بـحــظـر اجلـمــاهـيــر اآلتـيـة من ا
ــبــيــة اخلـــارج الى دورة االلــعـــاب االو
ـــؤجـــلــة من  2020 الـى صــيف 2021 ا
بـســبب جـائـحـة كـورونـا مـعـتـبـرين ان
اخلــطـوة مـخـيـبـة ولــكن "ال مـفـر مـنـهـا"
تـــخـــوفًــا من تـــفـــشي الـــوبــاء.وأظـــهــر
اســتــطـالع أجــرته صــحــيــفــة "أســاهي
ئة من شـيـمبـوم" الـيومـية أن  85 فـي ا
ـنظـم فـيما اجملـيبـ يؤيـدون قرار ا
ئـة أنه يـجب الـسـماح اعـتـبر  11 فـي ا
بـحـضـور اجلـمـاهـيـر االجـنـبـيـة.وشـمل
االســتـطالع  1564 شـخـصًـا بـ يـومي
الـسـبت واالحـد حـيث أيـدت نـسـبة 27
ــبــيــاد هــذا ـــئــة فــقط إقــامــة االو في ا
ــئــة أن الـــصــيف فـــيــمــا رأت  36فـي ا
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{ روما- وكاالت: حـقق السويدي زالتان إبراهيموفيتش
مهـاجم مـيالن رقمًـا قـياسـيًـا خالل مواجـهـة فيـورنـتيـنا
على ملـعب أرتيـميو فـرانكي ضـمن مباريـات اجلولة 28
لـلـدوري اإليـطــالي. وجنح إبـراهـيـمـوفـيـتش في تـسـجـيل
ـباراة. ـيالن عـنـد الـدقـيـقة  9من بـدايـة ا الـهـدف األول 
وبــحــسـب شــبــكــة أوبـتــا لـإلحــصــائــيــات فــإن زالتـان
إبــراهــيـمــوفــيـتـش أصـبح أكــبــر العب ســنًـا فـي تـاريخ
الكـالتـشيـو يسجل  15 هـدفًا خالل مـوسم واحد عن
عـمـر  39 عـامًـا و 169 يـومًـا. ويـنـتـهي عـقـد إبـرا مع
وسم اجلاري وهناك مفاوضات ب ميالن بنهاية ا

وسم آخر. الطرف للتجديد 

{ مـدريـد- وكـاالت: شجـع األوروجويـاني ديـيـجو فـورالن مـهـاجم أتلـتـيـكو
مـدريد الـسـابق الـغـر ريـال مدريـد عـلى إعـادة الـبـرتـغالي كـريـسـتـيـانو
رونـالــدو مـرة أخــرى مـؤكـدًا أنه ســيـكــون تـعـزيــزًا مـهـمًــا. وارتـبط اسم
ــقـبل بــعـد خـروج رونـالــدو بـالــعـودة إلى ريــال مـدريــد في الـصــيف ا
يـوفنـتـوس من دوري أبـطـال أوروبـا على يـد بـورتـو. وقـال فورالن في
ـوقع تـوتـو مـيـركـاتو اإليـطـالي: ال أفـهم سـبـب حتمـيل تـصـريـحـاته 
رونــالــدو مــسـؤولــيــة إقــصـاء يــوفــنـتــوس ضــد بــورتـو في دوري
األبـطال. وأوضح: الـنتـائج سـواء كانت جـيدة أو سـيـئة تـعتـمد
على الفـريق بأكمله وبعد الهاتريك الذي سجله رونالدو ضد
كـالـيـاري في  30دقـيـقـة فـقط رد لـلـمـرة األلف عـلى أرض
ـلـعب وأسكت االنـتـقادات الـسـخيـفـة. وأضاف: إذا لم ا
يعد كريـستيـانو يشـعر باالرتيـاح في يوفنـتوس فأنا
مـتـأكـد من أنـهم في ريـال مـدريـد لـديـهم ذكـريـات
رائعـة معه. وتابع: رونالـدو يلعب في نـادٍ كبير
ـكــنه الـبــقـاء لـعــدة سـنــوات أخـرى ولـكن و
لــيس ســـهــلًــا أن تـــتــوقع مــا ســـيــحــدث في
الـصـيف. وأكمل: عـليـنـا معـرفة مـا إذا كان
سعـيدًا في تـورينـو أم ال ولكن هـناك شيء
واحـد مـؤكـد وهـو أنه إذا ارتـدى رونـالـدو
قمـيص ريال مدريـد مرة أخرى فـسيكون
تـعــزيــزًا في غــايــة األهـمــيــة. وخـتـم: عـلى
الــرغم مـن عــمـــره إال أنه ال يــزال بـــطــلًــا

حاسمًا.
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{ الــدوحــة- (أ ف ب) : دعـت مــنــظــمـة
الـعـفـو الدولـيـة االثنـ االحتـاد الدولي
ـزيد ـارسـة ا لـكـرة الـقـدم (فيـفـا) إلى 
من الـــضــغـــوط عــلى قـــطــر مــضـــيــفــة
مونديال  2022 لتحس ظروف العمال
األجـانب في الـدولة اخلـليـجيـة.وأجرت
الـدوحــة سـلـسـلـة من اإلصالحـات عـلى
قوان العمل منذ اختيارها الستضافة
ي في  2010 والـذي تطلّب احلـدث العا
خــطـة إعـمـار ضـخـمــة اعـتـمـدت بـشـكل
رئـــيـس عـــلى الـــعـــمـــال االجـــانب.لـــكن
ــنـظــمـة الـتي تــركـز في عــمـلــهـا عـلى ا
ـتــعـلـقـة بــحـقـوق االنـسـان الــقـضـايـا ا
اعــتــبـرت ان قــطــر مــعـرّضــة لــلــتـراجع
خـــطـــوة إلى الــوراء.كـــتـــبت في بـــيــان
"أجــرت قــطــر الــعـديــد من اإلصـالحـات
ــاضــيــة اإليــجــابــيــة في الــســنــوات ا
زيد من التـدقيق بعد منحها اسـتجابة 
حق اســتــضـافــة كـأس الــعـالم".تــابـعت
"لـكن في معظم األحـيان ال يتم تطـبيقها
بـــشــكل صـــحــيح وال يـــزال األلــوف من
الـعمّال األجـانب يتعـرّضون لالستغالل
ــنـظــمـة ان ـعــامـلــة". وقـالت ا وســوء ا
ــقــتـرحــات الــتي يـنــاقــشـهــا مــجـلس ا

الـشـورى القـطري "سـتقـضي عـلى كثـير
مـن الـتـقــدّم الـذي حـقــقـته االصالحـات
ـــا في ذلك إعــادة فـــرض قــيــود عــلى
حـقــوق الـعـمـال لـدى تـغـيـيـر الـوظـائف
وتـــرك الـــبالد".مـع ذلك تـــتـــطـــلب تـــلك
االقــتـراحـات مـوافــقـة حـكـومــيـة فـيـمـا
ذكـــرت مــصــادر رســـمــيـــة في الــدوحــة
لـوكالة فرانس برس انه لن يتم قبولها.
وردا عــلى بـيـان مـنـظــمـة الـعـفـو قـالت
الـدوحـة االثنـ ان "الـتقـدّم يـحصل في
ـكن مع ضـمـان مالءمـته أســرع وقت 
لـــســوق الــعـــمل لــديـــنــا".تــابـع مــكــتب
االتــصـال احلــكـومي في بــيـان "إصالح
الـعـمل مـهـمـة مـعـقـدة تـسـتـغرق الـوقت
وتـتـطـلب حلـوال فـعـالة وطـويـلـة األمد".
أضـاف البيـان "نعتـقد أن أفضل طـريقة
اليـجــاد تـلك احلـلـول تـكـمن في احلـوار
وااللـتزام. احلكومـة ملتزمـة بالعمل عن
ا في ذلك كـثب مع شركائهـا الدولي 
مـنظـمـة العـفو الـدوليـة".من جهـته دعا
الـسويسري-اإليـطالي جاني إنفـانتينو
رئـيس االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقدم إلى
االنـــصــــاف في تـــقــــيـــيم ســــجل قـــطـــر
احلــقـــوقي.قــال في مـــؤتــمــر صــحــافي

اجلــمـعــة عـقب اجــتـمــاع جملـلس فــيـفـا
سـتوى "حـمـاية حـقوق االنـسان عـلى ا
الـــــدولي تــــشـــــكّل أولــــويـــــة قــــصــــوى
لـفـيـفـا".تـابع "يجـب أن نكـون مـنـصـف

هـناك (قطر) ونقرّ بحـصول تقدّم كبير..
عــلى صـعـيـد حـقـوق الــعـمـال. بـالـطـبع
ـزيد دائـما-- حتى في ـكن القـيام با

سويسرا".
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ودعت مــنـظـمـة الـعـفـو إنـفـانـتـيـنـو إلى
تـطبيق مراقبـة "مستقلّة ومـنتظمة" لكل
مــــواقع ومــــشـــاريـع مـــونــــديـــال 2022
لـــلـــكـــشـف عن انـــتـــهـــاكـــات احلـــقـــوق
ـلك فـيـفـا ـنــظـمـة " ومـنــعـهـا.تـابـعت ا
فـرصة لـلـمسـاعدة في جـعل قطـر مكـانا
أفـضل لـلـعـمال األجـانب".وادخـلت قـطر
الـسبت قرار زيادة احلد االدنى لألجور
حــيــز الــتــنــفــيــذ لــيـصــبح  275دوالرا
شـهريـا جلـميع الـعامـل بـعدمـا قامت
اإلمــارة اخلــلــيـجــيــة الــغــنـيــة بــالــغـاز
بــإصالح قــوانـ الــعـمل فــيـهــا.وقـالت
الـــوزارة فـي بـــيـــان "عـــلـى الـــشـــركـــات
االلــتــزام بـاحلــد األدنى لألجــور وقـدره
ريــال قـطـري عـنـد ابـرام الـعـقـود 1000

إلـى جــانب تـــخـــصــيـص بــدل مـن قــبل
صــاحب الــعــمـل في حــال عــدم تــوفــيـر
الئـم والــغـــذاء لـــلــعـــامل أو الـــســـكن ا
ـســتـخـدم ويـكـون احلـد األدنى لـبـدل ا
السكن  500 ريـال قطري واحلد األدنى
لـــبــدل الــغــذاء  300 ريـــال". ويــتـــطــلب
الــقـرار أن يــتم دفع راتب قــيـمـته 1000
ريـــال قـــطـــري عـــلى األقل ( 275دوالرا)
ــا في ذلك من شــهــريــا لــكل الــعـمــال 
ــنــزلـيــة مــقـابل يــعــمل في اخلــدمـات ا
الـعمل بدوام كامل أي نحو  1,30دوالر
لـلــسـاعـة. وقـالت مـجـمـوعـة "مـيـغـرانت
رايــــــتس" إن احلــــــد األدنى اجلــــــديـــــد
لـألجور مـنخـفض جدا وال يـعكس غالء
ـعـيـشـة في قـطـر.ومن جـانـبـهـا أكدت ا
مـنـظـمة الـعـمل الـدولـية في بـيـان "قـطر
ــنــطـقــة الــتي هـي الـدولــة األولـى في ا
تـطبق حـداً أدنى غير تـميـيزي لألجور
في إطـار سـلـسـلـة إصالحـات تـاريـخـية
لــقـوانــ الـعــمل في الـبالد". وبــحـسب
ـنـظمـة "سيـسـتفـيد أكـثر من  400ألف ا
ــــئــــة مـن الــــقــــطــــاع عـــــامل ( 20 فـي ا
اخلــاص) بـشــكل مــبـاشــر من الـقــانـون

اجلديد".
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{ مــنح الــرئــيـس الــبــولــنــدي أنــدريه دودا الــنــجم روبــرت
لـيفـاندوفـسـكي مهـاجم منـتخـب بالده وفريق بـايرن مـيونخ
اليوم اإلثـن وسام بولونيا ريسـتيتوتا الذي يعد واحدا من

أعـــلـى األوســـمـــة فـي بـــولـــنــــدا. وجـــرى تـــكـــر
تـوج بلـقب أفضل العب في ليـفانـدوفسـكي ا
ـاضي على إجنازاته العـالم خالل العام ا
في كــرة الــقـدم والــتــرويج لـبــولــنـدا في
اخلـارج. وفي حـفل أقـيم في الـقـصر
الـــرئـــاسي بــالـــعـــاصــمـــة وارســو
وصف الرئـيس الـبـولنـدي الـنجم
لــيــفـــانــدوفـــســكي بـــأنه بــطل
ريـــــاضـي وطــــنـي وأشــــاد
بــالـــعــمل اجلـــاد الــذي
يـــقــدمه كالعب كــرة

قدم. 
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مـقــربـة  300مـتــر من سـاللم الــزقـورة
ـكان وهـو يقـود أغنام ـر على ا .كان 
أبيه الى احلقـول الواقعـة على ضفاف
عبد الفرات القريب  وكان ينظر الى ا
ــعــابــد بــاســتــخــفــاف وفي قــلــبه ان ا
ينبغي ان تبـنى الى الله الواحد األحد
وليس الى تـماثـيل احلـجر .في الـرؤية
احلضارية والتاريـخية تندرج الزقورة
ــــوروث وســــبـب بــــنــــائــــهــــا ضــــمن ا
ــيــثــولــوجي واالثــاري حــالــهــا حـال ا
األهرامـات ومـعابـد األقصـر والـكرنك 
وتـدمـر  وأهـرامات األزتـيـك وما تـركه
اإلغريق في أثينا والقياصرة في روما

 وبوذا في دول شرق آسيا.
ـيـثـولـوجيـا الـتي أثـبـتت ـا تـلك ا ور
لآلثاري وعلـماء العمارة والـفكر انها

شـاهــدتُ في مــراســيم الـزيــارة .انه لم
يلـتفـت الى الزقـورة ولم يتـطـرق اليـها
في خـطابـاته  والـدولـة كـان كل هـمـها
ان تـــعـــتـــني بـــهـــا ألجـل هـــذا احلــدث
ا في مـشاعر من وضع التاريـخي . ر
مـراســيم الـزيـارة او الــبـابــا نـفـسه ان
ـلـحدة الـزقـورة مكـان لـعـبـادة اآللـهـة ا
وان مؤسس ساللـة اور الـثالـثـة حامل
اجلــنــســيــة الــعــراقــيــة ــ الــســومــريـة
ـــعــبــد ــو ) بـــنى ا ــدعـــو ( أور ــ  وا
لـتـكـون اول معـبـد شـاهق عـلى األرض
دعو ( س ــ لعبادة اله مديـنة أور وا
اله الـقمـر ــ نـنـار ).وعـلي أن أقـارب ما
فــكـر به الــبــابـا والــكــثـيــر من حــجـيج
كـان أن إبراهيـم الذي ذكرتـه التوراة ا
ـة عــلى انه ولـد عـلى والـعـهــود الـقـد

من بعض مراحل تـقدم العـقل البشري
واحلـــــضـــــاري ألنـــــســــان األرض وان
ـيثـولوجي هـذا وخصـوصا وروث ا ا
ـتـلك في مـصـر والـعـراق وفـلـسـط 
قـارن والـقرابـة مع مـا نـرثه من كتب ا
الديانات السماوية الثالثة (اإلسالمية
ـسـيـحـيــة ــ والـيـهـوديـة ) وحـتى ــ وا
ــنــدائــيـة ــ الــديــانــات األخــرى مــثل ا
الصابـئية وهي من ديـانات اهل الذمة
كما ورد في آيات للقرآن الكر تمتلك
قـارن الن النبي شيئـا كثيـرا من هذا ا
الذي يـؤمنـون به هو الـنبي يـحيى بن
ـعمـدان ــ الـشـهـيد ) زكـريا ( يـوحـنـا ا
سيح ( ع ) في نهر الذي عمد يسوع ا

األردن.
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لـهـذا كـانت الـدول تـعـتنـي بـهذا اإلرث
ــثل ــيــثــولـوجـي بل في بــعــضــهـا  ا
شـيئـا كـبـيـرا من دخـلهـا الـقـومي عـبر
تاحف أنشطـة السـياسـة ومقتـنيـات ا
ونوافذ مادية ودعائية وجذب كثيرة .
الدولـة الـعـراقيـة لـديـها الـزقـورة التي
لــفت االنــتــبــاه الــيه اول مــرة اآلثـاري
لـيـونـاردو وولي وكـتب عـنـهـا مـعـمارا
واثـرا .وكـانت بــحـالـة بـائــسـة عـنـدمـا
وجـدهـا  وكـانت لــيـست سـوى ساللم
يطـمرهـا الطـ والـتراب .لـكن مديـرية
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دورسلدوف

اآلثار ( الحقا ) أجرت عليها ترميمات
تخيل لها واألسس نظور ا وحسب ا

الباقية .
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ـاضي والى مـنـذ عـشـريــنـات الـقـرن ا
الـيــوم لم تـنل الــزقـورة من االهــتـمـام
بــشيء يـوازي قــيــمـتــهــا احلـضــاريـة
ـيــثـولـوجــيـة وقـد كــانت مـرتــبـطـة وا
بــأول أحالم الــكـــتــابــة عــلى األرض 
ا وليس بعيدا عنها ولد إبراهيم ور

لوط وأيوب ( عليهم السالم ).
ظلت الـزقورة تـعيش اإلهـمال .وحتى
تـبتـعـد عن نـزهـة الـسـواح والـزائرين
وحــجـيـج الـبــيت اإلبــراهــيــمي بــنـوا
قربها قاعدة عسـكرية ومطار عسكري
( قـــــاعــــدة اإلمـــــام عـــــلي ع ) والـــــتي
استخدمـها األمريكـيون بعد االحتالل
لــــلـــدعـم الـــلــــوجـــســــتي لــــوجـــودهم
وقواعـدهم األخـرى في مـنـاطق عـموم
الـعـراقي.  .وحـتى الـيـوم فـمـصـيـرهـا
يــكـتــنــفه الــغــمـوض وهــنــاك دعـوات
وطـنـيـة لـتـحــويـلـهـا الى مـطـار مـدني
وفق مــبــد لــقــد ســأمـنــا مـن حـروب
ـيـراج ـيغ والـسـوخـوي وا طـائـرات ا

والفانتوم واف  16.
وهكـذا عـادت الـزقـورة لتـنـال اهـتـمام
الدولة مع الزيارة الـبابوية وهم قد ال

يـتــوقـعــوا ان أقـدام الــبـابــا سـوف لن
ا ال يـلتـفت اليـها هـا ور ترتـقي سال
وال يشيـر عنهـا بحديث . ولـكنهم رغم
هـــذا كــنـــســـوهــا وفـــرشـــوا أمــامـــهــا
السجاديد .وعبـدوا باألسفلت الطريق
الـواصل الـيــهـا  وقـامـوا بــتـنـويـرهـا
وألول مرة تشعر الزقورة ان مصابيح
توماس أديسون تنـيرها . في تصميم
جـــمـــيل .وأظن إنـــنـي أنـــا وتـــومــاس
أديــســون لن نــقـبـل بـهــذا الــتــنــويـر .
ــصـبــاح لــيـضيء فــأديـســون صــنع ا
ــعــتــمـة ولــيس الــبــيــوت والـقــلــوب ا
لــــيــــضـيء األثــــر الــــذي اغــــلب زواره
يـزورونه نـهـارا حـيث تـشح في الـلـيل
الـزيـارات الـى األمـكـنــة األثـريـة المـور
امنيه وخـرافية ( الـطناطـله واألشباح
) وحــفـــاظــا عـــلى سالمــة الـــزائــر من
احلــفـر والــقــبـور واالرتــطــام بــحـائط
معبد او حجر.الذي اثمناه ان تسحب
علم احلضاري ( الزقورة اإلنارة عن ا
) وما يـصـرف عـلى لـيالـيـهـا من إنارة
ـشــافي الـتي يـعــطى الى الــبـيــوت وا
تــــعــــانـي من زحــــمــــة الـــــراقــــدين في
ـــركـــزة بـــســـبب وبـــاء الـــعـــنـــايـــات ا
الـــــكــــورونــــا  فـــــهــــذا يــــرضـي الــــله
ومـراجــعـنـا الــعـظـام واحلــبـر األعـظم

وأديسون وانا.

في سـنة  630 ميـالدية .  8هـجـرية
ـسـلـم .ولم  فـتح مكـة عـلى يـد ا
يجيء اليهـا النبي محـمد ص فاحتا
ومنتصرا .بل دخلها كأمر حتمي ان
ـقدس البد ان يعود الى هذا البيت ا
حـاضــنـته الــسـمـاويــة . وحـ دخل
ـكـان الـرسـول لم يـلـتـفت الى الـهـة ا
الـــتـي كـــانت تـــســــيـــطـــر عـــلى روح
وطقـوس العـرب بل شخـصت عيـناه
صـــوب كـــعـــبـــة إبـــراهــيـم. والحـــقــا
ـطـارق ـعـاول وا اشـتـغـلت عـلـيـهـا ا
وهدمتـها كلهـا ( االت وعزى وهبل 
وأشـقـائـهـمـا وأبـنـاء عـمـومـتـهـمـا )
ومن كـان منـهـا مـصنـوعـا من الـتـمر

فقد وزع على فقراء مكة. 
الــبــابــا فـي زيــارته األخــيــرة وكــمــا
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ثــانـيــا : في الـواقع الــقـانـونـي الـوطـني
والـدولي كـان دخـول الـقـوات األمـيـركـية
احتالال  لبلد بحدود  سيادية معروفة ..
اما انكشاف التدخل االجنبي في شؤون
الـــبــلـــد بــوجـــود وكالء مـــحــلـــيــ  عن
مصالح إقليمية  تتجاوز قانون التمثيل
في الــهــويــة الــشــخــصـيــة لــلــمــواطــنـة

العراقية ..
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طـلوب  يـحتـاج اول مثـابات  احلـوار  ا
لـفـهم وحتـديـد  الوالء والـبـراء  لـسـيادة
الـهوية الوطنية العراقية من عدمه ..اما
ــتــصــدي لــســلــطـان احلــكم ان يــكــون ا
مـتــعـدد الـوالءات فـتـلك فـريـة دسـتـوريـة
يول حتتاج الى حكم قاطع يفصل ب ا
واالهــواء الـعـقــائـديـة  وحـتـى احلـزبـيـة

وب ادارة السياسات العامة للدولة.
ثـالـثا: في االتـفاق الـوطني عـلى اعلـوية
الــدسـتـور  ..البـد من اتـفـاق وطـني اخـر
عــلى االســتـراتــيـجــيـة الــعــلـيــا لـلــدولـة
وحتـديد اإلطار العام للـسياسات العامة
الي حــكــومــة واعــتـبــار االلــتــزام بــهـذه
ـوذجا االسـتـراتيـجيـة الـعلـيا لـلـدولة  
لاللــتــزام بــاحــكـام الــدســتــور الــعـراقي
ـة خـيـانة الـنـافـذ  .. واالخالل بـهـا جـر
ـكن عــظـمى تــخـرق االمن الـوطــني.. و
تـضـم  االسـتـراتيـجيـة الـعلـيـا للـدولة
حـلـوال لـكل ما يـخـتلف عـلـيه في حتـليل
ـصـلــحـة اجملـتــمـعـيـة الدارة اصــحـاب ا
ســـيــادة الــدولــة الــعـــراقــيــة.. من خالل
تـفسير استراتيـجي للنصوص اخملتلف
عــلـيـهـا مــثل قـانـون الــنـفط والـغـاز ..او

اجملـتمـعية  في ابـرز النقـاط التالـية على
سبيل احلصر ال اجلمع  ومنها :

اوال : الن مــــا ذكـــر في مــــ الـــدســـتـــور
الــعــراقي لم يــبــلــور حــالــة احـاديــة  في
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاسـي من حـــيث كـــونه
ــقـراطــيــا ودمج بـ كال اسـالمـيــا ام د
احلـالت  يـتطلب ان يـكون احلوار حتت
خـيـمة كالهـما ..فال نـظـام بثـوابت الدين
اإلسالمي  اال من خالل  تطبيقات النظام
عروفة قراطي  بقـيمه وسياسـاته ا الـد
فـي ادلــة عــمل دولــيـــة يــخــضع الــعــراق
ــعـايـيــر الـقـيـاس عــلى وفق تـطــبـيـقـات
مـــعــروفــة فـي احلــكم الــرشـــيــد .. وعــدم
اتـــخــاذ هــذه اخلـــيــمـــة في مــدخالت اي
ـومـة نـظـام ـا تـعـني د حـوار وطــني ا
مــفـاسـد احملــاصـصـة بــكل اثـامه.. وعـدم
ا اتـفق عليه في مـحاضر مـنح االعلـوية 
ـكـلـفــة بـصـيـاغـة اجـتــمـاعـات الـلـجــنـة ا
الـدستور  ..تستلزم  الدفاع عن تغييرات

جوهرية في م الدستور النافذ. 

تـــنـــازع الـــصالحـــيــات بـــ احلـــكـــومــة
االحتـادية واالقـاليم او احملـافظـات وعبر
الـيات احلـكم الرشيـد التي تـقيس اجناز
االهـــداف وحتــلـــيــلـــهــا عـــلى مــســـتــوى
تـطبيقات االستراتيجية العليا للدولة  ..
عــنـدهــا لن يــكـون الــبـرنــامج احلــكـومي
ــوازنــة الــعــامــة ..وال يــخــالف قــانــون ا
ستدامة اسـتراتيجـيات فرعية لـلتنميـة ا
تــــخــــالف مــــفــــردات عـــمـل الــــبـــرنــــامج
احلـكومي..الن جـميع السـلوك الـسياسي
ـــا يــقع حتـت قــيــاس واالقـــتــصــادي  ا
االلـتـزام بـاالستـراجتـية الـعـلـيا لـلـدولة..
ـكن ان تـصـمم خــطط الـتـنـمـيـة والــتي 
ـستدامة  بـثالث عاما مقـبلة او اكثر.. ا
هـكذا  يـكون احلوار الـوطني عـلى قاعدة
ـنــفـعــة الـعــامـة لــلـدولـة ــسـاواة بــ ا ا
ــنـفـعــة الـشـخــصـيـة الــعـراقـيــة.. وبـ ا
لـلـمواطن الـعراقي/ الـناخب.  رابـعا: اذا
كـان االغـلبـيـة الـغالـبـة من قوى تـتـصدى
لــســلـــطــان احلــكم  تــتــحــدث الــيــوم عن
االصـالح الــــــشـــــامـل من خـالل احلـــــوار
الـوطـني  ..فـمن يـاتـرى يـقف بـالـضد من

اذا??  ذلك و
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كن ـصـالح.. فـي اي حتلـيل الصـحاب ا
اذج  . منها :  فرز عدة 

ــنــتـفــعــ من مــفــاسـد احملــاصــصـة - ا
والــذيـن يــرفــضــون قــاعــدة الــكــشف عن

الية ما قبل 2003. ذمتهم ا
ـنـتفـعـ بـسـبب قـوان - جـمـهـور من ا
الـعـدالـة االنتـقـاليـة ولـذلك  مـا زالت هذه
الــقـوانــ  تـتــفـاعـل مـجــتـمــعـيــا سـلــبـا
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بغداد

وايـــجــابـــا  - جــمـــهـــور من الــســـاعــ
لالنتفاع من حالة الفوضى غير اخلالقة
 ..لـعل وعسى يـتغـير وضعـها بـتوظيف
فـتات مفـاسد احملاصـصة  ..لعل وعسى

.
ن   وضـعهم في مناصب × جـمهور 
الــدرجـات اخلــاصـة  وســقـوط  مــفـاسـد
ـا يـعـني خـروجـهم  من احملـاصـصـة  ا
ـــنــاصب ..لــذلـك يــتــحــدثــون عن هــذه ا
اهـمـية االصالح الـشـامل فـيمـا يـطبـقون

العكس تماما .
- جـمـهور االغـلـبيـة الـصامـتـة  الرافض
ـــفـــاســـد احملــاصـــصـــة  والالهث وراء
ســراب الــســيـــادة  لــعــله يــحــصل عــلى

وظيفة حكومية  .
- جـمـهـور مـا اصـفه ب( حـزب الـقـنـفة )
الـناقـد فقط لـلتـنفـيس عن تلك الـضغوط
ـعيشـية  وعند تـوفرها يصـمتون لذلك ا
ارتــفـعـت االصـوات مــا بـعــد  تـخــفـيض
قـــيــمــة الـــديــنــار  وخالل ايـــام احلــظــر

الصحي  .
- جــمـهــور وعـاظ مـفــاسـد احملــاصـصـة
الـذين يـسعـون لتـرويج ما مـطلـوب على
طـول اخلط ..فـما هـو مقـبول الـيوم عـند
ـكن يـصـبح الـعـكـس تـمـاما حـزب كـذا 
عند ذات احلزب غدا .. واالخطر في هذا
الــنـمط من له الـقـدرة عـلى خـلط األوراق
حــتى يـهــدد أجـنـدة احلــزب ذاته ..لـذلك
جتـدهم يتنقلون  ب حزب واخر حسب

الطلب. 
-  جـمـهور الـفـعالـيـات اجملتـمعـيـة  مثل
ـثقـفـة  وبعض ـيـة وا الـكـفـاءات االكاد

الــزعـامــات الـعـشــائـريــة  وشـخــصـيـات
ديـنية  .. تبحث عن حـلول لكن جهودها
مــبـــعــثــرة  مــا بــ مــيــول واجتــاهــات
عـقـائـديـة  وبـ مـخـاوف  من االشـتـراك

في العمل احلزبي  .
كن عقد احلوار الوطني خامسا: كيف 

ب كل ما تقدم ???
ال اعـتـقد الـدعـوة للـحـوار وحدهـا تـكفي
وذج معياري  وطني كوثيقة لـتصميم 
ــكن  طـــرحــهــا من جــهــة إصـالحــيــة  
اعـتبارية مـثل السيد رئـيس اجلمهورية
ـشـاركة واجـهـات مجـتمـعـية  كـبرى  ..
ـرجـعـيـة الـديـنـية الـعـلـيـا لـلـسـيد مـثل ا
الـــســـيـــســـتـــاني في الـــنـــجـف االشــرف
ـثــلـيـة الـكـلـدان في الـعـراق والـعـالم و
ا بـشخص الكاردينـال لويس ساكو .. 
ـثل هـذه الـوثـيـقـة ان تـسـتـقـطب ـكـن 
ـصـلـحـة اجملـتـمـعـيـة لـتـكون اصـحـاب ا
مــــخـــرجــــات هـــذا احلــــوار... مـــدخالت
صـحيـحة لالسـتراتيـجيـة العلـيا لـلدولة
.. وحـلـوال للـكـثيـر من مـفردات  الـتـنازل
عـن سالح مـنــفــلت وتــسـاؤالت الــهــويـة
ـكن الــوطـنـيـة الــدسـتـوريـة  ..عــنـدهـا 
لـلـجـمـيع  اجلـلـوس عـلـى  طـاولـة حوار
مـنشود  لالتفاق الـوطني على سياسات
مـطلوبة ..في عـراق واحد  وطن اجلميع
 .. امـا تكرار الدعوة لـلحوار  الوطني...
فــهـو تـأكـيـد عـلـى فـشل مـا مـضى وعـدم
احـتـرام مـا الـتـزمت به اطـرافه  .. عسى
ان تـصل األفـكار والـتطـبيـقات  الى اهل
احلـل والـعـقـد ..لـعل وعــسى ويـبـقى من

القول لله في خلقه شؤون!

اســتــغــرب تــكــرار الــدعــوات لــلــحــوار
الـــوطـــني  بـــ فــعـــالـــيـــات اجملــتـــمع
الـعـراقي..ولعـل آخرهـا وليـس اخيـرها
دعـوة رئيس مجلـس الوزراء  مصطفى
الـكـاظـمي  ..سـبـب هـذا االسـتـغراب ان

وزارة احلوار الوطني  .. 
ومـن بــعـدهــا مــكــاتـب وجلــان  وزاريـة
ــعــنى نــاهــيك عن ــانــيــة بــذات ا وبــر
ــســـاعــدة األ مـــؤتــمـــرات  عــقـــدت 
ـتـحدة واالحتـاد األوروبي  ..لم تصل ا
حـــتـى الـــلـــحـــظـــة  الى تـــلك احلـــلـــول
ـنـشودة فـي تأسـيس  عـقد اجـتـماعي ا
دســتــوري يـلــتــزم به جـمــيع اصــحـاب

صلحة في اجملتمع العراقي. ا
وهـــذا يـــســـتـــلـــزم  قـــدرات مـــبـــتـــكــرة
ومــتــوافـقــة مع الــذات واألفــكـار الدارة
هــذا الـتـحــلـيل ثم احلــوار   كـمـدخالت
ـتـنـوع صـحـيـحـة  ..الن واقع الـعـراق ا
واثــقــال مــعـضـالت مـوروثــة  يــتــطـلب
صـلحة الـتحـليل احلـيادي  الصحـاب ا
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ـلتـهبـة منـذ تنـفيـذ خطـة الغـرب مجـتمعـا (رغم ايحـاء بعض ـنطـقة ا دائمـا في هذه ا
اطـرافهم بـاالختالف  ‘وطـبعـا اليشـمل اختالف الـهـدف االستـراتيـجي وهو ضـمان
االمن الـدائم لـلـكـيـان االسـتـيـطـاني  –اسـرائـيل - ) ومـنـذ بـدايـة تـسـعـيـنـات الـقـرن
نـطقة الـقريب اضي  ‘تسـير اخلـطوات بـاجتاه مـنع نهـوض االرادة الوطـنيـة في ا ا
التـماس بـذلك الكـيان رغم هـذه احلقـيقـة و رغم ان اصل الزلـزال حدث مـنذ احلرب
على افغـانستان وامتـد الى اسقاط دولة العـراق ( ودائما نقول  –وليـس الديكتاتور
العراق ) واشتـعل حرب التدمير سوريا و اسقط كـذلك دولة ليبيا وليس القذافي بل
نطـقه نتـيجـة هذا الـزلزال ومـنذ ذلك  الوقت ايـحصل  له  ولـبلـده وا ان الرجل نـبه 

وكل مايحصل من تدمير هو امتداد لزالزل ارتداديه
ـنـطقـة وقعت سـتمـره عـلى اهالك شعـوب هذه ا  وانـا اراجع افـرازات وتاثـيراتـهـا ا
عـيـني عـلى عـرض كــتـاب لـلـفـيـلـسـوف (االن دونـو) وهـو اسـتـاذ الـفـلـسـفـة والـعـلـوم
الـسيـاسـية الـكنـدية بـعـنوان ( عـصر نـظريـة الـتفـاهة ) صـادر عام   !.. 2017ومع
هذا التذكيـر راجعت تعليقي على التحلـيل . نشر اكثر من عام  في صحيفة (الرأي
العـام) االلكـترونيـة لالستاذ عـبدالـباري عطـوان وهو احمللـل السيـاسي االشهر في
ـغلـوب  على امـرها الـتحـليل يـتنـبأ ـرحلـة التي تـمربـها مـنطـقتـنا وشـعوبـها ا هذا ا
نطقة ويبدأ احمللل حتليله  بالقول: (منطقتنا تَقف على بحدوث زلزال تدميري في ا
ستد ....!!! - ويَـجب علينا حافّة احلَرب - كـانه واثناء تنبـئة تعيش في االمـان ا
أن ال نَـنــشـغل بـالـتـفــاصـيل الـصـغـيــرة) ولـكن هـو نـفـسه  يــؤشـر الى احـد من تـلك

التفاصيل الصغيره وهي عملية التطهير في السعودية مؤكدا بقوله:
 وهي األخـطر ألن عمليّات “الـتطهير ”هذهِ مُقـدّمة لسيـناريوهـاتِ حربٍ إقليـميّةٍ قد
ِـنطـقـة ويدخـل في التـفـاصيـل ويوثق بـاالرقـام صواريخ تـكـون األخطـر في تـاريخ ا
وأسلـحـة تـدمـيـريـة مـعـدة لالسـتـعمـال في احلـرب الـشـامـلـة بـاالنـابه في الـتـضـحـية
ِـنطـقة وبـاالصـالة في حـصـاد احلرب ومن أجل ذلك يـؤكـد أن حتالـفًا يَـتـبلـور في ا
بـقـيادةٍ أمـريـكيّـة وبعـد احلـديث عن احد اسـبـاب ضرورة اشـعـال هذا احلـرب وهو
(الـنفط والـغاز وسـعرهـما) يـستـمر االسـتاذ (وهـو يذكـرنا بـتوقـعات االسـتاذ مـحمد
ـنـطقـة)  يـحدد حسـنـ هـيكل بل كـانه وريـثه في تـفجـيـر زلزال مـتـوقع دائـما في ا
َـرحلـة الثـانية فـترة زمـنيـة قائالَ (بـعد أيّـامٍ أو أسابـيع مَعـدودة سيَـتم االنتـقال إلى ا
ُــواجــهـات الــعَــسـكــريّــة ويُـمــكن رَسم مالمح واألخــطــر في رأيــنـا وهي مَــرحــلـة ا

خَريطتها في النقاط التالية:
: بِدء صِدام عَسكري سُعودي إيراني على أرضيّة حِصار اليمن اخلانق. أوالً

 ثانيًا: تـكوين حِلف جَديد على طَريق حِلف عاصفة الصّحراء الذي أسّسه اجلنرال
ُرشّـحة شـوارسكـوف إلخراج الـقـوّات العِـراقيّـة من الكـويت عام  ?1990والـدّول ا
لالنضمام إلى هذا التّحالف العَسكري إلى جانب السعوديّة هي اإلمارات واألردن

غرب. ومصر والسودان وا
ثـالـثًـا: قَصـف لبـنـان وتـدمـيـر بُـنـائه الـتحـتيّ حتت ذريـعـة مُـحـاولـة اجـتـثاث “حـزب
الله ?”وقد يَرد احلـزب بقَصف دولـة االحتالل اإلسرائـيلي بآالف الـصّواريخ وهُنا

سَيكون احتمال التدخّل اإليراني والسّوري أكبر من أي وقتٍ مَضى.
رابعًـا: اجـتـيـاح دولـة قـطـر بقـوّاتٍ مِـصـريٍـة إمـاراتـيّـة سعـوديّـة وتـغـيـيـر الـنّـظام في
الدوحة  واالشتـباك مع القوّات الـتركيّة التي وَصل تِـعدادها إلى أكثر من  30ألف

جندي بعَتادهم الثّقيل  
 خامـسًا: هُـجوم مُـضاد أمريـكي إسرائـيلي سـعودي في سـورية وإعـادة السّـيطرة
علـى منـاطق خَـسرهـا حُـلفـاء أمـريـكا فـيـها مـثل حـلب وحـمص ودير الـزور مـؤكدا
تـها أمام تصوره الـعطـواني شراسـة ادارة االمريكـية  بـانها لـن تَغفـر بسـهولة هَـز

روسيا وإيران .....!!!    
ـيليشيـات الكرديّة في أربـيل وشمال سورية وتَـوريطها في هذهِ  سادسًا: حتريك ا
احلُروب إلى جانب أمـريكا الستـنزاف كل من إيران وتـركيا والعـراق وإغراقها في
حُروبٍ أهـلـيّـةٍ داخلـيّـة وعـنوان هـذا احلـرب مـتـعدد اجلـبـهـات هو  مـحـاربـة االرهاب
االيـراني  من قبل دول االعـتدال ...!!) ويضـيف استـاذ عطوان تـسميـة جديدة وهي
حـاربة االرهـاب االيراني عـندما (معـسكـر احلداثـة) وبعد ان يـخيب ظن الـراغبـ 
يـؤشـر الى احــتـمــال فـشل جـبــهـة احلــداثـة في حتـقــيق  أهـدافه هــو  رغم كل هـذه
الـتـصـورات الـرقــمـيـة والـزمـنـيـة مـع االسـبـاب وتـاشـيـر الـقــوة لـدى احلـلف يـتـسـأل
ِـنطـقة في هـذهِ احلالـة ?) ينـتقل وريث حتـليالت باسـتغـراب:  (كيف سَـيكـون حال ا
الـهـيـكـلـيــة (مع فـارق ان هـيـكل دائـمــا كـان يـبـقي شيء مـن االمل بـحـدوث مـعـجـزة
الـوحده الـتي اليـغلـبهـا الـغالب النه في االساس لم يـحـصل ...!!!) الى احلديث عن
ُضاد قد يَكون حِلفًا إيرانيًّا سوريًّا تركيًّا عراقيًّا تصوراته في سينـاريو الزلزالي ا
تـتـعاطف مـعه روسيـا في الـبِدايـة ويتـحدث بـارقام مـرعـبة عن الـصواريخ لـدى هذا
احلِـلف اجلـديد حـيث يؤكـد انه يَـملك قُـدراتٍ عسـكريّـة صـاروخيّـة جبّـارة وستَـتوجّه
مُـعـظم هــذهِ الـصّـواريخ إلى الــسـعـوديّـة واإلمــارات وإسـرائـيل حـسـب الـتـقـديـرات
األولـى ولكن هـذهِ الـدّول تَمـلُك مـنصّـات صواريخ “بـاتـريوت ”الدفـاعيّـة األمـريكـيّة
الفاعلة الـتي ربّما تُوفّر لها حمايةً جُـزئيّةً أو كُليّة ويتصور انه لدى  “حزب الله”
آالف الصّواريخ احلديـثة سيطلقه دُفعةً واحدة على إسرائيل وكذلك احلال من قِبل
حـمـاس من قِـطاع غـزّة قـد يُـصيب “قـبـبـهـا احلـديـديّة ”بـالـشّـلل وإذا كان “حـزب
الله ”الـفِرع اإليرانـي يَملُك  150ألف صاروخ فـكم من الصّـواريخ يَملُـكها األصل
أي إيـــران وهل سَـــتــتـــعــامل صـــواريخ بـــاتــريـــوت مع إطالق عـــشــرات اآلالف من
الـصّـواريخ دُفـعـةً واحـدة ? وماذا لـو انـضـمّـت الصـواريـخ الـسـوريّة واإليـرانـيّـة إلى

شقيقتها التي تَزدحم بها ترسانة (حزب الله?).
w «e “ qOK%

ُقـبلة ويختـتم استـاذ عطوان حتـليـله الزلزالـي بقول: (نَـجاح هـذهِ احلَرب اإلقلـيمـيّة ا
ُتوقّعة بل والـوَشيكة في نَظر اخلُبـراء هو تدمير إيران وتَغـيير النظام في قطر وا
واجـتثاث “حـزب الله ?”أمـا فَشـلهـا فيَـعني دَمـار السـعوديّـة وإسرائـيل واإلمارات
وتَـقسيم األولـى أي السعوديّـة إلى عِدّة دُول مَـرّةً أُخرى نَقول لـسنا مـن الضّارب
في الرّمل وال من قُرّاء الطّـالع ولكننا نقول بكُل ثقةٍ أنّها ربّما سَتكون آخر احلُروب

ِنطقة ودُولها وحُدودها وربّما شُعوبها أيضًا.  // التي ستُغيّر ا
مالحظة: ال تصـور لدى االستاذ عن مصير الكرد الذي كما اشار يورطونه في هذا
ـليشيات مع االسف وهو يعرف ان الكرد قومية عريقة وليسوا فقط احلرب بصفة ا
ميـليشـيات الحزاب الـعشائـرية - // حيث يـنهي (حكـايته) بقـول: (العَرب سَـيبقون
حــتــمًــا فـهــذهِ احلَــرب لن تُــفــني  400مــلــيــون عــددهم احلــالي وكــذلـك سَـيــبــقى
اإليرانيون هل سَتبقى إسرائيل في صُورتها احلاليّة ?) بشيء قريب من ثقة مطلقة
ــنـطــقـة من الـذيـن لـهم وعي حـول ــواطـنـ من أبــنـاء هـذه ا أعـتــقـد أن كـثــيـر من ا
مايـحـدث حـولـهم ومن مـخـتـلف اعـراق اصيـلـة فـيـهـا وحـتى من اديـان ومـذهاب من
الـذين وعـيـهم وروحـيـتـهم فـي انـتـمـاء االنـسـاني  يـضـعـهم في مـوقف يـعـتـقـدون انه
مـطلوب وفي كل انعـطافات التـأريخية ان يـكون نقـطة التي يرتـكز عليـها ساع الى
ان حتـليل االحداث ان يـتوجـهون بالـهدف االسـاس الى كيفـية وصـول الى ان يكون
نطلق ان نطقة في احلرية والبناء ومن هذا ا نتيجة احلدث لصالح ارادة الشعوب ا
ـشتـرك باعـتبـار انتـماء احملـلل لهم ... ـصـيري لـصاحلـهم هدف ا يـكون احلـساب ا
ـؤسف أن هذا التـرى حـتى باالشـارة (تمـني) في حتـليالت االحـداث من قبل ومن ا
نطـقة منذ اكـبر محلـل الذين نـقراء لهم حـول احداث وانعطـافات حصل في هـذه ا
قدمة زرع كيان وعد بلفور الـى سايكسبيكو الى عصر ضـياع حق الشعوب وفي ا
نطـقة أن هؤالء احمللـل فقط يتـحدثون عن خطط االسـتيطانـي العبري الـغادر في ا
نطقة حتى خارج ادارت يتم فبـركته في غرف اصحاب القرار خـارج ارادات اهل ا
نطـقة التي يشـرف عليهم اصـحاب القرار الـغرب حتى النرى في اي احلكم  في ا
من هذه الـتحـليالت يقـول لنا اين طـريق توحيـد الشـعوب في هذا الـصراع ونتـيجة
ُتـوقّعة بل ُقـبلـة وا التي وصل الـية استـاذ عطـوان: (نَجـاح هذهِ احلَـرب اإلقلـيميّـة ا
والوَشـيـكة في نَـظـر اخلُبـراء هو تـدمـير إيـران وتَـغيـير الـنـظام في قـطـر واجتـثاث
(حـزب الـله) أما فَـشـلـهـا فـيَـعـني دَمـار السـعـوديّـة وإسـرائـيل واإلمـارات وتَـقـسيم
األولى أي السعوديّة إلى عِدّة دُول مَرّةً أُخرى نَقول لسنا من الضّارب في الرّمل
وال من قُرّاء الـطّـالع ولـكنـنـا نـقـول بكُل ثـقـةٍ أنّـها ربّـمـا سَـتكـون آخـر احلُـروب التي
ِـنطـقة ودُولـها وحُـدودها وربّـما شُـعـوبهـا أيضًـا.) واليقـول لنـا هل يخـتتم سـتُغـيّر ا
ـذهبـي والعـرقي وعـندمـا يـتوسع سـايـكسـبـيكـو: سـعوديـة (حـجاز ارض الصـراع ا
رسـالـة االسالم ولـيس رسـالـة ال سـعـود يـكـون مـوحـد بـارادة اهل شـبـة اجلـزيـرام
خـطوة لـتوسـيع سايـكـسبـيكـو مزيـد من الـتشـرذم? هل اذا انتـصـرت ايران يـنتـصر
(مـتشددون  –كـما يـسمونـهم الغرب) يـعيـدون بناء دولـة كورش ام ايران االسالمي
الذي يظهـر في وضعة احلالي ...? اذا انتصر خط الـسعودي هل سيكون اسرائيل
حليف الـشعوب (اوالد عم) ام هم صادق في اعـتبار القدس قـبلة االسالم الثاني?
نطقة خرفان عليهم نتظرة يعتبر الناس كل الناس في ا ام ان من يشعل احلرب ا
انـتظـار صـراع اجلبـابـرة  ويقـولـون مع كل تضـحـيات انـا لـله وانا الـيه راجـعون???
بقدر تعـلق االمر بي كمنتمي الى القوميـة الكردية التي هي احد وقود نار صراعات
ية الـثانـية لست مـتفـائل بسيـناريـو حرب القـادة االقوياء اجلبابـرة منـذ احلرب العـا
يـليـشيـات الكرديـة في اربيل  –وليس الن االخ احملـلل اشار الى دور قـوميـتي بـ (ا
ـنطـقـة: العـرب والـفرس الـقـوميـة الـعريـقـة الرابـعـة ب ثالث قـومـيات تـاريـخيـة في ا
والـترك)  و ...هل  ,,,,وهل ??? الله أعـلم وختاما : ان حـرق االعصاب الـذي يسببه
نطقة هو تاكيد على مـا يؤكده كتاب ( عصر التفاهات ) في ساكـ من اهل ا لنا ا
مـضمـونه : ان مـايجـري في العـالم  هـو تصـنيـع خبـراء السـوفسـاطي هـناك جـهات
يدفـعون له لـكي يـفكـر بطـريقـة معـينـة تؤدي الى تـخـدير الـشعـوب لكى التـفكـر ببـناء

ارادته بل  يخاف من زلزال يعد له االقوياء
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الــتي تــوفـرهــا اإلنـتــرنت لـنــشـر األفــكـار
ـسـتوى وبـنـاء العـالقات الـثـقافـيـة على ا
ي وتشكيل الصور الذهنية والتأثير العا

على اجلماهير. 
dOH  W d&

والـتـجــربـة الـنـاجـحـة لـلـسـيـد هـيـكي في
الـــعــــراق لم تـــكن االولـى لـــلـــخـــارجـــيـــة
الـبريـطانـية حـيث سبـقتـها جتـربة سـفير
بـالده في الـقــاهــرة جــون كـاسن (-2014
 (2018حـيث تـخـطى عـدد متـابـعـيه على
تـويـتـر ملـيـون ومـائتي ألف مـتـابع أثـناء
فـتـرة تـوليه مـنـصب السـفـيـر البـريـطاني
فى مـصر واستطاعت تغريداته أن جتذب
صري ويتـفاعل معها انـتباه اجلمـهور ا
ويـعـيد تـغـريدهـا  حـتى طالـب اجلمـهور
د فترة تواجده فى مصر قبيل ـصري  ا
انـتهاء مـدته كرد فعـل للتـغريدة الـشهيرة
ـصـريـ بـعـد الــتي قـام فـيـهـا بـتــوديع ا
انـتـهاء مـدته. و وصفه من قـبل وسائل
ــصــريــة بـــعــبــارات مـــثل بــطل اإلعـالم ا
الـدبلـوماسـية الـشعـبيـة سفـير بـريطاني
بـنكـهة مـصرية سـفيـر بنكـهة والد الـبلد
اخلـواجة إبن الـبلد كـما وصفه اجلـمهور
صري فى أغلب التعليقات بابن البلد. ا
إن االدراك والـفـهم بـاهـمـيـة التـواصل مع
اجلــمـهـور فـي الـعـراق من قــبل الـســفـيـر
الــبـريـطــاني في الـعــراق سـتـيــفن هـيـكي
 sblhickey@عـــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـماعي وخـاصـة تويـتـر كان السـباب

ــتـابـعـ عـلى تـويـتـر يـصل 69475 من ا
مـتـابـعـاً وهـو عدد ضـخم مـقـارنـة بـأعداد
ـتابـع لـلسفـارات األجنـبيـة في العراق ا
والـسـفارة الـبـريطـانـية ذاتـها والـتي يـبلغ
عــدد مـتــابـعــيـهـا  .121030واســتـطـاعت
تــغــريــداته أن جتــذب انـتــبــاه اجلــمــهـور
الـعراقي ويتـفاعل معهـا ويعيد تـغريدها
كــمـا  تـنــاقل تـغــريـداته عـلى صــفـحـات

الفيس بوك ب اجلمهور
ويـبـدو ان اخلـارجـيـة الـبـريـطـانيـة ادركت
مـبكـرا نـتائج تـطور تـكنـولوجـيا االتـصال
وظهور أشكال من الدبلوماسية من أهمها
الـدبـلـومـاسيـة الـرقـمـيـة أو الدبـلـومـاسـية
االلـــكــــتـــرونـــيـــة وهـــذا يــــعـــني ظـــهـــور
يـة جديـدة يستـخدم فـيها دبـلومـاسيـة عا
ـنـظـمـات اخلـاصـة والـعـامـة الـنـشـطـاء وا
والــقـادة الـسـيـاسـيــون واجلـمـهـور الـعـام
وسـائـل الـتـواصل االجـتـمـاعي مـثل فـيس
بـوك وتويتـر باإلضافة إلى كل اإلمـكانيات

اهـمهـا انهـا أداة اتصـال فعـاله في اجملال
الـسـيـاسي والوسـيـلـة األكثـر شـيـوعاً في
الــدبــلـومــاســيـة الــرقــمـيــة وأن مــتـابــعـة
ـسـتـخـدم ال يـشـتـرط أن تـكـون تـبـادلـية ا
ـــيــزه عـن وســائل الـــتــواصل وهـــو مــا 
ــكن أن يـقـرأ االجــتـمـاعي األخــرى كـمـا 
ـتـلك حـسـاباً ودون الـتـغـريـدات دون أن 
مــتــابــعــة أى حــســاب من خـالل الــدخـول
بــبـسـاطـة لــلـحـســاب أو الـهـاشــتـاج عـبـر
ـا يجـعل تويـتر وسيـلة سـهلة اإلنـترنت 
الـوصـول ووسيـلـة مفـتـوحة كـما أن ?97
مـن حــكــومــات الــدول األعــضــاء في األ
ــتـحـدة تـمـتــلك حـسـابـات رســمـيـة عـلى ا
مـنـصـات الـتـواصل االجـتـمـاعي وخـاصة
»تـــويــتــر ?«ورصـــدت الــدراســة أن 951
حـسابًا فـاعلًا على »تـويتر ?«بـينها 372
حـــســـابًـــا شـــخـــصـــيًــا و 579حـــســـابًـــا
مـؤسسيًا يعود جـميعها لرؤساء دول أو
حـــكــومــات أو وزراء خـــارجــيــة من 187

بلدًا..
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ولــذلك ظــهـر مــفـهــوم جــديـد هــو مـفــهـوم
Twiplomacy الـدبلـوماسـية عـبر تـويتر
والــذي يـعـني "اســتـخـدام مــوقع الـتـدوين
ـــصــغـــر من قـــبل رؤســاء الـــدول وقــادة ا
ـؤسسات احلكـومية والدبـلوماسي من ا
أجل حتـــقـــيق أهـــداف الـــدبـــلــومـــاســـيــة
والـدبلـوماسـية العـامة. حـيث أدرك زعماء
الـعــالم والـدبـلـومـاسـيــون الـتـابـعـون لـهم
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بغداد

ـــطــرد لـــتــوتــيـــر وبــدأوا في الـــتــوسع ا
Engage- اسـتـخـدامه من أجـل االنـدماج
 mentمـع جــمـــاهـــيــرهـم واجلــمـــاهـــيــر

األجنبية.
وتـعـد الـدبـلومـاسـيـة عـبر تـويـتـر ظـاهرة
جـديـدة إن اسـتـخدام »تـويـتر «سـيـاسـيًا
حديث نسبيًا ألن صناع القرار يتطلعون
إلى مـخـاطـبـة اجلمـهـور وإيـصـال رأيهم
بـشكل مباشر وبالتـالي يستخدمون هذه
الــوســيــلــة الــتي ال تــفــرض قــيـودًا عــلى

 . ستخدم ا
ويـعـد تويـتر وسـيلـة فعـالة في االتـصال
ولـكنه أكـثر فـعالـية في االسـتمـاع لألفراد
ــواطـنــ واجلـمــهـور األجـنــبي الـذي وا
يــسـعى الــسـفــراء والـدبــلـومـاســيـون من
خـالله لــتـــســـويق دولـــهم.  ومـــخــاطـــبــة
الــسـفـراء والـدبـلـومــاسـيـ لألفـراد عـلى
مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي وأنه عـلى
الـسفراء أن يتذكـروا أن لديهم فماً واحداً
وأذنـــ الســـتــخـــدامـــهم لـــيس فـــقط في
ـواطـني الدول الـتي يـعـمـلون االتـصـال 
لـديهـا ولكن أيـضاً لـفهم وجـهات نـظرهم.
ورغـم ذلك فــــإنه فـي عــــصـــر اإلنــــتــــرنت
ومـواقع التـواصل االجـتماعـي التـفاعـلية
والـــتي تــتـــيح بــشــكـل كــبــيـــر االتــصــال
الــتــفــاعـلـي في اجتــاهـ فــإن الــتــحـدث
ـسـيـطـر لـلـمـشـاركة أصـبح هـو االجتـاه ا
عـبــر اإلنـتـرنت بـيـنـمـا ال يـعـد االسـتـمـاع

اجتاهاً شائعاً للنشاط عبر اإلنترنت.

سؤولية االساس للدبلوماسي وولـعل ا
والــسـفـراء كــمـمـثــلـ لــدولـهم في الـدول
ـضــيـفـة بـنـاء الـعالقـات مع اجلـمـاهـيـر ا
األجــنــبــيــة واالنــدمــاج مـعــهم فـي حـوار
تـــفــــاعـــلي عــــبـــر شـــبـــكــــات الـــتـــواصل
االجـتـمـاعي. ويـحـدث االندمـاج بـسـهـولة
عــنـدمـا تــكـون هــنـاك مـوضــوعـات بـارزة
. شترك والتى جتمعهم سوياً لالهتمام ا
وذجـاً يحـتذى به وقـدم الـسفـير هـيكـي 
ـا يـجب أن يكـون عـليه الـسـفيـر فـشجع
مـفهـوم الدبلـوماسيـة الشـعبيـة مستـفيداً
من مواقع التواصل االجتماعي كمنصات
"تـأثـيـر" وجـعل مـوقع "تـويـتـر" لـلـتـدوين
الـقصير أداة اتصال مع الشعب العراقي
زاح فـعكف عـلى الرد عـلى تسـاؤالتهم وا
مــعـهم لـيـبــنى جـسـرا يـســتـطـيع هـو من
خـالله الــقـيــام بــعــمــله عــلى أكــمل وجه
فـتـواصـله لم يقـتـصـر فقط عـلى الـقـنوات
ـا عـلـى جـمـيع الــرسـمــيـة فى الـبـالد وإ
أطـيـاف الشـعب بطـريـقة بـسيـطـة بعـيدة

عن كل ما يثير اخلالف.
وهــنــا البـد من االشــارة الى ان الــسـفــيـر
الـبريـطاني اشـتهـر على مـواقع التواصل
بـعـد أن حصـدت محـاوالته لطـهي أطعـمة
ـشــاهـدات عــراقــيـة عــشـرات اآلالف مـن ا
عــقب نـشـرهـا عـلى صــفـحـته في تـويـتـر
وهـو حسن ما فعل الن اختيار الطهي في
ا يكون اجملال الوحيد الذي ال الـعراق ر

يختلف عليه اهل العراق.

إن فـهم واسـتـيـعاب الـثـقـافات اخملـتـلـفة
الي بـلـد هي أهم القـدرات الـتي يجب أن
يـتـمـتع بـهـا الـدبـلـومـاسي الـعـام والـتي
مـارسة هـارات الفـعالـة  تـعد أحـد أهم ا
مـــهــنـــة الــعالقـــات الــعــامـــة في اجملــال
الـدولي. ولذلك فإن الدبـلوماسي الناجح
هـو الذي يتحدث لغـة الدولة التي يبعث
إلـيـها ويـفـهم ثقـافـة هذه الـدولـة وحتى
يكون لديه رؤية واضحة يجب أن يجمع
ـعلومات من خالل العديد من الوسائل ا
ــبـــاشــرة ـالحــظـــة ا ـــصــادر مـــثل ا وا
والـصحف والتليفزيون واحلوارات غير

الرسمية.   
وتـعد جتربة السفير الـبريطاني السفير
الـبـريــطـاني في الـعـراق سـتـيـفن هـيـكي
 sblhickey@جتـــربــة فــريــدة و(قــبــله
الــسـفـيــر الـيـابــاني الـســابق في بـغـداد
تـابعـة حيث فـوميـو إيواي) تـستـحق ا
يـخطى السفير ستيـفن هيكي بعدد كبير
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مــعــايـيــر شــركـة نــومــاد كــابـيــتــالـست
اخلــمـسـة الـتـي اعـتـمـدت فـي تـصـنـيف
جـوازات الـسـفـر لدول الـعـالم اخملـتـلـفة
ـكـنه دخـول انـه يـعـني ان الـعـراقي ال 
اغــلب دول الـعـالم إال بــتـأشـيـرة دخـول
ـكان وهـذه الـتـأشـيـرة من الـصـعـوبـة 
احلـصول عليـها لدول عديـدة منها دول
االحتـاد األوربي وبـاقي الدول األوربـية
خـارج االحتـاد ودول أمـريكـا الـشمـالـية
واجلــنـوبــيــة واغـلب الــدول األسـيــويـة
وحـتى األفريـقية  وهـذا يعـني أيضاً ان
ــــــواطن الـــــعــــــراقي لـألسف فـي ضل ا
حــكــومــات الــفـشـل والـفــســاد مــا بــعـد
االحـتالل األمـريكي لـلعـراق غيـر مرحب
بـه في اغــــلب دول الـــعــــالم فـي الـــوقت
الـذي كـانت دول أوربـا وأمـريكـا وآسـيا
تـــرحب بـــدخـــول الــعـــراقـــيــ إلـــيـــهــا
لـلـسيـاحة والـتجـارة وغيـرها ومن دون
تـــأشــيــرة  وتـــقــدم لـــهم الــتـــســهــيالت
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 وتـتنافس الشركات الـسياحية وفنادق
طاعم في ان حتضي اخلـمس جنوم وا
بـسيـاح عراقـي أيـام كان الـعراق دولة

ــتــحــدة في دولــة اإلمــارات الــعــربــيــة ا
ياً ـرتبة  38عـا ـرتبة األولى عـربياً وا ا
رتـبة 97 ثم الـكـويت الـثانـيـة عربـيـاً وا
رتبة 98 ياً ثم قطر الثالثة عربياً وا عـا
ــيـاً بـعـدهـا سـلـطــنـة عـمـان الـرابـعـة عـا
ـيـاً والـبـحرين ـرتـبة  103عـا عـربـيـاً وا
ياً أما رتبة  105عا الـسادسة عربياً وا
رتـبة جـواز الـسفـر الـعراقي فـجـاء في ا
رتـبـة األخيـرة كانت مـا قـبل األخيـرة وا
جلــواز الــسـفــر ألفـغــانــسـتــان وســبـقت
الـــعــراق في  ذيـل قــائــمـــة الــتــصـــنــيف
لـلمراتب األخـيرة حتى اريتـريا وسوريا
ــرتــبــة والـــيــمن فــمـــاذا تــعــني هـــذه ا
ــتـدنــيـة ومــا قــبل األخـيــرة  في ضـوء ا

ذات سـيـادة  وقـويـة مـالـيـاً واقـتـصـادياً
وأمـنــيـاً وكـان لـلـعـراق ثـقـله الـسـيـاسي
والـدولي ويـحصى بـاحتـرام وتقـدير كل
دول الـــعــالم وهـــذا يــعــنـي أيــضــاً وفق
مـــعـــايــيـــر شـــركـــة نــومـــاد ان قـــوانــ
الـضريبة في الـعراق حالياً غـير رصينة
بل ومـتـخـلـفـة وال تـخـضع لـقـانـون قوي
أمـا عن السـعادة والـتنـميـة فالـعراق في
ضل نـظام أحزاب الـفسل والفـساد التي
ابـتلى بها الشـعب العراقي فهو في ذيل
قــوائم الـدول األكـثـر ســعـادة في الـعـالم
ـرتـبــة الـتي حـصل وعــلى الـعـمــوم ان ا
عــلـيــهــا جـواز الــسـفــر الــعـراق تــعـكس
الـوضع السياسي واألمني واالقتصادي
ـتردي في البـلد وتعكس واالجـتماعي ا
مــعـانـاة لـعـراقـيــ من الـفـوضى في كل
شـيء من انعدام األمن وانـتشار السالح
ـنـفـلت خارج سـيـطـرة الدولـة وسـطوة ا
سـلـحة لألحـزاب والـكتل ـيـليـشـيـات ا ا
الــتي بـاتـت أقـوى من الــدولـة وقــواتـهـا
الـكبيرة  وأقوى من القـانون كما تعكس
ســوء اخلــدمـات والــفــسـاد والــســرقـات
الـكــبـرى ألمـوال الـدولـة والـشـعب وعـدم
احــتـرام حــقـوق اإلنـســان  والـتــضـيـيق
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عــلى احلــريــات والــتــغــيــيب الــقــسـري
والـــقـــمع الـــوحـــشي ألجـــهـــزة الـــدولــة
ومـــيـــلـــيــــشـــيـــات أحـــزاب الـــســـلـــطـــة
ــطـالـبـ لــلـمـتـظــاهـرين  الـســلـمـيـ ا
بـــاإلصالح وبـــاحلــقـــوق واســتـــفــحــال
عـمـلـيات االغـتـيـاالت واالعتـقـاالت التي
تـظـاهـرين والنـاشـط طـالت وتـطـال ا
ــدنـيــ واإلعالمـيــ وكل صـوت حـر ا
يــنـــادي بــاحلــريــة واحلــقــوق والــعــدل
ـساواة وتطبيق القانون ودون رادع وا

أو محاسب .
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لـهذه األسباب يضـاف إليها سوء إدارة
عمل وزارة اخلارجية وسفارات العراق
وقـنــصـلـيـاتـهـا في مـخـتـلف دول الـعـام
الــتي تـقع عــلـيــهـا مــسـؤولــيـة حــمـايـة
حـقـوق العـراقيـ في اخلـارج وتعـميق
الـعـالقـات الـدبـلـومـاسـيـة والـقـنـصـلـيـة
والـتـجـارية مع مـخـتـلف الدول لـتـلـميع
واطن العـراقي وتقد صورة صـورة ا
 جـــــيــــدة لـألوضــــاع الـــــســــيـــــاســــيــــة
واالقــتــصــاديــة واألمـنــيــة لــلــعـراق في
اخلــارج لـتـسـهـيل حــصـول الـعـراقـيـ
عـلى تأشيرة دخـول خملتلف الدول دون

تـضـيـيق أو مـعـوقـات  وفي ظـل ظروف
ـأسـاويــة والـفـوضى الــبـلـد احلــالـيــة ا
يادين والفشل واإلخـفاقات في جمـيع ا
والـفساد وسوء اإلدارة وانـتهاك حقوق
اإلنـــســان وقــمع احلـــريــات واإلقــصــاء
والــتـهــمـيـش واالجـتــثــاث والــتـغــيـيب
وغـــيــاب الـــقـــانــون والـــفــقـــر واجلــوع
واألمــــــراض وانـــــتــــــشـــــار اخملــــــدرات
يـليشيات نظـمة وسطوة ا ة ا واجلـر
سـيـبـقى جـواز الـسـفـر الـعـراقي يـتـذيل
ــنـظــمــات الــدولــيـة قــوائم تــصــنــيف ا
وســيــبــقى الــعـراق يــتــذيل إحــصـاءات
ـنظـمـات الدولـية كـمـنظـمات وتـقـارير ا
حـقـوق اإلنـسـان ومـنـظـمـات الـشـفـافـية
ومــنــظــمــات اجملــتـمـع الـدولـي األخـرى
ــــــيـــــــادين وغــــــيـــــــرهــــــا فـي اغــــــلـب ا
والـتـصـنـيـفـات مـا دام الـعـراق وشـعـبه
ـظـلوم يـرزخ حتت نيـر أحزاب الـفشل ا
والــفــســاد والــســرقــات واحملــاصــصــة
احلــزبــيــة والـطــائــفــيـة واحملــســوبــيـة
ـنــاطـقــيـة والــنـعـرات ــنـســوبـيــة وا وا
الــقـومـيــة والـطـائــفـيـة الــتي هي نـتـاج
عــمــلـيــة سـيــاســيـة أثــبــتـــــت فــشـلــهـا

بامتياز . 

ـية أصـدرت شـركـة االسـتشـارات الـعـا
نــومــاد كــابـيــتــالــست قــائــمــة ألفـضل
جــوازات الــســفــر لــعـام  2021والــتي
ي شـــــمــــلت  199جـــــواز ســــفــــر عــــا
ويـعتمـد مؤشر جـوازات السفـر نوماد
كـابـيتـالـست عـلى خمـسـة معـايـير هي
الـسفر دون تأشيرة وقـوان الضريبة
ـواطنة لـلدول والـسعـادة والتـنمـية وا
ـزدوجـة واحلريـة الشـخصـية  فـعلى ا
ي  جاءت صعيد أفضل جواز سفر عا
ـرتــبــة األولى ثم لــوكــســمــبـورغ فـي ا
ــرتـبـة الـثــانـيـة تــلـتـهـا الــسـويـد في ا
ايـرلـنـدا فـسـويـسـرا ثم بـلـجـيـكـا وأمـا
عـلى صعيـد الدول العـربية فـقد جاءت
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تـمحورة حول هجمات  1 1أيلول 2001 األحد في مدينة كراكـوفا جنوب بولندا عن  75 عاما على عروف بأعماله ا  توفي الشاعر البولـندي آدم زاغاييفسـكي ا
عاصرين ولود سنة  1945 في لفيف (أوكرانيا حـاليا) من أشهر الـكتّاب ا ما أفادت وسائل إعالم بولـندية نقال عن الدار الـناشرة ألعماله.وكـان زاغاييفسـكي ا
تحدة حيث كان يدرّس في بولندا ويزخر رصيده بجوائز كثيرة كمـا جرى التداول باسمه مرات عدة لنيل جائزة نوبل لآلداب.وكـان يعيش ب بولندا والواليات ا
األدب في جامـعة شـيكـاغو وأصـبح معـروفا بـ"شـاعر  11أيلـول".وقد حـاز هذا الـلـقب بعـدما اخـتارت مـجـلة "ذي نـيويـوركر" إحـدى قصـائـده بعـنوان "تـراي تو بـرايز ذي
ـوجة اجلـديدة" األدبيـة في بولـندا واسـتلهم ميـوتياليتـد وورلد" لـنشـرها عـلى الصفـحة األخـيرة من عـددها اخلـاص بهذه الـهجـمات.وهـو كان عضـوا بارزا في حـركة "ا

وجة من التظاهرات الطالبية في مختلف أنحاء بولندا في آذار/مارس 1968.  خصوصا من القمع العنيف الذي مارسه النظام الشيوعي 
ناطق وأقام في باريس سنة  1982بعيد محـاولة آخر القـادة الشيوعـي البولنـدي اجلنرال يـاروزلسكي قمع "سولـيدارنوسك" (حركـة "تضامن") أول نقـابة حرة في ا
ات عـدة بينـها جائزة نـويشتات األدبـية الدولـية وجائزة احلـرية إضافة إلى التي كانت تدور في الـفلك السـوفياتي.وإثر عـودته إلى كراكوفا في 2002 فاز بجوائـز وتكر

. منحة من مؤسسة غوغنها
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ابــنـــتــكم مـــثــال الــشـــرف والــعــفــة أن
شــطــارتـهــا تــفــوق شــطــارة اجلــمــيع
ص153  وهـنا يـريد ان يـقول  الراوي
ان التغرنكم األلـقاب والشهادات  التي

 بنيت أغلبها على السرقة والكذب .
فتـحت ساجـدة كنوز جـسدها لـلعشاق
ـــتـــصـــابـــ مـن أصـــحـــاب الـــثــروة ا
تـخمة ليـفتـحوا لهـا كنـوز حقـائبـهم ا
اليــ الـدوالرات  تــربـعت ســاجـدة
عـلى عرش ثروة سـميع الـسامـون بعد
ان أفتض بـكـارتـها في بـيـروت- أثـناء
سـفـره  الى بـيـروت  في مـهـمـة تـوفـير
ـانعة من الـطاقـة للـبلـد -  بعـد طول 
قـبـلـهـا لـلـحـفـاظ عـلى عـذريـتـهـا  وهي
القائلة  اغادر بيروت نعجة معطوبة 
بــعــد مــا دخـــلــتــهــا غــزالـــة تــتــبــاهى
بــحـــجـــابـــهــا الـــداخـــلي  وتـــتـــبــجح
ـتالحـقة عـلى الـرجال بـانتـصـاراتهـا ا

ص 142.
هكـذا  تـنـتهك أو تـبـاع عذريـة سـاجدة
من قـــبل الـــفــــاســـدين ومالك الـــثـــروة
والسـلـطـة في زمن الـدم  قراطـيـة كـما
أنتـهـكت سـيـادة الـوطن وسـرقت ثروة
الـــشــعب حـــيث تــقـــول ســاجــدة  هــذا
ــفـــدى هــو اآلخــر أنـــتــهــكت الـــوطن ا
عذريته وتمزقت بكارته وسرق حجابه
الـــداخـــلـي وراح يـــتـــنـــقـل من حـــضن

حلضن  ص 147.
شينة الطريف انَّ أغلب هذه األفـعال ا
 الــــفــــســـاد الــــتـــجــــارة الـــفــــاســـدة 
ـضـاربــات  األحـتــيـال كـلــهـا جتـري ا
بــأسـم الــله والـــوطن  بــأسم الـــتــدين
والـــوطــنـــيــة  حـــيث تـــســتـــر  هــؤالء
الـسـراق  شـذاذ اآلفـاق بـسـتـار الـدين
واألعــمـال اخلـيـريـة والــلـتـضـحـيـة من
أجل الـوطن  والـشـعب  فـاسـسـو لـهم
وكـراً لـلعـهر والـقـوادة  والضـحك على
الـــذقــون وأصـــطـــيـــاد فــرائـــســـهم من
الـفــتـيـات  اجلـمـيالت  عـبـر  مـؤسـسـة
الــزعـــفـــران لــتـــوفـــيــر فـــرص الـــعــمل
لــلـعــاطــلـ ورعــايــة األيــتـام واألرامل
ص 24. هكـذا  تنتـشر الرذيـلة ويغيب
الصدق   وتتفرعن الغربان لتمثل دور
الـنسـور والثـعالب تـتمـثل دور األسود
عندمـا يكون الصدق غـائباً عن احلياة
وتــمـسخ تـتــحـول الــصـقــور الى بـوم 
الصقور الصلعاء الى غربان  ص41.
ـؤسـسـة هم شـلة فـكـان فـرسـان هـذه ا
ـة والـدعارة وانـتـهاك الفـسـاد واجلر

حرمة الفتيات ومقدسات الوطن 
الدكتور سميع الدهان رئيس •

مجلس االدارة .
طري مسؤول الشؤون أدم ا •

فأخـذت هذه الطـبقة الـفاسدة تـتسابق
ـزيـد من الـسـرقـة من أمـوال من أجل ا
الــــشــــعب حتـت مــــخــــتــــلـف الــــذرائع
ـزيفـة  فـقد أصـبح  اجملرم ـررات ا وا
والـسـارق  مــجـاهـدا والـشـاذ مـنـاضال
ــــكـــاســـيب ـــنـــاصب وا يـــطـــالب  بــــا

كتعويض لنضاله ???!!
تـكـون مـصــلـحـتـهم  هي األولى وفـوق
كل الـــقـــيـم اجلـــمـــيع فـي هـــذا الـــزمن
ــــارس الـــســـرقـــة وفق مــــا تـــمـــلـــيه
مـصاحله  ص ? 129فالغـرابة أذن ان
ال من غرفة تسرق أم ساجدة بعض ا
سيـدها عبـد الله القـوشتار عـند وفاته
 فـانَّ  كان مـبرررهـا الفـقر والـفاقة فال
ـســوخ  غــيــر اخلــسـة مــبــررلــهــؤالء ا
والنذالة  فلم يـسرقوا عن جوع وأنَّما

سرقوا عن لصوصية وطمع .
ساجدة من عائلة فـقيرة معدمة تعيش
الفـقـر وضنـك العـيش هي وعـائلـتـها 
وهي  تلميذة تالحظ مدى ترف وتمتع
البس الـطــالـبــات الــثـريــات بـأفــخـر ا
واجملوهرات والسيارات الفارهة  وكل
مظاهر  الثراء والبذخ  وهي احملرومة

 الفقيرة .
…Ëd  „ö «

ـال تـطـلع عـلى سـر أمـتالك الـثـروة وا
في بــــلـــد الـــفـــوضى مـن زمـــيـــلـــتـــهـــا
ومــعــلــمـتــهــا جـنــان اخلــبـيــرة في فن
ة بنفسيات  الرجال من الدعارة والعا
ـال   الــرجـال مـثل  مــالـكي الـثــروة وا
ـصــارعـة كالهـمــا يـثـيـره ثــيـــــــــران ا

اللون األحمر  ص 16.
فــكــانـت  ســاجـــدة أكــثــر شـــطــارة من
مـعلـمـتهـا في أسـتـغالل اللـون األحـمر
حـيـنـمـا  يـلف  مـفـاتن  جـسـدهـا  بـالغ
األغـراء واألنوثـة ليـسجـد عنـد قدمـيها
أكـبـر رؤوس أصـحـاب الـثـروة واجلاه
ـــنـــاصـب  من أصـــحــــاب األلـــقـــاب وا
زيـفة .. فـتمـكنت بذلك من واألنـساب ا
تــشــيـيــد أمــبــراطــوريـتــهــا الــعــمالقـة
لتـضـاهي أكـبـر وأعتى أمـبـراطـوريات
الــثـعــابـ انَّــهـا أمــبـراطــوريـة عــائـلـة
ــا  كــسـبــته الــبــركــان  الــتي بــنــيت 
مــكـحــلــة سـاجــدة من رزم الـدوالرات 
ها لم ترتق فتق مـكحلتـها بعد حتى انـَّ
زواجــهـــا من الــفــاتـق األول الــدكــتــور
سـمـيع الـسـامـون  وتسـتـولي عـلى كل
أمالكه ومـــقــــتـــنـــيـــاتـه بـــعـــد انْ قُـــتِلَ
ه ومـنـافـسه األكـبر بـرصـاصـات  غـر
األزعــر  وتـتـزوج من الــدكـتـور عــمـيـد
اجلـامعـة بعـد أنْ حصـلت على شـهادة
الــدكـتـوراه بـرعـايــته ونـفـوذه  بـعـدمـا
بـلغ به الهـيام  أشده  بـجسـد  ومفاتن

Íe d(« bOL
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هـؤالء جـمـيا هم مـن كانـوا يـتـنـعـمون
بـجسـد سـاجدة وغـيـرهـا من الفـتـيات
مـقـابل نثـر الدوالرات   عـلى مـفاتـنهن
فـــوق ســريـــر الــلــذة ـ? هـــؤالء أشــبــاه
األُمـيّن الـذين لم يـحـصـلوا حـتى عـلى

شهادة األعدادية أال بالتزوير 
بـعـد ان ْاطـلـعت سـاجـدة عـلى أقـطـاب
مـؤســسـة هـذه اجلـمـعـيـة الـتي عـيـنت
مـوظــفـة فـيـهـا  اكــتـشـفت  انَّم هم من
تتـنـقل  ب أحـضـانهم وهم الـغـارق

في مــســتـنــقع الــرذيــلـة  والــفــسـوق 
لـيـتــحـولـوا الى مالئـكـة رحـمـة ودعـاة
لـلفـضيلـة والطـهارة وعـمل اخلير  من
ــنــاســبـة عــلى مــنــصــة  األحــتــفــال 
ــؤســســة الــذكــرى الــرابــعــة ألطالق ا
ـا ـبـادرة من ســمـيع الـسـامـون   

يدفع ساجدة خملاطبة الله قائلة :-
 ايــهــا الـرب  لــنـبــحث أنــا وأيـاك عن
وطن : مالـه منهـوب  وشرفه مـسلوب
 ورأسه مقلوب مثل وطني ص146.

ÕU$ tO    s]OFÔ  s Ë w  
ـتــجـلــبب بــجـلــبـاب الــدين  الـرجل  ا
الـــنــصــاب احملــتـــال الــســارق ألمــوال
الــنــاس بــأسم الــتــجــارة  الــنــظــيــفــة
والربح احلالل   ليـهرب خرج العراق
  يــعــ  مـلــحـقــا ثــقـافــيــا في أحـدى

الدول  ص 134
ال يـســعــنـا الــقــول اال  الـله فـي عـونك
ايتـها الثقافـة عندما يـتولى أمرك مثل
هـذا اللـص الشـبـه أُمي أبـجديـا األُمي
ثـقــافـيــا  لــيـمــثل   ثـقــافــة  بـلــد مـثل
تـد آلالف السن العـراق  له  تاريخ 
من احلـضارة والفـكر والـثقافـة ومعلم
البـشـرية أول حـرف لـلكـتـابة  في زمن
الـفـوضى تــنـتــعش أنـصـاف احلــمـيـر

ص 118.
وهل هـنـاك من مـن فـوضى أشـد هـوالً
من الفـوضى التي يعـيشهـا وطننا في
زمـــنــنــا احلـــاضــر   الــفـــوضى الــتي
أرادهـــا احملــــتـل  أنْ تـــكــــون فــــوضى
خـالقــــــة   ولـــــكـن خالقــــــة  ألي شيء
ــهـــا خـالقـــة لـــلـــفـــســاد وألي قـــيم  انـَّ
واخليـانة  والزيف  لـينتـعش احلمير
وأنــصــاف احلــمــيـر ويــعــتــلــوا أعـلى
ــنــاصب  ولـيــحــصــلـوا  عــلى أكــبـر ا
ــنــاصب  بــدون خــجل أو حــيـاء أو ا
ـذلـة والـقـذارة والـدونـية ف شـعـور با
الــشـرف عـنـدمـا يــغـادر يـأخـذ احلـيـاء

معه  ص 119.

ايــهـا الــرب لــنــبــحث أنــا وأيـاك عن
وطن :  مــــاله مــــنــــهــــوب  وشــــرفه
مــســـلـــوب  ورأسه مـــقـــلــوب  مـــثل

وطني  ص146
ســاجـــدة وجــنــان الـــشــخــصـــيــتــان
الـرئـيسـيتـان في رواية امـبراطـورية
الــثـعـابـ سـاجــدة فـتـاة من عـائـلـة
فقيرة تمتلك جسد يضم كل مغريات
الــفــتـنــة واجلــمـال  ومــحـرك رؤوس
الـلـذة بـ افـخـاذ الـرجـال  سـاجـدة
تـلــمـيــذة مــجـتــهــدة في الـتــعــلـيم  
وتلـميذة مـجتهـدة في مدرسـة العهر
والـــقـــوادة  مـــســـتـــوعـــبـــة لـــدروس

استاذتها  جنان ...
جـنـان تـمـتـلك خـبـرة غـيـر عاديـة في
طـبـاع الـرجـال وعـلى األخص رجـال
السلـطة من حديثي النـعمة والثراء
ـال من السراق أصحـاب السـلطة وا
ن كـانـوا يتـسـكـعون في والشـواذ 
بــلـــدان الــغـــرب هــروبـــا من جـــهــنم
حـروب وهيـمـنة الـقـبـضة احلـديـدية
نهار على يد للنظام الديكتاتوري  ا
احملـتـل االمـريــكي  أو انَّ  بـعــضـهم
هــرب من عــقــوبــة يـســتــحــقــهـا النه
ـــة  مــخـــلــة ســـارق أو أرتــكـب جــر

بالشرف .. الخ 
الهي كـنـت اقـدم الــلـذة فـي أحـدى ا
الـليـليـة للـزبائن  وكـان هو االخر –
سمـيع- الـسامـون يـقدم صـنـوفا من
اخملدرات لـلمدمـن علـيها  وعـندما
 احـتـالل الـعــراق  اتـصل ســمـيع
وطــرح عــلي مــوضــوع الــعــودة الى

العراق  ص 127.
وذج من النماذج الذي حكمت هذا 
وحتكمت في عـراق الثروة والتاريخ
واحلـــضـــارة بـــعــد األحـــتالل حـــيث
تمـكن األمريـكـان وبقـيـة احللـفاء من
بـتذلة  بأسم جتمـيع هذه النـماذج ا
ـعارضـة للـنـظام لـيشـكـلوا الـطبـقة ا
السيـاسية احلاكمـة في عراق مابعد

ـقـراطـيـة الـديـكـتـاتـوريــة بـأسم الـد
يـــطــالـب ســمـــيع  بـــالـــتــعـــويض عن
مــظـــلـــومـــيــة مـن الــنـــظـــام الـــســابق

ص!!! 132
أصـبح ســوق األلـقـاب رائــجـاً في ظل
ـا ـري  ـقـراطي الــبـرا احلـكم الــد
ـسـوخ الـبـشـريـة تـسـعى جـعل هــذه ا
لــــلــــحــــصــــول عــــلـى هــــذه األلــــقـــاب
ال فحصل البعض على ليشتروها با
لــقب الـــدكــتــور واالخـــر تــنـــكب لــقب
الـــشــيخ لـــيـــضــاف هـــذا الــرأســـمــال
ال احلرام الذي ـزيف الى ا الرمزي ا
واد ـتاجـرة بـا يحـصـلون عـلـيه من ا
الفـاسدةـ بـاألضـافة الى مـايـحصـلون
عـلـيه من عـمـوالت كبـيـرة مـقـابل عـقد
صــفــقــات اســتــيــراد مــواد ومــعــدات
ــؤســســات  الــدولــة  صــفــقــة أدويـة

الي الدوالرات  ص 107.
واد الفاسدة   التشارك في جتارة ا

البـيض الـفـاسد  الـلـحوم الـفـاسدة 
احلــلـــيب والــدواء والــزيـت الــفــاســد

ص133.
ــقــابل لم تــكن الــعــاهــرة ســاجـدة بــا
عـــاجــزة عن احلـــصــول عــلـى الــلــقب
ـبـجل الـشـريف الـنـبـيل الـعــشـائـري ا
فـقـد وفـر لهـاعـهـرهـا  كنـز الـكـثـير من
ـال لــتــكــون ابـنــة عــائــلـة الــبــركـان ا
ـاضي  العـريق  وصـاحـبة صاحـبـة ا
ـال  حصـلـت علـى  هذه الـسـطـوة وا
كـانة الرفـيعة  عـبر أمتـهان الدعارة ا
وبـيع اجلـســد والـتـنـقل بـ احـضـان
االثـــريــاء  أرادة ســـاجـــدة ان تـــبــني
عـــرشـــا يــضـــاهـي عـــروش األثـــريــاء
ـــا هم والـــوجـــهـــاء الـــتي عـــلـــمت ا
حــثـالــة مـن الــنــاس  بـنــوا الــقــابــهم
وكــنــزوا أمــوالــهم بـــطــريــقــة الــزيف
تـخـاطب اهـلـهـا واحلـيـلـة والـفـسـاد  
بــعـد  بــنـت لــهم صــرحــا  مــعــمــاريـا
شــامـخــا ورسـمت لــهم شـجــرة نـسب
رفــيع  قــائــلــة  أريــد أن أثـبـت لـكم أن

ــال بــأسم الـله في جــمع الــثـروة وا
والــــــوطـن والــــــشـــــعـب  وأن الــــــله
والـــشــعـب والــوطــن مـــنـــهم بــراء 
هـــــؤالء الــــذين بــــاعـــــــــــو كل شيء
الـديـن والـقـيم والـوطــنـيـة والـشـرف
مـقابل كـنز الـثروات  اجلـميع يـقسم
بــــــشــــــرفـه فـي عــــــالـم ال شــــــرف له

ص156.
هــذه الـروايـة تــكـمل مـا  قــدمـته لـنـا
روايـــة اجلـــنـــديل   63حـــول  حـــال
ـــــــواطن الـــــــشـــــــريف فـي عــــــراق ا
ــقــراطــيـة  الــديـكــتــاتــوريــة والــد
وفــضـح زيف الــوجـــوه الـــقــذرة من
أدعياء التـدين  كالشيخ علوان   في
الـثالث وسـتـون أو الـدكـتـور سمـيع
الـسامـون  وشـلته في  امـبراطـورية
الــــثــــعــــابــــ  عـــلـى الــــرغم من أن
الـقاريء  يـصل الى شـبه قنـاعة الى
صعـوبة اخلالص من هـذه األوضاع
ـزريـة  لـعــراق  مـا بـعـد الــتـحـريـر ا
حـيث   اليجـد االسـتـاذ   مـؤيـد عـبد
وت لـيبـقى محـافظاً الـعظـيم   اال  ا
عـلى مبـادئه  ونقـاوته  بيـنمـا تبيع
ســــاجـــدة شـــرفــــهـــا  وعـــذريــــتـــهـــا
لــــتــــصــــطـف  في طـــــابــــور الــــزيف

واخليانة .
كـــان  الــروائي مـــوفــقــا تـــمــامــا في
الـســرد الــروائي من حــيث الـثــيــمـة
عـنى وبـالغة بـنـى وا ومـن حيـث  ا
فردة   حتتسب له فطنته وجرأته ا
في  مـا طرحه من صـور وسلـوكيات
وتــــداعـــيــــات الــــصـــراع الــــداخـــلي
لـــشـــخــصـــيـــاته الــروائـــيـــة  ســواء

الرئيسية أو الثانوية .

ســــاجـــدة  فـــأكــــتـــمــــلت لـــديــــهـــا كل
مـــســـتــلـــزمــات األمـــبـــراطــورة  فـــقــد
ـراحل وتعـتلي أسـتطـاعت ان حترق ا
عرش أمبراطوريتـها الشامخة احلياة
أصــبـحت تــســيـر عــلى طــريـقــة حـرق

راحل السريعة  ص 151. ا
بعد انْ طهرت جـسدها كما تتوهم في
بـحر  بـيروت    فـقدعاشـت هناك  في
الـفـنـدق نـفـسه الـذي أُنـتهـكت فـيه  أو
باعت فـيه عـذريتـها لـلـسامـون قبل أن

تتزوج العميد .
الـســؤال هل  قـامت به ســاجـدة  فـعال
مــشـــروعــا  ورداً مــقـــنــعـــا ضــد قــوى

األستغالل والرذيلة ??
طـبــعـا هـنــا لـلـوعـي األثـر الـكــبـيـر في
ـواجـهــة  امـا عـبــر  مـفـهـوم طـريـقــة ا
الــغـايـة تـبـرر الـوسـيـلـة   وهـو شـعـار
الــكـــثــيـــر من الـــســراق والـــلــصــوص
ـــقـــهــــــــــــورات عـــلى والـــعـــاهــرات ا
مـايــتـعـرضن له من قــهـر وحـرمـان من
ـسـتـغـلـة  أو سـلـوك قــبل الـطـبـقـات ا
طريق الكفاح الثوري الواعي الساعي
ـساواة الى بنـاء مـجتـمع  الـعدالـة وا
ـــا  لـــكل لـــيـس  لـــلـــفـــرد  وحــــده وأ
ـنـاضـل اجملـتمع  وهـذا هـو طـريق ا
الــذي قــدمـوا الــتـضــحــيـات الــكـبــيـرة
ومازالـوا لـبـلـوغ هذا الـهـدف الـسامي

والنبيل .
ــســكـون لــقــد أراد الــروائي الــبــارع ا
بــهــمـوم الــشــعب والــوطن  ومــعــانـاة
ـــزق فـــقــــرائه  وكـــادحــــيه  أراد أن 
اقـنــعــة أدعـيــاء الــفـضــيــلـة والــشـرف
ومـالك الــــــثـــــروة واجلــــــاه  وكــــــشف
حـقـيقـتـهم وفـسـادهم وطـرقـهم الـقذرة

ـانـعــة لألوكـســجـ الــشـاعــر  بـعـد ان ا
زدحمة عدن ا خلقت مفروزات حضارة ا
بالـدخـان والـضـوضـاء اخملـلـة لالنـصات

الشعري وتأمالته .
ولـتجربـة  الناقـد السـتيني "فـاضل ثامر"
ـتـابـعـة لـلـمـشـهـد الـطـويـلـة والـقـريـبـة ا
وفق الناقد االدبي عموماً والشعري منه 
ـنــتج الـنص في تــكـوين رؤاه الــدارســة 
ي والــعـربي والــعـراقي الــشـعـري الــعـا
وكـمـا اتـضح في مـكـنـون اصـداره  لـهذه
الــــدراســـــة ومن الـــــبـــــدء احلـــــديث عن
التجديد احلامل للحداثة من خمسينيات
بـدءاً من انوجـاد الشـعر ـنـصرم  الـقرن ا
احلـر في جتــربـة الـعـراق الــشـعـريـة الى
النص القصيـدة النثرية  الشعر الـنثري 
الـقـصـيـدة الـيـومـيـة وقـصـيـدة ـفــتـوح  ا
الــشـــعــر  ومـن تــأثـــيــر االنـــفــتـــاح بــ
االجــنــاس االدبـيــة في حتــديث الــشــعـر
وتـالقــحــهــا الــبــيــني اآلخــذ  لــتــنــشــيط
تــوجــهـات الــشــعــر والــشــعـراء وتــوسع
مـــســــالــــكــــهم
خـــــــــــاصــــــــــة
واجلــــــــــــــنـس
الـــشــعــري من
االجــــــــنـــــــاس
االكــثــر نـزوع
وحــــــــــركـــــــــة
لـــــلـــــخـــــروج
الـــــــعـــــــابــــــر
لــالســــــــــــوار
واخلــــطـــوط
ـــرســـومـــة ا
واحملــاصـرة
انعة له. وا
وقــد ذكــرهـا
الـــــنــــــاقـــــد
"فــــــــــــــاضـل
ثـــــــــامـــــــــر"
بـــــتــــنــــاول
اضـــــــــــــــاء
الــــكـــثـــيـــر
لــلــمــنـاطق
ـــصـــابــة ا
بــاألشــكـال

من مكون ظاهرها الفني واالضمار الدال
في ايــــجـــاز مـــعــــنـــاهـــا والبــــد من ذكـــر
الــــعـــنــــونـــةهــــذهِ لـــفــــصـــول الــــكـــتـــاب
الهـــمـــيـــتــــهـــا في قـــراءة رؤاه في هـــنـــا
والـتي تـشـكل رؤيـة تـوصـيف الـشــعـراء 
ؤلـف الناقد التعنـي لنا الكثير خاصة با
لكـنه وصف في ماهـيـة هـؤالء الـشـعـراء 
جانـبه الـنـاقد لـتـناوله الـفـني واجلـمالي
كن فهمه ا  لتجربة الشاعر وحياته و
كن ان و اشارات رابطـة للشـاعر ونصه
تكون اشارات قرأت الشاعر خارج النص
ـطـر وداخــله وكـمــا دونـهــا ((انـشــودة ا
عـــراب احلـــداثــة ـــوذجـــاً  لـــلــســـيـــاب 
الـشـعـريـة الـسـتـيـنـية فـي الـعراق فـاضل
ثالثـية الـقـلق والعـزلـة والكـأبة العـزاوي
جتـربــة االغــتــراب الـروحي فــوزي كــر
شـعــريــة اخــر الــعــمـر ســرجــون بـولـص
ياسـ طه حافظ  الـرومانسـية تـتسربل
ســادن بــرداء احلــداثـــة رشــدي الـــعــامل
شـعرية ـاجدي تـحف اخليـالي خزعل ا ا
شاعر فـارقة والسخـرية كاظم احلـجاج ا
الـكـومــيـديـا الـسـوداء ومـدون الـفـجـيـعـة
ـنفى من ثـنـائـية الـوطن/ ا موفق مـحـمد
الى مــــنـــفـى الـــشــــعـــر -عــــبـــد الــــكـــر

رؤيـا شـعــريـة لـلــواقع الـعـربي - كـاصــد
علي جـعفر العالق محـمد علي اخلـفاجي
شــعــريـــة الــوحـــشــة واحلــزن والـــكــآبــة
ـطابـقـة واالختالف قصـيدة الـنـثر بـ ا
عــبـد الــزهـرة زكي  الــشـعــر بـ الــعـالم
االفـــتـــراضي والـــعــالـم الــواقـــعي زعـــيم
تـنــازع الـلـحـظـتــ الـبـرهـانـيـة الـنـصـار
والـــــعــــــرفـــــانـــــيــــــة في شــــــعـــــرعـــــارف
الـبــحث عن افق شـعـري:عـمـر الـسـاعـدي
ثنائية احلضور/الغياب –مرثاة السراي
ألفــــول مــــدونــــة الــــنـــخـل:طــــالب عــــبـــد
الكتـابة الشـعرية بالـفرشاة:جواد العـزيز
عــنـدمــا يــتـمــاهـا الــشــاعـر مع احلــطـاب

كان:باسم فرات)). ا
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ويرى الناقد ان رهانات احلداثة اعتمدت
ـــزيــد من الــتــجـــريب واالبــتــكــار عــلى ا
ومن الـتـجـربــة اخلـمـسـيـنـيـة والــتـجـاوز
ـتسم بالـهدوء في خطـابها وحضـورها ا
طالبة تجـانس مع الدعوات ا الشعري ا

وعـدم الـقـبـول لـبـعـضـهـا وعدم الـتـوافق
ومن غـمـوض األشكـلة احلـادة في قـبول
الـــداخل اجلــديـــد واخملــالـف  لــســـلــطــة
الـقـصـيـدة العـمـوديـة والـتـطـبع لـهـا لذا
اتــســمت الــدراسـة بــفض االشــكــال هـذا
وايـضـاح احلجـة الـشعـريـة لهـذا الداخل
اجلـديــد الــبـاحث عـن قـبــول الــتـلــقي له

وسماع حجته الشعرية.
»U  q UH

ـــذجـــة مـــفــــاصل الـــكـــتـــاب ولم تـــكـن 
واخـتـيـاراته لــلـشـعـراء بـعـيـدة عن واقع
ــشـهــد الـشــعـري مـاهــيـة ابــداعـهم في ا
ــا يـلــبي الــقــبـول ويــقـارب و الـعــراقي
وضوعة تابع  لرؤى القاريء اخلابر وا
وهـذا من اساسـيات الـتوفيق في الشـعر
جناح الـكـتـابـة هذه ومن تـوفـيـرهـا لذلك
عرفي الدارك لـها للناقد "فاضل الدرس ا
ثــامـر" وال نـنــسى اهـمــيـة فــهم مـا اثـاره
الـكــاتب الـنـاقـد في عـنــونـته لـتـوزيـعـات
والـبــائن بـوضـوح في فـصــول الـكـتــاب 
الـتي تفتح باب فعـالية الـعنونة ودالـتها
واسع لـفـهم مايـراه النـاقـد "فاضل ثـامر"
لــكل مــفــصـل مــتــعــلق ولــكل شــاعــر في
اخــتـيــاره لــلــدرس الــنـقــدي في اهــمــيـة
ــوضـوعـة احلـداثــة الـشـعـريـة الـعـالـيـة 
وظـــــاهــــــرة االهـــــتــــــمــــــام والـــــتــــــوجه
وكمـا في دالـة ذكره النـشودة لـشـعراءهـا
ــطـر في ذكـر الـسـيـاب لــقـيـمـتـهـا الـتي ا
ارخـــهــا الــتـــاريخ الــشــعـــري والــذائــقــة
ــتـلــقـيــة ومـا يــعـنـي ايـضــا وصـفــيـته ا
للشاعر السـتيني فاضل العزاوي (عراب
احلداثـة) لـسـلوكه الـشـعـري وتنـظـيراته
ــــــمـــــتـــــد لــــــكل الــــــشـــــعـــــراء وا ورؤاه
وكما الشاعر "رشدي العامل" الستينيات
في  وصف عبور رومانسـيته   بلبوسها
وبقـية اشـارات النـاقد ـبـدع احلـداثوي ا

عنونة لبقية الشعراء. ا
وقد اوضـحَ الـناقـد "فـاضـل ثامـر" رؤيـته
اخلـاصـة لــلـخــطـاب الـشــعـري لـتــجـربـة
الــشــاعـــر ومن خالل عــتـــبــة الــعـــنــونــة
وهي االشارية الواصـفة بدالتهـا للشاعر
عـتـبــة لـنـا لـفـهم مـا يـراه الـنـاقـد "فـاضل
ثـامـر" خلصـوص اخلطـاب الـشعـري لهم
تـأتية ـا تسـميـته ا كـما ذكـرنا سـابقاً و

في مــقــدمــة كــتــابه "رهــانــات شــعــراء
احلــــداثـــة" يــــقــــول الـــنــــاقــــد "فـــاضل
ثامـر"(كثيـرة جداً هي رهانـات احلداثة
وأكثـر منهـا رهانات الـشعريـة العربـية
شــــعــــراء احلــــداثــــة انــــفــــســــهم وهم
يؤسسـون لبرامج ومشـروعات شعرية
ويــسـلــكــون فـيــهـا فــرديـة وجــمــاعـيــة
مـتـقـاطـعـة مـسـالـك ومـفـازات مـتـنـوعـة
منـذ بدايات ارهاصات احلداثة احياناً
الـشـعـريـة الــعـربـيـة في خــمـسـيـنـيـات

اضي ولالن). القرن ا
لـذا ذهب الـنـاقــد في دراسـته الـنـقـديـة
هذهِ إلتخـاذ بعض الـنماذج وإلشارات
مــثـــلت مــقـــدمــة لـــرؤاه الــنــقـــديــة في
ـنـتـجة الـتوجـهـات احملـدثة لـلـشـعر وا
منها والباصمة بوضوحها الناجز في
حتــديث ومـحــاولـة حتــديث الـتــجـربـة
ــتـعـلـقـة ومــنـهـا  اشـارته  ا الـشـعـريـة
السماء شعراء غـرب وعرب وعراقي
لـهم اثـر كـبيـر ازاء مـوضوعـة احلـداثة
وتــاسـيــسـهـا االول  مــثل ش بــودلـيـر
وكـــذلك احملـــدثــ وفـــرلــ وغـــيـــرهم
لــلـشــعـر الـعــربي االول من بــدر شـاكـر
ـالئــكــة والـبــيــاتي الــســيــاب ونـازك ا
اضـــافــة لـــشـــعـــراء  مــجـــلـــة "شـــعــر"
الـلـبـنانـيـة ووالدة قـصـيـدة الـنـثـر مثل
ـاغــوط وادونـيس واخلـال الـشـعــراء ا
مـــؤكـــدا عــلـى دور شـــعــراء واخـــرين 
رحلة الـستينية في الـعراق بتميزهم ا
احلـداثـوي الــواضح وبـقـيــة الـشـعـراء

. الالحق
فلكلِ شـاعر حلـمه في بلوغ االجمل في
التوازن اجلمالي خللقه الشعري ومن

حتى بـدء الـهجس والـتصـور والـشعـور
تنصيـصه لغوياً وفق مـحاولة الوصول
ـا و ـؤثــرة لـلــمـتــلـقي  لـتـلـك الـذروة ا
الذي (الكمال الـشعري) نسمـية افتراضـاً
يحـلم به الـشـاعـر ويـطـارده وفق الـفهم
تفـجر واجملسد عـرفي لنشـاط اللغـة ا ا
فـلــغـة الــشـعــر حـالــة جتـديـد لــلـشـعــور
لدالالت لـغويـة يعـتمـدهـا الشـاعر كـنهج
خاص به وتفـرد خاص له وفق قاموسه

الــــــــشــــــــعــــــــري
ــــنـــاسـب مـــعه ا
إلرســاء جـمـالـيـة
الــشــعــر الــعــابـر
فللشعر للمتلقي 
منطق لغوي فني
فـي بـــــــــنـــــــــاءاته
يـــخــالـف مــنـــطق
الــــنـــثــــر وبـــدونه
يـسقط الـشـعر في
خـــــانــــة الـــــنــــثــــر
اجملردة التقريرية.
وبـــــعــــد ان اشــــار
واثار الـشـعراء في
مــــحـــاوالتــــهم الى
ضـــــــرورة وجـــــــود
شــعـــري حــداثــوي
يـــأخـــذ بــهـم لــتـــلك
اآلفـــاق الـــشــعـــريــة
الـعـابـرة لـلـمـتـداول
ــغــايــر لــلــســائـد وا
ـــطـــبع بـــالــقـــدامه ا
اخلانقة لـلكالسيكية
 الـشـعـريـة الـقـدامـة

سرح والرسم السيناريووالسينما وا
والنـحت وفن التـصويـر الفـوتوغرافي
ـــنــــشــــور الــــســــيــــاسي واإلعالن أوا

التجاري...)
ـنتج الشـعري اجملدد في وقد وصف ا
تالقـحه هــنـا بـالـتـنـوع ضـمن مـنـطـقـة
اجلـــنس الــشـــعــري الـــغــنـــائي وعــدم
ـــنــطـــقــة الـــبــعـــيــدة له وقـــوعه  في ا
وهذا ما صرح به الناقد والغريبة منه
(لـكـنـهـا ظـلت في تـقـديـري تنـتـمي في
اجلـوهـر إلى الغـنـائي أجنـاسـياً وكل
االجتـهادات التـي تتحـدث عن أجناس
شعرية جديدة بعيدة عن الدقة ألن ما
نـراه هـوتـنـويـعـات أوضـروب ثـانـوية
ـ الــبـدئي مـلــحـقــة ومـتــفـرعــة عن ا
لـلغـنائيـة لكـنها لم تـعد تـلك الغنـائية
الـكالسيـكيـة أوالرومـانسـية الـصافـية
ــقـــومــات وحـــمــوالت بل اكـــتــنـــزت 
معرفية وفلسفية ومظاهر موضوعية
من خـالل الـــــتــــــعـــــدد فـي األصـــــوات
الشعرية واالحتشاد بعناصر كوالجية
فسيفسائية وبنيات سردية ومشهدية
من مــخـــتــلـف األلــوان).ان الـــشــعــراء
اخملـتـارين في تـمـيـزهم احلـداثوي من
تــمــيــز ابـداعـي مـحــقق وفق الـنــاقــد 
فلكل مفهوم متنوع  ومـختلف ومغاير
بـــصـــمـــته اخملـــتـــلــفـــة وفق اخـــتالف
اسـلـوب الـشـاعـر وخـاصـته الـشـعـرية
وألـيــاته من لـغـة وتـعــبـيـر وتـصـويـر
ــتــفق ان الــنص ومن خالل الــفـــهم ا
سـابق لـلـنــقـد وعـلى الـنـقـد ان يـسـمع
صوت النص ال سماع ارغامات الناقد
بـل نـقــد يـضــعه وفق الــقـيم وعــسـفه 
ـاثلـة فيه واحملـقـقة له.فال اجلـمـاليـة ا
واحديـة لـلنـهج الـنقـدي الـعامـلـة على
ارباك الـنقد لـعدم مالئمتـة في احياين
نـقــديـة كــثـيــرة لـعـدم الــتـجــانس بـ

النص الشعري والنهج الناقد له.
ويـــبـــقـى كـــتـــاب "رهــــانـــات شـــعـــراء
احلــداثـة" مــتــابــعــة حـريــصــة نــبـهت
لــلـكـثـيــر من اشـتـغــاالت الـشـعـراء في
ـميز حتـقيقـهم ومحـاوالت حتقيـقهم ا
لإلبـداعـية اجلـمـالـيـة احملدثـة لـلـشـعر

العراقي.
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بالـتـغيـر في خـطـابهـا الـشعـري كـما في
ـعــبــر عن ــثل الــصــوت ا وصــفه لــهــا 

هموم اجملتمع في دراسته.
وعن اجلــيل الـــســتــيــني قـــوله(اقــتــرنت
ـنظور ـوجة احلداثـية في الـستيـنات  ا
فـلسـفي ورؤيـوي جـديـد ومـغـايـر جـذرياً
عن مـــنـــظــور احلـــداثـــة الـــشـــعــريـــة في
زيـد من اخلـمـسـيـنـات وانـفتـحت عـلـى ا
الـتــجـريب واالنــفـتــاح عـلى مــسـتــويـات
تـعبيـرية جديـدة تفيـد من بقيـة األجناس
األدبـــيـــة وأفـــادت من جتـــربـــة الـــشـــعــر
األوربي وبشكل خـاص الشعـر السريالي

ستقبلي).. والرمزي والدادي وا
وأكـد الـنـاقـد  ان الـتـجـربـة الـشعـريـة في
الـــعــراق لم تـــقــطـع الــصـــلــة بـــنــوعـــهــا
مـثلـما بقـاء التـفعيـلة في اجليل الـغنائي
ويــذهب لــوصف الــشــعــريـة الــســتــيــني
امـا ـهـوسـة الـسـبــعـيـنـيــة بـالـقـصـيــدة ا
اجليل الـثمانـيني فقـد كان جيل احلروب
عاودة واستبـداد السلطـة والتسعـيني 

احلروب وكتم االفواه.
كــانـت مــوضــوعــة احلـــداثــة الــشــعــريــة
ظـاهرة اومحـاوالت الـتحـديث لـلـشعـراء 
اخـذت الكثـير من متـابعـة االستاذ الـناقد
أثـرهـا ورؤهـا في الداخل "فـاضل ثـامـر" 
واخلارج وكما قال (وتظل عملية مالحقة
رهانـات حـركـة احلـداثـة الـشـعـرية وإلى
درجــة أكــبــر رهــانــات شــعــراء احلــداثـة
ـتـبايـنة وبـرامـجهم ورؤاهم اإلبـداعـية ا
ـشــروعي الــنـقـدي هي الــهـدف األســمى 
االستـقـصائي والـتـأويـلي واالستـنـطاقي

هذا).
وقــــد اشـــار الــــنـــاقــــد الى دور الــــتالقح
واحلـوار الـفـني لــلـشـعـراء مع االجـنـاس
االدبـــيــة واالخــرى الـــفــنــيـــة  من فــنــون
تشكيلية وسينـمائية وموسيقية وغيرها
ؤثرات الشعرية في اضفاء البعض من ا
 وتـوظيـفـهـا لالغـناء الـشـعـري وحتـديثه
وكما في تأكيد الـكاتب الناقد (لقد راحت
الــتـجـارب الـشـعـريــة احلـداثـيـة عـمـومـاً
والعراقية بشكل أخص تتخلى تدريجياً
عن جـوهرهـا الغـنائي الـصرف من خالل
االنفـتـاح عـلى األصـوات الـغـيـريـة وعلى
أجنـاسـيـات فنـيـة وأدبيـة وإعالمـيـة مثل
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

 w M b  s  Ÿb
مـجلة ثـقافـية في ثـانويـة الدغـــــارة
عام  1971م بــأسم اصـداء ثـقـافـيـة
ــدرس الـــقــاص واالديب راسم مـع ا
االعـــسـم فـــضالً عن مـــشـــاركـــته في
تــأسـيس فـرع عن نـقـابـة االدبـاء في
احملـــافــــظــــة ولـــشــــغـــفــــة بـــاألعالم
والصحـافة نقـلت خدماته من وزارة
التـربيـة الى وزارة الثـقافة واالعالم
   بـعـد اجتـيـازه االخـتبـار في مـركز
الـتــدريب االذاعي والـتــلـفــزيـون في
الـعـراق عام  1983م  لـيـتم اخـياره
مـندوبا جلـريده اجلـمهوريـة للـفترة
من  1983- 1987 م ثـم نــــــقـل الى
وكالـة االنبــاء العراقـية للـفــــــــــترة
من  1987- 2003 م ليصـبح مديراً
ـكـتـبـهــا في الـديـوانـيـة ثم الـنـجف
   كــمـا عــمل في االذاعــة الــعـراقــيـة
ـبـاشر وقـد ابـدع وتـمـيز في لـلـبث ا
اعداد التقارير والتـحقيقات  حينها
: اســـهـم في اصــــدار صـــحـــيــــفـــتي
(القـادسيـت والديـوانية ) والـعديد

بحثت في الكتب واجملالت والصحف
عن عبارة تعطـيك حقك   فلم اعثر عن
مـرادي  واخـيـرا وجـدت ان افـضـلـهـا
  اســـــمــــــيك بـ ( شــــــيخ االعـالم ) انه
االسـتاذ الـتـربوي واالعالمـي والفـنان
الــتـــشــكــيــلي والــكـــاتب والــصــحــفي
(رسـول عـبد احلـسـ سـلمـان الـشيخ
يـــوسـف ابـــو هـــات الــــطـــائي ) احـــد
ـبدعـ في مديـنة الـديوانـية مـتعدد ا
عرفـته مدرسا واهب واالهـتمـامات  ا
ناجحا في حقل التربية والتعليم منذ
عـام  1962م فــكـان له االثــر الـواضح
فـي صـقل مــواهب طــلــبــته تــربــويـا  
وفـنـيـاً خلـلق اجـيـال لـيـرفـعـهـا الـفـكر
الــــســــديــــد  درس مــــادة الــــرسم في
ـعــلــمـ ثــانــويـة الــدغــارة وفي دار ا

ـعـلـم  االبـتـدائـيـة ومـعـهـد اعـداد ا
فـتـمـيـز بـالـرسم واعـمـال الـسـيـرامـيك
والـبوسـتـر ونال الـعـديد من اجلـوائز
ـــعــارض الــفـــنــيــة  كـــمــا ابــدع في ا
ـسـرحـيـات على واخـرج الـعـديـد من ا

ـــســـرح في مـــدرســـة صالح الـــدين ا
منها ( الـشريعة  االحتضار  زوجة
اب  واحلــاج زبــالــة  والــعــبــور من
هـــنـــا )       واعــمـــال اخـــرى ولـــقب
ـــبــدع ) وقــد حـــيــنـــهــا بـ(الــفـــنــان ا
بدع تخرجت على يـديه اعدادمن ا
امـــثـــال  (الـــدكـــتـــور بـــاسم االعـــسم
والدكتـور ميمون اخلـالدي والدكتور
عـاصم االعسم والـفـنان حـمزة مـاجد
الـــــــقــــــاص واالديـب راسم االعـــــــسم
والـقــاص زعـيـم الـطــائي واخـرون  )
قـــام بــتــدريس الــلــغـــة االنــكــلــيــزيــة
لسنـوات في كل من ثانوية  14تموز
وذات الـصواري لـلبـنات في الـدغارة
وثـانـويـة  7نــيـسـان فـي سـومـر وقـد
حـقق نـتـائج مــتـمـيـزة ونـسب جنـاح
عـالــيـة في مــادة الـلــغـة االنــكـلــيـزيـة
ـنـتـهـيـة في االمـتـحـانات لـلـمـراحل ا
الوزارية وله الفضل النطالقة شرارة
الـثـقـافــة في احـدى مـدارس الـدغـارة
وطالبها حـيث اسهم في اصدار اول
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ـرأة كــثـيـرة في اضـحت اهــتـمـامــات ا
عـصرنـا فهي تـهـتم بكـافة الـتفـاصيل
والـقــضـايــا سـواء كــانت صـغــيـرة أو
كـبيـرة وبشـتى اجملـاالت اإلجتـماعـية
واإلقتـصادية والـصحيـة وغيرها إال
أنـــنــا نالحظ أن اإلهـــتــمــام الـــثــقــافي
والــفـكــري أقل من هــذه اإلهــتـمــامـات
ــقــدمــة والــتـي يــجب أن تــكـــون في ا
البس ــرأة تــهــتم في ا فــأصــبــحت ا
ـاركـات وغــيـرهـا من اإلهــتـمـامـات وا
الــتي قــد أثــرت عــلـى مــجــرى احلــيـاة
شاكل الطبـيعيـة وحدثت الكثـير من ا

بسببها.
رأة بأن احلياة كن إقناع ا •كيف 
الــطــبــيــعــيــة ال تــخــتــلف عن احلــيــاة
الـســطـحـيـة الــتي تـراهـا عــبـر وسـائل
شاهير? التواصل اإلجتماعي وحياة ا
ــشــاهــيــر ال تــخــلــو من •وأن حــيــاة ا

شاكل? ا
ـشـاكل واحلـد •كـيـفـيــة الـتـعـامـل مع ا
مـنهـا الـتي تسـببـهـا وسائل الـتواصل

االجتماعي? 
•ومـا األسبـاب الـتي أدت إلى أن تصل
ـرأة إلى مـســتـوى الـنـظــرة الـدونـيـة ا

حلــــيـــــــاتــــهــــا ومــــقـــارنــــتـــــــهــــا مع
غيـــــــــرها? 

رأة ومحاولة عيش    _أن اهتمام ا
شاهير; ظنًا ط حياة ا حياتها على 
مـنهـا أنـها حـياة مـثـاليـة وخالـية من
ـشـاكل والـتـعـقـيـدات قـد تؤدي إلى ا
مشاكل صحـية ونفسيـة بغض النظر
ـشاكل اإلجـتـماعـية وهي مـجرد عن ا
أشـــيــاء ظـــاهــريـــة التــمت لـــلــحـــيــاة
الـطـبـيـعـة بـصـلـة فـقـد يـبـدو اهـتـمام
ـــرأة فـي األمــور الـــفـــكـــريـــة وأمــور ا
الـتغـذيـة الـعـقلـيـة ضـعـيفـاً نـوعًـا ما
وخـالـيًـا من الـذكـاء والـدقـة في اتـخاذ
الـــقــــرارات واالخـــتـــيــــارات الـــغـــيـــر
ــرأة هــذا صــحــيــحــة وقـــد تــتــخــذ ا
الـقـرارات بـنـســـــــــبــة كـبـيـرة بـسـبب
الــــتــــأثــــيــــر من احملـــــيط الــــبــــيــــئي
واإلجــتـمــاعي وعــلى غــرار الــعـادات
ـفـروضـة عـليـهـا والـتي والـتـقـالـيـد ا
حتــرمــهــا حــتى من الــعــيـش إلرضـاء

اجلميع. 
ومن وجهة نظري أن التأثير أيضًا قد
يــــأتي عـن طـــريق نــــوعـــيــــة الـــفــــئـــة
ـشـاهـير) الـذين تـتـابعـهم ونـوعـية (ا
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واحلــــســـكــــة )  كـــمــــا نـــال نــــقـــابـــة
الصحـفي العـراقي عام  1984م 
وعضـوية االحتاد العـام  للصـحفي
الـــعـــرب عــام  1990م  وعـــضـــويــة
ية  1990م  منظمة الصحفي العا
كــمــا حــصل عــلى عــضــويــة نــقــابــة
الـفــنــانــ الــعــراقــيــ عـام  1994
وعضويـة التشكـيل العـراقي  عام

عضوية االحتاد العام  1974
لـلدبـاء الشـعبيـ في العـراق (باحث
تراثي وتـاريخ العشـائر) عام  2002
م ومــؤخــرا انـتــدب لـلــعــمل مـنــدوبـا
جلريـده الزمان الـدولية ومـراسل لها
في الـديـوانـية لـيـعـود شـابـا مـقـتدراً
ــيـدان الــصـحـافــة واالعالم مــتـخـذا
مـثلـه االعـلى في الـصـحـافـة االسـتاذ
سـعـد الـبزاز وحـمـيـد سعـيـد وسامي
ـفكـر الكـبير مـهدي وطه الـبصري وا
رحوم امير احللو. حسن العلوي وا
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عـهد والقبس ) من اجملالت منـها ( ا
ولـقب ( شـيخ االعالم ) وبعـد احـالته
على التقاعد لبلوغه السن القانوني
كـلف بـرئـاسـة الـلـجـنـة االسـتـشـاريـة
الـعـلـيــا لـرابـطــة االنـسـاب الــعـلـويـة
ورابـطة االنـساب الـعشـائر الـعراقـية
في الـــديــــوانـــيــــة / قـــسـم الـــذاكـــرة
وسوعية التي ضمت ثالث باحثاً ا
واستاذا جامعياً      وشيوخ عشائر
ونساب  وقـام بإصـدار العـديد من
ــؤلـفــات مــنــهـا (ابــجــديـة عــشــائـر ا
مـحـافـظــة الـديـوانـيـة عـام  2016م 
وابجـدية عـشائر الـديوانيـة والفرات
االوسط ط 1ط 2 تــــــــاريخ االســــــــر
العلويـة في الديوانية  واسر مدينة
الديوانية ج 1عام  2017 فضالً عن
ـقـاالت في الــعـديـد من الـدراسـات وا
الــتــراث والــتــاريخ واالثــار عـن نــفـر
وبسمايه وايسن ( ايـشان البحريات
) وعن ثــــــورة الـــــعـــــشــــــرين ومـــــدن
ـــة الــرمـــاحــيــة الــديـــوانــيــة الـــقــد
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التّسعينيّات ولكنّ الّنتيجة غير ما
كُنّا نتوقّع!

_كيف? 
_تــمــنّـــيــنــا أنْ جنــد آفـــاقــاً رحــبــة
ــركــزيّـة لــلـتــعــاون مع احلــكــومـة ا
اإلحتـاديّـة في نـهوض الـعـراق بـعد

إنتكاسات متعدّدة. 
_وماذا حصل? 

ـشــاكل والــعـقــبـات _تــصــوّر إنّ ا
وإالصرارعـلى ضرر الـبالد في كافّة

اجملاالت واضحة للعيان. 
_مِثلُ ماذا? 

_خـــذ مـــلــحـق صــبـــاح كــردســـتــان
جلريـدة الصّبـاح العراقـيّة جتد فيه
أعـــداداً مـــتــتـــالـــيـــة عن اخملــدّرات
والـــتـــزويـــر وحـــروب اإلقـــلـــيم مع
مــعــارضـ لــهم فـي الـدّاخـل وعـلى
ـا كـان عـلـيه احلـدود; هـذا إضـافـة 
مِن أســتـيــفــاء مــبــلغ آلــد.ّخـول إلى
وقـد اُلـغي ولم جنـد اإلقـلـيم سـابـقـاً
شيئاً مفرحاً طيلة سنوات التّغيير.

ــنــاطق _وال تــنــسى تــشــبّــثــهم بــا
ـتنـازع عـلـيهـا مِن اجل الـسـيـطرة ا

ناطق القربية لهم!  على ا
_ولــكـن بــاب الــسّـــفــر إلى اإلقـــلــيم
مفـتوح للـعالج الصحيّ أو لـقضاء
ـــنـــاظـــر وقت االســـتـــراحــــة بـــ ا
ـــــــصــــــــايف اجلــــــــمـــــــيــــــــلــــــــة وا

ياه العذبة.  وشالالت ا اجلبليّة
_هـــــــذا مــــــا قـــــــرانـــــــاه في كـــــــتب
اجلغرافيـة وصحيح ما قلت; ولكن
ـواطن الـفـقـيـر لــيس بـإسـتـطـاعــة ا
إكـتـشـاف ســبـاحـة اإلقـلـيم فـهـو لم

يعرف عنه شيئاً! 
_وماذا تتمنّى منهم? 

_االمــــنـــيـــاتُ كـــثــــيـــرة ُ اولّـــهـــا أنْ
يـتــذكّـرواأنّـهم جـزء مِـن مـحـافـظـات
الـعراق قـبل كُلّ شيء; وقد تـشبّـعنا
ـعــلــومـات مــادة اجلـغــرافــيـة عن
مــحــافـــظــاتـــهم نــقـــرأ وال نــعي مــا
سـيـحصـل مسـتـقـبالً فـكـان مـا كان

ـتــكّــررة عــلى مـا اآلن مـطــرقــتــهم ا
تــبـقّى مِـن الـوطن ولــيس حُــبّـاً به
ولـكن مــاذا ســنـقــول الجـيــالــنـا عن
وطٍن قـام مـنه إقـليم ثُـمّ تمـرّد عـليه
بإستفتاء قـيام دولة; وربّما ستفتح
ـطالب قـضايـا ال يـتصـوّرها الـعقل 

أخرى غير مشروعية. 
_هـوّن علـيك وال يأخـذك اإلنفـعال.!

شكالت.  ّا ستُحّل تلك ا ر
_بـــالــــطـــبـع فـــإنّ طــــريق احلـــوار
والصـراحـة هـمـا ما يـضـمن حـقوق
الوطن فـيما أصـبح هدراً وجتاوزاً

عليه. 

بياف
_مــهالً عـلـيك عــنـوانك في الــتّـحـيّـة

أراه غامضاً. 
_سـتعـرف الحـقا مـعنى بـياف وهي

ليس كما قلت. 
_هـذه اوّل مــرّة حتــيل الــقـاريء إلى

لفظة مبهمة! 
_اردتُ تـنـوّع سطـور اخيـرة فـكانت

هذه اللّفظة.
_هـيّـا قل ما مـعنـاهـا حتّى اعـرف ما

تريد قوله? 
_نزوالً عـند رغبـتك فهي كلـمة كرديّة

تعني اجملال! 
ّا تتفوه به?  _ماذا واين نحنُ 

_هي مـجـلـة فـكـريّـة; وعـددهـا صادر
بـالـلّـغـة الـعـربـيّـة عـدد خـاص لـشـهر

مايو ٢٠٠٣.
_وانت ما عالقتك به? 

_انـــا قــاريء; وقـــد إســـتـــوقـــفــتـــني
عنوانات اجمللة الكثيرة. 
_أوضح لنا بعضاً منها! 

_خذ مشروع لـقراءة السّائد وارساء
ثـقافـة التّـساؤل وعـنوان مجـتمع مِن
اجلـــمـــاجم ومـــقــبـــرة لـــلــتّـــمـــاثــيل;
قـراطيّـة في العراق ومـستـقبل الـدّ
ــــقــــابــــر وصــــورة مــــحـــــزنــــة عـن ا
ـكـتــشـفـة بـعــد إنـهـيـار اجلـمـاعــيّـة ا

النظام الدّيكتاتوريّ
_والعنوان االخير. 

_الـــعــراقـــيّــون واحلـــرمـــان مِن لــذّة
اخلالص! ماذا به? 

_هـو عن الـعـراق في بدايـة تـخـلّصه
مِـن الـــدّيـــكـــتـــاتـــوريّـــة بـــ كـــثـــرة
ـشروعـة وغير االحـزاب والغـايات ا
ثّـلـهـا بـحـالـة"إغـتراب ـشـروعـة و ا

شعب ودولة". 
_يـعـني بـدايـة األمور بـعـد الـتّـغـيـير

غير مدروسة وغير مؤفقّة. 
_ليـكن ما أردت ولـكن ال تنـسى ثقل
األكــــراد في دخـــولــــهم الـــعــــمـــلـــيّـــة
الــــسّـــيــــاســـيّــــة; ولـــهـم مـــقــــوّمـــات
واســــــاســــــيّـــــات إقــــــلــــــيم بــــــدأ في

_نـــآمل ذلـك ســـيـــمـــا وإنّ عـــنــوان
 . ا قلت َ مجلّتك"اجملال" هو حافز 
_تــقـصــد "بـيــاف" نـآمل أنْ تــسـاهم
ركز; ألنّ ثقافة اإلقليم في مشاركة ا

الرابط اجلغرافي يُحتّم ذلك. 
_كُـلّــنـا أمل أنْ نـعـرف كــيف نُـسْـعـد

وطننا ونرتقي به إلى األحسن. 
_وتذكّر أن بياف ليست التّحيّة! 

_ها... ها. ها. عرفت ذلك.
_عسـى أنْ تكـون سطور اخـيرة عن

شمال الوطن. 
_ستكون برأي آخر. 

rO.. البصرة  «d ≈ vK

احملــــتـــوى الـــذي يـــقــــدمـــوه إذ أنه له
الـتـأثـير األكـبـر علـيـهـا لذلك قـد تـهوي
بنـفسها إلـى اتخاذ قرارات خـاطئة لم

تكن مبنية على قناعتها. 
-وهنـاك الكثـير من األسـاليب التي من
ـرأة بنفسها شأنها تعـزيز الثقة لدى ا
وحياتها منها:يجب أن تقتنع أن حياة
ـشــاهـيـر هي حـيــاة لـيـست مــثـالـيـة ا
وهي ظـــاهـــريـــة فــقـط وأن ظـــروفـــهــا
تــخــتــلف عن ظــروف غــيــرهــا فـيــجب
ـقارنـة في هذه الـقضـايا. عـليـها عـدم ا
وفـي اخلـتــام: أود أن أقــول من وجــهـة
ـرأة وكـثرة الـقراءة نـظري أن إطالع ا
لـهــمـا دور كــبـيــر جـدًا; حــتى وإن كـان
لدقـائق بـسـيـطـة تسـتـطـيع أن تـغـير 
ـفــاهـيم الـتي وجــدت نـفـسـهـا بـعض ا
ا اعتادت عليها من دون داخلها ولطا
أي تفـسيـر علـمي وأثرت فيـها.فـالغذاء
نـوعـان : غـذاء روحي وغـذاء جـسـدي
ـــقص البـــد من وهـــمـــا مـــثل طـــرفي ا
الـتـوازن بـيـنـهم; لـكي تـصل إلـى درجة
عهودة لدى عالية من الثقة والثقافة ا

رأة العربية. ا
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فـاسـتعـنـت بـخزانـة مـالبـسي عـنـدما
اقـترب مـوعد الـلـقاء وإذا بـصغـيرتي
(مـودة) تمـسك بإطـراف بـعضـا منـها
وتـــقــول (هـال اخــذتـــني مــعـك بــابــا)
ابــــتـــســــامـــتـي اظـــهــــرت نـــواجـــذي
ــرة الــقـادمــة وفي وأقــنــعــتــهــا في ا
حقيـقة االمر اني اقنـعت نفسي بذلك

.
فـــكـــان الــلـــقـــاء بــصـــحـــبــة االحـــبــة
ـائــدة حتـمل واألصـدقــاء وخـتــمت 
في اركـانـها مـا لـذ وطاب وكـأنـها من
فــــــردوس االرض ولم تــــــفـــــارقــــــنـــــا
الضحـكات ولم تهجـرنا الذكريات ثم
قـادتــنـا اقـدامــنـا وسـرنــا في سـهـول
غــنــاء وجــمـــيل احلــدائق واجلــنــات
فــكــانت اوقـات ودقــائق وســاعـات لم
نـعـــــــشـهـا أال في الـكـتب والـقصص

وبعض احلكايات .
وأثـلــجــنــا مـشــاهــدة االكــبـاد تــلــهـو
تنزهات وتغطي نعومة وتلعب في ا
االجــسـاد جـمـيع الـوان الـقـوس قـزح
ــهـجــنــات وتـمــنــيت رؤيـة وبــعض ا
صـغـيـرتـي (مـودة) تشـاطـرهـم الـلـهو
واأللـعاب  ودخـلنـا بـعدهـا (موال) لم
اشـاهـده أال عـلى بعـض الفـضـائـيات
وفي صــفـحـات االعالنــات  وتـبـضع
اجلـــمـع الـــهــــدايــــة والــــكــــثـــيــــر من
ـستـلزمات فـأخذتـني الدهـشة ..كال ا
بل احلـيــرة في دوامــاتـهــا الـدائــريـة
وقــذفـــتــني الـى ركــنـــا بــعـــيــدا امــام
(فـاتـرينـات) مـخصـصـة لـبيع مالبس
وهــدايــا الــصــغــار  هــنــا الــســعـادة
غــمـــرتــني النـي بــهــجـــة صــغـــيــرتي
(مـودة) سـتـعـاودهـا بـعـد  الـتـهـجـيـر
الـقــسـري عـنـدمــا تـمـســكت بـأطـراف

مالبسي .
ـرح واالرتـياح احـسست وبـ هذا ا
بــشي يــتــسـلق اكــتــافي ويــنــشـد في
اسـماعي شـجـنا اعـتدت عـلـيه يومـيا
واذا بــصـغــيــرتي (مــودة) تــوقــظـني

وتقول لي .....
(استيـقظ بابا فقـد حان وقت الفطور

واجلميع بانتظارك)...
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ــتـخــصص فـي مـوقـع اكــسـفــورد إيــكــونــومــيك األمــريــكي ا
بـالـتـدقــيق والـبـنـوك حـيث طـرح اخلــبـيـر االقـتـصـادي ( بـوب
لـيـكـرز)  اخملـتص في وحـدات الـعـمـلـة الـدولـيـة ضـمن الـبـنك
الدولي واألسـتاذ (نافذ زوك ) كبيـر خبراء اقتصاد االسواق
الـنــاشـئــة عـلى مـوقـع اكـسـفــورد حـيث اجــروا دراسـة حـول
الـوضـع االقـتـصـادي في الـعـراق واالسـبـاب احلـقـيـقـيـة وراء
ـالي وعـدم قـدرة الـبـنك الـعـراقي عـلى سـداد ديـونه الـعـجـز ا
كــذلك دراسـة االســبـاب وراء ارتــفــاع سـعــر الـدوالر مــقـابل
الـــديـــنـــار الـــعـــراقي لـــتـــبــ الـــدراســـة ان حـــدوث الـــركــود
ئة وهو االقتـصادي في العـراق قد ظهـر بداية بـنسبة  20 بـا
ركود طـبيـعي بـسبب انـخـفاض اسـعار الـنـفط من جهـة  لكن
حجـتهم واهية بسبب ارتفاع سعر البرميل النفط فلماذا هذا
ـركـزي الـعـراقي ومن جـهـة اخرى ـالي في الـبـنك ا العـجـز ا
يتـحججون بجائحة كورونا لكن معظم الدول في العالم بدأت
تـتـعـافى مـن هـذا الـركـود بـيـنـمـا بــالـعـراق وبـدل ان يـتـعـافى
فاجئ والسبب االول اقتـصاده وتزدهر عملته بدأ باالنهيار ا
في ذلك يـــرجع كـــون الـــعـــراق ومع االسف ال يـــشـــكل دولــة
حـقـيـقـية او دولـة مـتـمـاسـكـة ومـوحدة اقـتـصـاديـا وسـيـاسـيا
وارد لكن فالـعراق اليوم هو عـبارة عن بقع جغـرافية غنـية با
شـكلة عـلى رأس كل بقعة جـغرافيـة هناك عـصابة مـسلحة ا
تـســيــطــر وتـمــتص امــوال هــذه الــبـقــعــة والــتي هي من حق
الشـعب العراقي وتسيطر اما باتفاق او بتهديد او بابتزاز ..
اما الـدولة العراقية احلـقيقية سـياسيا واقتصـاديا وعسكريا
مع االسف فال وجـود لها ..فمؤسسـات الدولة جعلت العراق
ـتـراكـمـة الـفـوائـد وديـون ال داعي لـهـا يـلـجـأ الى الــقـروض ا
لـيصل احلـال الـيوم في الـعـراق بان يـدفع اكـثر من  5مـلـيار
دوالر فوائـد فـقط وسـلسـلـة هذه الـقـروض تـتسـارع صـعودا
ــشـكـلـة احلــقـيـقـيــة لـيـست هــنـا فـالـعـراق في كل عـام لـكن ا
عهـد االمريكي للـطاقة يـعتبـر من اغنى عشر دول وبحـسب ا
في العـالم من حـيث الثـروات الـطبـيعـيـة مثل الـنفط  ,والـغاز,
والــنـحـاس  ,والـذهب  ,والــفـحم  ,واحلــديـد  ,والـفــوسـفـات ,
ـــنــافــذ احلــدوديــة والــيــورانـــيــوم. هــذا من غـــيــر عــائــدات ا
ـواصـالت .لـكـن حـسـب دراسـة ــطــارات وا واالتــصــاالت وا
وارد ال تدخل الى موقـع اكسفورد فان معـظم عائدات هذه ا
ـثال وبـحـسب هيـئة مـيـزانيـة الدولـة احلـقيـقـية وعـلى سبـيل ا
ـنافذ نـافذ احلـدودية الـعراقـية وارد شـهر واحـد من هذه ا ا
ئة فقط تتجاوز  100مـليون دوالر ال يدخل منها سوى 10 با
ضحك في االمر ان واردات االتصاالت الى خـزينة الدولة وا
الية .وفوق كل ليـارات ال تعرف عنهـا وزارة ا والتي تـقدر با
ـليـارات تقف الـدولـة العـراقـية عـاجـزة لتـأم ـوارد وا هذه ا
الرواتب او احلـفاظ على الـدينار الـعراقي بل بالـعكس رفعت
ا اضاعت مـستـقبل الشـاب العراقي سعـر صرف الـدوالر 
.. فـــفي عـــام  2020 اســـتـــحــوذت جـــمـــيع الـــوزارات عـــلى
يزانـية بـعقـود وهمـية وامـام انظار ـاليـة في ا اخملصـصات ا
ـخصصـات اخلزينة ان  الشـعب كذلك تالعبـت رئاسة الـبر
ـشـاريـع وبسـبـب سـوء وفـشل وفـسـاد اداراتـها واالعمـار وا
ـواطن يــقف الـعــراق عـاجــز عن اقـرار اي مــشـروع يـخــدم ا
فـاخلـطـر احلـقيـقي اذا بـقت نـفس الـوجـوه لقـيـادة الـبـلد دون
ـواطن والـشـعب واخلـطر حسـاب بـسـبب مـا اقـترفـته بـحق ا
االكـبـر هـو ان يعـيـد الـشـعب في االنتـخـابـات القـادمـة تـدوير
هذه الـثلة السياسية التي اعادة العراق الى الوراء واضاعت

هيـبته واضـاعت خزينـة الدولة خـزينة
كـانت قـادرة ومـنـذ الـبـدايـة ان جتـعل
الــعــراق من اغـــنى دول الــعــالم .. ال
يــبـقـى سـوى ان نــسـتــعـ بــالـله ألنه

خير الناصرين ...

جتـاوزت الــسـتــة عـشـر ربــيـعــا في وجـهي انـا بــنت عـمــران
ورثت بـيـاض بـشـرتي من جـدتي وطـيـبـة مـسـحـة مـن اجلـمـال
قلـبي من هي اقرب الـناس مـني سنوات عـمري الـدراسية لم
ـرحـلـة الـدراسـيـة الـثـالث مـتـوسط افـشل بـهـا قـط لـكن هـذه ا
كـانــهـا حتـولـت إلى شـبح مــخـيف بــالـنــسـبــة لي وقـد جــهـلت
وبايل الذي اوشك ان فـرط بجهاز ا ا تعلقي ا االسبـاب لر
يتـعبـني ويبعـدني ويخـلق فجوة كـبيـرة مع كل افراد اسرتي 
ولم يفـسح اجملال لكل واحد ان يتفـهمني لذا حتولت من فتاة
مـدلـلـة مـبـتـســمـة الـوجه الى انـسـانـة حــزيـنـة مـعـزولـة عن مـا
وزادت كأبتي عندما ذقت احلرمان بفقدان التواصل يحيطني
مع موبايلي الذي اخذ مني بقسوة وببهتان لدواع لم تعرض
ـعرفة اسبابـها لذا غرقت في فراغ كـبير ووحدة اسلي علي 
ـلؤة بالدمـوع على احلالة التي انـا عليها بهـا نفسي وعيني 
لــهـذا االمــر كــرهت كل شيء حــولي واهــمــهــا الـتــواصل مع
ـشـوار  وتـركـتـني افـكـاري بـالهـروب من الـدراسـة لـتـكـمـلـة ا
وشتات نفـسي بسـاعات يـوم اكثـرها اقـضيـها في نـوم عميـق
المح متعـبة ليطـغي الشحوب تفـكيري وضيـاع عقلي البـدو 
ـة داخـلي  وعـلي ان احـدد طـريـقة علـى شكـلي واثـار الـهـز
شواري اليومي  ان اجـد مالذا امنا لي يزيدني قوة جديـدة 
فـي البداية التجأت الى بـيت خال امي الوحيد حتى وصالبة 
من جابـهـتني زوجـته بـنفـور تـام وكانـني افـعى دخـلت بيـتـها 
تصـرفاتـها اخملـفيـة بنـظراتـها شـعرت بنـوع من الـكره تـظمره
ـراة التي كم احـببـتهـا حقـا اجدهـا تبـادلني بـبغض لي هذه ا
غريـبـا نوعـه  لتـدفـعني ان اغـرب عن وجـهـها بـاحلـال الفتش
عن مـأمن ثان اجـد به راحتي واسكـن به من روعتي واخلوف
دني اجلـاثم فوق صدري عـلي ان اجد البديـل االخر الذي 
بالـقوة والشـجاعه الجتـاز محنـتي  والورطة التـي اوقعت بها
نفـسي ليتـدنى مستـواي الدراسي وتعـلن احلرب ضدي  من
ا باحلـقيـقة اسـودت الدنـيا بـوجهي  ابي وامي وحـتى اخاي 
شــعـــرت بــوحــشـــة ووحــدة قــاتـــلــة تــطـــوقــني مـن كل جــانب
وباالخص عـندما مـنعت بالـكامل من استـعمال مـوبايلي الذي
ـستـوى الضـعيف كنت افـرغ كل شحـنات قـلـقي وتفـكيـري با
من دراسـتي ودوما الـقي الـلـوم عـلى اهلي النـهم لم يـفـهـمون
واليفـسحون اجملال لي بان اب وجهة نظري لتستقر بداخلي
كل مـشــاعــر اخلـيــبـة كــنت دومـا اتــوسل بــربي ان يـهــديـني
لـلطـريق الـذي اضـعـته ومن جـرائه سـاءت عالقـتي مع نـفسي
حـتى فـتح الـله لـي بـاب النـجـاة ان احل وقـبـلـهـا مع عـائـلـتي 
ضيـفـة في بيـت خالـة امي الـتي فـتحت ذراعـيـهـا لي مضـيـفة
ايـاي الى سـجـلـها الـعـائـلي بـنـتـا ثـانيـة البـنـتـهـا الـتي صارت
مـدرسة لي والـتي وجدت كل مـظاهـر احلب والعـطف في هذا
كـان الجنرف باحـساس جديـد بان اواصل تعـلمي من التي ا
اصبـحت باحلـقيـقـة شقـيقـتي الكـبرى الـتي زرعت في داخلي
فـقود كنت اتمنى ان ابقى معـها ساعات اكثر التعلم االمل ا
ـا حتــمـله من ثــقــــــــافـة في كـل شيء  اعـانـدهــا بـاخلـطـأ
لـكـنـهـا تـقـنـعـني بـالـصـحـيـح وجتـبـرني بـتـعـلـمه والـسـيـر وفق

ـــا اجملــــهـــول اقـــدر ان اصـــولـه لـــر
احــــدده فـــــامــــا جنــــاحي او فــــشــــلي
ـتـوسـطة بـاجتـيـاز مـرحـلـة دراسـتـي ا
وبالـتحديد الثالث متوسط..انا اعلمكم
.. ولـكني لـست بنت بـاسمي..انـا مر

عمران..

رسول عبد احلس سلمان
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ـةِ يــعـلمُ جـســرُ الـرصــافـةِ... بــاجلـر
ويــــطــــوفُ سّـــــــــــــجــــان ......... به

ُ يتر
  ورأى الــــطـــــبــــببُ ... عــــلى االمــــامِ

اشارةً
  وعـلى يديه.......... سالسل  تـتكلم

   ×××××××××××××××× 
  ضـــاقت بـــبـــغـــداد .......... االزقـــة

كلها
ُ    ذعراً ... كما ضاقت بعيسى مر
  لـــــــلــــــكـــــــرخِ من تـــــــلـك اجلــــــنــــــازة

.......صرخة
   والـدمعُ مـنـه ...... في الـرصــــافـةِ

  ُ مآ
اجلــــــســــــرُ يــــــحـــــمـلُ   نــــــعــــــشهُ ...

....وتقوست
أعـــواده ُ........ فــالــصـــبـــحُ     مــنه

أظلمُ  

وضـــــفــــــافُ دجـــــلـــــة .... قـــــد عـــــلّت
صيحاتها 

 وهوت   نوارسُها......... عليه حتّوُم
 ××××××××××××××× 

هذي    جنازة   طيبٍ ... في جمعةٍ
(سـلمـان) يـعرفُ ....جـورهم اذ يـكتمُ

هـــارون ولـى ........... وبن جــــعـــفـــر
سلّمُ

وصـل الـــثـــريـــا........ وهـــو  مـــنـــهـــا
األكرمُ  أنت  االمام ...... عيون   كل

فضيلةٍ
ترنو اليكَ ......... وانت   منها أعظمُ

 
هلك الطغاة...... غداة سجنك سيدي
ونـســوا    بــأنك .......... صــابـر  ال
تُـــهـــزمُ  أيـــصــفـــدُ ........... الـــقـــمــرَ

االمام  بسجنه

كال ......... فـــــــتــــــلـك    شــــــجـــــــونه
تتبسـمُ   

.. ورســمـت ..  في :قــعـــر الــســـجــونِ
رسالـةً سمحاء  .  تبـتكرُ .... اخللودَ
   وتُـــــــــــقـــــــــــحـمُ  وعـــــــــــلـت جنــــــــــومُ

الصبرِ......... في محـــرابه 
 فـــالـــصــــبـــرُ......أنـــوار ....... وأنت

األجنمُ 
××××××××××××× 

ــــيـــنكَ   بـــالـــفـــراقـــد .. مـــســـكت   
فأنحنت

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــال ...........
ونــورهـــا.........يــتــلــعــثمُ  فــلــتــســمع

....الدنيا ...... هتافَ محبتي
أنـي... أطـــــــوفُ عـــــــلـى الـــــــضـــــــريحِ

....وألطمُ  
لـــآلن ........ مـــرقــــدك    الـــشـــريف

منارة

بــاألرتـــقــاءِ ....... فـــيــســـتــضيء.....
سلمُ   ا

فـاذا  الــطــواغـيت....... الــلـعــيـنــة قـد
هوت

مـن  صــــبــــره ........... جـــبــــروتــــهم
يـــتــحـــطمُ  هـــارون مـــات ....... عــلى

يديك  مهشماً
ــوته ... كلُّ الــطــواغـيـتِ الـلــعــيــنـة و

تُرجَمُ  ××××××××××××××
يـــا راهـــبـــاً ............ وقــــعت  عـــلى

اقدامه
كلُّ الــطـــوامـــيــرِ....الـــتي من صـــبــره
تـــتــحـــطمُ  من قــلـــبي ........ تــنـــبــثقُ

الدموعُ  تُهزني
أحـالمــنـــا............. بــ الـــسالسلِ
تُــعــدمُ  فـــاذا الــشــمـــوخ........ كــمــا

أردت ...مسدداً
واذا الــــفــــؤاد......... بــــراهبٍ   هــــو

مـــغـــرمُ  مـن نـــهجِ........ جـــدك   يـــا
أماميّ  تبتدىء

نـبـضـاً.......... بـأوردةِ الـفراتِ.......
يهوّمُ 

يـــا كـــاظـم الـــغـــيظِ.............. الـــذي
توجتنا

نـــوراً........ عــلى طـــولِ  الــزمــانِ....
يترجمُ

××××××××××××××××  
تـــتــســـألُ  اآلجـــيــالُ............... عن

اثاره
والـــدهــــرُ... ...........عن   عـــلــــيـــائه

يستفهمُ
  فــتـــجــيـــبــهــا... .....تـــلك الــقـــبــابُب

.......حتيةً
هـنـا........قــلـعـة الـصـبـرِ.......ويـعـلـو

الكاظمُ
t - بغداد u  b  v u

وعد اغالق حاسبتي سوى لم يتبقى 
دقــائق مـعــدودات  وإذا بــصــغــيـرتي
(مـــودة) مــهـــروال نــحــوي وفـي يــدهــا
هاتفي النقال اذ اعتد ان اضعه بعيدا
ألوفة وكانت رنته ا عني عند الكتابة 
تـسـابق خـطـواتـهـا اجلـمـيـلـة  نـظرت
الى شاشة الـهاتف وإذا باسـم صديقا
لي اضفت له رمـزا كي اميزه عن بـقية
ــتـــشـــابـــهـــة في اجلـــهــاز االســـمـــاء ا
وضـــغـــطت عـــلى زر االتـــصــال فـــكــان
الـــتـــرحـــيب والـــســـؤال بــادرة الـــكالم
وبــعـدهــا حتــول الى عــتــاب ومالم ثم

عاد الى رقته الكالم .
 وفي اخلتام ....

ــوعــد إلتــمـام طــلب مــني احلــضـور 
اجلمع والوصـال تعذرت لوقـتها فهدد
بـالـقـطيـعـة واخلصـام فـمـا كان لي من
ـقام  بـد أال االنـضـمـام لـذلك اجلـمـع ا
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وجـه فـــــنــــــانـــــون
تشكيـليون رسالة
الـى رئــــــــــــــــــيـس
الـــوزراء و وزيـــر
الــــــــثـــــــقــــــــافـــــــة
والـــــســـــيـــــاحـــــة
واالثـــــــــــار وإلـى
نـقـابه الـفـنـانـ
الـــــعـــــراقـــــيــــ
اطـلــعت عـلـيـهـا
(الـــزمـــان) جــاء
فــــيــــهــــا(آمــــ
بـغـداد يـسـتغل
حظـر التـجوال

Ê«b¹“ —U³ł ≠ œ«bGÐ

اســهــمـت الــبــيــئــة الــفــنــيــة الــتي حتــيط
بــالـرســامــة الـشــابـة رقــيــة مـجــيـد
اجلـبوري في تنمية وصقل
مـــوهـــبـــتـــهــا حـــيث ان
والـدهـا مـجـيـد حـمـيـد
اجلبوري مختص في
ـسـرح فـضال عــالم ا
عـن والــدتــهــا الــتي
تـخـرجت من مـعـهد
الــــــــــــفـــــــــــنـــــــــــون
بـــــاخــــتــــصــــاص

نحت.
وجــــــــــــســـــــــــدت
اجلــــبــــوري في
احــــــــــــــــــــــــــدى
لـوحاتها التي
اطلقت عليها
(حـــــــلــــــمي
كـــــــحـــــــلم

dF÷∫ اجلبوري تظهر بجانب لوحاتها خالل معرضها الفني
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وجه فـنانـون مـعـايـدات لألمـهـات في عـيدهن
ـــــــاضـي. ومــــــنـــــــهم الـــــــذي مـــــــر االحــــــد ا
ـطرب.راغب عالمـة الذي كتب ( دامت االم ا
ربـيـعـاً لـلـدنـيـا واول زهـورهـا. اعـايـد امـهـات
الـعـالم وانـحـني امام األم الـلـبـنـانيـة الـدامـعة
فـهي سـيـدة تـعـنّـفــهـا الـسـلـطـة عـنـدمـا تـدفع
بابـنائهـا الى الفرار. قلـبها عـلى ولدها وقلب
احلـكم على احلـجـر حتـية لـكل أم حـلمت أن
يـكـبـر اوالدهـا إلى جـانـبـهـا ولـكـنـهم أُجـبروا
طربة اليسا فيديو على الـهجرة ). ونشرت ا
يجـمعها بوالـدتها وكتبت (لـو شو ما قلت ما
في كـالم بـيــعــطــيـكـي حـقـك بـيــكــفــيـنـي بـهل
احليـاة الصعبة وجـودك بحياتي و دمك اللي
بيـمـشي بـعـروقي) واسـتـذكـرت كارمـن لبس
توفاة وكتبت(اتمـنيت تصير عجيبة خالـتها ا
بيوم األمهات وترجعيلنا بصحتك وضحكتك
يــلي بـتــشـيل الــهمّ عن الــقـلب بس لألسف
ربنـا قرّر بهالـنهار بـالذات تصيـري معو الله
يـرحـمك يـا خـالـتي وأمي الـتانـيـة وصـديـقتي
ــكـان أفــضل رح نـشــتـقـلك أكـيــد صـرتي 

كتير).

عـبــارة عن مـجــمـوعــة مـكــبـات
نـــفــايـــات ومــشـــاكل اجملــاري

ـاء وغيرها وهل  وشحة ا
اجنـاز مـشـاريع خـدمـية و
اجنــــــــــــــاز جــــــــــــــمــــــــــــــيـع
واجــبــاتــكـم.لــكي تــتــحــول
لــغـــيــر اخــتــصـــاصــكم.هل
رأيـت الــــنــــفــــايــــات حـــول
االمانة وقـريب من ابوابها
وهل التواليت واحلمامات
الـتي بـداخل امـانـة بـغـداد
صــــاحلــــة لالســــتــــخــــدام
اآلدمـي. يــــــامـن تــــــدعــــــون
وتنادون إليـ دولة مؤسسات

أين انــتم من هـذا الــتـصـرف).

بتـمريـر فعل غـير قانـوني ليس من
صالحيـاته او اختـصاصه بتالعب
بتركيب عمل نحتي فوق آخر ليس
له اي عالقة بداعي بغداد اصبحت
اجـــمل.وهي ســابـــقــة خـــطــيــره لم
حتصل من أي امـ بغـداد بتاريخ
بــغــداد الـعــريق ودون اي رؤيـة او
عن استشـارة او ابالغ اواعالم.ا
بذلك.غـداً بامـكان اي احـد ان يرفع
احـديـ.تـكـوينـات الـنـحـتـيه لـنـصب
احلــريه ويـدخـل بـدال.عــنــهــا عـمال
نحتياً ليس له اي عالقة مجرد انه
فـكر بـذلك ).مـضيـف (هـنـا نتـسأل
هل إجنـــز واجــبـــاتــكم.لـــبــغــداد
الـعـاصــمـة.بــشـكل كــامل الـتي هي

اعـمــالي وشـنـاشـيل الـبــصـرة والـفـلـكـلـور
الـشعـبي في احملافـظة اجلنـوبيـة وخاصة

في منطقة الزبير).
وعن طـمـوحاتـها في مـجال الـرسم نوهت
إلى انــني (اطــمح لـتــطـويــر مـوهــبـتي في
الـرسم اكـثر النـني مـا زلت اجد نـفسي.في
بـــدايــة الــطــريـق واطــمح لــنـــيل شــهــاده
ـاجستـير الكون أسـتاذة في كلـيتي التي ا
درسـت بهـا وانـا االن اعـمل عـلى حتـضـير
مـــعــرضـي الــشـــخــصي االول وســـاســعى
لـيـكـون لـدي (گـالـيـري) خـاص بي لـتـعلـيم
ـشــيـئـة الــله كـمـا الــرسم وكل هـذا يــتم 
ان.اول مـــشـــاركــة لـي كــانـت في مـــعــرض
اقــامــته وزارة الــتـربــيــة الــعـراقــيــة.وهـذا
ــعـرض كــان حــافـز الســتـمــر واطـور من ا
مـوهـبـتي وشـاركت بعـدهـا في الـعـديد من
قامة في الكلية وخارجها على ـعارض ا ا
مــسـتــوى الـبــصـرة وبــقـيــة احملـافــظـات).
واضـــــافـت اجلـــــبـــــوري (ال انـــــتـــــمي الى
مــدرسـة.مـحـددة النــني ارسم كل مـا اجـده
في نـفـسـي كمـا افـضـل وقت لـدي مـا بـعد
ــســـاء وألــواني الـــظــهـــر واحــيــانـــا في ا

الــطـيـر) مـعـانـاة الــنـسـاء بـحـكم االعـراف
والــعـادات والــتـقـالــيـد الــتي تـخــضع لـهـا
ـراة في بعض االحيان من خالل رسمها ا
لـطـير فـي قفص مـسـجون في لـوحـة نالت
اعـجـاب الـكثـيـرين. وعن بـدايتـهـا في عالم
الـــرسم ذكـــرت اجلـــبــوري لـ(الـــزمــان) ان
(مــوهــبــتي بــدات مــنــذ الــصـغــر واول من
اكـتـشـفـهـا وشـجـعنـي لكـي اضع خـطواتي
االولـى على طريق الفن هي امي) مـضيفة
ان (اســـتـــطـــيع من خالل عـــالم الـــرسم ان
اعـبـر عن ما في داخـلي من خالل الفـرشاة
وااللـــــوان واجـــــســـــدهـــــا في لـــــوحـــــاتي.
ية سـاعدتني على صقل ودراسـتي االكاد
دارس مـوهـبـتي من خالل الـتـعـرف عـلى ا
الـفنيـة). وعن طقوسـها في الرسم اشارت
ثابة نزل وهو  (لـدي ركني اخلاص في ا
ــليء بـااللــوان واحلــيـاة ي اخلــاص ا عــا
ـوسيقى وصـوت فيروز الـعذب) مبـينة وا
(اخـتار مواضيع مختلفة. من احلياة التي
اجـــد فــيـــهــا شيء مـن نــفـــسي). وعن اثــر
الـبيـئة البـصريـة في رسوماتـها اوضحت
(اســـتــلــهـم من بــيـــئــة االهـــوار بــعض من

ـــفـــضــلـــة االزرق والـــبـــنــفـــســـجي احب ا
وجـودهـمـا في مـعظم اعـمـالي بـهـما ارسم
اعــبــر عن مــا بــداخــلي تــاره ارسم بــهــمـا
هـدوء السمـاء الصافـية وتاره ارسم بـهما
غــضب الــبـحــر وتــاره اخـرى اضــيــفـهــمـا
المـح الشـخـصيـات الي ارسـمهـا فـتظـهر

كأنها واقعية بلمساتي اخلاصة).
وحـول رسمها لـلوحة تمـثلها أشارت إلى
ثـل اغلب انـني (رسـمت لـوحـة فـيـهـا مـا 
رأة من ظل اسميتها الـنساء وما تعانيه ا
( حـلـمي كحـلم الـطيـر) الـطيـر الـذي سجن
فـي القـفص قـد يـأتي يـوم ويـطـلق سراحه
لـكـن هـنـالك نـسـاء مـازلن سـجـيـنـات حتت
مــســمى االعــراف والــعــادات والــتــقــالــيـد
وزواج قــاصــرت  حـرمــانـهـن من ابـسط

حقوقهن كالتعليم واحلرية واحلياة).
وأكــدت أن (مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
سـاهـمت بشـكل كـبيـر في انـتشـار اعـمالي
والــتــعــرف عــلى الــفــنــانــ وخــاصــة في
ــر من ازمـة ظـهـرت الــوقت احلـالي ومـا 
ـعـارض االلـكـتـرونـيـة الـتي جتـمع فـيـهـا ا

ب الفنان من كل الدول العربية).
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ـصرية سـميـة اخلشاب في مـثلة ا تشـارك ا
ـسـلسل اجلـديـد (موسى) تصـويـر احداث ا
ارثـون الدرامي الـرمضاني الـذي تدخل به ا
للـعام احلالي واخلشاب نشرت على موقعها
صورا بـصحبـة النجم محـمد رمضان خالل
ـشـاهد داخل مـسـتـشفى الـتـحـضـير ألحـد ا
وهـمــا يـتــواصالن تــصـويــر مــشـاهــدهـا في
العـمل الذي يشارك فيه أيضاً عبير صبري
ريـاض اخلـولي سـيـد رجب صـبـري فـواز
مـنــذر ريـاحــنـة هــبـة مـجــدي فـريــدة سـيف
الـنـصـر عـارفـة عـبـد الـرسـول أمـير صالح
ـسلسل وينـتمي ا الدين ضـياء عـبد اخلـالق
الى الدرامـا الصعيدية وهي ليست التجربة
االولى حملــمـــد رمــضــان حــيـث ســبق وقــدم
مسـلسل نـسر الصـعيـد الذي حصـد جناحا
كبـيـرا.و العـمل تـأليف نـاصـر عبـد الـرحمن

إخراج محمد سالمة.
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الكـاتب االردني احتـفت به مكتـبة عبـد احلميـد شومان
العـامـة في عمـان بتـوقيـع روايته (كِـرْكْ موبـا.. رسائل

دينة) عبر تطبيق (زووم). ا
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رســام الــكـاريــكــاتـيــر الــعـراقي
ـقيم في الـعـاصمـة الـهنـغـارية ا
ــوت الـسـبت بـودابـسـت غـيـبه ا
ـــــاضي عن  78 عـــــامــــا اثــــر ا
مـضاعـفـات االصـابة بـفـايروس

كورونا.
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ستنصرية يشارك في استـاذ االقتصاد في اجلامعة ا
الـنـدوة االفـتـراضيـة الـتي يـقـيـمـها غـدا االربـعـاء مـركز
بغـداد للدعم الـنفسي واالجـتماعي بـالتعـاون مع مركز
التـميز في مستشارية االمن الـقومي بعنوان (االنتحار

عاجلات). قراءة متعددة االبعاد في االسباب وا
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اسـتــذكـرته أوركــسـتـرا ـوســيـقــار الـسـوري الــراحل ا
وسـيقى الشـرقية بحـفل فني اقامـته على مسرح دار ا
الـثـقـافــة بـحـمص مـسـتــعـيـدة أغـنـيــات الـزمن اجلـمـيل

ة من أحلانه. واألغاني الطربية القد
vHDB  bL×  Ê“U

مـثل العـراقي تلقى امـنيـات االوساط الـفنيـة بالـشفاء ا
الـعــاجل خلـضــوعه لــعـمــلـيــة جـراحــيـة ارقــدته فـراش

العافية.
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التـشـكيـلي الـسوري افـتتـح معـرضه عـلى صالـة زوايا
بـدمـشق.وقـدم فـيه ست مجـمـوعـات فنـيـة يـربطـهـا فـكر
هـمه الــوطن واإلنـســان وروح تـبــحث عن اخلالص من

األلم وضم اكثر من  60  لوحة تشكيلية.
w UMÝ wKŽ

ـقـاول الـعـراقي تـلـقى الـتـهـاني لـفـوزه لـلـمـرة الـثـانـية ا
ـقـاول الـعـرب في االنـتـخـابـات التي برئـاسـة احتـاد ا

اجريت مؤخرا في القاهرة.
 …—U¹“ ÕU³

ــلـحن الــعـراقـي.انـتـهـى من وضع االحلـان لــعـدد من ا
االغانـي الـتي تـتـغـنى بـاالم وهي من كـلـمـات الـشـعراء

عدنان هادي وعماد الدراجي واخرون.

UNðb «Ë ŸÒœuð wðUH¹u
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بـوجهي.. بوعدك دير بالي على صحتي متل
مـا طلبتي مـني ودير بالي على هـيفا متل ما
وعـدتك... وبوعـدك نفذ وصـيتك وعـلّم مياس
مـــوســـيـــقى ورح يـــكـــون ان شـــالـــلـه عــازف
ومـطرب وصوته حلو متل ما انت متوقعة...
ورح يــرفع راسه فـيــكي ورح يـكـونـوا والدي
فـــخــورين كـــتــيـــر بــســـتــهن أيـــقــونـــة الــفن

السوري).
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ودّعت الـفـنـانة نـور كـويفـاتي بـحـرقة كـبـيرة
ـطـربـة الـسـوريـة الـراحـلـة مـيـادة والـدتـهـا ا
بـسيـليس الـتي توفـيت مـؤخرا بـعد صراع
مـع مــرض الـســرطــان عـن عــمـر  54 عــامــاً
وكــشـفت وصــيـتـهــا لـهــا.ونـشـرت نــور عـبـر
صــفـحــتـهـا اخلــاصـة عــلى مـوقع الــتـواصل
اإلجـتماعي صوراً لـوالدتها وعلّـقت بكلمات
مــؤثـرة نـابــعـة من وجع الـصــدمـة والـفـراق
قـائـلـة (مـامـا حـبـيـبـتي يـا أصـدق و أطـهر و
أنـقى قلـب بالعـالم. الـسرطان احلـقيـر سرقك
مـنـا وأكـلك ودمـرك بوحـشـيـة طول هـالـعـشر
ســنـ ضـلــيـتي تـقــاومي وتـقــاومي وكـنـتي
كـتيـر خايفـة عليـنا مش عـلى حالك. بس هو
كـان أقـوى من كل شي وضل يـنـهش بـلـحمك
ويــاكل عــضــامك ويــعــذبك ويــوجـعـك حلـتى
أخـدك مـنا وحـرمنـا منك لألبـد) وتابـعت (أنا
بـعرف انه ما حدا بـالدنيا حـبني قدك.. انتي
احلـب كـلـو ورح تـضــلي عـايــشـة جـواتي كل
الـعمر.... أنا سكنت بـبطنك تسع شهور بس
انــتـي رح تــضــلي ســاكــنــة بــقــلــبي وروحي
وعـقـلي وتفـكيـري حلـتى موت وارجع الـتقى
فـيكـي بالـسمـا. أنا قـطعـة منك ونـسخـة عنك
بـشهادة كل الـناس وفخـورة اني أكتر وحدة
رايـة بشوف صورتك بـشبهك كـلما بطـلع با

تـحركـة ضمن بـرنامج (حسن يقـة الرسـوم ا
) باإلضافة الى الـدروس التفاعـلية كما ور
تـعرض الـقـناة الـتي تعـتـبر ضـمن تشـكيالت
مديـريـة التـلـفزيـون الـتربـوي بـرامج محـبـبة
لالطفال لـزرع القيم الـنبيلـة وبعض البرامج
الــــتـي تُــــعــــنى بـــــاحلــــافــــز الــــنــــفــــسي
همة). واالجتماعي لهذه الفئة العمرية ا
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تـابعة مـباشرة من قـبل وزير التـربية علي
حــمـيــد الــدلـيــمي وبــالـتــعــاون مع مــنـظــمـة
ـديـريـة ـثـلـة  يـونـسـيف اطـلــقت الـوزارة 
التلفـزيون التربوي الـقناة التربـوية الثانية
(الـعراق  Kids الـتـربويـة) وذلك ضـمن خـطة
الوزارة والفضـائية التربـوية لتطويـر عملية
الـتعـلم (عن بُعـد) خدمـة للـطلبـة.  وأوضحت
الـوزارة في.الـبـيـان للـمـكـتب اإلعالمي تـلـقته
(الــزمــان) امس ان (خــطــوة اطالق الــقــنــاة
التـربـوية"  Kids  الـتـربويـة الـثـانيـة "الـعراق
تُـعـد اول اجـراء حـكـومـي بـهـذا االجتـاه مـنذ
انـــطالقـــة (قـــنـــاة الــعـــراق الـــتـــربــويـــة) في
اضي حيث سيتم بثها خمسينيات الـقرن ا
على قمر نايل سات بنظام  HD عالي الدقة).
وتـابع الـبــيـان ان (الـقـنــاة اجلـديـدة الـعـراق
Kids ـرحـلة  الـتـربـويـة تـسـتـهـدف تالمـيـذ ا
نـحـهم وقـتا إضـافـيـا لبث االبـتـدائـية وذلـك 
الـدروس اخملـصـصـة لـهم وبـطـرق تـعـلـيـمـية
يـزة ومخـتلـفة من خالل بـث هذه الدروس

بــطــر

{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت -
كـشف ســكـوت ديــســيك سـبب
انـفـصالـه عن حـبـيـبـته صـوفـيا
ريـــــتــــشـي مـــــشــــيـــــرا الى أن
ـــواعـــدة لــــيـــست ســــهـــلـــة (ا
خـــصــوصـــا مـع وجــود عـالقــة
وثيـقـة جتـمعـه بحـبـيـبته الـسـابـقة

وأم أطفـاله كـورتني كـارداشـيان).
واعـتــرف ســكــوت لــكـورتــني خالل

احــــدى حـــــلــــقــــات بـــــرنــــامج
كـارداشــيـان الــواقــعي  بـأن
الـسـبب احلـقـيــقي النـفـصـاله
عن صــوفــيــا هـــو عالقــته بــهــا

وقال: (ال أعـتقـد أنـني أستـطيع أن
أفعل ذلك لكـنني كنت دائـمًا واضحًا

أن أولـويـاتي هي أطـفـالـي وحـيـاتي مـعـهم
حـتى أن االعـتـناء بـك هو واحـد مـن أولويـاتي)
.وأضاف: (أعـتـقـد ان النـاس يـأتون إلـى حيـاتـنا

ويعتقدون ان هذا الشيء أسهل شكرًا لك).

قـد تــكــون في صــراع دائم مع أســرتك.يــوم الــســعـد
االحد.
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ـسـتـقـبل. يـوم  عـلـيك الـتـفـكـيـر بــإيـجـابـيـة أكـبـر في ا
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ـكن الـتغـلب عـليه بـقـليل مـن احلكـمة  خالف عـائلي 
والعقل.
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إذا بـدأت تـشـعـر بـالـبــدانـة سـارع إلى اتـبـاع حـمـيـة
مدروسة.

»dIF «

 ال تـكن متـسـلـطا وال تـصـر على رأيـك تقـبل وجـهات
نظر اآلخرين. 

¡«“u'«

تــتـخــلى عن مـشــروع لـكي تــكـرس وقــتك واهـتــمـامك
لشيء أكثر واقعية.

”uI «

ال تــتـشــاجـر مع أفــراد أسـرتك الن األمــور لم حتـدث
كما تتمنى.

ÊUÞd «

 تـواجهك قـرارات ومسـؤولـيات ال يـستـهان بـها. ضع
مشاعرك الشخصية جانبا.
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ة لن تقدم أو ما تعـانيه اليوم هو مجرد تـراكمات قد
تؤخر.
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تـشكل الـشـؤون احليـاتـيـة والعـاطـفيـة والـعائـلـية قـلـقا
بالنسبة إليك.رقم احلظ.8

Ë«b «

رقم غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة مع الشريك
احلظ.9
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ا تفـتقر إلى الصبر أو التروي اليوم. كن مرنا في ر
معاجلة األمور.

 u(«
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تـــشـــكـل الـــكـــلــــمـــات حـــروفـــا
سداسـية داخل مـثمن االضالع
تبـدأ من دائـرة الـسهم وتـسـير
مـع اجتـــــــاهه. حـــــــول دائــــــرة
االرتـكـاز لتـحـصل عـلى الكـلـمة

ثل عربي): طلوبة: ( ا
 1-عطفها

 2-بلدة لبنانية
 3-طلقات نارية
 4-دولة اسيوية

ي ثل غربي عا 5-لقب 
6-جامعة مصرية
7-االمن والطمانينة

8- شاهدتها
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رقية مجيد اجلبوري
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جزى الـله (أنا جـارفيس) عـلى قدر نـيتـها فـهي التي أسـست لهـذا العـيد
وأحــتــفــلت.بــذكــرى والــدتــهــا في أول عــيــد لـألم عـام 1908 ثم أنــشـأت
اجلمـعـية الـدوليـة لـعيـد األم عام 1912 وهكـذا  أعـتمـاد عيـد جـارفيس

ياً لالم في معظم دول العالم. بشكل رسمي ليصبح يوماً عا
ـثل ـعــرفـيـة) يــنـاظـر حـب األم حب اإلله فـكال احلــبـ  في (عـقــيـدتي ا
كن تـعميـمها وال حـتى توصيـفها ونـقلها وال جتربة شـخصيـة فردية ال 
احلـديث عن تـعـلـيـمهـا لـآلخـرين وهـذه الـفـرديـة تـنـطـبق حـتى عـلى األخوة
أنفسـهم من أم واحدة فلكل مـنهم قصـة حب خاصة بـطعم مخـتلف وكما
ان الطـرق إلى الـله بـعدد انـفـاس اخلالئق والتي تـعـني بعـبـارة أخرى ان
سبل الوصول إلى الله جل وعال (معرفة وحباً) بقدر عدد اخللق من أولهم
إلى آخـرهم فـكـذلك حب األمـهـات بـعـدد أنفـاس اخلالئـق فمـع وحدة األم
يتعـدد احلب بـ (لونه وطـعمه وخصـوصيتـه وأثره وتأثـيره ومحـتواه) وهذا
ــا يـتـسـاوي ال يـتـنــاقض مع إمـكــانـيـة حب األم ألوالدهــا بـحب واحـد ور
ويتشـابه حب أكثـر من أم ألوالدها عـلى شكل واحـد وكذلك الله جل وعال
(يـعـرف ويـحب) خـلــقه بـطـريق واحـد ولـكن االخــتالف يـقع جلـهـة الـطـرف
الـثـاني (أي جهـتـنـا نـحن اخلـلق) لـذلك قـال لـلجـمـيع بـدون إسـتـثـناء (إني
قـريب.....). وفي (عـقـيدتي) إيـضـاً ان نـداء األم الـعـراقـية اجلـنـوبـيـة نـدبة
لـولدهـا (الـصـغـير او الـكـبـير الـولـد أم الـبـنت) ح يـقع في خـاطـرهـا قد
مسه مكـروه او تخـشى علـيه من خطر مـا او هي في حلظـة شوق له قـائلة
هي اقـدر جـمـلـة في الـلـغـات كـافـة والـتـعـابـير ه ولـيـدي) ه أبـني) أو ( )
اجمع على حمل طـاقة تعبيـرية داللية واحسـاس نفسي مشـبع بعمق غير
ـكـانـة هــذا الـتـعـبـيــر من روح وقـلب وذات قـائـلــهـا والـتي تـصف مـتـخــيل 
بـأخـتـصـار مـكـثف اعـلـى درجـات الـتـكـثـيف هـذا الـتـرابط الـعـجـيب الـذي
يتـرجم إلى كل اشـكـال الفـنـاء الـذي تتـلـذذ به األم من اجل اوالدهـا وعلى
رأس هذا الـفـناء الـشـعور الـعمـيق بـرغبـة (اظـهار صـورة الولـد في مـقابل
اخفاء صورتها). ال اجـد عبارات تليق باحلـديث عن مكانة األم وال كلمات
تنـاسب تقـد التـحيـة لها فـي كل يوم فـوجودها فـي حياة أبـنائـها في كل
س كـفها عـيد وسمـاع صوتهـا عيد يوم عيـد والنظـر إلى عيـنيهـا عيد و

واكبر االعياد االرتماء في احضانها مهما بلغ بكم العمر. 
اركضـوا اآلن فوراً وألـقوا بـأنفـسكـم في احضـان امهـاتكم ال تـقلـقوا من
كورونـا وغيـرها فأحـضانـهن شفـاء واطلـبوا مـنهن أن يـلمسـن وجوهكم
ويلع بشـعركم ويدعكن فـروة رؤوسكم..اركضوا الى امهـاتكم وقبلوهن
في كل مــوضع مــنــهم قـبــلــوا ايـديــهن واقــدامــهن وضـعــوا اكــفـهـن عـلى
وجهكم وامـا نحن الذين ودعنـاهن بطرق مـختلفـة وغادرن الدنـيا رحمهن
الله فـليس لـنا إال ان نـقبـل ذكريـاتهن وبـقايـا عطـرهن وآخر صـوت لهن

ونــدعــوا الـــله مــخــلـــصــ ان يــرضـــ عــنــا وهن في
قبورهن.. 

اسمـحوا لي ان اعـتـزل جمـعـكم لثـوان وأخاطب أمي
(أواااه يا أمرأة.. األماكن كلها تسألني عنك).

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

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

ـدن ـلـتــقـيـات والـتــجـمـعـات الـثــقـافـيـة والــفـنـيـة في ا ا
ـنع االنـهـيارات الـعـراقـيـة تمـنـحـهـا مـزيـداً من االمـان 
والتـصدعات وحتـتوي الـشباب السـيما في اجلـامعات
ومَن هم في فـئـات اخـرى ليـكـونـوا في سـيـاق الـتـطور
واهب نـحو مـزيد والـنـمو في الـثقـافة والـعلـم وقيـادة ا
من الــعــطــاء وهــو دور حـمــايــة يــشــبه الــذي تــمـنــحه
الـتشكـيالت القانـونيـة واالمنيـة لضمـان حياة لـلناس 

مع اختالف الوظائف االدائية.
هــنــاك مــدن تــقــوم فــيـهــا مــلــتــقــيــات ثــقــافــيــة خـارج
التشكيالت الرسميـة  وهي تعبير عن انفتاح اجملتمع
الحظ ان اجلمعيات نحو تعددية في اخليارات لكن ا
هـنيـة االساسـية تـبدو شـبه غائـبة الثـقافـية والـفنـيـة وا
ـنـاطـة لــهـا في اسـاس تـشـكـيـلـهـا. عن أداء ادوارهـا ا
هناك  مدن ليس فيها نشاط الحتادات االدباء او الفن
كتشـفة للشباب بأنواعه تنـاسب الطاقات الكـامنة او ا
. نـلـحظ بوضـوح ان هنـاك توجـهـات مصـلحـية لـزيادة
اعضاء االحتـادات الثقـافية في مواسم االنـتخابات او
حـ تـكـون هـنـاك امـتـيـازات مـعيـنـة في حـ ان تـلك
االحتـادات ال تـعــتـمـد خـطـطـا اســتـشـرافـيـة في قـراءة
خارطة االمكانات لدى اجليل احلالي وال تزال الرؤى
ــا يــتــســيـد تـدور فـي اطــار اجلـيـل الـســابق الــذي ر

شهد من دون القدرة على مواكبته. ا
في الــوقت ذاتـه تــبــدو احلــكــومــات غــيــر مــعــنــيـة اال
ــنــتــديــات واالحتـادات بــاحلـدود الــدنــيــا من رعــايـة ا
الـثقافـية واالقـتصار عـلى االشهـر منهـا واالكثـر قرباً

من عمل بعض الوزارات.
واً في اجملتمع سألة ليست لومـاً ألحد لكن هناك  ا
اي انَّ جـيل مـا بعـد سنـة ألـف تـفتّـح وعيه في نـطاق
تـاريخـي محـكوم بـأحداث كـبرى سـتـدخل في تكـوينه
حتـماً  كـمـا تأثـرت اجيـال سـابقـة بنـكـسة الـعرب في
حزيران 1967 وهو تأثـير خارجي ومظـهري وانفعالي
في بعض احلاالت لـكن االحداث العراقـية في عقدين
من الزمان دخلت في صلب والدة الوعي الذي هو في
أمس احلـاجة لالحـتواء في مـسارات اكـتشاف ثـقافي
وفني ورياضي وعلمي وسواها لكي اليعيش اجملتمع
صـدمــة تـصــحـر تــقـوده بــعـد ســنـوات الى اجتــاهـات

اضطرارية تخص التطرف والتخلف والعزلة. 
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{ جـالل اباد (أفـغانـستان) - (أ ف
ب): حتــوّل األفــغــان الــذيـن فــقـدوا
وظـائـفـهم بـسـبب فـيـروس كـورونا
ـدارس ــؤسـسـات وا بــعـد إغالق ا
الـى الـعـمل في مـزارع اخلـشـخـاش
ال. وتـعد ـوسم لتـحـصيـل ا هـذا ا
أفـغانستان أكـبر منتج لألفيون في
الـعالم اذ تـؤمن هـذه الزراعـة أكثر
ي ـئـة من االمــداد الـعـا من  80 بــا
وتــوفــر مــئــات آالف الـوظــائف في
بــلـد يــعـاني مــصـاعـب اقـتــصـاديـة
وتـندر فيه الوظـائف الثابتة. وأدى
اإلغـالق بــسـبـب فــيــروس كــورونـا
ـفـروضــة عـلى الــتـنـقل والــقـيــود ا
والـسـفر الى تـوقف قطـاع التـجارة
واألعــمـال مـا دفع شـركـات كـثـيـرة
الى تـسـريـح عـمـالـهـا ومـوظـفـيـها.
وقـال فاضـلي وهو ميـكانيـكي يبلغ
عـامـا من والية أروزغـان بوسط 42
الـبالد فقـدت عمـلي بسـبب فيروس
كـورونا ولدي أسـرة مكونة من 12
فـردا أنـا مـعيـلـها. أضـاف ال سـبيل
آخـر أمامي سوى الـعمل في حقول

ال. اخلشخاش ألجني بعض ا
وتــعـتـمـد مـزارع اخلــشـخـاش عـلى
ـوسـميـ خالل مـوسمي الـعـمال ا
احلـصاد في الربـيع والصيف لكن
جـائـحة كـوفـيد- 19 أعـاقت انـتـقال

غالبية هؤالء من أجل العمل.
ـتـحدة ـكتب األ ا وأشـار تـقريـر 
ــة نــشــر في لــلــمــخــدرات واجلــر
حـزيران/يونيو الى مالحظة نقص

الــعــمــالــة في الــواليــات الــغــربــيـة
واجلـــنـــوبــيـــة من الـــبالد بـــشــكل
رئـيسي جراء إغالق مـعبر حدودي
مـع بـاكـسـتـان. وكــان الـطالب غـيـر
دارس الـقادرين على الذهاب الى ا
بــســبب اإلغـالق بـ أولــئك الــذين
عـــوضــوا الـــنــقص واجتـــهــوا الى
حــقـول اخلــشــخـاش جلــني سـريع
لــلـمـال. وقـال نـذيــر أحـمـد الـطـالب
الـذي يـبـلغ مـن الـعـمر  18عـامـا في
قـندهار مدرستنا مغلقة ولدي وقت
كـــاف لــلـــذهــاب لــلـــعــمـل في حــقل
ـال. اخلــشــخــاش وكــسب بــعض ا
أضــــــاف نــــــحـــــو  20 مـن رفــــــاقي
يــعــمــلــون هــنــا ايــضــا. وســجــلت
أفــــغـــانــــســـتـــان  38ألـف إصـــابـــة
بـفـيروس كـورونا وأكـثر من 1,400
وفـاة رغم أن وزارة الـصحـة قدّرت
فـي وقت سابق هـذا الشـهر إصـابة
ثـلث السـكان بـالفـيروس. وبدأ رفع
اإلغـالق الـــذي اســــتــــمـــر أشــــهـــرا
ـدن بـشـكل بـطيء مع وتـأثـرت به ا
بــدايـة آب/أغـســطس فـأعــيـد فـتح
ــــــدارس واألســــــواق وقــــــاعـــــات ا
األعــراس. ورغم الـبـرامج الـكـثـيـرة
الـتي وضـعت لـلـقـضـاء عـلى زراعة
ــــزارعــــ اخلــــشــــخــــاش اال أن ا
األفـغان اسـتمـروا في عمـلهم بدون
خـشية من الـعقاب وخـصوصا انه
ــســؤولـون غــالــبـا مــا يــسـتــفــيـد ا
احلــكـومـيــون وطـالـبــان ايـضـا من

ربحة. هذه التجارة ا
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الـسـابـقة" فـيـما بـدت "هـوان هوان"
مـــهـــتـــمـــة جـــدا.لـــكن حـــراس دبَّي
الــبـانـدا واألطـبـاء الــبـيـطـريـون لن
يـتأملوا كثيرا بـأن يثمر تزاوجهما
إذ ال تـوجـد ضمـانات لـلحـمل حتى

بعد جوالت عدة. 
وضــــعـت "هــــوان هــــوان" في عــــام
 يـوان مـيـنغ" أول بـانـدا ولد 2017
فـي فــــرنـــــســـــا بـــــعـــــد تـــــلـــــقـــــيح
اصــطـــنــاعي.وســيــتم إرســال هــذا
الــبـــانــدا الــصــغـــيــر الــذي أصــبح
بـــحـــجم والـــدتـه هــذا الـــعـــام إلى
الـــصــــ حـــيث يـــعـــيش  500 دب
باندا في األسر و 2000 في البرية.

فـقط في الـسنـة وفي الـبريـة تضع
.لـكن في األسـر صــغـارا كل عـامــ
تـعـيق الـنـافـذة الـضـئـيـلـة لـلـفـرص
مــعــظم مــحــاوالت اإلجنــاب فــيــمـا
يـــبـــدو أن ذكـــور الــبـــانـــدا تـــفـــقــد
االهـتـمام في كـثـير من األحـيان في
الـتـزاوج أو أنـهـا ال تـعـرف طـريـقـة
ـارســتــهـا األداء نــظــرا إلى عــدم 
عـمـلـيـة الـتـزاوج.لـكن كـمـا اتضح
كـــان زوجــــا الـــبـــانـــدا في بـــوفـــال
" حسبما ذكرت "متعاون ونشط
حـديـقة احلـيـوانات.كـان "يوان زي"
أكـــثـــر "راحـــة مع نـــهج الـــتـــقــارب
والـــتــزاوج مــقـــارنــة بــالـــســنــوات

{ ســــانت ايـــنـــيــــان ســـور شـــيـــر
(فـرنسـا)- (أ ف ب): أعلـنت حـديقة
حـيوانـات فرنـسيـة األحد أن اثـن
مـن دبب الباندا العمالقة في األسر
تــــزاوجـــا خالل عــــطـــلـــة نــــهـــايـــة
األسـبـوع وهـو أمـر نـادر عـلى امل

أن تؤتي هذه اخلطوة بثمارها.
وقــالت احلــديـقــة إن "هـوان هـوان"
ــعـارة مـن الـصـ أنــثى الـبــانـدا ا
إلـى حـديـقــة حـيـوانــات بـوفـال في
وسـط فــرنــســا "تـــزاوجت" ثــمــاني
مــرات يــوم الــســبت مع شــريــكــهـا
"يـوان زي".  وتـتـمتـع إناث الـبـاندا
بـاخلصوبة مدة  24 إلى  48 ساعة
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