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طبعة العراق 
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دشن الـعراق والسـعودية  مـرحلة جديدة
من الــتـعــاون والـتــنـســيق مـبــنـيــة عـلى
وشــائج االخــوة وحــسـن اجلـوار  حــيث
اتــفق الـــبــلــدان عـــلى تــتــويـج الــعالقــة
بـاالتـفـاق عـلى اجنـاز الـربط الـكـهـربـائي
وتـأسيس صدنوق مشترك خاص بتعزيز
. االسـتـثـمـارات بـ الـبـلـدين الـشـقـيـقـ
ـشــتـرك بـ الـعـراق وجـاء فـي الـبـيـان ا
والـسعودية  اطـلعت علـيه (الزمان) امس

) واضـاف ان (االجـتـمـاع شـهد اجلـانـب
ـجـاالت الـطـاقة االتـفـاق عـلى الـتعـاون 
تجددة وتـفعيل وتسريع خطة والـطاقة ا
ــشـتـركــة حتت مــظـلـة مــجـلس الــعـمل ا
الـتنسـيق السعـودي العراقي مع ضرورة
واقف االسـتمرار في الـتعاون وتـنسيق ا
في اجملــال الـبـتـرولي ضــمن نـطـاق عـمل
ـصــدرة لــلـنــفط أوبك مــنـظــمــة الــدول ا
واتـــفـــاق أوبـك+ مع االلـــتــــزام الـــكـــامل
ـقـتـضــيـات االتـفـاق وآلـيـة الـتـعـويض
وبـجميع القرارات التي  التفاهم عليها
ـا يــضـمن اسـتـقــرار اسـواق الـبـتـرول

انه (انـــطالقـــا من الـــروابط والـــوشــائج
األخـويــة والـتـاريـخـيــة الـتي جتـمع بـ
الـبلدين وشعبـيهما الشـقيق  االتفاق
خالل لـــقــاء رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظمي بـولي الـعهـد السـعـودي محـمد
ابن ســـلــمــان عـــلى تــأســـيس صــنــدوق
مـشـتـرك يـقدر رأسـمـاله بـثالثـة مـلـيارات
دوالر إسـهـامـاً من الـسعـوديـة في تـعـزيز
االسـتـثـمار فـي اجملاالت االقـتـصـادية في
ــــا يـــعـــود بــــالـــنـــفـع عـــلى الـــعـــراق 
االقـــتــصـــادين الـــســـعـــودي والــعـــراقي
ــــشــــاركـــة الــــقــــطــــاع اخلــــاص من و

ـية)  مـؤكـدين علـى (اجناز مـشروع الـعـا
الــربط الـكــهــربـائـي ألهـمــيــته لـلــبــلـدين
واسـتــمـرار الــتـنـســيق في مــجـال الـدعم
ـتبادل في اطـار الدبـلومـاسية والـتأيـيد ا
مـــتـــعـــددة االطـــراف  وتـــعـــزيـــز فـــرص
االسـتثمار لـلشركـات السعوديـة ودعوتها
الى تـوسـيع نـشـاطـاتـهـا في الـعراق وفي
مــخـــتــلـف اجملــاالت وفي جـــهــود اعــادة
واشــار الـبـيــان انه ( تـوقـيع االعـمـار) 
اتـفاقيـات ثنائـية شملت  اتـفاقيـة لتجنب
االزدواج الـضريبي واتـفاقية لـلتعاون في
مـجــال الــتـخــطــيط الـتــنـمــوي لــلـتــنـوع

االقــتـصــادي وتــنـمــيــة الـقــطــاع اخلـاص
واتـفـاقـية تـعـاون بـ الـهـيئـة الـسـعـودية
ـقـاولـ الـعـراقـيـ لـلـمـقـاولـ واحتـاد ا
العـادة اعــمـار الـعــراق واتـفـاقـيــة تـمـويل
الـصــادرات الـسـعـوديـة الى الـعـراق  كـمـا
جــرى تــوقــيع مــذكــرتي تــفــاهم وتــعـاون
شـمـلت  مـذكـرة تـفـاهم بـ شـبـكة االعالم
الــعـراقـي وهـيــئــة االذاعــة والـتــلــفــزيـون
لك الـسـعوديـة ومـذكـرة تعـاون بـ دارة ا
عــبـــد الــعــزيـــز و دار الــكــتـب والــوثــائق
الــوطـــنــيـــة في الــعــراق)  بــدوره  اشــاد
الـكاظمي بـ (مشاركة السعودية في مؤتمر
الــكـــويت إلعــادة اعــمـــار  وتــعــهـــداتــهــا
ومــسـاهـمــتـهــا فـيه وجــرى االتـفــاق عـلى
الـتنسيق بـ اجلانب لالتـفاق على سبل
ـــشـــار الـــيه كـــمـــا ثـــمن وأوجه الـــدعـم ا
ــبــادرات الــتي قــدمــتــهــا الــريــاض الى ا
الـعراق في مجال مواجهة جائحة كورونا)
مـثـمنـا (اطالق ولي الـعهـد مـبادرة الـشرق
االوسط االخـضر اللتي سيـتم الشروع بها
قـريـبـا الـتـي تـعـبـر عن تـوجه الـسـعـوديـة
ـنـطـقــة في حـمـايـة االرض والـطـبـيـعـة وا
يـة مع تأكـيد حتـقيـقا لـلـمسـتهـدفات الـعـا
ـمــلـكـة لــكل مـا يـحــقق لـهـذه الـعــمل مع ا
واكــد الــبــيــان ان ــبــادرات اهــدافــهــا)  ا
(اجلــانــبـــ اتــفــقــا خـالل الــلــقــاء الــذي
جـمعهـما على تـكثيف الـتعاون والـتنسيق
ـسـائل وتـبــادل وجـهــات الـنـظــر بـشــأن ا
والــقـــضــايـــا الــتي تـــهم الـــبــلـــدين عــلى
ا يسهم الـساحت االقلـيمية والدولـية و
في دعـم وتــعــزيــز األمن واالســتــقــرار في
ـنـطقـة وضـرورة ابـعادهـا عن الـتـوترات ا
شترك إلرساء دعائم واسـبابها والسـعي ا
ـستدام) مـشددين على االمن واالسـتقرار ا
ـنـطـقـة وحث ). أمن وسالمـة واسـتـقـرار ا
ـباد جـمـيع دول اجلـوار عـلى االلـتـزام 
ـشـتـركـة وعدم ـصـالح ا حـسن اجلـوار وا
الـتدخل في الـشؤون الداخـليـة للدول وفي
هــذا االطـار). واعــرب الــكـاظــمي عن (دعم
ـبـادرة الــسـعـوديــة النـهـاء ازمـة الـعــراق 
اليمن  وشـكره وتقديره لـلعاهل السعودي
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على فريق السماوة بسبعة اهداف مقابل امس اجلمعة فـوزا عريضا 
وذلك ضمن الشيء في اللقـاء الذي احتـضنه مـلعب الشـعب الدولي 
متاز. مواجهات اجلولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري ا
وسجـل اهداف اللـقاء من فـريق الشـرطة جـيلمـ ريفـاس في الدقـيقة
 18و 34وعلي حـصني فـي الدقـيقة  26 وسعـد ناطق بـالدقـيقة  55
ورفـايل سـيـلفـا في الـدقـيـقة  75 وسـعـد عبـد االمـيـر في الدقـيـقة 79
وعمـار غالب في الـدقيـقة 1+90. وحلسـاب ذات اجلولـة أمسك فريق
القـوة اجلـوية بـصـدارة ترتـيب الـدوري العـراقي بـفوزه عـلى الـقاسم
ـبـاراة الـتي أقـيــمت  عـلى مـلـعب بــهـدفـ مـقـابل هـدف واحــد  في ا
الكـفل .و تمـكن قائـد الصـقور حمـادي أحمـد من افتـتاح الـنتـيجة في
الـدقيـقة 55 لكن الـقـاسم عـاد بـعد خـمس دقـائق فـقط عبـر تـسـديدة
هـائـلة لالعـبه علـي كاظم في الـدقيـقة  64 وسـجّل همـام طارق هدف
الفـوز للـجويـة بعـد تسديـده كرة زاحـفة أخـفق حارس مـرمى القاسم
رصـيـده إلى  59 نـقـطـة في فـي إبـعـادهـا.ورفع فـريق الــقـوة اجلـويـة 
ـركز ـركز األول فـيـمـا جتمـد رصـيد الـقـاسم عـند  22 نـقطـة في ا ا
الـثـامن عـشـر.وتـمـكن نـفط الــوسط من خـطف نـقـاط الـديـربي بـفـوزه
ـباراة الـتي أقـيـمت عـلى مـلعب بهـدف من دون رد  عـلى الـنـفط في ا
الـتاجي.وانـتـصر زاخـو عـلى ضـيفه احلـدود بـهدف من دون رد في
وانتهى الشوط األول بالتعادل باراة التـي أقيمت  على ملعب زاخو  ا
السلـبي وفي الشوط الثـاني خطف مهاجم زاخـو زياد أحمد هدف
rOK  ÊUD  ∫W b الفوز في الدقيقة 67.                           
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بغداد

بعد تغير النظام السياسي في العراق سنة 2003 استطاع القضاة
مثـلهم مثل بقـية العراقـي السـفر خارج العـراق بقصد الـسياحة او
ؤسـسة الـقـضائـية اطـلعت االيفـاد الرسـمي. وباعـتـباري جـزءاً من ا
خالل سـفـري علـى جتـارب الـعديـد مـن الدول وفـي كل زيـارة ألبـنـية
احملـاكم او إدارة الــقـضـاء في تــلك الـدول كـانت تــعـتـريــني مـشـاعـر
ا اطلعت عـليه واحلزن  في نفس الوقت الن مخـتلطة من اإلعـجاب 
العـراق ال توجد فيه مثل هذه االبنية رغم انه األقدم حضارة واألكثر
إمكـانيـة من تـلك الدول وال يـنقـصه ما مـوجود في الـعالم إال االرادة
سـؤولية األول في إدارة واتخـاذ القـرار  لذا عنـدما تـسنمـنا مـوقع ا
الـقـضاء قـررنـا منـذ االيـام األولى ان نـسعى إليـجـاد أبنـيـة للـمـحاكم
ومـقـر لـلــقـضـاء يـلـيق بـتــاريخ الـعـراق احلـضـاري وان يـكـون إلدارة
ـحـكـمـة الـتـمـيـيـز صرح ـتـمـثل  الـقـضـاء ورأس الـهـرم الـقـضـائي ا
متـميـز يكون أحـد رموز الـعراق وفـكرنـا ان يكـون هذا الـبنـاء يعكس
رمزيـة القـانون والـقضـاء ومـقتـرن بتـاريخ الـعراق فـوجدنـا ان مسـلة
يز الـعراق عن غيره في هذا اجملال لذا حمـورابي هي الرمز الذي 
عــرضـنــا الــفـكــرة عـلـى عـدد من االصــدقـاء اخملــتــصـ ونــصـحــنـا
مـعـظـمهم ان نـوكل مـهـمـة اعداد تـصـامـيم هـذا البـنـاء إلى شـركة او
مصـمم اجنـبي لضـمان الـدقة واجلـودة لكـننـا شعـرنا ان ايـكال هذه
نجز ا يقـلل من قيمـة ا هـمة إلى شركـة أو شخص غير عـراقي ر ا
ـركزي خـاصـة وأننـا نشـاهـد يومـيـا من نافـذة مـكتـبنـا بـنايـة الـبنك ا
وهي تـرتـفع يـومـيـا بـشـكل مـتـمـيـز جـدا ومـصـمـمـهـا  الـراحـلـة ابـنـة
ـهــمـة إلى مـهـنـدس الـعـراق زهــاء حـديـد لـذا قـررنــا ان نـوكل هـذه ا
عـراقي لـيـكـون الـعـمل بـكل تـفـاصـيـله يـقـتـرن بـاسم الـعـراق تـاريـخا

ورمزا وتنفيذا.
ـكنه ان يـتـرجم فـكـرة احللم إلى وبعـد الـبـحث وجدنـا ان خـيـر من 
ـهندس الـعراقي مـنهل احلبـوبي الذي رحب بالـفكرة ووافق حقـيقة ا
الـية التي قـد تؤخر الـتنفـيذ إال اننا علـيها بـدون تردد ورغم االزمة ا
الـية والهنـدسية في مجـلس القضاء وجهـنا اخملتصـ في الدائرة ا
ـشروع ـكن من خاللـها تـنـفـيـذ ا األعـلى ان يـضـعـوا اخلـطط الـتي 
عــلـى شــكل مــراحل حــتى وان طـــال الــزمن وصــوال إلى الــنــتــيــجــة
ـعـالم الـتي تـمـيز وحتـقـيق احلـلم بـان يـكـون دار الـقضـاء هـو أحـد ا

العاصمة بغداد احلبيبة.
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اعـرب رئيس حكـومة اقلـيم كردستان
مـسـرور الـبـارزاني عن ارتـيـاحه بـعد
ــان االحتـــادي قـــانــون اقـــرار الـــبـــر
مـوازنة العام اجلاري  وسط دعوات
الـى ابــــعــــاد الــــقـــــانــــون عن ايــــدي
الـفاسـدين . وقال البـارزاني في بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه (بـــدعم
ــانـيـة غــالـبـيــة أصـوات الـكــتل الـبـر
ان االحتادي الـكردسـتانيـة أقر البـر
ـوازنة ويـحـدونـا األمل بأن قـانـون ا
ــهــد ذلك إلى الــتـعــافي من حــقــبـة
الـتحـديات االقتـصاديـة العصـيبة في
الـعـراق وإقـلـيم كـردسـتان) واضـاف
(لـــقــد تــبــاحــثـت مع رئــيس الــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمـي وتـقـدم بـالـشـكر
ــتــواصل كــمــا شـددت عــلى دعــمه ا
عـلى ضرورة اإليفاء بـهذه االلتزامات
ـالية في أقرب ستـحقات ا وإرسـال ا
ـــكـــنـــالى االقـــلـــيم). ووصف وقـت 

مــــصـــطــــفى فـي وقت ســــابق اقـــرار
مـجـلس الـنواب لـلـموازنـة االحتـادية
ـهـمـة. الكـاظـمي كتب في بـاخلـطوة ا
ان تـغريدة على تويتر ان (إقرار البر
للموازنة خطوة مهمة إلى األمام رغم
ـالحـظــات ودلــيل عــلـى أن الـعــمل ا
الــتـضــامـنـي هـو مــا يـحــقق الـتــقـدم
واالستقرار) مؤكدا ان (نهج الصِدام
واألزمــات لن يـوصـلـنــا إلى نـتـيـجـة
ولــنـبــدأ بـالــعـمل خــدمـة لــشـعــبـنـا)
واشــار إلى انه (يــتــطــلع اسـتــكــمـال
اإلطـــار الــتــشــريـــعي لالنـــتــخــابــات
ــصــادقــة عــلى قــانــون احملــكــمـة بــا
االحتــاديــة). وهـاتـف رئـيس الــتــيـار
الــصــدري مـقــتـدى الــصـدر  رئــيس
مـجـلس الـنواب مـحـمد احلـلـبوسي
ونــائــبه األول حــسن كــر الــكــعـبي
ورئـيس كتلة سائرون نبيل الطرفي 
ثـمن خالل اتصـاالته بـ(دورهم البارز
ـــوازنــة  وحـــثــهـم عــلى فـي إقــرار ا
مـراقبة تطبيق فـقراتها وابعادها عن

أيـدي الـفـاسـدين). ودعـا احلـلـبوسي
فـي وقت سابق  مـجلس الوزراء الى
اســتـــحــداث الــدرجــات الــوظــيــفــيــة
لــتـثـبــيت أصـحـاب الــعـقـود. وطـالب
ــوازنـة بـ احلــلــبــوسي بــعـد اقــرار ا
(تـثبيت العقود القدامى في الشركات
ـــمــولـــة ذاتــيـــا الــتـــابــعـــة لــوزارة ا
الـكهرباء وضمن النفقات التشغيلية
الــبــالغ عـددهم   8641 اضــافـة الى
تعاقدين في جميع الوزارات تعي ا
رتبطة بوزارة الذين واجلـهات غير ا
جتــاوزت خـدمـتـهم  5اعــوام  فـأكـثـر
ومـن ضمـنهم بـشـائر اخلـير) مـؤكدا
(شـمول ضـحايـا الزوار والـعبارة في
نـينوى وذي قار بأحـكام القانون رقم
عدل) مـشيرا الى  20 لعام  2009 ا
(دفع تــعـويـضــات لـلـفالحــ بـسـبب
الــفـيـضـانــات في مـحـافـظــة مـيـسـان
خـالل عـام 2018). وكــشـف اخلــبــيـر
جنم القصاب عن قيام رئيس الوزراء
مـصطفى الكاظمـي بخطوات وصفها

بـاجلريـئة بعـد اعالن التـصويت على
ان في ـوازنـة االحتـادية وحل الـبـر ا
ــقــبل . الــســابـع من تــشــرين االول ا
وقـال الــقـصـاب في تـصـريح تـابـعـته
(الـزمـان) امس ان (الكـاظـمي سيـقوم
بــخـطــوات أكـثــر جـرأة بــعـد تــمـريـر
ـوازنة وحتـديد مـوعد االنـتخـابات ا
والـــكـــرة االن انـــتـــقـــلـت من مـــلـــعب
ـان الى احلكومـة وننتـظر االيام الـبر
قبلة وما حتمله من قرارات) داعيا ا
رئـيس الـوزراء الى (االيـفـاء بـعـهوده
وضـــــرب الـــــفـــــاســــــدين وقـــــتـــــلـــــة
فـوضـية ـتـظاهـرين). فـيمـا اكـدت ا ا
ــسـتــقــلــة لالنـتــخــابـات  الــعــلـيــا ا
رتقب وعد االسـتحقـاق ا الـتزامهـا 
ـقبل. فـي العـاشـر من تشـرين االول ا
ـفــوضـيـة ـتــحـدثــة بـاسـم ا وقــالت ا
جـمــانـة الـغالي في تـصـريح تـابـعـته
فـوضية مـلتزمة (الـزمان) امس ان (ا
ـوعـد الذي بـاجـراء االنتـخـابات في ا
حــددته احلــكـومـة  ووضــعت جـدول
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اطـــلـــقت وزارة الــعـــمل والـــشــؤون
االجــــتـــمـــاعـــيـــة  رواتـب االعـــانـــة
االجـتمـاعيـة ب مسـتحـقيـها ضمن
دفـعـة شـهـر نـيـسـان اجلـاري. وقـال
الــوزيـر عـادل الـركـابي في تـصـريح
تــابـعــته (الــزمـان) امس ان (رواتب
االعــانــة اطـلــقت ألكــثـر مـن مـلــيـون
و390 الـف اســــــــرة فـي بــــــــغـــــــداد
واحملـافظات  عـدا اقلـيم كـردستان
ـــبـــلغ اكـــثـــر من 204 مـــلـــيــارات
شـمـولة الى ديـنار) داعـيـاً االسـر ا
(مـراجــعـة مـنـافـذ الـصـرف السـتالم

االعــانــة االجــتــمــاعــيـة) وتــابع ان
(عـدد االســر الـتي يـعـيـلـهـا الـرجـال
ــبــلغ يــصل بــلغ 974978 اســـرة 
الـى اكثر من 155 مـلـيار ديـنار في
مــا بـلـغ عـدد االســر الـتـي تـعــيـلــهـا
بلغ يصل النساء 418616 اسرة 
الـى اكــثــر من 49 مـــلــيــار ديــنــار).

بـــدورهـــا دعـت هـــيـــئـــة احلـــمـــايــة
سـتفـيدة كـافة االجـتـماعـية االسـر ا
الى (االلــتـزام بـالـشــروط الـصـحـيـة
خلــلـيـة االزمـة اخلــاصـة بـفـايـروس
كـــورونـــا عـــنـــد الـــتـــوجه الســـتالم
الــــرواتب حــــفـــاظــــاً عـــلى صــــحـــة

اجلميع). 

ـوقعة عـلى االتفاق تـحدة االمريـكية  باجتـماع الدول ا ÆÆÊU رحبت الـواليات ا e « ≠ œ«b?G
النووي االيراني  مؤكدة اسـتعدادها التّخاذ خطوات متبادلة. وقال الناطق باسم اخلارجية األمريكية
نيد برايس في تـصريح امس ( نرّحب بهـذه اخلطوة ونعدهـا إيجابية) واضاف (نـحن على استعداد
شتركة  التسـمية الرسمية لالتفاق للعودة إلى اإليفـاء بالتزاماتنا الواردة في خطة الـعمل الشاملة ا
ـا يـتـرافق مع قيـام إيـران بـاألمر ذاته) مشـيـرا الى ان (واشـنطن جتـري مـحـادثات مـع شركـائـها
ـا يـشمل سـلسـلـة خطـوات أوليـة مـتبـادلة) وتـابع (ننـظر في بـشـأن الطـريقـة األمـثل لتـحـقيق ذلك 
.( ـا في ذلك محـادثـات غيـر مبـاشرة من خالل شـركائـنا األوربـي تـاحـة للـقيـام بذلك  اخليـارات ا
ـتحدة شـارك نـاقشـوا احتمـاالت عودة الـواليات ا فيمـا اكد االحتـاد األوربي في بيـان امس  ان (ا
لالتـفاق وكـيـفـيـة ضمـان الـتـزام كل األطـراف بـاالتفـاق وتـنـفـيذه بـشـكل كـامل وفـعـال). بدوره  قـال
ـانـيـا أجـرت بـالـفـعل مـحـادثـات مع إيـران االث مـصـدران دبلـومـاسـيـان إن (بـريـطـانـيـا وفـرنسـا وأ

ـتحـدة باالجـتمـاع الذي عـقد امس اجلـمعـة ب الـقوى الـدوليـة وإيران. ـاضي). ورحّبت الـواليات ا ا
وتـسـعى  إدارة الـرئـيس األمـريـكي جـو بـايـدن لـلـتـواصل مع إيـران في مـبـاحـثـات بـشـأن اسـتـئـناف
وجـبه عقـوبات أمـريكيـة ودولية عـلى طهـران مقابـل تقيـيدها الـطرف االلـتزام باالتـفاق الـذي رفعت 
لبرنامـجها النووي.لكن الرئيس األمـريكي السابق دونالد ترامب انسح في  2018من االتفاق وأعاد
ا دفع إيران للرد بـتقليص التزامها ببنـود االتفاق بعد أن انتظرت أكثر من عام. فرض العقوبات  
وتـطالب  طـهران واشـنطن بـرفع العـقوبات  الـتي فرضـتهـا إدارة ترامب قـبل تراجـعهـا عن اخلطوات
رشد األعلى في ايران التي اتّخذتهـا بالتخـلي عن االمتثال الكـامل لالتفاق. وفي وقت سابق  قـال ا

علي خامنئي إن (إيران قد تعود لاللتزام بشكل كامل باالتفاق إذا اوفت واشنطن بالتزاماتها).
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والـــتــــاريـــخي لـــعـــدد مـن الـــطـــوائف
ـسيحـية في العراق  وتـستحضر ما ا
يأمله االنسان القد من ترجمة محور
الـصراع ب اخلير والشر لتتجسد في
انـتـصـار اخلـيـر في الـنـهـايـة). وكـانت
ـسيرات االحتـفالية  سـابقا تقام في ا
شـوارع رئيسة في العـاصمة االشورية
ـنــاسـبــة. ويـحـرص نــيـنــوى  بـهــذه ا
االشـوري والـسريـانيـ والكـلدانـي
عـلى إحياء الـعيد في األول نـيسان من

كـل عـام  ويـعــد الـعــيـد األطــول حـيث
يـستـمر  12يـوما بـحسب بـاحثون في
الـتاريخ.  وهـنأ رئيس مـجلس الوزراء
نـاسبـة حلول مـصطـفى الكـاظمـي  
عـــيـــد رأس الـــســنـــة الـــبـــابـــلــيـــة في
الـعـراق.وذكـر الكـاظـمي في تـغـريدة له
عــبـر مـنـصــة تـويـتـر (اتــقـدم بـخـالص
الــتـهــاني والــتـبــريـكــات الى اخـوتــنـا
االشـوري والـكلدانـي والـسريان في
الـعــراق واالمـنـيـات بـأن يـبـقى بـلـدنـا
قـويــاً بـتـنـوعه مـزدهـراً بـابـنـائه عـلى
اخـتالف طـوائفـهم واديانـهم وان يعم
األمـن والسالم في جـمـيع ربوعه). كـما
قـدم رئـيس اجلـمهـورية  بـرهم صـالح
سـيحيي العراق بـهذا العيد. الـتهاني 
وقـال صـالح في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس (نُـــهـــنئ أبــــنـــاء شـــعــــبـــنـــا من
اآلشـوري والكلدان والـسريان بحلول
الـعـام اجلـديد  6771 حـسب الـتـقو
الـبـابـلي واآلشـوري آكيـتـو الـذي يـعد
احــــد اقـــــدم األعــــيــــاد فـي الــــتــــاريخ
لــيـجــسـد عــمق حــضـارتــنـا الــبـشــري
وتـــنـــوعـــهـــا االنــســـاني) مـــؤكــدا ان
(الـتـعـايش واحـتـرام الـتـنـوع في دولة
رتكز لبناء دولة مقتدرة ـواطنة هو ا ا
ذات ســـــيـــــادة وخـــــادمـــــة جلـــــمـــــيع
مــواطـنــيـهــا). وتـمــنى رئــيس حتـالف
عــراقــيـون عــمــار احلــكـيم  ان يــكـون

اكـيـتـو عام خـيـر عـلى جمـيع مـكـونات
احملتفلة به.

 وقـال احلـكيم في تـغريـدة عـلى توتـير
(نـتـقـدم ألعـزتـنـا اآلشـوريـ والـكـلدان
ـنـاسـبـة حـلـول عـيـد اكـيـتو  اخلـيـر
وان تــتــوحـد كــلـمــة الــعـراقــيــ عـلى
احملـبـة والـوئـام). ويـعـود هـذا الـعـيـد
إلى الــساللـة الــبـابــلـيـة األولـى مـطـلع
ا األلف الـثـانيـة من بدايـة البـشريـة 
يـعنـي اآلن بلـوغ العام  6771 بـحسب
الـتـقـو اآلشـوري الـذي تـبـدأ أشـهـره
بـنيسان وتـنتهي بآذار  وأبـرز مظاهر
االحـتـفـال بـأيـام أكـيـتـو  اخلـروج إلى
الــطــرقــات بــالــزي اآلشــوري الـتــراثي
ـارسة طـقوس خـاصة بـكل يوم من و

األيام 
ـعنى 12 . ولـم يتـوصل العـلـماء الى ا
الــدقـيق لــكـلــمـة أكــيـتـو  الــسـومــريـة
األصـل لكـنهم أشـاروا إلى أنـها تـعني
بــدايـة أو عـتـبـة. ويُــصـر أبـنـاء بـعض
سيحيـة على التمسك بهذا الـطوائف ا
نـاسـبة مـن قدسـية ـا حتـمل ا الـعـيد 
زوجة بطابع جمالي مستمد خـاصة 
من هـدوء وجـمال الـطبـيعـة باإلضـافة
إلى ارتـباطـها بـاخلصوبـة ولكـنه عند
ناسـبة دينية الـبابليـ كان مرتبـطا 
مـهـمـة وهي مـا يعـدونه انـتـصار اإلله

مردوخ على اإلله تيامات.

رافق وولي عـهـد عـلى مـا لـقـيه والـوفـد ا
من حـسن االستقبال وكرم الـضيافة). كما
الــتـقى الـكـاظــمي خالل الـزيـارة  بــرجـال
االعـمـال ورؤسـاء الـشـركـات الـسـعـودي
.واكـد الكـاظمي خالل الـلقـاء ان (الفـرصة
سـانحـة لالرتـقاء بـالعـالقات االقـتصـادية
والتجارية ب البلدين وضرورة استثمار
هـذه الـفـرصـة) مـشـيـرا الى (وجـود إرادة
ســـيــاســـيـــة داعـــمـــة لــذلـك في الـــعــراق
والـسـعـودية). فـيـمـا قـال وزير الـداخـلـية
الـسعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف
ان (زيـارة الكـاظمي للـسعـودية استـجابة
لـدعـوة خادم احلـرمـ الـشريـفـ ولـقائه
بـولي الـعـهـد تـأكـيـد عـلى عـمق الـعالقات
قـيادتي بـ البـلـدين الشـقيـقـ وحرص 
الـبلديـن على تعـزيزها في اجملـاالت كافة)
الفـتا الى ان (التعاون األمـني ب البلدين
تطـورا مـستـمرا وتـنسـيقـا وثيـقا يـشهـد 
وحتــقــقت من خاللـه جنـاحــات في شــتى
ـلفات األمنية). فيـما اعرب رئيس التيار ا
الــصــدري مـقــتــدى الــصـدر  عـن تـفــاؤله
بـزيــارة الـكـاظــمي إلى الـســعـوديـة.وقـال
الـصــدر في تـغــريـدة عــلى تـويــتـر (إنـني
أنـظر إلى زيـارة الكـاظمي إلـى السـعودية
ــنى فـــهي بـــاب يـــخـــرج بــعــ األمل وا
الـعراق من انعزاله عن محـيطه التاريخي

العربي).  
من جـانب اخر اعـلنت الـسلطـات االردنية
الـسـماح لـلـشاحـنـات العـراقـية واالردنـية
بـدخول اراضي البلدين دون فرض رسوم
كـمركـية. وقال رئـيس غرفـة صناعـة عمان
فـتـحي اجلـغـيفـر انه (نـتـيـجـة للـمـتـابـعة
احلـثــيـثـة من غــرفـة الـصـنــاعـة االردنـيـة
وبـالـتنـسيق مـع سفـير عـمـان لدى بـغداد

مع اجلـهات الرسميـة العراقية  ??فقد 
االيـعاز الى السـلطات الـكمركـية العـراقية
بـايـقاف تـقـاضي اي رسـوم كمـركـيـة على
ـصـدرة الى الـعراق الـبـضـائع األردنـيـة ا
الــشـقــيق). وتــسـتــمـر مــبــاحـثــات وزيـر
اخلــارجــيــة فــؤاد حـــســ مع نــظــيــريه
ـصـري سـامح ـن الـصفـدي وا االردني ا

شـكري  بـشأن حتضـيرات الـقمة الـثالثية
قـبلة في ـرتقب انـعقـادها خالل االيـام ا ا
بـغـداد بحـضـور العـاهل االردني عـبـدالله
ـصـري عـبـد الـفـتـاح الـثـاني والــرئـيس ا
الـسيسي. وقـال حس في وقت سابق ان
(اجتماعا مع الصفدي وشكري تطرق إلى
الـتــعـاون وحتـقـيـق الـتـكـامـل الـصـنـاعي
وتـعـزيـزه بـ الدول الـثالث كـمـا بـحـثـنا
تـسـهـيل مـنح تـأشـيـرة الـدخـول الـفـيزا).
بــدوره  اشـــار الــصــفــدي الى ان (االردن
يـقف بكل امكانياته مع احلكومة العراقية
في جــهــود اعــادة االســتــقــرار واالعــمـار
ونـعمل معا لتحقيق اخلير للجميع ونقف
مع الــعــراق في مــا يــواجه مـن حتــديـات
لــصـنــاعــة الـفــرص له). من جــانـبه  اكــد
شـكري (اللقاء تناول القضايا االقتصادية
ومــنــهــا الــطــاقــة والــزراعــة والــتــعـاون
الــدوائي والــغـذائي واالعــمــار والـبــنـاء)
واضـاف انه (نـاقش مع نـظيـراه الـعراقي
واالردني  الــتــطــورات الـــتي تــشــهــدهــا
ائي واحلـفاظ ـنـطقـة الـعربـية واالمـن ا ا
عــلى االمن الــقـومي الــعـربـي بـعــيـدا عن
خـارج التدخالت االقليمية) مشيرا الى ان
(بالده تـتـطـلع الى عـقـد الـقـمـة في بـغداد
بـأقرب فرصة  كـونها تمـثل اضافة ودفعة

شترك).  ايجابية للعمل العربي ا
وكـانت االمانة العـامة جمللس الوزراء  قد
اعلنت ان وفدا وزاريا عراقيا قد بحث مع
رئـيس الـوزراء األردني بـشـر اخلـصـاونة
حتـضيرات عقد القـمة الثالثية في بغداد.
وقـالت االمــانـة في بـيـان إن (اخلـصـاونـة
اسـتقبل وفـد اجمللس التـنسيـقي العراقي
ـصري بـحضـور الوفـد الوزاري األردني ا
األردني حـيث بـحث الـلقـاء الـتحـضـيرات
اخلــاصـة بــعـقــد الــقـمــة الـثـالثـيــة الـتي
سـتـجـمع زعـمـاء الـعـراق واألردن ومـصـر
في بـــغـــداد الحـــقـــاً)  مـــشـــيـــرة الى ان
ـلـفـات الـتي (الـوفـدين اســتـعـرضـا أهم ا
ـباحـثات سـيتم مـناقـشتـها خالل جـولة ا
الـثـنـائـية والـثالثـيـة بـ الـعراق واألردن

ومصر).  

اخلـاص فضال عن الـناخبـ الشباب
مـن موالـيد  2001 و  2002 و2003
وعددهم مليون و 600 الف  راجع
ومـسـتـعـدون مــنـهم فـقط  300 ألـف 

إلرسال فرق جوال لهم). 
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تـواصل طـوائف مـسيـحيـة في الـعراق
احــتـفـاالتـهـا بــرأس الـسـنـة االشـوريـة
الـبـابـلـيـة (اكـيـتـو)  الـذي يـسـتـمـر 12
عــلى وقع مـخــتـلف هــذا الـعـام يــومـا 
بـسبب الـقيـود التي فـرضتـها جـائحة
كــورونـا فـي الـعــراق والـعــالم. واشـار
مـختصون الى ان (احتفاالت اكيتو في
ــيــراث احلــضــاري نــيـــســان تــمــثـل ا

عـمليات وتوقيتـات زمنية لكل مرحلة
من مـراحل الـعـمـلـيـات االنـتـخـابـية)
مــشـيـرة الـى ان (هـنـاك اســتـعـدادات
ــرحـــلــة االقــتــراع وتـــفــاوضــنــا مع
الـشـركــة الـعـامـة لـلـنـقل الـبـري لـنـقل
ــواد احلـسـاســة وغـيـر احلــسـاسـة ا
ـــوانئ اخلــــاصـــة بــــاالقـــتـــراع مـن ا
ـــكـــتـب الـــوطـــني ـــطــــارات الى ا وا
لــلـمـفـوضــيـة ومـكــاتب احملـافـظـات)
واضـــافت ان ( 20 مــــلـــيـــون نـــاخب
تـسـلـمـوا بـطـاقـاتـهم االنـتـخـابيـة في
مـــكــاتب احملــافــظــات و 16 مــلــيــون
نـاخب مسجـل بايـومتريـا وستوزع
لــهم الـبـطــاقـات وهـنـاك  14 مــلـيـون
بـطاقة مطبوعة ومستلمة) مؤكدة ان
فـوضية فـرقا جـوالة بتـسليم (لـدى ا
الـبطاقات الى الناخـب في مناطقهم
وإيــصـالــهــا الى مـنــازلـهم  ومــددنـا
الـــتــحـــديث الـــبــايـــومـــتــري الى 15
نــيـســان الكـمــال الـبــيـانــات وحـصـر
اعـداد النازح كونهم من التصويت

s b UH « Íb √ s  W “«u*« œUF ≈ v ≈ «u œ j Ë ÊU*d « q( b u  b b%

 WO «dF « ` UB  ’U d ≈ qO  U U
ÊU e « ≠ œ«bG

ـدني عـقــدت الــسالمـة اجلــويــة في ســلـطــة الـطــيــران ا
ثل عن سـلطة الطـيران الكنـدية وشركة العـراقي مع 
ــثـلــ عن الــدائـرة الــفــنـيــة في اخلــطـوط إيـربــاص و
اجلويـة العـراقية اجـتمـاعاً مـوسعـاً عبـر تقـنيـة االتصال
ـتـطـلـبـات األسـاسـيـة اخلـاصـة ـرئي " لــغـرض بـحث ا ا
(A220 ) بـإجراءات تـسجـيل الـطائـرات اجلديـدة نوع

لصالح الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية . 

وبــيــنت الــســلـطــة في بــيــان امس أن (الــهــدف من ذلك
االجتـماع هو لـغرض مـناقشـة األمور التي يـتوجب على
صنـعة للـطائرات اجلانب الـكندي ( شـركة ايربـاص ) ا
هـا إليـنا وذلك اجلديـدة وسلـطة الـطـيران الـكنـدية تـقـد
من أجل الـتسـجـيل  وكذلك الـبـحث في إليه تـسـلم تلك
الـطــائـرات  مـن قـبل اخلــطــوط اجلـويــة الـعــراقــيـة بــعـد
ـتـعـلـقـة اسـتـكـمـال جـمـيـع اإلجـراءات واألمـور الـفـنـيـة ا

بتسجيلها ).
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ــوت امـس عـــضـــو احملـــكـــمــة غـــيـب ا
اجلــنـائــيـة الــعــلـيــا الـقــاضي مـحــمـد
الــعــريــبي اثــر مــضــاعــفــات اصـابــته
بــكـورونــا.  وقـال  زمـيــله في احملــكـمـة
تقاعد منير حداد لـ (الزمان) الـقاضي ا
امـس ان (الـــعــــريـــبـي تـــوفـى امس في
بـغداد اثر مضاعفات فايروس كورونا).
 عــلى صــعــيـد مــتــصل ارســلت بــغـداد
مـساعدات طبـية الى لبنان  تـضاما مع
ازمـته الـصـحـية  فـيـمـا اعـرب الـرئيس
مـيـشال عـون عن شكـره لـلدعم الـعراقي
ــســتـمــر في جــمــيع اجملـاالت. فــيــمـا ا
سـجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 5882

اصـابـة مـؤكـدة بكـورونـا وشـفاء 4119
حالة وبواقع  30وفـاة جديدة في عموم
ـــوقف الــــوبـــائي الــــعـــراق. واوضـح ا
الـيـومي  الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجرتـهـا مـالكـات الوزارة  بـلـغت
اكـثر من  43الـف عيـنـة حلاالت مـشـتبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس  حـيـث  رصد
 5882اصــــابـــة مــــؤكــــدة في جــــمـــيع
احملافظات) مـشيرا الى ان (الشفاء بلغ
 4119حـالة وبواقع  30 وفـاة جديدة)
ــضـادات ــلــقـحــ  وتــابع ان (عــدد ا
كـورونـا لـيوم امس اجلـمـعة  بـلغ اكـثر
من  13الـف شخص في عمـوم العراق).
وسـلم الوزير حسن التميمي الرئيس 
رســالــة من رئــيـس الـوزراء مــصــطــفى

الــكـاظـمي. وقـال بـيــان لـلـوزارة تـلـقـته
(الــــزمـــان) امس ان (عـــون اســــتـــقـــبل
الـتـمـيـمي وقـدم شـكـره لـلـعـراق شـعـبـا
ــسـتـمــر في جـمـيع وحــكـومـة لــلـدعم ا
اجملـاالت) واضــاف ان (الـتـمـيـمي نـقل
رســالـة من الـكـاظـمي الى عـون  تـؤكـد
عــمق الـعالقـات االخـويــة بـ الـبـلـدين
وحـرص العراق على دعم لبنان وشعبه
شتركة وتـفعيل االتفاقيات والعالقات ا
).  كـمـا أعـلن بــ الـبـلـدين الــشـقـيـقــ
الـتمـيمي عـقب اللـقاء ان (هـناك تـوجها
حــكــومـيــا عــراقـيــا لــدعم لـبــنــان عـلى
ـــســـتــويـــات كـــافــة وأولـــهـــا اجملــال ا
الــصـحي). كـمـا الـتـقـى الـتـمـيـمي عـلى
رأس وفـد وزاري خـالل الـزيـارة نـظـيره
الـلبناني حمد علي حسن. وذكر البيان

ان (اجلـانب بحثا تـعزيز أفق التعاون
ــشـــتــرك بــ الــبــلــدين في اجملــاالت ا
الـصحيـة والعلمـية والتدريب) بدوره 
اعــرب الــوزيــر الــلــبــنـانـي عن (شــكـره
وتــقـديـره لــلـدعم الـكــبـيـر الــذي يـقـدمه
الـعراق للبنان لتجاوز ازمته الصحية).
ووصـل التـمـيمي الـى بيـروت عـلى م
حتمل طـائرة اخلطوط اجلوية العراقية
مــســاعــدات طــبــيــة لــلــبــنــان. وافـادت
بـــــإرســــال الـــــوزارة في وقـت ســـــابق 
مـســاعـدات طـبـيـبـة جـديـدة إلى لـبـنـان
لـتجاوز أزمته الصـحية. وخالل األشهر
ــاضـيـة أرسـلـت احلـكـومـة الــعـراقـيـة ا
مـسـاعدات طـبيـبـة وغذائـية وصـهاريج
ـسـاعـدة احلكـومـة الـلـبـنـانـية نـفـطـيـة 

وشعبها  عقب انفجار مرفأ بيروت. 
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اضي تحقـقة لشهر آذار ا اعلـنت وزارة النفط عن مجموع الـصادرات وااليرادات ا
بحسب االحصائية االولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وقال
بيـان تلقته (الـزمان) أمس أن كمية الـصادرات من النفط اخلام 91   مـليونا 311 الفا

و929  برميالً بايرادات بلغت خمسة مليارات و782  مليوناً و 711 الف دوالر.
واشـــــارت االحـــــصـــــائــــــيـــــة الى ان
صدرة من النفط (مجموع الكميات ا
اضي من احلقول اخلام لشهر آذار ا
الـنـفـطـيـة في وسط وجـنـوب الـعراق
بـلــغت  88مــلــيـون و240 الف و184 

فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد
دوالرا. وأضــاف الـــبــيــان ان 63.329
انـهـا باطالع (الوزارة ومن خـالل ا
الــشــعب عــلى عــمــلـيــات الــتــصــديـر
تحققة منه اتخذت هذا وااليرادات ا
االجـراء الـشـهـري).  وبـهـدف تـعـزيـز
الـوحـدة الـوطـنـيـة وضمـن مـبادرات
الـوزارة فـي تـقــد الـدعم واالســنـاد
عـنـوي لـلـعوائل الـعـراقـية ـادي وا ا
تعففة من جـميع شرائح ومكونات ا
اجملـــتــمع الـــعــراقي واســـتــنــادا الى

تــوجـــيــهــات وزيــر الـــنــفط احــســان
عبـداجلبـار اسمـاعيل كـرمت الوزارة
تعففة 165 تضـررة وا من العوائل ا
. ـندائي من ابناء طـائفة الصـابئة ا
وقـــــال وكــــــيـل الــــــوزارة لــــــشـــــؤون
ـركـزية االستـخـراج رئـيس اللـجـنة ا
لـــدعم احلــشـــد الــشــعـــبي والــقــوات
االمــنــيـــة كــر حــطــاب ان الــوزارة
وبــرعـايــة وزيــر الـنــفط اقــامت حـفل
تــكـــر البــنــاء الــعـــراق من طــائــفــة
ـنـدائـيـ  حـيث تـضمن الـصـابئـة ا
ادي لـ  165من احلفل تـقد الـدعم ا
ــــتــــضـــررة ــــة ا الـــعــــوائـل الـــكــــر
ــتـعـفــفـة من اخــوانـنــا الـصــابـئـة وا
. عـلى ان تضاف لها قوائم ندائي ا
باسماء عوائل اخرى من محافظاتنا

العزيزة). 
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واشار حطاب إلى ان (الوزارة قدمت
ايـضاً دعـمـاً مـاليـاً اضـافـياً  لـتـوفـير
ــنـدي اخلـاص بـعـض احـتـيــاجـات ا
بالطائفة ببغداد فضالً عن االحتفاء
ــشـرف بــرئـيس واعــضــاء اجملـلس ا
على الـطائـفة). واشـاد (بالـدور الذي
ــكـتب االعـالمي في رصـد يـقــوم به ا
احلـاالت االنـسانـيـة لـفـئـات اجملـتمع
تـعدد االطيـاف وبناءً على العراقي ا
ذلك تـقوم الـلـجنـة بـتـقد يـد الـعون
ـسـاعـدة سواءا والـدعم واالسنـاد وا
كــانت مــاديــة او مـعــنــويــة لـلــفــئـات
ـتـضررة من تـعـفـفة واحملـتـاجة وا ا

تداعيات جائـحة كورونا). من جانبه
اشـــاد رئـــيس طـــائـــفـــة الـــصـــابـــئـــة
ـــنــدائـــيــ الـــشــيـخ ســتـــار جــبــار ا
ـــبــــادرة الـــوزارة بـــتـــقـــد الـــدعم
ـتضـرريـن من ابـناء لـلـمـحـتـاجـ وا
الــطـائــفــة واصـفــاً ايـاهــا انــهـا (من
اعـــظم االمـــور الــتـي اكــدت عـــلــيـــهــا
الـشــرائع الـســمـاويــة مـثـمــنـا الـدور
الـذي تـقـوم به وزارة الـنـفط مـتـمـثـلة
بــالــســيــد الـوزيــر والــســيــد الـوكــيل
ـسـؤولـ والـعـامـلـ في والـسـادة ا
ـبادرات الـداعمة الوزارة في تـقد ا
لـلـعوائـل الفـقـيـرة من جـمـيع اطـياف
الـــشـــعب وخـــصـــوصـــاً الـــصـــابـــئــة
ـــنـــدائـــيـــ الـــتي قـــامـت الــوزارة ا
ـسانـدة ومسـاعدة وللـمـرة الثـانيـة 
الــعـوائل الــفــقـيــرة في ظل الــظـروف
الصحيـة واالقتصاديـة التي يتعرض
لــــهـــا الــــعـــراق). واضــــاف ان (هـــذه
ــبــادرات الـتـي تـقــوم بــهــا الـوزارة ا
سيذكرها التاريخ فهي تدل على روح
الـتعـايش بـ اطـيـاف الـشـعب وتدل
عــلى عـراقــيـتــهم االصــيـلــة جتـاه كل
ـتحدث االطياف دون تـميـيز). وقال ا
الـرسمي لـوزارة الـنـفط عـاصم جـهاد
ان (الـــوزارة حتـــرص عـــلى تـــعـــزيــز
الـوحـدة الـوطــنـيـة وتـقـويـة الـروابط
ـــشــتــركـــة وهي ســبـــاقــة في رصــد ا
مــعـــانــاة الــعــراقــيــ الســيــمــا ذوي
الـــــشــــهـــــداء واجلـــــرحـى االبـــــطــــال
ـــــتـــــعـــــفـــــفـــــة وذوي والـــــعـــــوائـل ا

بـرمـيـال امـا من حـقـول كــركـوك عـبـر
مـيـنـاء جـيـهـان فـقـد بـلـغت الـكـمـيـات
صدرة  3ملـيـونا و 71 الفا و( 745 ا
بـــرمـــيال. وبـــلـغ مـــعـــدل الـــصــادرات
اليـوميـة ملـيون و 945 الفـاً برميل

االحـــتــيــاجــات اخلـــاصــة والــفــئــات
وشــــرائح اجملـــتــــمع االخــــرى الـــتي
قدمت للعراق الكثـير من التضحيات
واالجنـــازات حــيث تـــعـــمل الــوزارة
ادي على تقد الدعم اللوجستي وا
عـنـوي لهـا تـقديـراً لهم وتـخـفيـفاً وا
من مـــعـــانـــاتـــهم وحتـــقق جـــزءا من
عـيشية او الـصحية او متطلـباتهم ا

االنسانية). 
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وتــخــلـل حــفل الــتــكــر عــرض فــلم
ندائي خاص عن طائفة الصـابئة ا
بـعــنـوان (بـيـاض الــروح) من انـتـاج
ـكتب االعالمـي للـوزارة بـاالضـافة ا
الى فقـرات فنـيـة وموسـيقـية. ويـذكر
ـركــزيـة لــدعم احلــشـد ان الــلـجــنــة ا
الشعبي والقوات االمـنية وبالتعاون
ـكـتب االعـالمي تـقـوم بـالـعـديـد مع ا
من الــنـشــاطــات والـفــعــالـيــات الـتي
حتـمل روحـا انـسـانـيـة واجـتـمـاعـيـة
لـــتــــرسم الــــبــــســـمــــة عــــلى شــــفـــاه
ادي احملتـاج حـيث تـقدم الـدعم ا
لــعـــوائل شــهــداء الـــقــوات االمــنــيــة
واحلــشـد الــشــعــبي وتـقــد الــعـون
ـــتــعـــفـــفــة لــلـــجـــرحى والـــعـــوائل ا
والــعـوائل الــنـازحــة وتـقــد الـدعم
اللوجـستي في ساحـات القتال ومن
ادي الذي اجلدير بـالذكر ان الـدعم ا
ه ياتي من خالل التبرعات يتم تقد
التي يـقوم بـها الـعامـل في الـقطاع

النفطي. ندائي جلس الصابئة ا ≈UH²Š‰∫  جانب من إحتفال وزارة النفط 

لندن

dE½ WNłË

◊u³A « —U³'« b³Ž bL×

wFOÐd « r UŠ ”«d³½ 

W¹bÐ_« WKŠd «Ë Âô√

امي احلبيبة, لم أتوقع يوم من األيام سـأعيش مثل هـذا اليوم وان ابكي
ر, مر ألنه بكاء فقدان االم ورحيلها االبدي فهو مر.بغزارة. هذا البكاء ا
بكـيت بحـرقة يـامي الـغالـية صـرخت يا امي بـكل شدة وأنـا اعلم ان ذلك
الــبـكــاء والـصــراخ لم ولن يــنـفــعـني بــشيء. لـكــني لم أســتـطع تــوقع مـا
حدث,حـصـول هـذا اجلـرح العـمـيق ولـكـنه حـدث. لم تـكن لـي اجلرأة أن
أتخيل شيء كهذا فانت يامي ما زلت صغيره وأنا ابنتك التي لم ترتوي
.لم وال أتخيل يومًا توديع من حنانك بعد. لم هذا التسرع وبـسفرة ابدية
امي الى االبد في رحـلتـها األبـدية فـهي لن تعـود كنت تـسافريـن للعالج
في أبعد نقاط العالم ولكني انـتظرت عودة امي وانا مرفوعة الراس فهي
ستعـود فلم هـذه السفـرة التي ال عودة مـنها, لقد اوجـعني هـذا الرحيل
ايـها الـنـاس فقـد عشـت.بغـربه ألحـد عشـر عـاما من عـمـري بعـيـدة عنـها
بحـكم الدراسـة و يا ليـتني لم ادرس, انهـكني ذاك الـرحيل اتـعبني ذاك
.كبرت يـا أخوة االنسـانية, فقد الرحيل ولـم اعد قادرة عـلى البكـاء بعـد
انهكـني فراق امي واصبـحت ال اصدق ان من رحـلت هي امي! هل حقًا
ن أشـكـوا.همي يـا أمي?!.قومـي بالـله علـيك سـاعديـني.يا تلك غـالـيتي?!.
أمي أتوسل أليك كلميني قومي ولو لثواني كي تودعيني أمي أنا أحبكِ
اال يــكـــفي اني احـــبك كل هــذا احلـب يــامي كي تـــعــودي?! أمي أرجــوكِ
اسمـعيني ارجـوكِ يا أمي كـذبي ما حـدث قولي أنـهم كاذبـون قولي أنا
لن ارحل يا أبنتي أ ولكن ايها الناس كانت امي.صامتة ولم تنطق ببنت
شفة لـعنة الـله على وباء كـورونا الذي كـان سببـا في ايقاف الـسفر الى
طـبيـبـهـا دوبي الفـرنـسي الـذي كـان نعمَ الـطـبـيب الذي يـقـدم خـدماته لك
كانه موظف يسموه في العراق موظف خدمات الذي لم تستطع حكوماته
ـستـلـزمـات مع كادر ال من ان تـبـني مـشفى واحـدا كـامل ا رغم وفـرة ا
طـبي مـؤهل من الــعـراقـيـ اصـحـاب الـكـفـاءات, ومـا اكـثـرهـم هـجـرتـهم
ـهـجـر في بـريـطـانـيـا وكـنـدا وامـريـكـا الـسـيـاسـة والـطـائـفـيـة في بـلـدان ا
واالمارات وشتات العالم, كان االصرار شديـدا.من اجل شفائك يا أمي
ولكـنك استـعجـلت الرحـيل يـا درتي. أمي كان حـضنك هـو ملـجئي فـلمن
التجئ االن يـا امي?? تركتـني مشتـاقة اليك يـا ماستي تـركتنـي بحسرة
تكبر الشمس والقمر والكواكب معا أمي آه ما أطيبك يا أمي آه يا نبع
احلـنـان يا أمـي هي لم تـكن أمي فـحـسب بل هي الـصـديـقة و األخت ال
بل.كـانت هي كل شيء امي يـا نـور عـيـني وسـندي و حلـن حيـاتي ال بل
.سأبـقى مدينـة لك ما زلت عـلى قيد احلـياة ولن ابـرح قبرك حيـاتي كلهـا
الى االبد يا جنة استعجلت بالرحـيل. فقد رحلت جنتي فأنا لله وأنا اليه

راجعون.. أحبك أمي.

قــرر مــجــلس الــنــواب حـل نــفــسه بــتــاريخ 2021/1017  عـلـى ان جتـري
االنتـخـابـات الـنـيـابيـة الـعـامـة في الـبالد بـتاريخ 2021/10/10  بدعـوة من
ادة 64 من الدستور رئيس اجلمهوريـة استنادا الحـكام البنـد ثانيا من ا

كما جاء في القرار الذي وقعه رئيس اجمللس.
حتدث الدستور مرت عن اجراء االنتخابات النيابية. 

ـواعـيـدهـا الـطـبـيـعـيـة وذلك عـند ـرة االولى تـنـاولت اجـراء االنـتخـابـات  ا
ـعرّفة دسـتوريا وذلك في اكمال مـجلس النـواب القائم دورتـه االنتخـابية ا

ادة  56 التي نصت على ما يلي:  ا
ية  "اوالً : تكون مدة الدورة االنتـخابية جمللس النـواب أربع سنواتٍ تقو

تبدأ بأول جلسةٍ له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانـياً : يـجري انـتخـاب مجـلس الـنواب اجلـديد قـبل خمـسةٍ واربـع يـوماً

من تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية السابقة." 
ـادة ال تشـمل احلالـة الـراهنـة الن مـجلس الـنواب ومن الواضح ان هـذه ا
احلــالي لـم يــكــمل دورتـه االنــتــخــابـــيــة ولــهــذا فـــان قــرار احلل واجــراء

ادة. االنتخابات لم يتم استنادا الى هذه ا
ـرة الـثـانـيـة تـنـاولـت حل مـجـلس الـنـواب قـبل اكــمـاله دورته االنـتـخـابـيـة ا
وبالـتـالي اجـراء انتـخـابات "مـبـكـرة" اي قبل مـوعـدها الـطـبـيعي وذلك في

ادة  64 التي تقول: ا
طـلـقة لـعدد اعـضـائه بنـاءً على  "اوالً : يُحل مـجلـس النـواب باالغـلـبيـة ا
وافقة رئيس طلبٍ من ثلث اعضائه او طلبٍ من رئيس مـجلس الوزراء و
اجلمهورية وال يجـوز حل اجمللس في اثناء مدة اسـتجواب رئيس مجلس

الوزراء.
ثانـياً : يـدعو رئـيس اجلمـهوريـة عـند حل مـجلس الـنواب الى انـتخـاباتٍ
عـامة في الـبالد خـالل مدةٍ اقـصـاهـا سـتـون يـومـاً من تـاريخ احلل ويـعد
مـجــلس الــوزراء في هـذه احلــالـة مُــســتـقــيالً ويـواصـل تـصــريف االمـور

اليومية."
ـادة في اتـخاذه قـرار احلل وهذا وقد اسـتنـد مجـلس الـنواب عـلى هذه ا
القـرار صحـيح دستـوريا اذا تـوفـر شرطـاه وهمـا: طلب ثـلث عدد اعـضاء
ـطلقة لعدد اعضائه. ويفترض ان هذين ان ذلك ثم موافقة االغلبية ا البر

الشرط قد توفرا في قرار احلل. 
لـكـن مـجــلس الــنــواب ذيّل قــراره بـجــمــلــة اخـرى تــقــول:"عــلى ان جتـري
االنتـخـابـات الـنـيـابيـة الـعـامـة في الـبالد بـتاريخ  2021/10/10 بدعـوة من

رئيس اجلمهورية". 
الحظات التالية: ولنا على هذه اجلملة ا

اوال ان اجلملـة تنـطوي عـلى مخـالفة دسـتوريـة وهي قيـام مجـلس النواب
بـتـحـديــد مـوعـد االنــتـخـابـات وهــذا لـيس من اخـتــصـاص او صالحـيـات

اجمللس بل هو اعتداء وتمدد على صالحيات هيئة دستورية اخرى. 
ثـانـيـا ان هـذه اجلـملـة اشـبـه ما تـكـون بـفـرض شـرط مـسـبق عـلى رئـيس
اجلمـهوريـة مقـابل حل اجملـلس ولكـنه شرط غـيـر ذي معـنى. ذلك اننـا لو
وعـد الذي فـرضه وحدده مـجلس فرضـنا انه تـعذر اجـراء االنتـخـابات بـا
الـنــواب فـهل ســوف يــكـون بــامـكــان مـجــلس الـنــواب دسـتــوريـا الــعـودة
وااللـتـئـام ثـانـيـة? اجلـواب: ال الن الـنـواب سـوف يـتـحـولـون بـعـد الـسـاعـة
كـنـهم ان الـثـانــيـة عـشــرة صـبـيــحـة يـوم 10/7 الى مـواطـنـ عـاديـ ال 
ارس مكن ان  انية مرة اخرى. ومن ا يعودوا الى اكتساب صفتهم البر
رئيـس اجلمـهـوريـة صالحـياته بـالـدعـوة الى اجـراء االنتـخـابـات في الـيوم

هلة الدستورية بعد حل مجلس النواب. الست من ا
عـنى لـغو ثالـثـا كمـا ان جـملـة "بدعـوة من رئـيس اجلـمهـوريـة" فارغـة ا
ادة 64 ذكرت ان رئـيس اجلمـهـورية يـدعو عـند واشبه بـرفع العـتب الن ا
حل مـجلس الـنـواب الى انـتـخـاباتٍ عـامـة في الـبالد خالل مـدةٍ اقـصـاها

ستون يوماً من تاريخ احلل. 
هذا الـقـرار يوضح ان حـضـرات النـواب ال يعـون بـشكل سـلـيم سلـطـاتهم
ـمـارسة الدسـتـورية. وفـي هذه احلـالـة يصـعب الـوثـوق بسالمـة قـيـامهم 
ا على هذه الصالحـيات. لـكن العـتب ليس عـليـهم وا
ان. النـاخب الـعـراقي الذي اوصـلـهم الى قـاعة الـبـر
وهي حـالـة تتـكـرر في كل انـتـخـابـات نـيـابـيـة وليس
هـنــاك ضــمـان من عــدم تــكـرارهــا في االنــتـخــابـات

زمعة بعد ستة اشهر. بكرة" ا "ا
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وتنـتهي بـشهـر اذار وقد كـانت بداية
التـقـو االكدي الـعـراقي (االشوري)
في  4750 ق م وكــانت بــدايـتـه شـرق
كـركوك في الـشـمـال الشـرقي لـلـعراق
في مـنـطقـة جـرمـو الـتي تـعـد واحدة
من أقدم اجلماعات الـزراعية القروية
فـي الــعـــالم ومـن االشــهـــر االكـــاديــة

واشهرها:
 1- نــيــسـان/ هــو شــهــر االله (أنـوو

انليل)
 2- أيار/ وهـو شـهر االله (ايـا) سـيد

الشعوب
 3- تـــــــمـــــــوز / هــــــو شـــــــهـــــــر االله

(نتورتو)البطل الكبير
 3- ايلـول / هـو شـهر االله (عـشـتار)

سيدة الشعوب
 4- تــشــريـن األول / هــو شــهــر االله

(شمش) بطل كل العالم
 تــــشــــرين الـــثــــاني/ شــــهـــر اراه5- 
ســاحــ شــهــر االله (مــردوخ) اكــثـر

االلهه حكمه
 6- كانـون األول/ شـهـر كسـلق شـهر

االله (نركال) البطل الكبير
 7- كانـون الثـاني / شهـر تبت شـهر
االله بابسـوكال وزير االله انو واالله

عشتار
 8- شــبــاط / شــهــر االله (ادد) ســيـد

ياه والسماء واألرض ا
 9- آذار / وهو شـهر االلـهه الـسبـعة

(االلهه العظام)
وال يــزال يــعُــمل بــهــذا الــتــقــو في
العراق وفي الـدول العربـية كذلك في

تركيا.

سمارية في متحف لندن. األلواح ا
ــاذا يــســتــمــر 12 يــومــا يــقــول أمــا 
الن الــــــكــــــاتـب صــــــادق الــــــطــــــائي:
الـريـاضـيـات الـبـابـلـيـة كـانت تـعـتـمد
النمط الـستينـي في احلساب وبذلك
يـكــون الــعـدد  12 ذا اهــمـيــة كـبــيـرة
بـــاعــتــبـــاره اجلــذر األهم ومـن هــنــا
جــاءت قـدســيــة الـرقم 12 في األبـراج
ـكــنـنـا أن ــسـتـعــمـلــة حلـد اآلن و ا
نالحظ أن الـسـنــة الـبـابـلـيـة مـا زالت
تـسـتـخــدم في حـسـاب األبـراج لـهـذا
نرى أن برج (احلمل ـ أبريل) هو أول
األبـراج القـتـرانه بـشـهـر نـيـسـان أول
شهور السنة البابلية كذلك انعكست
قـــدســـيــة الـــرقم  12 عـــلى ســـرديــات
األديان اإلبراهـيميـة كما نرى ذلك في
أســبــاط بــني إســرائــيل وعــددهم 12
ـســيح وعــددهم وحــواريي يــســوع ا
12 وائمة الشيـعة اإلمامية عددهم 12
وغـــيـــرهــا مـن الـــتـــنــوعـــيـــات الـــتي
اسـتــمـدت قـدســيـتـهـا مـن هـذا الـرمـز

البابلي.
الـتقـو األكـدي العـراقي او الـتـقو
اآلشوري الـعـراقي هـو التـقـو الذي
كان يستخدمة األكديون والعموريون
واآلشـــوريــ في بـالد الــرافـــدين في
سوريا والعـراق وبقي مستـعمالً منذ
م. وال يـــــــــــــــــزال 100ق.م إلـى  4747
يــســتــعــمـل كــتــقــو قــومي من قــبل
بعض اآلشوري في العراق وسوريا

.
والسنه االكديـة العراقية :تـبدأ بشهر
نــيـــســان حــسب الــتــقــو الــبــابــلي
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صـادف األول مـن نـيــسـان عــيـد رأس
الـسـنة اجلـديـدة الجـدادنـا البـابـلـي
ومن حقـنا وواجـبنـا ان نحـتفل بـهذا
الـعـيــد مـثل كل شـعــوب الـعـالم الـتي

تعتز بتاريخها.
وحـــسب تــاريـخ بالد الــرافـــدين فــان
الـعـيـد يـسـتـمـر  12يـومـا وله اسـمـاء
ة اشهـرها اكـيتـو وفي اللـغات الـقد
( (بـــالـــســـومــريـــة: أكـــيـــتـي ســـنــو

.( (وباالكدية: ريش شات
ـؤرخــون ان اكـيـتـو هـو عـيـد يـقـول ا
رأس السنة لدى األكادي والبابلي

واآلشوريـ والكلـدانيـ من بعدهم.
ويــــبـــدأ في الـــيــــوم األول من شـــهـــر
ـدة اثــني عــشـر نــيــسـان ويــسـتــمــر 
يومـاً. ويعود االحـتفـال برأس الـسنة
الــرافــديــة في األول من نــيــســان إلى
الــسـاللــة الــبــابـــلــيــة األولى أي إلى

يالد إذ  مطلع األلف الـثاني قبل ا
على عهد هذه الساللة ترتيب حلقات
احلـيــاة بـشـكـلــهـا شـبه الــنـهـائي في
حــيـاة ســكـان بـالد مـا بــ الـنــهـرين
ســواء مـن الــنـــاحـــيـــة الــديـــنـــيــة أو

االقتصادية أو االجتماعية.
ــــوســــوعــــة احلــــرة فــــأن وحــــسب ا
التأريخ  لدى الـسومري كـان يعتمد
عـلى عـدة عـنـاصر طـبـيـعـيـة وأهـمـها
الـقـمـر فــقـد كـان مـعـلـومـا بـأن شـهـر
"نــيـســانـو" (نــيــسـان) يــبـدأ بــحـسب
الــتـقــو اآلشـوري بــلـيــلـة االعــتـدال
ــدوّنــات األثــريــة الــربــيـــعي إال أنّ ا
ــرجع األوّل واألخـيـر ومـنـهـا تـبـقى ا

ـواطـن وحـثهم عـلى اخـذ اللـقاح مـن اجل تشـجيع ا
ـيـة رصـينـة) مـشـيرا الى ان ـعـتمـد من شـركـات عا ا
واطن في اخذ الـلقاحات اولها (هنـاك خيارين امام ا
سينـوفارم الصيني وثـانيها أسـترا زينيكـا البريطاني
وسـيـصل في الـقريب الـعـاجل لـقاح فـايـزراالمـريكي).
واكـدت وزارة الــصـحـة والــبـيــئـة انــهـا تــعـتـمــد عـلى
ـوقـع االلـكــتــروني لــغـرض ــواطــنـ فـي ا تـســجــيل ا
ــراجـعـة احلـصـول عــلى لـقــاح كـورونـا او من خالل ا
ـتـحـدث باسم ـباشـرة القـرب مـنـفـذ تـلقـيـحي.وقـال ا ا
الــوزارة سـيف الــبـدر فـي تـصــريح تـابــعـته (الــزمـان)
ـــوقع امس ان (الـــوزارة تـــتــــبع الـــتـــســــجـــيل عــــلى ا
االلـكـتـروني حلـصـول اي شـخص عـلى الـلـقـاح او من
باشـرة القرب منـفذ تلـقيحي) مـبينا راجعـة ا خالل ا
ان (الـفرق اجلـوالـة اخلاصـة بلـلقـاح غـير مـعتـمدة في
ـواطــنـ الـذين الـوزارة حـالــيـا) واضــاف ان (عـدد ا
تــلــقــوا لــقـاحــات كــورونــا جتـاوز  40 الف في عــمـوم
الـــبالد) وتـــابع ان (مــرفـق كــوفـــاكس ورد نـــحــو 16
وبـواقع مـلـيـون جــرعـة تـكـفي لـثـمـانــيـة مـلـيـون مـواطن
جرعـت للشـخص الواحد) مـؤكدا ان (هنـاك مليوني
جـرعـة من سـيـنـوفـارم و 8 ماليـ من فـايـزر سـتصل
الى العـراق قريـبا) ولفت الـبدر الى ان (هـناك اتـفاقا
على بـشـأن ملـيـون جرعـة من لقـاح سـبوتـنك الـروسي

قبلة).  امل ان تأتي الدفعات تباعاً خالل االيام ا
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ـواطن الى دعا محـافظ بغـداد محـمد جابـر العـطا ا
ـنــافـذ الـتـلــقـيـحـيــة الـصـحـيــة الخـذ لـقـاح مــراجـعـة ا
فايروس كـورونا واهمية حتديث بياناتهم البايومترية.
وقال بيـان للـمحافـظة تـلقته (الـزمان) امس ان (الـعطا
ــدنــيــة واجلــوازات ــديــريـــة األحــوال ا اجــرى زيــارة 
ـواطــنـ عـلى واإلقــامـة في مــنـطـقــة الـكــرادة وحث ا
حتديث بـيـاناتـهم االنـتخـابـية وتـسـجيـلـها بـايـومتـرياً)
وتـابع ان (احملافظ اطلع علـى واقع العمل في عدد من
ـراكــز الـصــحـيــة يـرافــقه مـديــر عـام صــحـة بــغـداد ا
الرصافـة عبـد الغـني الساعـدي واثنى  عـلى التـنظيم
راجـع وال الـعـال وانسـيابـيـة اخذ الـلقـاح من قـبل ا
نافذ التلـقيحية) مشددا سيمـا ان اللقاح متوفـر في ا
على (ضـرورة االلتزام بالشروط الـوقائية من اجلائحة
ـتـعلـقـة بـالـتـباعـد اجلـسـدي وعـدم االخـتالط وكذلك ا
ـقـررات اللـجـنـة العـلـيا لـلـسالمـة الوطـنـية) االلتـزام 
داعيا الى (تـكثيف اجلـهد التـنظيـمي من قبل الـقائم

عـلى الـتلـقيح بـعد االقـبال الـعـالي على اخـذ اللـقاح)
ا يقدمونه من مثمـناً (جهود دوائر الصحـة في بغداد 
عــمل خــدمــة لــلـمــصــلــحــة الــعــامــة). من جــانـبـه اكـد
الـساعـدي (وجـود اكـثر من  660 منـفـذا تلـقـيحـيا في
العـراق تعمل عـلى اعطـاء لقـاح كورونـا من بيـنها 60
منـفـذا في جانب الـرصـافة بـعـد ان كانت  35 مـنـفذا
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وقال بيان تـلقته (الـزمان) امس انه (جرى
خالل الـــلـــقـــاء بـــحـث مـــجـــمل الـــعالقـــات
العراقـية الـفرنـسية وسـبل تطـويرهـا كما
نقل أوبـيـرت حتيـات احلـكومـة الـفرنـسـية
وتقـديـرهـا للـعـراق وحـرصـها عـلى تـعـزيز
الـــتــــعـــاون الـــثــــنـــائي فـي كل اجملـــاالت),
واضـــاف ان (الــــلـــقــــاء بــــحث أطــــر عـــمل
الـشركـات الـفـرنـسـيـة في الـعـراق وأهـمـية
تعـزيز هـذا الـتعـاون في مجـال االسـتثـمار
ـــنـــفـــعـــة عــلـى الـــبــلـــدين ـــا يـــعــود بـــا
). مـشـيرا الى ان (الـلـقـاء شـهد الصـديـقـ
كــذلك اســتــعــراض األوضــاع اإلقــلــيــمــيــة
وتـبــادل وجــهـات الــنـظــر بــ اجلـانــبـ

ــشـتــركـة حلـل قـضــايـا وتـأكــيــد الـرؤيــة ا
ـنـطـقـة وأزمــاتـهـا وأهـمـيـة تــغـلـيب لـغـة ا
احلـوارإليجـاد حـلـول وتـنـمـيـة مـسـتـدامة
ـمـكن أن وعـلى الـدور احملـوري الـذي من ا
يلعـبه العـراق في التهـدئة واالسـتقرار في

نطقة). ا
 ووقــــــعـت امس االول وزارتــــــا الـــــــنــــــفط
والكهرباء اتـفاقية مبـاد مع شركة توتال
الفرنسية  ,تتضمن انشاء وحدات معاجلة
ــصـاحب وتــنـفــيـذ مــشـروعي مـاء الـغـاز ا
البحر و الطاقة الشمسية بطاقة الف ميكا
واط لصالح الكهربـاء . فيما اكدت الوزارة
 أن إنـتـاجـهـا من الـطـاقـة يـبلـغ حـالـياً 19
ألف مـيـغـاواط وتسـعـى الوصـول الى 22
ألف مـيــغـاواط قــبل مــوسم حـلــول مـوسم
الصيف  مـشيـرة الى تكـثيف الـتعاون مع
وزارة الـنــفط إلنــشـاء مــشــاريع مــشـتــركـة
تـسهـم بتـحـسن واسـتـقـرار إنـتـاج الـطـاقة
الكـهربـائـية في الـبالد.وقـال النـاطق باسم
الوزارة أحمد العبادي في تصريح تابعته
(الــــــزمـــــــان) امس إن (الـــــــوزارة وبــــــرغم
ــالـيـة وعـدم مـحـدوديــة الـتـخـصــيـصـات ا
ـــوازنــة  تـــمــكـــنت من الـــوصــول إقــرار ا
بـاإلنـتـاج إلى 19 ألف مـيـغـاواط من خالل
تــكــثـــيف اجلــهــود إلجنـــاز أعــمــال إعــادة
التأهيل على عدد من الـوحدات التوليدية
ـــشــاريع الــتـي تــســهم وإجنــاز عــدد من ا
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أعـلن مــصـفى الــنـجف الــتـابع الـى شـركـة
مــصــافي الــوسط عن مــبــاشــرة كــوادرهــا
الهندسية والـفنية بإجراء أعـمال الصيانة
السنوية لوحدة التكرير الثانية للمصفى.
ـهنـدس ليث عـبد صـفى ا وأوضح مديـر ا
الــرســول الــغــراوي في تــصــريح امس إنّ
(الـكــوادر الــهـنــدســيـة والــفــنـيــة بــاشـرت
بأعمال الصـيانة السـنوية لوحـدة التكرير
الـثـانـيـة ذات الـطـاقــة اإلنـتـاجـيـة الـبـالـغـة
عـشــرة آالف بــرمـيل يــومــيـاً  وأنّ أعــمـال
الـصـيــانـة تـتــضـمن صــيـانـة كــافـة أجـزاء
ــبــادالت الــوحـــدة  كــالــفـــرن والــبـــرج وا
ـضــخـات  وتـأهـيل احلـراريـة وصـيــانـة ا
وتطـوير غـرفـة السـيطـرة ومـعاجلـة بعض

شاكل الفنية) . ا
صـفى أحـمد من جانـبه بـيّن وكيل مـديـر ا
ــــصــــفى عــــبــــد اجلـــبــــار رزج إن (إدارة ا

وضــعت خــطـة مــبــرمــجــة وفق أعــمـال 
تهيئـتها مسبـقاً من قبل الـكوادر اخملتصة
 وأن أعمال صيانة الوحدة سوف تستمر
ـــدة عـــشـــريـن يـــومـــاً   حـــسب اجلـــدول
ــقــرر من قــبل اإلدارة الــعُــلــيـا  الـزمــني ا
فـــضالً عن تـــطـــبـــيق إجـــراءات الــسـالمــة
ــهـــنـــيــة وإجـــراءات الــوقـــايـــة من وبــاء ا

كورونا). 
W½UO  ‰ULŽ«

صفى يـقوم بصورة دورية الفتاً الى أن (ا
بأعمـال صيـانة سـنويـة مسـتمـرة لوحدات
ــومـة ــا يـضــمن د الـتــكــريـر الــثالثــة  

عملها وإستقراره).
واوضح رزج ان (تـبـلغ الـطـاقـة اإلنـتـاجـية
للـمصفـى تبلـغ ثالث ألف بـرميل يـومياً 
وبــواقـع ثالث وحــدات تـــكــريـــريــة طـــاقــة

الواحدة عشرة آالف برميل يوميا).
من جـــهـــة اخــرى بـــحـث رئــيـس الــوزراء
مصـطـفى الكـاظـمي مع السـفـير الـفـرنسي
لــدى بــغــداد بــرنــو أوبــيــرت تــعــزيــز دور
الكات الفنية في مصفى النجف يباشرون بالصيانة السنويةالشركات الفرنسية لالستثمار في العراق. W½UO∫ ا
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بغداد

في إقــلـيم كـردسـتــان هـنـاك حـقــيـقـة ال يـخـتــلف عـلـيه اثــنـان وهي أن الـسـيـد
عنى العصري من طراز نيجيرفان بارزاني شخصية سياسية ودبلوماسية با
رفـيع يـتـعـامل مع الـهم الـكـردسـتانـي بالـعـقل واحلـكـمـة وهـوعـنـصـر هاديء
بـاسم إيـجـابي ودود سـاهم بـشـكل فـعـال في كـسـر الـطـوق اإلقـلـيـمي عـلى
شعب إقـليم كردسـتان بـهدف خنـقه وإجبـاره علي إلـغاء نتـائج اإلستـفتاء من
أجل اإلسـتقالل الـذي أجري في 25 أيـلول 2017 وقـد أستـطـاع هو بـحكم
فطنـته السيـاسية اخلـروج من تلك األزمة الـتي خلقـها القـوي اإلقليـمية بأقل

خسارة.
لقـد لعب الـسيـد نيـجيرفـــــــان بارزانـي كرئـيسـاً للحـكومـة دوراً أساسـياً في
ؤسـسـات الـرسمـيـة في اإلقلـيم وهـو الـداعي دوماً إلى بـنـاء وتـعزيـز قـدرات ا
ـثـمــر مع حـكـومــة بـغـــــــداد فـي إطـار الـدسـتــور الـعـراقي احلـوار الـبـنــاء وا
ـفـــــتـعل مـن قـبل أطـراف شـيـعـيـة مـتـحـزبـة جلـهـات لــتـخـفـيف حـدة الـتـوتـر ا
خـارجـيـة التـريـد أن تـري الـعـراق وشـعـبه يـعـيـشـان في إسـتـقـرار و رفـاهـيـة

وإزدهار.  
لـفـرنسـا عالقـات تـاريخـيـة مع حكـومـة و شعب إقـلـيم كـردستـان حـيث كانت
بـاريس من الـدول الـداعــمـة لـلـشـعب الــكـردسـتـاني في الــكـثـيـر من احملـطـات
راحل الـصعبة خـاصة  خالل فتـرة االنتفـاضة الربيـعية عام 1991 ضد وا
نظام صدام و دعم منطقة احلظر اجلوي على كردستان و حترير العراق عام

  .2002
الــسـيـاسـة اخلــارجـيـة الـنــاجـحـة لــرئـيس إقـلـيـم كـردسـتـان هـي مـصـدر مـهم
ـكن ـواطــنـ في اإلقـلـيم وفي الــوقت نـفـسه  الكـتـسـاب تـأيــيـد ومـسـانـدة ا

إستغاللها من أجل التنمية ورفع هيبة اإلقليم ومكانته في اجملتمع الدولي.
وهو الـذي يؤكد دومـا في لقـاءاته و خطبه عـلي تسلـيط الضـوء علي اإلمكـانية
الواقعـية للشراكة احلقيقية في العراق وانعكاساتها على االستقرار والسالم
والـتــنـمـيـة بـعـيـدا عن  سـيـاسـات الـقـمع واإلقـصـاء والـتـهـمـيش بـغـيـة تـطـور
ـضــامــ الـقــيـــمــيـة ــكن لـهــا تــوسـيع وزيــادة ا احلــقـوق واحلــريـات الــتي 

للمواطنة .
رئيس جـمهـورية فـرنسـا يتـعامل الـيـوم مع رئيس إقـليم كـردستـان كالـصديق

قرّب. ا
فالزيارة األخيرة لرئيس االقليم نيجيرفان بارزاني الي قصر اإلليزيه بباريس

ـانـويل مـاكـرون حـيث  كـانت بـدعـوة شـخــصـيـة من الـرئـيس الـفـرنــسي إ
البـحث حول سـبل تـنمـية عالقـات إقـليم كـردستـان مع فـرنسـا واألوضاع في
ـنطقـة بصورة عـامة ووباء كـوفيد 19 وتـداعياته ومـخاطر العـراق واإلقليم وا
اإلرهاب ومـهام الـتـحالف الـدولي فـضالً عن أهـميـة تـعاون ومـشاركـة جـميع
األطراف في مـواجهة داعش إضـافة إلى جانب مجـموعة مـسائل أخرى مثل

. ملف غرب كردستان التي حتظى باهتمام اجلانب
زيـارة رئـيس اإلقـلـيم الي فـرنـسـا لهـا أبـعـاد سـيـاسـيـة وأمـنـيـة بـامـتـياز لـكن
كن جتـاهل البعد التاريخي و كـذلك البعد اإلقتصـادي والتجاري للزيارة. ال
ـصاحلة ففـرنسا تـدرك مدي أهمـية و دور إقلـيم كردستـان اليوم في تـعزيز ا

نطقة.  واإلستقرار في العراق و ا
نـطقة والعراق بـالذات كما أكـد عليه الرئيـسان خالل لقاءهـما بحاجة إذن ا

ماسة الي إعادة االستقرار السياسي واالمني.
حـكـومــة إقـلـيم كــردسـتــان أثـبـتت لــلـرأي الــعـام الـعــراقي والـدولي من خالل
ـستـمرة في احلـوار و التـفاوض في سـبيل الـوصول الي حل دائم جهـودها ا
مـبني عـلي الـدستـور مع حـكومـة بـغداد في جـميع الـقـضايـا الـعالـقة بـيـنهـما
بـأنـهـا لـيـست سـبب والدة اجلـمود والـتـراجع أو إضـمـحالل مـشـروع الـعراق
اإلحتـادي الـفدرالي فـبـفـضل قيـادتـهـا احلكـيـمة تـعـتـبر اإلرادة في الـتـعاون
رحلة بشرط أن يصب هذا حتـي مع الدول األخرى اجلوار من ضروريات ا
ـشـتـرك في مـصـلحـة اجلـمـيع حلـفظ كـرامـة الـشعب الـتـعـاون وهذا الـعـمل ا

وصون سيادة البلد.
ختـاما نـقول: "هنـاك شيـئ يـفعـلهـما الـعظـماء دائـماً وهو
أنـهم يُـقــررون مـا يُـريـدون ثمّ يـفـعـلـوا مـا يـرُيـدون ألنـهم
يُدركـون أهـمـيـة حـيـاتـهم عـلى كـوكب األرض وأّن لـديـهم

رسالة خالدة إلسعاد أنفسهم والبشرية كلّها."
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ـدة الـزمـنـيـة ولـكن هـذه اخملـاوف ال ا
تستـند عـلى حقـيقة عـلمـية او صـحية
تدفع الشـخص ليقـرر عدم اخذ الـلقاح
بل عـــلـى الـــعـــكـس إن هـــذه اخملـــاوف
ســـتــــؤخــــر من الــــتـــخــــلص مـن هـــذه
الفايـروس الن اللقـاح هو وسيـلة امنة
وسينـتج استجـابة منـاعية لـدى الفرد
ويـــزيــــد من قــــدرته عــــلى مـــواجــــهـــة
اجلائحة). وكان للمنسق االعالمي في
مسـتشـفى بغـداد التعـليـمي في مـدينة
الطـب واثق اجلـابري ,رأي اخر حـيث
اكـد ان (الـلـقــاحـات سـتـحــقق  نـتـائج
ـية  ايجـابـيـة وحسب الـتـجـارب العـا
كـــونـــهــــا اســـتـــخــــدمت في دول عـــدة
ـية), وافـقـة مـنـظمـة الـصـحة الـعـا و
الفتا الى ان (اخملـاوف احلاليـة مسألة
طـبـيـعـيـة ومــوجـودة عـنـد كل شـعـوب
العالم ولكن حسب التقارير الدولية لم
يـثـبت حـتى االن تــسـجـيل حـالـة وفـاة
بـســبب الــلـقــاح وان اغـلـب الـوفــيـات
كانت السباب اخرى) ,مبينا ان (هناك
أولــويــات بــإعــطــاء الــلــقــاح وهي في
الكـات وزارة الصـحة البـداية تـعـطى 
والـبـيـئـة و لـألشـخـاص ذات الـتـمـاس
باشر واألكثر خطورة وحسب درجة ا
اخلـطـورة وصــنـفت الـى ثالثـة عــالـيـة
ومتوسطة وبـسيطة واالجـهزة االمنية
ـزمـنـة), وكـبـار وأصـحــاب االمـراض ا
وتـابع ان (الـوزارة خــصـصت مــوقـعـا
الكتـرونيـا للـمواطـن الـراغبـ بأخذ
 أمـا جــودة لـقــاح عن آخـر لم الـلــقـاح
يـــــــــثـــــــــبـت ذلـك الـى االن ومـع ذلك ان
الـــعــــراق يـــســــعى بـــكـل االجتـــاهـــات
وسيحصل على اللقاح الصيني بنحو
مـلـيــوني جـرعـة ومن مــرفق كـوفـاكس
أكثر من  16مليون جرعة ليغطي نحو

ئة من السكان  ,أما طريقة  20با
اإلقـنــاع فـســتـكــون عن طــريق وسـائل
االعالم والــوعي اجلــمـــاعي بــأهــمــيــة
ـسؤولـية واطـن  اللـقاح لـتحـفيـز ا
ي وعـــدم ـــشـــاركـــة ألن الـــوبـــاء عـــا ا
ــا يـكـون الـشـخص سـبب الـتـلـقـيح ر
لـنـقـل الـوبـاء في حــال إصـابــته). كـمـا
اوضح االخـــصـــائي في مـــســـتـــشـــفى
ـدائن أوس ان (فــعـالــيـة الــلـقــاحـات ا
تعتـمد علـى عدد اجلرعـات إضافة إلى
اســــعـــاره ودرجــــة احلــــرارة الـالزمـــة
لتخزينه) ,مبينا ان (هناك مخاوفا ب

ــواطـــنـــ وبــ األطـــبـــاء وعــزوف ا
الـكـثـيـرين عـنه  ,ام بـالـنـسـبـة لـآلثـار
ترتبـة عليه حلـد االن ال يوجد شيء ا
ـنــشـأ مـلــمــوس ألن الـلــقــاح حـديـث ا
واول جرعة دخلت البالد  اعطاؤها
الى الـدرجـات اخلــاصـة في الـوزارات
الكات الـطبـية). بدوره  ,قال مدير وا
شعـبة الـتحـص في صـحة مـحافـظة
مـيــسـان حــمـود مــاضي ان (صـنــاعـة
اللـقاحـات تخـضع الى جتارب عـملـية
طويلة على بعض احليوانات ومن ثم
تطوع من البشر من مختلف على ا
االعمـار وعلى شـكل مـراحل أو اطوار
 ,ومن ثم تطرح باألسواق بعد موافقة
ـيــة ومـنــظـمــة الـغـذاء الـصــحـة الـعــا
واالدوية االمريكـية ومنظـمات صحية
اوربـيـة اخرى  ,اذ تـتـحمـل الـشـركات

صنعة اآلثار اجلانبية للقاح). ا
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مـــشـــددا عـــلى عـــلـى الـــقـــول انه (في
حـاالت تفـشـي األمـراض مثـل كـورونا
تكون صناعـة اللقاح اجلـديد خاضعة
لـشـروط احلـاالت الـطـارئـة ومـنـهـا أن
ـدة الزمنـية للـتجارب قـصيرة تكون ا
من أجل احلـــد من الـــتــفـــشي وشــراء
اللـقـاح اجلـديـد يـعتـمـد عـلى سـيـاسة
الــدولـة الــصــحــيــة بـقــبــول أي لــقـاح
يــنــاســبــهـا  ,لــذلك تــقــوم الــشــركـات
طـالـبة صـنـعـة بفـرض شـرط عـدم ا ا
بتعـويضات مـنها في حـالة وجود أي
أثر جـانـبي وهذا مـا حـصل بـالنـسـبة
لـلــقـاح فــايـزر الــذي يـحــتـاج تــشـريع
ــان الـعـراقي لـغـرض قـانـون من الـبـر
اســتـــيــراده). بــيـــنــمـــا أكــد الــتـــقــني
الصيدلي محمد خضير السيالوي إن
ــواطــنـــ غــيــر مــقــتــنــعــ (اغــلب ا
ن بالـلـقـاح وبعـضـهم مـتـردد حتى 
يعـمـلون في مـجـال الـصحـة والـسبب
في ذلك قـلــة الـثـقــافـة الـصــحـيـة لـدى
ـواطـن الـعــراقي وتــأثـره بــاالخــبـار ا
ـيـة بـشـأن مـدى فـعـالـيـة الـلـقاح الـعـا
ـضـاعـفـات وحاالت ـنـاعـة وا ومـدى ا
الوفاة ونحتـاج الى وقت طويل لينال
الثـقـة من الـناس عـن طريق الـتـثـقيف
ــكــثف ونــشـر بــوســتـرات الـصــحي ا
ونــــشـــرات فـي الـــشــــوارع الــــعــــامـــة
واألسـواق واالبــتــعـاد عن الــدعــايـات
ــــزور الــــذي يــــأتي من والــــنــــشــــر ا

أشـخــاص غــيــر مــخـتــصــ بــالـطب 
فــضال عن الــتـــدخل الــســيــاسي الــذي
يـســعى إلى تــهـويل الــوضع الــصـحي
لتـغطـيـة فشـلـهم واشغـال الـناس بـهذا
ــوضـــوع إضـــافــة إلـى مــتـــاجـــرتــهم ا
ــســـتــلـــزمــات الـــطــبـــيــة بــاألدويـــة وا
ـواطن الفـقير), األخرى على حـساب ا
مشـيـرا الى ان (اللـقـاح الصـيـني اثبت
فعـاليـته والسـميـا إن الـص أصـبحت
,( خـالـيـة من الــوبـاء مـنـذ عــام تـقـريـبـاً
مـــؤكــدا ان (هـــنـــاك فـــحـــصـــا يـــجــرى
للمشـمول قبل اخـذ اللقاح والـفعالية
تـثبـت بـعد 21 يـوم  من اخـذ اجلـرعة
امـا اجلـرعـة الــثـانـيــة فـيـكـون االولى  ,
مـوعــدهــا بــعـد 90 يـومــا من اجلــرعـة
األولى حـيث يـكـتـسب الـشخـص الذي
ئة). اعطى اللقاح منـاعة بنسبة 76 با
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وفي ســــيــــاقٍ مـــتــــصل  ,اكـــد احملــــلل

السـيـاسي عـلي صـاحب انه (لم يـأخذ
اي لــــقــــاح ســــابـق من الــــتـــــشــــكــــيك
والتـخويف مـثلـما يـلقى الـيوم الـلقاح
اخلـــاص بــــكــــورنـــا  ,اذ لـــيـس عـــلى
ـي كون ان ـستـوى احملـلي بـل الـعا ا
الــوبــاء نــفــسـه أو مــا ســمي ســابــقــا
باجلائحـة قد أثار السـجال والتجاذب
الـطـبي وحــتى الـسـيــاسي بـ الـدول
تقدمة  ,فهناك من يدعي واخر يتهم ا
ـــوضـــوع اســـتــغـل اقــتـــصـــاديــا  فــا
وســــيــــاســــيـــــا وتــــدخــــلت االوســــاط
الـسـيــاسـيــة بـقــوة الى تـلك اجلــدلـيـة
وكــان الــهــدف مــنــهــا اســقــاط االخـر
شـهـد بدا أكـثـر تعـقـيدا بـعد فالـيـوم ا
انتـاج اللـقاح بـسبب عـودة االتهـامات
والضغـوطات الى الـواجهة) ,واضاف
ـيــة هي ان (مــنـظــمــة الــصــحــة الــعــا
االخــرى بــاتـت عــلى قــائـــمــة االتــهــام
والـشك والـريـبـة ,فـالـصـ والـواليات

ـتحـدة االمـريـكـيـة قـطـبـان مـتـنـافران ا
وبـريــطـانــيـا وروســيـا وبــعض الـدول
هــذا مــا دخــلت الى حــلــبــة الــصــراع 
يتـحدث به الـعالم وسـيكـشف يومـا ما
حــجـم الـــتــدلـــيس والـــتـــزيــيـف الــذي
ــارس عـــلى الـــبـــشــريـــة وبــرأي ان
الـلقـاح ولـد مـيـتـاً سـريـريـاً وسـيـاسـياً
وســتـــنــتـــهي ازمـــة كــورونـــا قــريـــبــا
ليكـتشف الـعالم حقـيقـة وحجم اخلدع
الـتي تــمـارس ضــده). وتـعــد الـوقــايـة
ـكتسـبة عن الذاتـية للـفرد افـضل من ا
طريق الـلـقـاح  اذ تـتم هـذه عن طريق
االلتـزام التـام بـالنـظافـة الـعامـة فضال
عن إجــراءات الــوقــايـــة الــشــخــصــيــة
ـتـعــارف عـلـيــهـا مــنـذ بـدايــة تـفـشي ا
الـوبـاء  فـبـذلك ســيـكـون احلل األمـثل
ن يـنـتابه والدرع احلـصـ واألنسب 
الـــشك أو اخلـــوف مـن اخـــذ الـــلـــقـــاح
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يـعـيش الـعـراقــيـون بـ شـقي الـرحى
واخلــــوف واالمل النــــتــــظــــار وصـــول
الـلــقـاح ضــد جـائــحـة كــورونـا لــتـثـار
اخملاوف بـشـأن فـعـالـيـته واثـاره التي
قــد تــكــون جــســيــمـة  ,بـحــيـث حتـول
وضـوع برمـته الى حكـاية يـتداولـها ا
الناس بالسر والعلن رافقتها تأويالت
البـعيدة عـن العـلم ومقـتضيـات احلكم
ـا يـتــطـلــبه من مـعــلـومـات ـعـرفـي  ا
ـصداقـية علـميـة تـستـنـد إلى الدقـة وا
ـهــنــيــة. فـهــنــاك أســبـاب خــارجــيـة ا
وعــوامل داخــلــيــة تــظـافــرت مــعــا في
رفض الـلــقـاح مـن قِـبل عــامـة الــنـاس
ــعـلـومـاتـي اخلـاطئ لـبـعض فـالـنـقل ا
وســائل اإلعالم والــتـــهــويل الــداخــلي
صالح السياسية جعلت واالنشغال با
ا أثر ـواطن العراقي تـتالشى  ثقة ا
بــالــرفـض الــقــاطع والـــصــد ألي قــرار
تتخـذه احلكـومة بـقطاعـاتهـا اخملتـلفة
بـحـسب والسـيــمــا الـصــحــيـة مــنــهـا ,

مختصون.
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ـوضوع  لتـسـلـيط الـضـوء عـلى هـذا ا
ـدة الـذي يـشـغل الــشـارع خالل هـذه ا
اجرت (الزمان) هذا االسـتطالع فكانت
احملـطــة األولى في نـقــابـة الــصـيــادلـة
ـكـتب اإلعـالمي الـذي اكد وحتـديدا بـا
ان (الـلــقــاحــات احلـالــيــة من مــنـاشئ
ـــيــة مــخـــتــلـــفــة قــد  تـــرخــيص عــا
اســتـــخــدامــهـــا ضــمن بـــروتــوكــوالت
االستـخـدام لـلحـاالت الـطـارئـة من قبل
ـيـة اخملتـصـة كهـيـئة ؤسـسـات العـا ا
الغذاء والدواء االمريكية) ,واضاف ان
(دول الــعــالم حــالــيــا تــقــوم بــتــنــويع
مـصـادرهـا لـتـجـهـيـز الـلـقـاح لـتـطـعـيم
ـواطـنــ وهـذا مـا يـقــوم به الـعـراق ا
عبر وزارة الصحة  ,فجميع الـلقاحات
قـرة في الـوزارة ستـكون وجـودة وا ا
فعـالـة وسيـكون لـهـا اثر ايـجـابي على
الوضع الصـحي العام) ,مضيـفا  (اما
في مـــا يــتـــعـــلق بـــاخملـــاوف من أخــذ
اللقـاح عمومـا التي ظهـرت في مناطق
مــخــتــلــفــة من الــعــالم هــو انــعــكــاس
للوضع االستـثنائي بسـبب الفايروس
ـا غـيـر من اســتـجـابـة األفـراد جتـاه
الكثير من االشياء واللقاح احدها وقد
ـتوفـرة لقـصر ـعلـومات ا تكـون لقـلة ا
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ــوازنـة الـعــامـة اإلحتـاديــة أصـبـحت بـعـد إنــتـهـاء اجلــدل عن إعـداد وإقـرار ا
تاحـة وإدارتها ـاليـة ا وارد ا جاهزة لـلتـنفيـذ  ينتـظر اجلـميع كيـفيـة توزيع ا
ـقـدمة  في ضـوء الـدراسات الـتحـلـيلـية وحتـسـ أداء اخلدمـات احلـكومـية ا
ـوازنـة لـلـبرامج اخلـاصـة  الـتي  إعـدادها أو حتـضـيـرهـا من قـبل خـبراء ا
شاريـع) التي  اختيـارها للتـنفيذ  الرئيـسة والفـرعية (اخلطط والـبرامج وا
شـاكل التي قد تواجه عمـلية التـنفيذ هذه ـعاجلة ا واحللول الـتي  وضعها 
 أو عن الـتـغـيـرات الـتي يـتـطـلب األمـر إدخـالـهـا عـليـهـا اي عـلى تـلك اخلـطط
ـشاريع  ومـعـرفـة اآللـيـة أو الطـرق الـبـديـلـة لتـحـقـيق أهـدافـها  والـبـرامج وا
السيـما وانها تعد من القواعد األساس الـتي ترتكز عليها اي موازنة  فضال
عن معـرفة التكـاليف والعوائـد لكل طريقة مـن هذه الطرق البـديلة  فضال عن
رتبـطة بكل مـنهـا  لكي تسـهل عمـلية الـتنـفيذ لـهذه اخلطط زايا والـعيـوب ا ا
شاريع من جهة  ويتم التنفـيذ بشكل السليم أو األمثل من جهة والبـرامج وا
ــكن من الـــربط بــ خــطط احلــكـــومــة (الــبــرنــامج أخــرى  الــشــكـل الــذي 
طـلـوب حتـقيـقـها  ـوازنـة العـامـة لـلوصـول إلى األهـداف ا احلـكـومي لهـا) وا
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بـزيـادة مـوثـوقـيـة الـشـبـكـة الـكـهـربـائـية).
مـبـيـنا ان (الـكـهـربـاء تـسـعى الى حتـقـيق
هدفـها والـوصول بـالطـاقة اإلنـتاجـية الى
22 ألف ميغاواط قبل موسم الصيف  إذ
ـــــــؤمـل أن يــــــتـم ادخــــــال عـــــــدد من من ا
الـوحـدات الـتولـيـديـة في مـحـطـات صالح
الـدين احلـراريـة والـنـاصـريـة والـسـمـاوة
فضالً عن إضافة طاقات جديدة في محطة
بـسـمـايــة وصـيـانـة وحـدات تــولـيـديـة في
ـسـيب والــهـارثـة والـنـجـيـبـيـة مـحـطـات ا

واخليرات).
مـشـيــرا الى ان (اجلـانب اإليـرانـي يـجـهـز
العراق حـاليـاً نحو  22ملـيون قدم مـكعب
قياسي من الغاز بعـد أن كانت الكمية 50
مليون قدم مكعب قياسي) ,معرباً عن أمله
بـأن (تـعـاود ايـران الـتـجـهـيـز الى مـا كـان

ـنـظـومـة عـلـيه لـضـمـان اسـتـقـرار وضع ا
الـكـهــربـائـيـة) ,مـؤكـدا ان (مــشـكـلــة تـلـكـؤ
طـهـران بـتـجـهـيـز الـعـراق بالـغـاز يـتـعـلق
بوجـود مستـحقـات للـجانب اإليـراني على
العراق  ,تبلغ مليارين و600 مليون دوالر
ــبـــالغ مـــؤمـــنـــة ومــودعـــة في وأن هـــذه ا
ـــصــــرف الــــعـــراقـي لــــلـــتــــجـــارة ,إال أن ا
ـفـروضـة عـلى طـهـران حـالت الـعـقـوبـات ا

بلغ). دون حتويل هذا ا
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ومـضى الــعـبــادي الى الــقـول (ســيـتم حل
ــوضــوع بــ اجلــانــبــ لــضــمــان هــذا ا
مـــعـــاودة اجلـــانب االيــــراني ضخ الـــغـــاز
وبـواقع  50مــلــيـون قــدم مــكــعب قــيــاسي
يومـيـاً قبل مـوسم الـصيف) ,ولفت الى ان
(هنـاك تـعـاونـا مع الـنفـط لتـنـفـيـذ عدد من

ــشــتــركــة  ,تــســهم بــتــحــسن ــشــاريع ا ا
واسـتــقــرار إنــتـاج الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة
ورفدها بإنتاج إضافي إذ  تشكيل جلنة
متخصصـة ب اجلانبـ لتشيـيد محطات
ســريـــعــة الـــنــصب تـــعــتـــمــد عــلـى الــغــاز
صاحب إلنـتاج النفـط اخلام إضافة الى ا
إنـشــاء مــنـصــات لــلـغــاز الــذي يـســتــخـدم

لتشغيل بعض احملطات).
مشـددا عـلى ان (التـنـسيق بـ الـوزارت

تـمـخض عـنه  ,إعالن جـوالت الـتـراخـيص
لـــنـــصب وحـــدات الـــطــاقـــة الـــشـــمـــســـيــة
ـتـجـددة,إذ تـمت إحـالــة اجلـولـة األولى وا
منـهـا بواقع 755 ميـغاواط وسـتـنصب في
مـــحــــافــــظـــات الــــنـــجـف وكـــربـالء وبـــابل
ـؤمل أن والـديــوانــيــة والــســمـاوة ,ومن ا

تدخل العمل خالل الصيف).  

ـنــتـجـات الـنـفـطـيـة فـرع كـربالء مـديـر ا
حـســ اخلـرسـان لـ (الـزمـان) امس انه
( تأم النفط االبيض والغاز السائل
ــــا يـــــغـــــطي ـــــواكـب و الصـــــحــــاب ا
حــاجــتــهم) مــضــيــفــا ان (هــذا اجلــهـد
مـعمـول في كل زيارة او مـناسـبة ديـنية
كـمـا  تـأم وسـائط نـقل لـنـقل الزوار
مــجـانـا من مــنـطــقـة بـاب طــويـريج الى
سـاحة مرآب نقل الـزوار الى احملافظات
في مـنـطـقة االبـراهـيمـيـة لـغرض نـقـلهم
فـيـمـا ذكـر من هـنــاك الى مـحـافـظـاتـهم)
مـدير مـاء كربالء مـحمـد النـصراوي انه
(تــمت تــلـبــيــة حــاجـة الــزوار من مــيـاه
الــشــرب عــبـــر الــســيــارات احلــوضــيــة
ــوزعــة عــلى احملــاور الــثالثــة وكــذلك ا
نتشرة واكب اخلدمـية ا تـأم حاجة ا
ـديـنة عـلى الـطـرق اخلـارجـيـة ومـركـز ا
ـيـاه لــتـغـطـيــة حـاجـتـهم ـة من ا الـقــد
مــنــهـا) مــضــيـفــا ان (اجلــهــد اخلـدمي
لـلـدائـرة سـار عـلى مـايـرام واسـتـطـعـنـا
ـياه من خالل تـأمـ مـا نسـتـطـيع من ا
الـسيارات احلوضية الذي وصل عددها

ــقـايــيس الـفــنـيـة كــانت نـاجـحــة بـكل ا
بـاالضافة الى انها كـانت مرنة وسلسة
الئــمـــة لــلــزائــرين ــا وفـــر االجــواء ا
وبـدون جهد وعـناء) مضيـفا ان (الزائر
اسـتطاع ان يؤدي مراسم الزيارة بعيدا
عن الــزحــام  كـمــا تــوفـرت لــهـا االدارة
والـتنـظيم من قبل الـعتـبت احلـسيـنية
والـعـبــاسـيـة بـالـتـنــسـيق مع احلـكـومـة
احملــلـيــة واالجـهــزة االمـنــيـة والــدوائـر
اخلــدمــيــة في احملــافــظــة) مــعــربــا عن
ـتمـثـلة تـقـديره (لـكل اجلـهـود االمنـيـة ا
بـــــاجلـــــيـش والـــــشــــــرطـــــة واجلـــــهـــــد
االسـتـخـبـاري وطـيـران اجلـيش والـقوة
اجلـوية وكـذلك جهد االسـناد االمني من
بـقـيـة احملـافـظـات بـاالضـافـة الى جـهـد
الــوزارات اخلــدمـيــة وجــهــد الـعــتــبـات
ـقـدسـة فـضال عـلى الـدوائـر اخلـدمـيـة ا
في احملـافظـة وبقيـة احملافـظات االخرى
ـواكب اخلـدمـية في وجـهـود اصـحاب ا
تــقـــد خــدمــاتـــهم لــلـــزوار من تــقــد
ـبيت الـطـعـام ومـياه الـشـرب وتـوفـيـر ا
ـا يليق براحة الزوار). الى ذلك  قال و
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اعـلـنـت مـحـافـظـة كـربالء جنـاح اخلـطـة
االمــنــيـة واخلــدمــيــة اخلـاصــة بــزيـارة
الــنــصف مـن شــعــبــان بــدون خــروقـات
امـنيـة. وقـال احملافظ نـصيف اخلـطابي
ان (اخلـطـة االمـنـيـة اخلـاصـة بـالـزيـارة
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الـديـوانـيـة (جلـهـود صـحـة كربـالء على
ـهـا لـلزوار خالل اخلـدمـة الـتي  تـقد
الزيارة والتي تضمنت تقد العالجات
واالدويـة لهم) كـما اشـاد  الزوار ايـضا
ــواكب اخلــدمــيــة بــجــهــود اصــحــاب ا
والــذين عــمـلــوا مــنــذ الـصــبــاح وحـتى
سـاعات متـأخرة من الليل والـسهر على
راحـة الزوار وتـقد االطـعمـة والشراب
وجــمـيع مـا يــحـتـاجــونه لـهم). الى ذلك
اسـتـطاع مـديـر النـقل في كـربالء توفـير
حـــافالت لـــنــقـل الــزوار مـن والى كــراج
مـحـافـظاتـهم لـيـتم نقـلـهم من هـناك الى
ــوســوي لـ ديــارهـم  واوضح صــادق ا
(الــزمــان) امس انه ( تــأمـ بــاصـات
نـــقل ســـعــة (24) راكـــبــا لـــنـــقل الــزوار
بـاالضالفـة الى بـاصـات الـنـقـل اخلاص
حــيث عـمــلـنـا جــمـيــعـا وحــتى سـاعـات
مـتأخـرة من الليل عـلى نقل الـزوار كما
تـمكنت العتبـت احلسينيـة والعباسية
من رفـد عــمـلـيـة الـنـقل من خالل تـوفـيـر
أكـثر من  200حـافلة باالضـافة الى جهد

النقل اخلاص لنقل الزوار).

زمـنة و تأم من اصـحاب احلاالت ا
ستشفيات وكذلك عالجـاتهم من خالل ا
ـراكـز الصـحـيـة القـريـبـة) مضـيـفا ان ا
(اخلـطة اخلـدمية لـلدائـرة خالل الزيارة
كــانت نـــاجــحــة واســتــطــاعت الــدائــرة
الــوقــوف عـلـى احـتــيــاجــات الـزوار من
ادويـة وعالجـات). واثـنـى زوار قـادمون
من احملـــافــظـــات عــلـى اجلــهـــد االمــني
واخلــدمي والــصــحي وكــذلك اصــحـاب
ـــا قــــدمـــوه من جــــهـــد خالل ـــواكـب  ا
الـزيارة الـشعـبانيـة. وقال الـزائر مـحمد
عــبـد الـكــاظم لـ (الـزمــان) من مـحــافـظـة
الـبـصـرة (اقـدم شكـري وتـقـديـري جلـهد
الـقـوات االمـنـية عـلى االدارة والـتـنـظيم
وتـوفـير االمن لـلـزوار واستـطـاع الزوار
تــأديــة مـراسـم الـزيــارة بــشـكـل مـريح)
فـيمـا اوضح الزائـرة عبـد االميـر حس
بـالقول من محافظة مـيسان (كان للجهد
اخلـــدمي االثـــر الـــواضح عـــلى حـــاجــة
الــزوار حــيث  تــأمــ مــيــاه الــشــرب
وكـذلك تأم الغاز السائل لهم في ح
اشـار الـزائر هـادي مدلـول من مـحافـظة

الى اكثر من  100 سـيارة حوضية) في
حـ اوضح مدير مـجاري كربالء االقدم
عـــامــــر عـــبــــيــــد انه (تـــمـت مـــعــــاجلـــة
االنـسـدادات لـشـبـكـات اجملـاري نـتـيـجـة
مــخـلــفـات الــطــبخ خالل الـزيــارة وكـان
ـديــريـة جلــهـد مالكــات الـصــيـانــة في ا
االثـر الـكـبيـر في مـعـاجلة مـا يـحدث في
الشبكات) مضيفا ان (العمل جرى على
قــدم وســاق مـن خالل اجلــهــد اخلــدمي
الكات الـعـامـلة ـشـاركـة ا لـلـمـديريـة و

فيها).
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في غـضون ذلك قـال مديـر صحـة كربالء
وسـوي ان (اجلهد الـطبي وفر صـباح ا
الــعالجــات لــلـمــرضى الــزوار من خالل
ــراكـز الــفـرق الــصـحــيــة الـطــبــيـة في ا
ـديـنـة ـتــنـقـلـة في مــركـز ا الـصــحـيـة ا
ـنتشرة وكـذلك على الشوارع الـرئيسة ا
هـناك كـما تـمت تلـبيـة حاجـة الزوار في
حـــال حـــدوث طــــار صـــحي ال ســـامح
لـلــزوار فـيـتم نـقــلـهم من خالل عـجالت
رضى االسعاف وهذا ما حدث لبعض ا

-1-
عفـةُ اللـسان تكـشفُ عن رصيـد أخالقي يرفع قـدر صاحبه  ويـجعـله مرموق

كانة محبوباً ب الناس . ا
-2-

ـقابل فانّ أصحاب الـنهم والشراسة في تـوجيه ألوان البهـتان والشتائم  وبا
والـتــلـذذ بـالــهـمــز والـلـمــز واالنـتـقــاص والـتــشـهـيــر وإطالق الـتـهـم واألبـاطـيل

مكروهون وقد يجاملهم البعض خوفاً من ألسنتهم ..!!
-3-

قـدور هؤالء الذين يحسنـون فن السباب واالساءة أنّ يكـتبوا ما يشاؤون ان 
 وأنْ يقولوا ما يشاؤون 

ولكنْ عـليهم أنْ يـتذكـروا أنّ كل حرف يـكتبـونه  وكل كلـمة يـنطقـونهـا يسجّل
عليهم بكل دقة 

ذلك قول الله تعالى :
( وانّ عليكم حلافظ كراما كاتب )

االنفطار /11
ـ وتـنـشر وعـلـيـهم أنْ يُـعـدوا اجلـواب غـداً حـ يـقف الـعـبـاد أمـام رب الـعـا

نادي : صحائف أعمالهم وينادي ا
( وقفوهم انهم مسؤولون ) 

الصافات /24
وهناك يحصدون آثار ما كتبوا من األباطيل وما نطقوا من األضاليل 

-4-
انـنـا ال نرد عـلى االسـاءة باسـاءة وقـد يـتمـادى أصـحاب الـضـغيـنـة الكـامـنة 

غموس بالشر ... والكراهة الشديدة في عدوانهم وذلك هو خيارهم ا
ويـرن فـي اآلذان صـدى احلـديث الــنـبـوي الـشــريف ( وهل يـكب الــنـاس عـلى

مناخرهم في النار االّ حَصائِدُ ألسِنَتِهم ) 
وحسبنا ان نقول :

الى ديّانِ يومِ الدين نَمْضي 
وعند اللهِ جتتمعُ اخلصومُ

فنعم احلَكَمُ الله 
ستعان على ما يصفون . وهو ا
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"األولـــــويـــــة األهـم اآلن هـي انـــــقـــــاذ
." األشخاص العالق

وأوضـحت الـشـرطة فـي آخر حتـديث
لعمليات االنقاذ وجود 36 شخصا ال
تبدو عـليـهم أي مؤشرات حـياة.وقال
الــبــيــان إن 72 شــخــصــا ال يــزالــون
عالق داخل عربات القطار فيما نقل
ــركـز ــســتــشــفــيــات.لــكـن ا 61 إلى ا
كـلف عـملـيـات الطـوارىء أشار إلى ا
احلصيلة قد تـكون أقل مشيرا مؤكدا
أن 26 شـخــصـا "ال تــبـدو عــلـيـهم أي

مؤشرات حياة".
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وقـالـت شـبـكــة "يـو دي أن" إن فــريـقـا
متـواجـدا في داخل الـنـفق بث صورا
تظـهر عربـت عـلى األقل لم تتـعرضا
الي أضرار فيما يقوم عناصر اإلنقاذ
ـسـاعـدة الــركـاب عـلى اخلـروج من

القطار.
وقالت امرأة جنت من احلادث لشبكة
اخـبــار مـحـلـيـة "شــعـرت وكـأن هـنـاك
هـزة عنـيـفة مـفـاجـئة ووجـدت نـفسي
أسقط على األرض".وأضـافت "كسرنا
النافـذة من أجل التمـكن من الوصول

الى سطح القطار واخلروج".

احلادث قد تكون سبـبته آلية بناء
انــزلـقـت من مــنـحــدر واصــطـدمت
بالـقطار الـذي كان يـستعـد لدخول
الـــنــفـق.وأصــدر مــكـــتب رئـــيــســة
تايوان تـساي انغ-وين بيـانا جاء
ــســتــشــفــيـات فــيـه انــهــا أمــرت ا
باالسـتعـداد لوصـول أعداد كـبيرة
من اإلصـــابــات. وقــال الــبــيــان إن

{ الـــقــــدس (أ ف ب) - دعـــا رئـــيس
"احلــركـــة اإلسالمـــيـــة اجلـــنـــوبـــيــة"
مــنــصــور عــبّــاس الــذي أصـبـح أحـد
ـلــوك" في إسـرائــيل بـعـد "صـانــعي ا
فوز حزبه اإلسالمي الـصغيـر بأربعة
مقاعد في الـكنيست مـساء اخلميس
إلـى "تـــغــــيـــيـــر الــــواقع" من دون أن
يفـصح عمّـا إذا كان سـيدعم بـنيـام
ـعـســكـر اخلـصم في نـتــانـيـاهــو أم ا
قبلة. عركة على تشكيل احلكومة ا ا
وقـال عــبّـاس (46 عـامــاً) في خـطـاب
ـديـنة الـعـربـية ألـقـاه في النـاصـرة ا
في شــمـال الـدولـة الــعـبـريــة ونـقـلت
وقائعه مبـاشرة على الهـواء محطات
تـلفـزة إسـرائيـلـية عـديـدة إنّ "الوقت
حـان لـتـشـكـيل واقع مـخـتلـف جلمـيع
مـــواطــني هـــذا الــبــلـــد".وأضــاف في
خطابه الـذي ألقاه بالـلغة الـعبرية "ال
أريـــد أن أكـــون جـــزءاً من كـــتــلـــة من

اليم أو اليسار.
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أنــا في كــتــلــة أخــرى الــكــتــلـة الــتي
انــتــخــبـتــني خلــدمــة شــعـبـي والـتي
أعــطـــتــني تــفــويــضــاً حــتى تــصــبح
مطـالب اجلـمهـور الـعربي وهي مـنذ
سنوات عديدة مجرّد مطالب برنامج
عمل حـقيـقيـاً".وأدلى عبّـاس بخـطابه
في سـاعـة الـذروة الـتـلـفـزيـونـيـة وقـد
عـكس نقـل قنـوات عـديـدة وقـائع هذا
عقودة على قراره اخلطاب األهميـة ا
ـشاركة في جلهـة ما إذا كـان يعـتزم ا
ائــتالف حــكـومـي بـعــد االنــتـخــابـات
الــتـــشـــريـــعـــيــة الـــتي جـــرت في 23
آذار/مــــارس وكــــانـت الـــرابــــعــــة من
نـــوعـــهـــا غـــضـــون أقـلّ من عـــامـــ

ــعـســكـر الــذي يـنــوي الـتــصـويت وا
ـعــركــة عـلى تــشــكـيل لــصـاحلـه في ا
قبلة. وكان عبّاس قال إثر احلكومة ا
االنتخابات إنّه مستعدّ للتفاوض مع
مـعـسكـر بـنـيامـ نـتـانيـاهـو كـما مع
ــنـاو لــرئــيس الـوزراء ــعــسـكــر ا ا
ـكوّن مـن أحزاب ـنـتـهـيـة واليـته وا ا

ر على طول الساحل معروفة جدا و
في مـنـطـقة مـنـاظـرهـا خالبـة.ويـسلك
هـذا اخلط عـدة انــفـاق وجـسـور كـمـا
يـتــعـرج عـبــر جـبـال مـهــيـبـة ووديـان
عــمـيــقـة جــدا قـبل الــنـزول إلى وادي
هــوادونغ.قــد يـكــون حــادث اجلـمــعـة
أحد أسوأ كـوارث السـكك احلديد في
تـايوان مـنـذ عـقود.يـعـود آخـر خروج
كبير لقـطار عن سكته في تايوان إلى
الــعـام  2018وأســفــر عن مــقــتل 18
شـــخـــصـــا في أقـــصى اجلـــنـــوب من
اخلط نـفسه.ووجـهت لـسائق الـقـطار
كون من ثـماني عربـات تهمـة القتل ا
بــســبـب اإلهــمــال.وأصــيب أكــثــر من
 200من الـركـاب الـبـالغ عـددهم 366
انـذاك.هـذا احلــادث كـان األسـوأ مـنـذ
1991 ح قـتل 30 راكــبــا وأصــيب
112 بــــعـــد اصــــطـــدام قـــطــــارين فى
مياولـي.كذلك قتل  30شخصـا العام
1981 عــنـــدمــا اصــطــدمت شــاحــنــة
ستوى بقطار ركاب عـند معبر عـند ا
نفسه في هسيـنشو.في العام 2003
لـقي  17شــخــصـا حــتــفـهـم وأصـيب
 156آخـرون عـنـدمـا سـقط قـطـار كان

على جبل أليشان في منحدر.

ووقـع احلــــادث عــــلى خـط الــــســــكك
احلـــديـــد في شـــرق تـــايـــوان قـــرابــة
الساعة 1,30 بتوقيت غرينتش قرب
مــديـنــة هـوالــيـ الــسـاحــلـيــة.وكـان
ــؤلف من ثــمــاني عــربـات الــقــطــار ا
متجـها من تايـبه الى مدينـة تايتونغ
في جـنــوب شـرق الـبالد ويــقل نـحـو
 350راكبا.وقال مسؤول الشرطة في
منطقـة هواليـ "كان هناك آلـية بناء
لم تكون موضـوعة في مكانـها بشكل
صــحــيح وانــزلــقت وصــوال الى خط
الـــســــكك احلــــديــــد".وأضــــاف "هـــذا
استنتـاجنا األولي ونـحاول توضيح
مالبـسـات احلــادث".أظـهـرت الـصـور
ـكان شـاحـنة من الـتي التـقـطت في ا
اخلــلف وهي مــلــقــاة عـلى جــانــبــهـا
بالقرب من الـقطار.ووقع احلادث في
الــــيـــوم األول مـن مـــهـــرجــــان كـــنس
الـقبـور الـسـنوي وهـو عـطـلة نـهـاية
أسـبـوع طـويــلـة تـكـون فـيـهـا الـطـرق
والسكك احلـديد في تايـوان مزدحمة
عادة.خالل هذه الفتـرة يعود السكان
عــمـومــا إلى قـراهم لــتـنــظـيـف قـبـور
أقـربــائـهم.وخـط الـسـكـك احلـديـد في
شـرق تـايـوان يــعـد وجـهـة سـيـاحـيـة

لـديـها أيـديـولـوجيـات مـتـعـارضة في
بعض األحـيـان لكـنّهـا اجـتمـعت على
هــدف اإلطـاحــة بـزعــيم الــلـيــكـود من
السلطة.وفي خطـابه استشهد عبّاس
بــآيـات قـرآنــيـة وقــال عن نـفــسه "أنـا
عـــربي مـــســلـم وافــتـــخــر بـــذلك" في
ـن بات يعـتبر تصريـح غير مـسبوق 
ـلـوك" في الـسـيـاسـة أحـد "صـانـعي ا
اإلسرائـيلـية.وفـازت القـائمـة العـربية
وحّدة التي يترأسها عبّاس بأربعة ا
مـقاعـد في الـكـنـيـست. ولم يـسبق أن
شـــارك أيّ حـــزب عـــربي في ائـــتالف
حكومي في الـدولة العـبرية في ح
أنّ آخـر ائــتالف حـكـومي إســرائـيـلي
حـصل عـلى دعم حـزب عربـي كان في
ــاضي.وفي تـــســعــيـــنــيــات الــقـــرن ا
ـواضيع خـطابه تـطـرّق عـبّـاس إلى ا
التي طـرحهـا في حمـلته االنـتخـابية
ـــــة ونــــقـص الـــــغــــذاء وهي اجلـــــر
ومشـاكل اإلسـكان الـتي تـعانـي منـها
األقــلـيّــة الـعــربــيـة في إســرائـيل (20

ئة من السكان). با
وكـان الــرئـيس اإلســرائـيــلي رؤوفـ
ريــفــلــ قــال اإلثـنــ إنّه ســيــخــتـار
بــحــلـول 7 نــيــســان/أبــريل اجلــاري
ــرشّـح الــذي ســـيـــكـــلّـــفه تـــشــكـــيل ا
ـقـبـلـة في قـرار سـيـبنـيه احلـكـومـة ا
عـلـى االجـتـمـاعــات الـتي سـيــعـقـدهـا
قـبل مع رؤساء اعتـباراً من اإلثـن ا

الكتل النيابية.
عــلى صــعــيــد اخــر طــلــبت الــنــيــابـة
الـــعــامـــة اجلــزائـــريــة اخلـــمــيس في
مـستـهلّ مـحاكـمـة البـاحث الـبارز في
الـــشــؤون اإلسالمـــيــة ســعـــيــد جــاب
اخلير أمام محكمة سيدي امحمد في
علوم العاصمة بـتهمة "االستـهزاء با
من الـدين" بـ"تطـبـيق الـقانـون بـحقّه"
ــدة تـــصل إلـى خــمس أي الـــســجـن 
ســنـــوات وفق مــا أفــادت مــحــامــيــة
وكــالــة فــرانس بــرس.وجــاب اخلــيــر
(53 عـاماً) الـذي أحـيل إلى احملـاكـمة
بـعـد أن رفع أسـتـاذ جـامـعي وسـبـعة

{ بـــاريس (أ ف ب) - يـــؤدي ذوبـــان
الـصــفـائح اجلــلــيـديــة لـبــحـر الــقـطب
الشمالي بـفعل االحترار بـشكل مباشر
إلى زيادة تساقط الـثلوج في أوروبا 
علـى غرار مـا شـهـدته مـوجـة الـصـقيع
وفقاً "وحش من الشـرق" العام 2018  
لـدراسـة نُشـرت اخلـمـيس.وكـانـت هذه
ــوجـة الــتـي أصـابـت مــعـظـم شــمـال ا
أوروبــا بــالـشــلـل في شــبــاط/فــبــرايـر
وآذار/مـارس 2018 كــلّــفـت أكــثــر من
مــلـيــار يــورو يــومــيـاً فـي بـريــطــانــيـا
وحـدهـا.وأوضـحـت دراسـة نُـشـرت في
مـجلـة "نـيـتـشـر جـيـوسـايـنس" أن هذه
ألوفة كانت العواصف الثلـجية غيـر ا
نتيجـة مباشـرة للمـياه "الدافـئة بشكل
غيـر طـبـيـعي" في بـحـر بـارنـتس الذي
ــــئــــة من صــــفـــائــــحه فــــقـــد 60 في ا
اجللـيـدية قـبل أسـابيع قـلـيلـة من هذه
العواصف التي أطـلقت علـيها تـسمية
"وحش من الــشــرق" (بــيــست فــرو ذي
إيست) في إنـكلـتـرا و"مدفع الـثلج" في
السويد وظاهرة "موسكو-باريس" في

فرنسا.
ونظراً إلى ارتفاع درجة حرارة القطب
الــشــمــالي بــوتــيــرة أســرع من بــقــيــة
الكوكب فـإن الدوامـة القطـبية - وهي
مـنـطـقـة تـتـمـيـز بـهـواء بـارد وبـضـغط
منخـفض للقـطب خالل مـواسم البرد
- تـــكـــون أكـــثــــر عـــرضـــة لـــلـــتـــحـــرك
.وقـالت كـبـيـرة البـاحـثـ هـانا جنـوبـاً
بيـلي من جـامـعـة أولو فـي فنـلـنـدا "ما
اكـتـشـفــنـاه هـو أن طـوف اجلــلـيـد هـو
ـــــثــــابــــة غـــــطــــاء فــــوق فــــعـــــلــــيــــاً 
احمليط".وأضافت أن "ذوبانـها الطويل
األمـــد في الــــقـــطب الـــشــــمـــالي مـــنـــذ
ـاضي  أدى إلى سـبــعـيـنــات الـقــرن ا
ـزيد من الـرطوبـة إلى الغالف دخول ا
ا يؤثر اجلوي خالل فصل الشـتاء  
بـــشـــكل مـــبـــاشـــر عـــلـى الـــطـــقس في
ـوجـات تـساقط اجلنـوب ويـتـسـبب 
كـثـيف لـلـثـلـوج".وقـاس البـاحـثـون في
ـوجودة في الوقت الـفـعـلي الـنظـائـر ا
ــاء في الــغالف اجلــوي خالل بـخــار ا
الـفـتـرة الـتي سـبــقت مـوجـة الـصـقـيع
الـعام  ?2018فتـبـ لـهم أن الـنـظـائر
ــاء من الــثــلج ــوجــودة في بــخــار ا ا
الـذائب تــخــتـلـف عن نـظــائــر الـبــحـر
وتــمـكــنــوا من أن يــحــددوا بــالـضــبط

مـقـدار الـفـائض الــنـاجم عن الـرطـوبـة
نـبـعـثة مـن بحـر بـارنـتس خالل هذا ا

الفترة.
وتبـيّن أن حوالى  140 جيـغا طن من
ـاء تــبــخــرت من الــبــحـر أي 88 في ا
ئة من الرطـوبة التي تسـاقطت ثلجاً ا
فــوق أوروبـــا  وفــقًـــا حلـــســابـــاتــهم.
وخــــلــــصت الــــدراســــة إلـى أن بــــحـــر
بارنتس سيـكون نتـيجة ذوبـان جليده
في حال اسـتـمـرار اجتاهـات االحـترار
احلاليـة مصـدراً رئيـسيًـا للـرطوبة في
ا يتسبب في هطول أمطار أوروبا  
غـزيـرة أو تــسـاقط الــثـلــوج  وهـو مـا
ســتــكــون له تــأثــيــرات عــلى الــبــنــيــة

رور. التحتية وحركة ا
حذر جيـفري ويلـكر من جامـعة أالسكا
في أنــكـوريـج من أن "ذلك ســيــتـســبب
بــاضـــطـــرابـــات في إمـــدادات الـــغــذاء
والــــــوقـــــــود وســـــــيــــــؤدي إلـى إتالف
محاصيل".ورأت هانـا بيلي أن تساقط
ـزيــد من الــثـلــوج في أوروبــا بــفـعل ا
ـتـجـمد ارتفـاع درجـة حـرارة احملـيط ا
ـنـطقي" الشـمـالي "قد يـبـدو من غـير ا
لــكــنــهــا شــددت عـــلى أن (الــطــبــيــعــة
مــتــشــابــكــة ومـــا يــحــدث في الــقــطب
الــــشـــــمــــالـي ال يــــبــــقـى في الـــــقــــطب

الشمالي).
d²L¦²Ý« WDš

من جــــهـــة اخــــرى تـــتــــنــــافس الـــدول
واجملـمــوعـات الــصـنـاعــيـة فـي أقـطـار
العـالم قـاطـبـة خـصـوصـا في أوروبا
لإلعالن عن خــطط واســتــثــمــارات في
إطـــــار الـــــســـــبـــــاق عـــــلى مـــــشـــــاريع
ـراعي لـلـبـيــئـة فـيـمـا الـهـيـدروجــ ا
تشخص األنظـار في هذا اجملال أيضا
ُــنــتج الـذي .هــذا الــغــاز ا إلى الــصـ
يُنـظـر إلـيه عـلى أنه احلـلقـة الـنـاقـصة
إلتمام االنتقال الـبيئي بنجاح رغم أنه
ــــنــــتج مـن مــــصــــادر وقـــود ال يــــزال يُ
أحفورية سـيساهم فـي وقف االعتماد
عـلى الـكـربـون في الـقـطـاع الـصـنـاعي
ووسائل النقل الثقيلة وسيقدم وسيلة
ـتــجــددة شـرط تـخــزين لــلــكـهــربــاء ا
حتـويـله إلى مــصـدر "أخـضــر".وتـثـيـر
هــذه اآلفـــاق الــواعــدة رغـم كــلــفـــتــهــا
الباهظة اهتمـاما كبيرا خصوصا في
أوروبـا الـتي أضــاعت فـرصــة تـطـويـر
مكونات الطاقة الشمسية والبطاريات

في ظل الــهـــيــمــنــة الــصـــيــنــيــة شــبه
الـكـامــلـة.ويـكــمن الـهـدف في الــتـحـكم
بكـامل الـسلـسـلة أو بـجـزء منـهـا على

األقل. 
ـكن احلـصــول عـلى الــهـيـدروجـ و
"األخـــــضــــر" مـن خالل الـــــتـــــحــــلـــــيل
الـــكـــهــــربـــائي لــــلـــمـــاء مـع الـــطـــاقـــة
ـتـجـددة وهو يـسـتـلزم الكـهـربـائـية ا
تطويـر الطلب وأيـضا البـنى التحـتية
اخلــاصـة بــالــنــقل.وجــرى اإلعالن عن
خــطط وطــنـيــة جتــمع بــ الــتــعـاون
واستراتيـجيات مخـتلفة جـدا أحيانا
من الهيدروج األخـضر بالكامل إلى
ــصــادر الــطــاقــة أخــرى تــســتــعــ 
الـنــوويــة أو حــتى بــالــغــاز.ووضـعت
ـــتــحــدة خــريـــطــة طــريق الــواليــات ا

جديدة في هذا اإلطار. 
انـيـا فـتـعـتـزم اسـتـثـمـار تـسـعة أمـا أ
مـلـيـارات يــورو بـحـلـول 2030 فـيـمـا
خـصـصت كل من فـرنــسـا والـبـرتـغـال
سـبـعـة مـلـيــارات يـورو لـهـذه الـغـايـة
وكـرست بـريـطـانـيـا 12 مـلـيـار جـنـيه
اسـتـرلـيــني فـيـمـا خــصـصت الـيـابـان
والــصــ ثالثــة مــلــيـارات دوالر و16
مـلــيــارا عـلـى الـتــوالي لالنــتــقـال إلى
تـصــنـيـع مـراع لــلـبــيــئـة وفق شــركـة

"أكسنتشر".
وفي احملــصـلــة "يُــعــمل حــالــيــا عـلى
قـدرات إنـتـاجــيـة عـنـد 76 غـيـغـاواط
اضي" بيـنها 40 أُعلن عـنهـا العـام ا
وتـســتــحـوذ أســتــرالـيــا عــلى "نـصف
ــشــاريع الــرئــيــســيــة" وفق جــيــرو ا
فـــاروجــــيــــو من شــــركــــة "ريـــســــتـــاد
إنـرجي".وحتــتل بــلـدان شــمـال آســيـا
مـوقـعـا مــتـقـدمـا خـصــوصـا الـيـابـان
الـتي تـعـمل عـلى تـصـمـيم سـفن لـنـقل
الهيدروج لتلبية حاجاتها الكبيرة
وكـــوريــا اجلـــنـــوبـــيــة وخـــصـــوصــا
.ويقـول نـيـكـوال مـازوتـشي من الـصـ
مؤسـسة الـبحث االسـتراتـيجي "نـظرا
إلى حــاجـــاتــهـــا تــوظف الـــصــ كل
طــاقـــاتــهـــا بـــيــنـــهــا الـــهــيـــدروجــ

خـصـوصـا علـى قـطـاع النـقـل".وتـطور
الـصــ طــريــقــة لإلنــتـاج تــســتــخـدم
احملـركـات الـنـووية رغـم أن إنـتـاجـها
احلــالي يــعــتــمـــد عــلى الــفــحم. وهي
تستقطب جـهات من العالم أجمع: من
مصـنعي بـطـاريات الـوقود لـلـمركـبات

محـام دعـوى ضـدّه نفى كلّ الـتّهم
ــنــســوبـة إلــيه. وســيــصــدر احلـكم ا
بحقه في 22 نيسـان/أبريل اجلاري.
وقالت وكـيلة الـدفاع عن جـاب اخلير
احملــامــيــة زوبــيــدة عــســول لــوكــالـة
فرانس برس "ما كان ينبغي أن تُعقد

هذه احملاكمة على اإلطالق".
ÈuŽœ ÊöDÐ

وأضـافت "لـقـد ركّـزنـا (فـريق الـدفاع)
عــلى بــطالن الــدعــوى" ألنّ من تــقـدّم
بـهـا هم أفـراد في حـ أنّ "الـقـضـايا
الــتي تـــتـــعــلّق بـــتـــحــريك الـــدعــوى
ـسـاس الــعـمـومــيـة الـتي تــتـعـلّق بــا

بالديـن وشعائـر اإلسالم مخـوّلة فقط
لوكيل اجلمهورية".

وتوقّعت احملامية أنّ يـحصل موكّلها
عــــلـى الــــبــــراءة بـــــنــــاء عـــــلى هــــذه
الـــــعــــلّـــــة.وجـــــاب اخلــــيـــــر مــــتّـــــهم
ــعـــلــوم من الــدين بـ"االســـتــهــزاء بــا
بــــالـــضـــرورة وبـــشـــعـــائـــر اإلسالم
وبالتهكم على آيات بيّنات من القرآن
الـكـر وعـلى أحـاديث صـحـيحـة من
السـنّة الـنـبويـة الشـريفـة وعلى ركن
احلجّ".ويــعــاقـب قــانــون الــعــقــوبـات
اجلـــزائــري بـــالــســـجن من ثالث إلى
خـمس سـنـوات و/أو بـغـرامـة مـالـيـة

لـيست لـهم أي درايـة بـالـدين".ويـؤكّد
أنّه يالحق عـلى خـلـفـيـة تـذكـيـره بـأنّ
الــتـضــحـيــة بـخــروف تـقــلـيــد سـابق
لــظــهــور اإلسالم والنــتــقــاده بــعض
ـبـكر ـمـارسات عـلى غـرار الـزواج ا ا
لــلــفــتـــيــات في بــعض اجملـــتــمــعــات
ـســلـمـة.لـكـنّ مـنـتـقــديه عـلى مـواقع ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي يـعـتـبـرون أنّه
أساء آليـات قـرآنـية وأركـان إسالمـية

مثل احلجّ.
ودافع اخملــــتصّ في الــــتـــصـــوّف عن
تــصـريــحــاته الــتي "أسيء تــأويـلــهـا

عمداً بهدف اإلضرار" به.
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"كلّ من أســاء إلى الــرسـول أو بــقــيـة
ــعــلـوم من األنــبــيـاء أو اســتــهـزأ بــا
الدين بـالضرورة أو بـأية شـعيرة من
شـــعـــائـــر اإلسـالم ســـواء عن طـــريق
الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية
وسـيـلـة أخـرى".وعُـرض جـاب اخلـيـر
عـلى احملكـمـة من دون أن يـسـتـجوبه
قــاضي الـتــحـقــيق خالفــاً لـلــمـدّعـ
ّ االسـتمـاع إليهم وشهـودهم الذين 
بـــدايـــة شــبـــاط/فـــبـــرايـــر.واعـــتـــبــر
اجلــامــعي احلــائــز عـلـى شـهــادة في
العلـوم اإلسالمية والـذي ألّف كتاب
حول اإلسالم أنّه "متّهم من أشخاص
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عـزل عن التخريف والتسخـيف وجتفيف منابع الفكـر وخلق خصومة وهمية
لتـبرير مشاريع وحتقيق مصالح دوليـة  او حزبية  او شخصية على حساب
عارك جانبية ال ناقـة وال جمل فيها .. جعلت االمة الـتي تبقى دوما مشغولـة 
من كل الـتغـيـرات احلـاصلـة بـتركـيـبـة أنظـمـة احلـكم متـشـابهـة ال يـتـبدل فـيـها
ـا يخدم مـنظـومة احلكم واالجـندات الـتي أتت به . هذا ما سوى الـشكلـيات 
قرأنـاه وتـتبـعـناه تـاريـخا في الـواقع الـعربي  –في اقل تـقـدير - خالل مـائتي
ـنـهجـيـة فـيـما سـنة خـلت .. تـبـ من خاللـهـا ان الـسلـطـات بـذات الـعـقلـيـة وا

الشعوب بحال سيء ال يتناسب مع تضخم ثروات السلطان . 
لك  قبل ( ( 2500سنـة تقريبـا  اإلطاحة بحـكومة رومـا الدكتاتـورية وطرد ا
تـاركـونـيس واعالن اجلـمـهـوريـة وتـشـكـيل مـجـلـسي الـشـعب والـشـيوخ ومـنح
الـسلـطـة الى قنـصـل يـتم انـتخـابهـمـا من قبل مـجـلس الشـعب لـقيـادة احلكم
شورة غير دة سنة واحدة  فيما يقوم مجـلس الشيوخ بتقد  ا اجلمـهوري 
اإللزامـيـة .. واذا ما تـعـرضت اجلمـهـورية خلـطـر ما ووجـدوا قـصور في أداء
نح كتب الدكتاتور الذي  القنـصلي يتم جتميدهما فورا وتعي ما يسمى 
صـالحيـات واسـعـة لـغرض قـيـادة الـدولـة ودرأ االخطـار عـلى ان ال تـزيـد مدة
حـكـمه اكـثـر من سـتـة اشـهـر بـاسـوء األحـوال ... شـريـطـة ان تـكـون الـسـلـطة
راقبة وفي خدمة االمة.. في اغلب دولنا العربية وبعد تتبع الدكتاتورية حتت ا
عاصر لم جنـد تغيرات جوهـرية على طريقـة أنظمة احلكم التـاريخ احلديث وا
ثال في وكذا حتـس واقع احلال الشعبي واالجتمـاعي العام . فعلى سبيل ا
الـعـراق خالل مـائـة سنـة مـرت من تـغـيـر نظـام احلـكم الـعـثـمانـي الوراثي الى
ـقراطي ـاني الد لـكيـة حتى نـظام جـمهـوري  .. ثم ما يـسمى بـالنـظام الـبر ا
 2003وكتحصيل حاصل ال يحتاج الى شرح الواضحات وال الفاضحات ..
فان كل األنظمة كان لليد اخلارجية واالقليمية تاثير بل دورا كبيرا في ذلك  .
هـنـا لـسنـا بـصـدد تـقـيـيم األنـظـمة وأداء احلـكـام  بـقـدر مـا نـريـده من اظـهار
ـسمـيات وااللـيات  تـشابـهة فـيهـا .. فوجـدنا ان الـتغـييـر شمل ا األسـاليـب ا
ا يـتناسب مع وكذا الـتالعب ببعض الـشعـارات وإعادة صيـاغتهـا وطرحـها 
رحـلة دون مس اجلوهر  كذلك  تغييـر بعض األلوان ورمزيتها حسب كل ا
ـا يــتـنـاسب مع ــقـتــضـيـات االخــراجـيـة لــلـمـشــهـد الـعــام  مـرحــلـة وبـعض ا
طروحـة خارجيـا وداخليـا . فكلـما يحـدث التغـيير أي تـغيير وان الشعـارات ا
بدى بـفارق جـذري عن سـابقه تـتـضح حقـيـقيـة امـره حسب مـا مـخطط له من
ــكن جتــاوزهـا حتـت أي عـذر قــبل اجــنــداته وخــطــوطــهم احلــمــراء الــتي ال 
ومسـمى كان .. بصورة تـفرغ محتواه وجتـعله مجرد ديـكور ال حراك إيجابي
فيه لـصالح الدولـة والشعب  فـاحلكام اجلـدد من سياسـي او عشـائري او

طلق لهم والتباعهم حصرا وعلى طول اخلط .  نحوا احلق ا حزبي 
قـطـعـا ان طـبـيـعـة احلـكام عـلـى االغلـب تـكـون جشـعـة ال تـشـبع وال تـتـعـلم من
دروس التـاريخ وجتـاربه وال تـتـعظ من عبـره .. سـيـمـا في ظل انعـدام الـرقـابة
وصمت الـقوى اخلارجـية الـتي ال تتـدخل ما دام احلكـام يخـضعون ضـمنا –
بــعـلم او بـدونه   –الجـنـداتــهـا والـســيـر في ركـابــهـا وخـطــطـهـا .. لــذا فـانـهم
واتبـاعهم يستحوذون على مـناصب الدولة العليا مـع بقية الوظائف والدرجات
اخلـــاصـــة وكل أنـــواع الـــثـــروة أراض ومـــزارع وقـــصـــور ومـــواقع جتـــاريـــة
ـا يـشـكل عـصب احلـياة ومـؤسـسـات مـدنـيـة وفنـادق ومـوالت .... والـكـثـيـر 
كانة االجتماعـية .. فيما الشعب ينزوي مرة االقتـصادية وا
أخرى يـتـرقب ويؤدي مـنـاسـكه وشعـائـره داعيـا الـله ليل

نهار ليزيح كابوس السلطة اجلديدة .
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وافق نشـور في صحيـفة الزمان الـغراء ليـوم الثالثاء ا اطلـعت على مقالـكم ا
2021/323 حتت عنوان

 (دعـوى قـضـائـيـة) وقد سـرني دعـوتـكم الى اقـامـة دعـوى قـضـائـيـة عـلى  ما
يسـمى بدول الـتحـالف الال د ولي بـزعامـة دولة االرهـاب والـعنـصريـة امريـكا
وذيـلـهـا بريـطـانـيـا ومن تـعـاون مـعـهم  من ذيـول عربـيـة واقـلـيـمـيـة ودول جارة
ن يدينون لها بالوالء وهي الغرابة تتـمتع االن بخيرات العراق وبتسهيالت  
ـكن ان يكون مـهمـا كانت التـبريرات ان التي ال يـوجد لهـا تبـرير مقـبول  وأل
يعـمل  شخص ما او مجموعة ما في بلـد هي تنتمي اليه كوطن وحتمل هويته
وتـعـيش بـخيـراته ولـكـنـهـا ال تهـتم سـواء عـلى مـسـتوى افـراد  او مـجـمـوعات
ـصالح صـالح الوطن الـذي تعـيش فـيه وبخـيراته بل تـسـتأثـر بكل اجلـهود  
ـنـتـجـاتـهـا ,وهـي التي دول اجلـوار الـتي دمـر ت الــبالد  وجـعـلت مـنه سـوقـا 
تــعـاونـت مع راس  مـا يــســمى بـالــتــحـالف عــلى احــتالل الـعــراق  فــأمـريــكـا
وبريـطانـيا ذواتـا تاريخ مـلـطخ بدمـاء االبريـاء  وكي ال نأخـذ وقتـا في احلديث
عن هذا الـتاريخ الـقذر لـهاتـ الدولـت نـحيل الـقار الى مـراجعة الـتاريخ ,
ولــكن يـــا ســيــد مــنــيــر وايــهــا الــقــاضي او الــقــانـــوني خــذ مــا يــعــجــبك من
ـصــطـلـحـات   ,درست فـي الـعـراق واصــبـحت قـاضــيـا فــيه  وحتـتـمي االن ا
حـافظـة عراقيـة هي محافـظة اربيل  ,وردت عـبارات قاسـية في مـقالك بحق
اجلـيش العراقي  ,من بيـنها ( فاجلـيش العراقي استـسلم مهزومـا  في مدينة
ة اجليش العراقي)  وتتحدث قال (هـز الكـويت ) وتكرر في موقع اخر من ا
عن الــكـويت الــشـقـيق وتــرويع اهـلــنـا في كـذا   ,اقـول لك يــا سـيـد مــنـيـر ان
اجلـيش الـعراقـي عنـدمـا خرج من  مـديـنـة الكـويت كـان انـسحـابـا وتنـفـيذا ال
أوامـر ايـقـاف اطالق الـنـار حـتى لـوكـان من طـرف واحـد   ,وفي هـذه احلـالـة
نـسـحبـة بـإكمـال انـسحـابـها , يـجب ايـقاف اطالق الـنـار والسـمـاح للـقـوات ا
نطقي ان  يكون للتفوق العسكري  دوره في نتائج هكـذا هي احلروب  ومن ا
احلــرب واعـطـاء االرجـحــيـة لـدول كـبــرى ولـديـهـا احــدث االسـلـحـة ومــتـفـوقـة
عسـكريا وتـقنـيا ومـعها حتـالف مصـلحي   فـالبـعض من الدول الـتي حتالفت
مع راس احلربـة  اطفـاء الديون الـتي بذمتـها واخـرى تتخـوف على كراسي
حـكامها  ,اما ان تـقول علـى اجليش العـراقي مهزومـا ومسـتسلـما  ومن هذا
الكالم اجلـارح الذي يعبر عن حقد وكره للجيش العراقي الذي ال ذنب له في
كل ما حـصل ال نه ينفذ امر قيادة ومعروف ماذا يحصل للقيادات العسكرية
التي ال تـنفذ االوامـر  من قائـد يتسم بـا لعـنجهـية  واالسـتبداد وهـذا معروف
لـلعـراقيـ وغيرهم  ,لـكن اجليش الـعراقي الـذي يسـجل الـتاريخ بـطوالته في
فلـسط وفي حرب الثـماني السنوات الـتي استمرت كل هذه الـفترة بإصرار
الطـرف االخر  رغم مـرارتها واخلـسائر الـتي حلقت بأطـرافها  ,واذا كـنت قد
تعـرضت او عائلـتك لالضطهـاد فاجليش الـعراقي ال يضـطهد احدا الن دوره
في احلــروب ولــيس االضــطــهـاد  ,واذا كــنت حــاقــدا عــلى الــرئـيـس االسـبق
فاجلـيش جيش بلد وليس كما  قيل او يقال بانه جيش فالن   ,واذا كنت كما
يقـال ان السيـد منـير حـداد يهـوديا ولـيس كرديـا فلـيا  و يـدفعـه هذا االنـتماء
لـلتـحـيـز الى دولة مـعـيـنة  ,تـذكر انـك عشت في الـعـراق  ومـا زلت وتـنهل من
ة   ,هذا هو خيـراته وهذا جيش العراق الذي لم يـعرف االستسالم وال الهز
ما مـعروف وكل ما تقوله ويقوله غيرك غير دقيق تما ما    وحـسبنا ان نعطي

للجيش العراقي الباسل حقه .
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انشغـلنا وانشغلت معنا الفضائيات والصحف واالذاعات خالل االيام القليلة
فترض ان تستضيفها بغداد مع اضيـة في التحضير لقمة ثالثية كان من ا ا
ن وقف قادة االردن ومـصر لوال ان االخيرة انشغـلت بنكبة وهموم اوالدها 
وت في حـادث تصـادم قطاري سـوهاج وتلـگو احدى بـواخرها امامـهم ملك ا

ر قناة السويس. العمالقة في 
وفي خضم هذه الـتحضيـرات التي انهتـها احلكومـة العراقيـة لوجستـيا وفنيا
بل وحـتى اعالمـيـا رافقـتـهـا بالـتـزامن مالمح حتضـيـرات بـانت في العـاصـمة
قبرة بغـداد بصورة عامة ومنـطقة االعظميـة بصورة خاصة بـعد ان اضائت ا

لكية مجددا .  ا
ففي كل شـارع وزقاق من مـنطـقة االعظـميـة تالحظ البـهجـة لدى االهـالي بعد
ثـلـة بـديـوان الـوقف السـني والـدكـتـور سـعد ان بـادرت احلـكـومة الـعـراقـيـة 
ـقبرة التي لم تكن مقـبرة لالموات حتى وان كانوا كمـبش باعادة احياء هذه ا

ثابة ارث حضاري وحتفة من العمارة االسالمية . ملوكا  بل هي 
لكية واعـطائها حيـزا من االهتمام خصـوصا وانها حتكي قبـرة ا االهتمـام با
عـاصر يعـطي دفعـة من االمل لدينـا باعادة شواهـد مهمـة من تاريخ الـعراق ا

بناء تراثنا الذي غيبته سنوات القتل والفساد.
لكية والتي قبرة ا  وبعـد انقضاء اكثر من نصف قرن على مصرعـهم تعود ا
لوك من مؤسسي الدولة العراقية احلديثة تعود تضم رفـات ا
لـتـفـتح االبــواب وتـرتـدي لـبـاسـا مـطـرزا بـعـبق احلـاضـر

اضي يتيح للناظر ان يسر به. وارث ا
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(الكـنديـة باالر والـفرنـسيـة سيـمبـيو)
ومحطات التـعبئة (إير لـيكيد)".ويقول
جـيـرو فـاروجـيـو "في ظل رغـبـتـهـا في
إلــغــاء االعـتــمــاد عــلى الــكــربــون (في
االقــتـصــاد) وقــدرتــهــا عــلى تــقـلــيص
ـكن لــلـصــ الـهـيــمـنـة األكالف هل 
عـــلى الـــتـــزود بــأجـــهـــزة الـــتـــحــلـــيل
الـكــهــربــائي كــمــا احلــال مع وحـدات
القياس الشمسية? يبدو ذلك محتمال"
قـابل تعـزز أوروبـا قدراتـها في .في ا

هذا اجملال.
وتـوضح شــارلـوت دو لـورجــيـريل من
شركـة سـيـا بـارتـنـرز" أن "ثالثـة بـلدان
ـانـيـا تـتـمـايـز" في هـذا اإلطـار وهي أ
ـتـقـدمـة في مـجـال الـنـقل" وفـرنـسـا "ا
"األكـثـر تـقـدمـا عــلى صـعـيـد اإلنـتـاج"
وهـولنـدا الـقـويـة في الـبـنى الـتـحـتـية
الغـازيـة.ويـرمي االحتاد األوروبي إلى
االعـتـمـاد عــلى الـهـيـدروجــ بـنـسـبـة
ئة ضمن ئة و14 با تراوح ب 12 با
مـزيج الـطـاقـة في2050 (في مـقـابل 2
ــئـــة حــالــيـــا) كــمــا يــشـــجع عــلى بــا
ـنع الـتـعـاون في اجملـال.لـكن هـذا لم 
ـاني بـيتـر ألـتمـاير وزير االقـتـصاد األ

من إعـالن طـــــــمـــــــوح بـالده احـــــــتالل
ـــنـــتــجـــ في ـــصـــدرين وا صــدارة ا
الــعــالم.ويــخــشى نــيــكـوال مــازوتــشي
أيضـا أن يـدفع االحتـاد األوروبي ثـمن
"نـقص االســتـراتـيــجـيــة الـشــامـلـة في
مــجـــال الــطـــاقــة" فـــيــمـــا قــد يـــشــكل
الــهــيــدروجــ مــجــرد وســيــلــة لــسـد
الـفـراغ.ولـنـاحـيـة الـقـطـاع الـصـنـاعي
حتاول شـركـات الطـاقـة فـرض نفـسـها
من خالل عمليات اسـتحواذ خصوصا
لــــشـــركــــات نــــاشــــئــــة أو لــــتـــحــــالف

مجموعات.
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 وهـــــــذه حـــــــال "تــــــــوتـــــــال" و"إجني"
تحالفـت لتطوير أكـبر موقع إلنتاج ا
ــراعي لــلـــبــيــئــة في الــهــيــدروجـــ ا
عهد احلر فرنسا.ويقول األسـتاذ في ا
لـلـعالقــات الـدولـيــة مـيـكـا مــيـريـد "هم
يـعـتــمـدون اسـتـراتــيـجـيــة تـقـوم عـلى
منافسة الالعب التاريخي في قطاع
الـهـيـدروجـ الـذين يـسـعـون بـدورهم

إلى أن يصبحوا منتج للطاقة".
وفي حـــال حـــقــــقت هـــذه االنـــدفـــاعـــة
ــيـــة مـــبـــتـــغـــاهـــا قــد يـــســـهم الـــعـــا

الهـيـدروج في قـلب خـريـطة الـطـاقة
يـة.وقـد سُجـلت أخيـرا تـفاهـمات العـا
وخـــــــــــــلـط لـألوراق عـــــــــــــلــى هــــــــــــذا
ـغـرب ـانـيـا من ا الـصـعـيـد.وتـقـربت أ
تأتي من لتطوير إنتاج الهيدروج ا
الـطاقـة الـشـمـسـيـة. ويـلـحظ مـشـروعا
"غـرين ســبـايــدر" و"غـرين فـالمـيــنـغـو"
شق طـــرق بـــحـــريـــة لـــلـــهـــيـــدروجــ
وأنابيب غاز لربط إسبـانيا والبرتغال
بـشـمــال أوروبـا.وتـشــيـر شـارلـوت دو
شاريع ترمي لورجيريل إلى أن هـذه ا
أيــضـــا إلى "إقــامـــة شــبــكـــات تــزويــد
لــوجـــســـتــيـــة جــديـــدة مــا ســـيـــتــيح
االســتــيــراد من صــحــراء تــشــيــلي أو
الصحراء الكبرى حيث تتوفر مصادر
طـاقـة شـمــسـيـة وافـرة".غــيـر أن مـيـكـا
مـــيـــريــــد يـــبـــدي حــــذرا حـــيـــال هـــذه
الـتــطـورات قــائال "هل ســيــسـمح ذلك
بالمركزية في قطاع الـطاقة من شأنها
تغيير التوازنـات القائمة أو الوصول
إلى مركـزية جـديدة مع بـلدان مـصدّرة
لـلـهـيـدروجــ وأخـرى مـسـتـوردة له"
كـمـا احلـال مع الـنـفط والـغـاز حـالـيـا?

هنا يكمن "حتدي العقد".

ـسـتـشــفـيـات". وكـانت أدخـلــوا الى ا
الشـرطة قد رجـحت أن يكـون عشرات
األشـخـاص قـضـوا في حـادث خـروج
قطار مكتظ بـالركاب عن السكة داخل
نـفـق في شـرق تــايـوان اجلـمــعـة في
أول أيام عـطلة نـهايـة أسبوع طـويلة
فـــيــمــا حتــاول فـــرق االنــقــاذ إخــراج
.وقـالت الـشـرطة إن الـركـاب العـالـقـ

{ تـايـبــيه (أ ف ب) - أكـدت فـرق
اإلنــقــاذ مـقــتل  41شــخــصـا عــلى
األقل في حــادث خــروج قــطـار عن
ســـــــكــــــتـه فـي شــــــرق تـــــــايــــــوان
اجلـــمــعــة.وقــالـت وكــالــة اإلغــاثــة
الوطـنيـة في أحـدث تقـرير إن "41
شــخـصـا قــتـلــوا وهـنــاك اثـنـان ال
يـزاالن عـالــقـ في الـعـربـات و66
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عمال االنقاذ
يحاولون

اخراج الركاب
من القطار
نكوب ا
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إن كان لـها فأي يـد أتعبـتها سـنوات الـعمر أمـتدت لتـضرب هذه االجـراس فتردد
صـداهـا في ( وادي الـنـسـيـان )?. كمـا كـنـا نـكـتب في بـواكـيـر صـبـانـا ( الـذكرى

جرس يرن في وادي النسيان ) ... 
رات عـلى دفاتـر الـصحب .... وكـتـبهـا لنـا الـصحب عـشرات كـتـبنـاها عـشـرات ا

رات .. ا
أيام الصبا

- كـدت أنـسى هـذه الـعـبـارة . فـقـد كـانت رديـفـة اليـام الـصـبـا. وأنـا غـادرت أيـام
صـبـاي منـذ سنـوات طـوال. حتى اعـادني الـطاهـر الـيهـا باجـراس ذاكـرته . طبـعا
اقصـد العبارة ولـيس الصبا فـهذا ليس له عود ..... .... يـقول ناظم حكمت  : ان
أجمل االيـام يـوم لم نعـشه بـعد .... نـاظم يـرفض ان يـكون اجلـمـال خلـفـنا  وفي
ا هو في يوم قادم لم نعشه بعد .حتى يكون رحيلنا للجمال اجراس ذاكرتنا. وا

طموحا دائما .  
-   الطاهر..و.. ناظم حكمت

-  تأرجـحنـا ب الـطاهـر وأجراس مـاضيه  وبـ حكمـت ورحيل الى جـمال يوم
مسـتقبلي لم يات بعد..... مع ذلك وحتى مع الطموح الى يوم جميل سيأتي  فأن
ا يكون الـكثير من ما نـحن عليه سلوكا  الذكـريات تبقى حتتل  زوايا الـعقل. ور
ـا يعود لـهذه الزوايـا حيث تـستقـر ذكرياتـنا . والتي نـتذكر وعقـائدا واخالقا  ا
تعبة من سنوات عمر ابتعدت بعضـها وننسى بعضها. فنحتاج ان نرفع ايادينا ا

بداياته واقتربت نهاياته. لكي نقرع اجراسها عسى ان نتذكرها ..
-  اخي عـكــاب شـكـرا الهـدائك هـذه االجــراس لي ...أسـتـمـتع بــقـرائـتـهـا ....وال

نا .. ادري اي الضرب يؤ
ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي..

تعة هذه الذكريات .... حقا وليس مدحا ..
مالحظة :  حبا وليس قدحا  ....

ـاذا جـعـلـت اول دقـة في اجـراس ذاكــرتك من الـسـجن
... اما وجدت دقة من مكان اخر ....

اتريد لقارئك ان يدخل لذكرياتك من الزنزانة.
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ثــمـة تـبــاين بـ مــكـونــات حـسـاء
بأصنـاف بسيطة  تـتميز  بـالنكهة
الــطـيــبــة  وطـبــخـة حــسـاء ثــقـيل
طـابعه الـتـورط في خلـطة اصـناف
يـحكم مـوادها الـتنـاقض    سواء
كان الطـبخ على نار حـامية او نار
هادئـة  ال فـرق  ويبـدو من بعض
الـــطــــبخ الــــســــيـــاسـي واالعالمي
عتمد عراقـياً انه يتميز  غباءً او ا
تعـمداً  في عـدم حتري  الـفرق ب
الـطـبـختـ واسـتـبدال ذلك بـعـقدة
مـيـثـولـوجـيـة  تـمـثـلـهـا االهـزوجـة
ــعـــروفــة (نــخـــبــطــهـــا ونــشــرب ا
صـافـيـهـا)  مع انه مـن الـنـادر جدا
حتـقــيق الـتــصـفــيـة الالزمــة الـتي
تـتــيح الـتــمـتـع بـشــربـة  مــقـبــولـة
صـــحـــيـــاً .هــــنـــاك جتـــرع  يـــومي
لـطـبـخـات ذات مـكـونـات حتـكـمـها
فهـلوة ركـوب االحداث عـنوة  على
اكـثـر من صــعـيـد واحــد   وهـنـاك
عالم مكـشوفة ومبطنة في هزال 
مـعـنى الـوظـيـفـة الـسـيـاسـيـة  مع
انـــكــمــاش لالســتـــثــمــار االخالقي
فــيــهــا حلـســاب  لــوثــات تــتـوغل
لــتـــســمم الـــراي الــعــام الـــعــراقي
بــحــســاء غــيـر مــتــجــانس الــطـعم
لـوالئم سـيـاسـيـة مـلغـومـة ولـيس

بطبخات  تترفع شرفاً  .
ان اتــابع لـــقــد اتــيح لي كـــثــيــراً  
مــيــدانــيــا طــروحــات ســيــاســيـ
عراقي   بـعض هذه االتاحة على
ــامــاً مـــدار الــســاعــة  وبـــعــضه  
واجــزم ان بـــعـــضــهـم مــصـــابــون
ـنـاعـة الـذهـنـية ـتالزمـة نـقص ا
تضاربت  (صناعة في القنات ا
االفــكـــار وفق الـــهــوى ) والـــطــرح
ــتــوازن الــذي يــتــوخى الــهــاد ا

التصويب.
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ان فــــرضــــيــــة (اخـــــتالط احلــــابل
بــالـنــابل) عــراقـيــاً هي الــتـشــغـيل
االوسـع رجــاحــةً حــتى االن مع ان

طـروحـات مـواجـهة هـذه الـضـحـالة
الـسيـاسيـة ليـست قلـيلـة اصال لكن
آفـة الهـوى تـلتـهمه  بـحـكم مفـاتيح

النفوذ .
ــحـركـات - لـقــد بـات االســتـدالل  
ــصـالح الـضــيـقـة حـجـر ـنـافع وا ا
الـزاويـة مع االسف   الـوضع الذي
ناهج كرس سطـحية واضـحة في ا
عتمدة وبالـتالي تورطت االغلبية ا
فـي الــكـــسب الــرخـــيص  مـــقــدمــة
االنـهــيــار عـلى وفق تــشــخـيص بن
خــلـدون فـي مـقــدمــته عن مــضـارب
احلـــــــــكـم حـــــــــ يـــــــــفـــــــــيـــــــــد ان
سـيـطــرةالـتـنــاقض بـ اولى االمـر
يـــعّــجـل بــزوال اســـتــقـــرار احلــكم
وهكذا يتم التالعب  بالنتائج  على
عرفي   هشاشـتها ويحل الـقحط ا
وبتفسيـر مضاف يظل االفتقاد الى

تسلط . البعد االستراتيحي هو ا
امـامي هنـا كتـاب يحـذر عمـوماً من
هـــذا االفــتــقــاد في ايـــة  بــقــعــة من
عـــنـــوانه(كـــتــاب الـــقــرار الـــعــالم 
ـــوذجــاً لـــلـــتــفـــكـــيــر خــمـــســـون 
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ـؤلــفـان في كــتـابــهـمـا - يــتـنــاول ا
الكـيفـية الـتي ينبـغي اعتـمادها من
اجل الـتــعـامل الــنـاجح مـع الـنـاس
بـشـكل يـومي مـهمـا كـانت وظـيـفتك
حــيـث البــد ان تــواجه اســـئــلــة من
قـيـاس    كـيف لي ان اتـخـذ الـقرار
ـكـنـني ان احـفـز الـسـلـيم   كـيف 
نــفـــسي  او احـــفــز الـــفـــريق الــذي
تـــربــطــني مــعه حـــالــة عــمل كــيف
ـكـنني ان اغـيـر من االمـور حولي
ــكــنـنـي ان  اعـمـل بـشــكل  كــيف 
اكثـر فـعـالـيـة   كذلك هـنـاك اسـئـلة
سـتوى اخـرى تتـكرر دائـما  عـلى ا
الــشــخـــصي  وازاء هــذه االســئــلــة
ــؤلــفــان الـى خــمــســ يــتــطـــرق ا
ـوذجـا  لـلـمـعـاجلـة بـاالسـتـيـعاب

الـــتـــطـــبــيـــقي
بعيدا كليا عن
مــــــــفــــــــهــــــــوم
الــــــوجــــــبـــــات
ـــــعـــــرفـــــيـــــة ا
اجلـــــــاهــــــزة  
ــــــــــعــــــــــنى و
مــــــــضـــــــاف ان
الـــرؤيــــة الـــتي
جـــــــــــــــــاءت فـي
الـكــتـاب لـيـست
ســـوى تـــمــارين
تــــســـاعــــد عـــلى
اذجها تطبيق 
في احلـــــــــيـــــــــاة
الــيــومـيــة ضـمن
بعـديـها    االني
 اي مـــــــــجـــــــــال
الـلـحظـة احلـالـية
ــــــدى  وعــــــلـى ا
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- الـنــمـاذج اخلــمـســون لــلـتــفـكــيـر
االســتــراتــيـــجي  تــغــطي عــدداً من
تعـلقة بـتطويـر النفس واضـيع ا ا
الـبـشـرية  بـاجتـاه  حـلول مـنـاسـبة
وتــقـــيــيـم الــتـــكــالـــيف واالربــاح  
وصـــيــــاغــــة الــــرؤيـــة الــــعــــامـــة  
واالجابة بـوضوح على سؤال  هل
اســـعى الى الـــهــدف الــصـــحــيح  
واسس الــتــصــدي لــلــمــعــضالت  
ـــديح والـــنــقــد   والـــتــعـــامل مع ا
وماهو نوع االتصاالت التي ينبغي
ــهــا   ان نــحـــافظ عـــلــيـــهــا ونـــد
والتـعاطي الـفطن مع الـصراعات  
كــمـا يــقـدم الـكــتـاب تــفـســيـراً عـلى
درجة من االهـميـة  لتـعريف مـفهوم
السعـادة وفق رؤية بعيـدة كلياً عن
االعتـقاد السـائد  اذ يرى الـباحثان
ان السـعادة هي انسـيابيـة  احلياة
ـئـةالـكـتـاب ـقـنـعـة لـصـاحـبـهـا بـا ا
يـــجـــيب ايـــضـــا عـن ســـر اهـــمـــيــة
ــقـاربــة بـ االشــيــاء الـدقــيـقــة  وا
مـانـحـتـاحه بـالـفـعل ومـا نـريده مع
حتــــديــــد ذكـي ألمــــريـن غــــايــــة في
كن كان والزمان   اذ ال االهمية ا
ــطـــلــوب ـــســتـــوى ا ان تــكـــون بــا
حـيــاتـيــاً اذا لم تـعــرف اين تـقف  
ومـاهـو زمنـك   فبـدون مـعـرفة ذلك
لن تــــكـــون (خــــارج الـــصــــنـــدوق)
ـصـطلح الـذي يـشـير الى فـرضـية ا
ئـةيـتـعاطى الـتـفـكيـر االبـداعي   بـا
ـفـهوم الالزم الـبـاحثـان ايـضا مع ا
للـبعد االستـراتيجي مـن منطلق ان
اعتماد التسـوية حفاظا على ارباح
معينة فحسب هو ترضية غير ذات
جـــــدوى اذا كــــنت وحـــــدك الــــرابح

الــــوحــــيـــد  
وهـــــــــــــنــــــــــــا
يــــــتــــــنــــــاول
الـــبـــاحـــثــان
مــــــــفـــــــردات
اتخاذ القرار
ضـمن االلـية
االسـتـراتيج
يــــــة الـــــــتي
حتــــــــتــــــــاج
دائــــمـــا الى
عن ـئـةا بـا
ــئـة ى   بــا
الـــتـــركـــيــز
ــــــئــــــة بــــــا
التـلـخيص
ــــــئـــــة بــــــا
حــــمــــايــــة
انـسيـابـية
االنــتــظــام
ـــــئـــــة بـــــا
ــنـهــجـيـة   ا
وهنا يحرص الباحثان  على اقناع
تلقي انهمـا اليريدان منه  القبول ا
غـــيـــر الـــواعـي بل  اثـــارة عـــدد من
االســـئـــلـــة   اي تـــشـــغـــيل الـــذهن
طـلوب من العصف واحداث االثر ا

تحقق. عرفي االيجابي ا ا
تـوقف الـبـاحـثان عـنـد ثالثـة مـعالم

تفكرية هي:-
 - مبدأ باريتو   

لــقــد الحظ االقــتــصــادي االيــطــالي
ـئة من فيـلفـريدو بـاريتو  ان 80 با
اخملــرجــات تـتــحــقق بــواســطـة 20
ـــــدخـالت    ومن ـــــئــــــة مـن ا بــــــا
ئة من استـنتاحـته ايضا ان 20 با
ـئـة من الـعـمـال يـقـومـون  بـ 80 بـا
ـــــئـــــة من الـــــعـــــمل   وان 20 بــــــا
ــئـة من اجملـرمــ يـرتـكـبـون 80 بـا
ـــــئــــــة من اجلــــــرائم  وان 20 بــــــا
ـئة الـسائـق  يـتـسبـبون في80 با
مـن حــــوادث الــــســــيـــــر   وانه في
اجـتـمــاعـات الـعـمـل يـتم اتـخـاذ 80
ئة من ئة من القرارات في20 با با
ـــعـــنى وقـت االجـــتـــمــاعـــات    و
حسابي حتلـيلي ان مجرى االعمال
ـعـتـمدة في اغـلـبهـا  تـتم بطـريـقة ا
عكسـية تمـاماً احلال الـذي يقتضي
راجـعة على اسس جـديدة تعـتمد ا
قاربات االستراتـيجية التي تتيح ا
عـادالت الـصـحيـحـة  ب اعـتـمـاد ا

دخالت . حجم اخملرجات  وحجم ا
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ـثل هـذا النـموذح رؤيـة حـسابـية
وكــأنــهــا تــرد جـــزئــيــا عــلى مــبــدأ
بـاريتـو فلـقد الحظ صـاحب نظـرية
الــذيـل الــطــويل كـــريس انــدرســون

رئـيس حتـريــر مـجـلــة الـعـالم   ان
غـالـبـيـة الـســلع الـتي تـعـرض عـلى
االنترنـيت تباع بـالفعل مـهما كانت
غــيـــر ضــروريـــة   اي ان الــعــرض
وسع يـتيح للمـتلقـ  ان ينظروا ا
اليها من الزوايا التي تناسبهم في
ــــعـــنى ظل مــــتـــسع الــــعـــرض  و
مـضاف هـنـاك ذيل طـويل من فرص
الـــعـــرض بـــاكـــثــر مـن اداة واحــدة
ـهــرجـون  في تــمـامــاً كـمــا يـفــعل ا
فردات في استحـضار العـديد من ا
البس واالكـــســســوارت نـــوعــيـــة ا
وطـــريـــقــة احلـــديـث وغــيـــرهـــا من
وســــائل اجلــــذب  ولـــهــــذا قـــيل ان
اوسـع مـــكــــتــــبــــة في الــــعــــالم هي
االنـتـرنـيت  فـكـلـمـا اتـسع الـعرض
توفرت فـرص للبـضائع الراكدة في
نظور التصريف ويقـع ضمن هذا ا
وغوجية السياسية ماتعتمده الد
اخلـــطـــيـــرة اكـــذب   اكــذب حـــتى

يصدقك الناس.
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يـطرح هـذا الـنمـوذج الـسؤال االتي
ــاذا النــصـبـح اكـثــر حــكــمـةً من   
ـــكن جتـــاربــــنـــا    واحلـــال    ال
االجابة التوضحية على ذلك اال من
 خالل االجــــابـــة  عــــلى االســــئـــلـــة
الـثالثـة  االتـيــة    كـيف نـعـرف مـا
ـاضي النــعـرفـه  ? هل يـســاعــدنــا ا
ــاذا ــســتــقــبل?  عــلى الــتــنــبــؤ بــا

توقعة  النتوقع االحداث غير ا
لقـد اجـاب الـفـيـلسـوف الـبـريـطاني
بـيـرتـرانـد رسل عـلى هـذه االسـئـلـة
قـائال   ان الـدجــاجـة الــتي تـتـوقع
انها تلتقط غـذاءها كل اليوم تقتنع
غــريـــزيــاً انــهــا تــطــعم كل يــوم وال
شـيء في حـيـاة الــدجـاجـة  يـوضح
لــهـا انـهـا ســوف تـذبح في يـوم من
االيـــــام   كــــذلـك الــــبــــشـــــر الــــذين
يـتحـركون دون ان يـنتـبهـوا الى ما
من هذه حـولـهم زمـنـيا  ومـكـانـيـاً  
الـــزاويـــة  تـــوجــيـه االتــهـــام الى
العـقل االمني  االمـريكي انه لم يكن
يـفـهم قـراءة االحـداث  حـ تـصـور
ـتمثـلة بضرب روعة ا ان الكارثـة ا
ي في نيويورك مركز الـتجارة العـا
كانت يوم  11 ايـلـول عام   2001  
بـدون سـابق انـذار بيـنـمـا احلقـيـقة
التي تكـشفت بعـد ذلك بينت وجود
مـؤشرات سابـقة  لـلكـارثة لم يـنتبه
عنيون باالدارة االمريكية . اليها ا
احلـــال ان ســــيــــطـــرة االحــــســـاس
الــــســـاذج بــــفـــائـض الـــقــــوة لـــدى
االمريكي   افقدهم  فرصة القراءة
الـذكـيـة الـقـائـمـة علـى فحـص دقيق

لالحداث السابقة لتلك الكارثة. 
بــخالص حتــلــيــلــيــة   كــان هــنـاك
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باألمس الثالث من شهر شعبان مرَّت ذكرى والدة األمام احلس (ع ) .
لونـة التي حتمل ـنشـورات ا نـاسبـة كان واضح من خالل عدد من ا  إستـذكار ا
ـكن مقـارنـة حجم نـاسـبـة السـعـيدة وبـكل تـأكيـد ال الـتهـاني والـتبـريـكات بـهـذه ا
وشكل األحـتـفال وأحـياء  ذكـرى والدة األمام مع حـجم وطـقوس ومـراسيم احـياء
ذكـرى أسـتـشهـاده !! وهـذا أمـر مـفهـوم وواضح نـظـراً لـفداحـة واقـعـة الـطَّف وما
حـمـلـته من تـفاصـيل مـأسـاويـة ومالحم بـطـولـية وقـيم اخالقـيـة ومـواقف انـسـانـية

فريدة . 
ـوروث من التقالـيد والطقوس أستـوقفني هذا األمر بـشكل ما وجعـلني أفكر في ا
ـسـلـمـون بـشـكل عـام  وذلك من خالل احـيـاء مـنـاسـابات ـارسـهـا نـحن ا الـتي 
يالد الوفيـات واألهتمام بها بشـكل كبير وواضح مقارنةً مع اسـتذكار مناسبات ا

للراحل عنا !!  
فالغـالبيـة منا ال تـشّذ عن قاعـدة إستذكـار الراحلـ من أبائنـا وأمهاتـنا وأحبـابنا
في ذكرى وفاتهم فتجدنا نقوم بأعمال خيرية تُدخل الراحة الى نفوسنا بشكل أو
بآخـر  والتي تتركز في توزيـع الطعام واحللويـات عادةً والطلب من اآلخرين قراءة

سورة الفاحتة ترحماً على صاحب الذكرى !! 
في حـ نـادراً مــا جتـدنـا نـقـوم بـفـعل نـفـس الـشيء او اي فـعل آخـر مـقـارب في

توقيتات تتعلق بذكرى والدة الراحل !!  
في العادة يحوي شاهد القبر تاريخ الوالدة والوفاة !! 

وكالهما يحمل نفس القدر من األهمية وفقا لنظرية اخلَلقِ !! 
وت إن لم يحظ بفرصة الوالدة !!  رور بتجربة ا فليس بأمكان اي انسان ا

يراودني شعـور او قناعة ما بأننا جُبلنا على إجـبار  عقولنا وذاكرتنا ألستحضار
وأسـتـذكـار تاريـخ الوفـاة كـنـوع من الـعـرفـان بـاجلـمـيل لـلـراحـلـ ونـسـيـنا تـاريخ
والدتـهم الـذي يـرتـبط بـوجـود شخـص مهم فـي حيـاتـنـا مـنـحـنـا الـكـثيـر من احلب
عرفة والـنصيحـة واحلكمة خالل مـسيرة حيـاته كلها والفرح والـسعادة والعـلم وا

 !!
هي دعوة ألستذكار من نحب ونحترم بطريقة أقل حزناً واكثر بهجةً  

فــكل أنــسـان أو هــكــذا يــخـيـل لي حـ يــرحل عـن الـدنــيــا ســيـســعــده ان يــكـون
أستذكاره مرتبطا بابتسامة وفرح عوضا عن دمعة وأن !!

وصبحكم الله باخلير والفرح والنور 
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اجماع على ان  جميع طيور البجع
بـيـضـاء الـلــون وظل هـذا االعـتـقـاد

الــســائـــد يــتـــحــكم بـــالــواقع ثم 
وهكذا اكتشـاف وجود بجع سـود  
انكشفت احد امـراض الفهم الكامن
في عــــدم  الـــقــــدرة عــــلى الــــتـــوقع
احملـسـوب نـتـيـحـة اهـمـال الـفحص

السريري للحالة اجلارية .
ان ما  شهده الـعراق  ويشهده االن
ضام والـنتائح تطبيقاً يشابه با
اخر لنموذج الـبحعة السوداء فكل
الـــكـــوارث الــتـي حــصـــلت فـــيه من
حــــــروب وصـــــــراعــــــات دمــــــويــــــة
وخــــصـــومــــات واورام طـــائــــفـــيـــة
وعـشـائريـة بل وفـساد  وتـلـكؤ   
وانـحــســار قــيم صــحــيــحــة يــعـود
بــدرجــة او بــأخــرى لــلــقــصــور في
قـــراءة مــــا فـي الـــذيـل الـــطــــويل  
وكذلك االصابـة بعدم تـصور وجود
لــونــ مـن الــبــجــعــات   االبــيض
ــوذجــا واألســود. ان اخلــمــســ 
لـلـتـفـكـيـر االسـتـراتـيـجي في كـتـاب
القرار يـنبغي تضع الـعراقي امام
مــســـؤولــيــات اســـتــبـــدال االيــقــاع
عتمد في توجهات الدولة الرتيب ا
 فـهي حتــتـاج الى مــعـايـنــة دقـيـقـة
ـــســـيـــرتـــهـــا لـــكي ال تـــقـع االمــور
بـاحملــظـور االخــطـر  . الــنـداء هــنـا
لـلعـراقيـ اصحـاب النـية احلـسنة
الـــذين يـــجــهـــلـــون كــيف يـــنـــبــغي
الــــتــــعــــاطـي مع االحــــداث    امــــا
اصحاب الـنوايا الـسيئة  فـالقضاء
كفيل بـهم من خالل حتقـيق العدالة

االنتقالية .
- كــتــاب (الــقـرار)جــديــر بــالــقـراءة
ــنـهـجــيـة   بل ويــصـلح مـفــتـاحـاً ا

. تدريبياً
سـؤول حكـومي مواظـب على
الـعـمل   ولـلـفـاشـلـ ايـضاً بـحـكم
ـعـرفـيـة تـطبـيـقـاً  لـقوله ضرورته ا

تعالى (وقل رب زدني علما)  .
لقد تأكـد وجود مساكنـة مبطنة في
ـــواقع احلـــواري احلــــكـــومـــيــــة  
معروفة وسرية على امتداد خريطة
الـعـراق   وتــلك مـعـضـلــة بـنـيـويـة
ـكن الـفـكاك مـنـهـا اال بـالـتـفـكـير ال
االســـتـــراتـــيـــجي عـــلـى مـــســـتــوى
االولــــويــــات   وعــــلى مــــســــتـــوى
العالقات    واذا كـان كوفيد  19قد
ــــــنع نــــــفـــــاق اقــــــام احلـــــواجــــــز 
اءات ـصـافـحـات والتـقـبـيل فـاال ا

مازالت شغالة . 
عضلة على وفق توصيف الكاتب ا
ـعـرفـة ـتـخـصص في ا الـلـبـنـاني ا
وعالقــتـهــا بـالــعـشــوائـيـات نــسـيم
نــقــوال جنــيب (الــتــشــبث الــشــديـد

باالعمدة التي نراها تسقط).
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   يــــذهـب الــــبــــعض مـن الــــكــــتل
الــســـيــاســيــة مـــنــذ ســنــوات الى
مـــوضـــوع اســـتـــخـــدام صـــيـــغـــة
األغـلـبـيـة في اتـخـاذ الـقـرارات او
الــتـشــريــعــات بــديال عن صــيــغـة
ـكونـات الرئـيسـية الـتوافق بـ ا
في الـبالد  وفي بـيــئـة سـيـاسـيـة
مضطربة ومؤسسات غير مكتملة
ــؤســسـة الــتــكــوين خــاصــة في ا
الـتـشـريـعـيـة الـتي مـا تـزال تعـمل
بنـصف هيـكلهـا مع غيـاب مجلس
االحتـاد الـذي يـعــتـبـر فـلـتـر امـان
نهج كونات وبرفض  جلميع ا
ألي تـــوجه لـــتـــطـــبـــيق الـــنـــظـــام
الــفـيــدرالي خــاصــة بــعـد عــرقــلـة
طــلـبــات الـبــصــرة وصالح الـدين
واالنــبـــار ونــيـــنــوى مـع ايــقــاف
ادة  140 وقانون النفط تطبيق ا
والـغـاز وتـعــدد مـراكـز الـقـرار في
ــؤســســةالــعــســكــريــة كل هــذه ا
االمـور مع تعـطش الـكتل الـكبـيرة
لـتـكـريس نـظام شـمـولي اتـضحت
مالمـحه بـعــد اكـثـر خـمـسـة عـشـر
عــامـــا من اخـــتـــراق كل مـــفــاصل
الــدولــة الــعـــســكــريـــة واألمــنــيــة
واالقـــتـــصــاديـــة بــالـــشـــكل الــذي
حـولـهـا الى نـظام اقـرب مـا يـكون
الى نــظـام احلــزب الـواحــد ولـكن
ــذهب الـواحــد وهـذا بــصـيــغـة ا
يـتــجـلى واضـحـا فــيـمـا عُـرف في

السنوات األخيرة بالدولة العميقة
الـتي تـسيـطـر عـلى مـقـالـيـد احلكم
ــســانــدة اذرع بــشـــكل مــتــشـــدد 
عـــســـكـــريـــة تـــكـــاد تـــكـــون بـــديال
لـلمؤسـسة الـعسكـرية واألمـنية بل
تـتـفـوق عـلـيـهـا في الـعـدة والـعدد
اما من خالل هيـاكلها او من خالل
ؤسسة ـمتدة في جسـد ا اذرعها ا
كن الـعسـكـرية واألمـنيـة وهكـذا 
لنا أن ندرك هذا التنظيم الشمولي
لــلـنـظـام الــسـيـاسـي الـذي يـحـاول
قادته فـرض نظام األغلـبية لـتعزيز
او شـــــرعــــنـــــة هــــذا الـــــشـــــكل من

الدكتاتورية.
W UF  WLE «

     في الـعراق ومـنذ تـموز 1958م
ـتعـاقـبة إضـافة حـاولت األنـظمـة ا
اكسسوارات شكلـية جتميلية على
هيكل ادارتها بصناعة أدوات زينة
ســـيـــاســـيــة عـــلـى شــكـل افــراد او
أحزاب كارتـونية يفـترض انها من
مكونات أخرى غيـر احلاكمة لكنها
سـرعـان مــا انـكـشـفـت ولم تـنـطـلي
عـلـى األهـالي حـتـى انـهـيــار نـظـام
صــــدام حــــســــ وســـــقــــوط تــــلك
الــصـيــغــة األحـاديــة الـتي حــكـمت
الـبالد اكـثر من سـتـ عامـا حيث
بـدأت مرحـلـة جـديـدة بـعـد اسـقاط
ذلك الــنـــظــام تـــبــلـــورت في وضع
أسس نظام يعتمد في تكوينه على

ــكـونــات الــقـومــيـة مـشــاركــة كل ا
ا ذهـبية والعـرقية  والديـنية وا
ـواطـنة يـؤسس تـدريجـيـا لـدولـة ا
في ظـل دستـور يـضـمن حـقـوق كل
ــكــونـــات ويــحــقق بـــقــاء الــبالد ا
احتــادا اخـــتــيـــاريــا بـــ كل هــذه
األطـــــراف في نـــــظـــــام فــــيـــــدرالي
ـــنـــحــهـــا حــقـــوقـــهــا في اإلدارة
الذاتـية وبـتوافق في اتخـاذ القرار
ـــا ال يــدع مــجــاال ألي االحتــادي 
انــــفـــراد أو تـــفـــرد عـــلى حـــســـاب
اآلخـــــــــــريـن وألجـل ذلـك كــــــــــانـت
الـتــوافــقـيــة الـتي مــيـزت طــبـيــعـة
ـنـصـرمة احلكـم طيـلـة الـسـنوات ا
وحـافظـت على وحـدة الـبالد وعدم

جتزئتها.
     ان طـــبــيـــعــة تـــكــوين الـــدولــة
العراقية وشكل نـظامها السياسي
مـنــذ تـأسـيـسـهـا ومـا تـخـلـلـهـا من
صـراعـات وحـروب وإقـصـاء وظـلم
كـارثـي كـبـيــر تـرك آثـارا بــالـغـة ال
يسمـح بأي شكل من األشـكال قيام

أغـلبـيـة تتـفرد بـاحلكم مـرة أخرى
سواء كانت سـياسيـة أو قومية أو
دينية مذهـبية حتى وان كانت من
الــنــاحـــيــة الـــعــدديــة تـــتــفــوق أو
كونات األخرى فالعراق تتجاوز ا
يـتـكون وواقع حـاله مـنذ تـأسـيسه
من قوميت رئيسيت هما العرب
والـكــورد ومن الـنـاحـيــة الـديـنـيـة
بـأكـثريـة عـدديـة مسـلـمـة منـقـسـمة
الى مـذهبـ رئـيـسيـ تـعـقبـهـما
ــسـيــحـيــة فــااليـزيــديـة الــديـانــة ا
والصـابـئـة والـيهـود يـنـتـمون في
أصـولـهم وقـومـيـاتهـم إلى أكـثـرية
عربية وكوردية تشاركهما مكونات
أخـرى من اآلشـوريــ والـتـركـمـان

والكلدان والسريان واألرمن
حـــيث أظـــهـــرت الـــســـنــوات
اضـية ونـتائج االنتـخابات ا
الـــــعــــامـــــة األخـــــيـــــرة ثالث
اصــطــفـافــات واضــحــة جـدا
تـتـكـثف فــيـهـا ثالث تـكـتالت
مذهـبيـة وقوميـة هي: الكـتلة
الـــــشــــيــــعــــيــــة والــــكــــتــــلــــة
الــكـــردســتـــانــيـــة والــكـــتــلــة
الـسنيـة التي تـمثل مـكونات
الــعــراق الــرئـــيــســيــة ورغم
كونات وجود تداخالت في ا
الثالث كوجود كوادر شيعية
في الـــــكــــتــــلــــة الـــــســــنــــيــــة
والكوردستانية أو الكوردية
والــتــركــمــانــيــة في الــكــتــلـة
الــشــيــعــيــة وكــذا احلــال في
الـكـتــلـة الـكـردسـتـانـيـة الـذي
تـضم مـكـونـات غـيـر كـورديـة
مـثل االشـوريــ والـتـركـمـان
والكلدان والـسريان والعرب
إال أن واقـع احلــــــــــال ومـــــــــا

يــجــري من جتــاذبــات وصــراعـات
ـكونـات الـرئيـسـية ثل حـقـيقـة ا
للبالد الـتي تتوزع جغـرافيا ايضا
حول العاصمة بغداد في اجلنوب
والفـرات األوسط والغـرب وبعض
من الشـمال والـشرق والـشمال مع
بـعض من الـغـرب والـشـرق لـتـكون
اقـالــيــمــا جــغــرافــيــة وتــاريــخــيـة
مـتــنـاسـقــة ومـتـجــانـسـة تــتـوحـد
جمـيعهـا حول عاصـمة تاريـخية ال
تقبل ثقافتها اال أن تكون ملكا لكل
ـذاهب تـلك ـكـونـات واألديـان وا ا
هي بــغــداد الــتي تــتــقــاسم فــيــهـا
كونات الرئيسية واألخرى اليوم ا
مـواقـعـها االحتـاديـة في السـلـطات

الثـالث بطواقم مـترهـلة ومتـداخلة
بـــغـــيــاب إعـالن الــفـــيـــدرالـــيـــتــ
االخـــريـــتـــ في كـل من اجلـــنــوب
والــــفــــرات األوسـط والــــغــــرب مع
ــنـاطق الــتــلـكــؤ في حل مــسـألــة ا
ـتــداخــلـة بــ إقــلـيـم كـردســتـان ا
ومـــحـــافــظـــات نـــيـــنـــوى وديـــالى

وصالح الدين. 
 ورغم بــــعض االصـالحـــات الــــتي
جـرت هـنـا وهـنـاك اال ان صـدى ما
ـلك الـهـاشـمي فـيـصل األول قـاله ا
في اول انـطـبـاع له عن مـجتـمـعات
لكة بالد الرافدين وهو يـقود او 
عراقـية معـاصرة انتجـتها اتـفاقية
سـايكس بـيكـو ما يـزال يرسم ذات

شهد منذ 1921م. ا
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  (إن البالد العراقية هي من جملة
الـبلـدان التي ينـقصـها أهم عـنصر
من عـنـاصـر احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة
ـلّـيـة ذلك هـو الـوحـدة الـفـكـريـة وا
والــديـــنــيــة فــهـي واحلــالــة هــذه
مــبــعــثـرة الــقــوى مــقــســمـة عــلى
بــعــضـهــا يــحــتـاج ســاســتــهـا أن
يـكونـوا حـكمـاء مدبـرين وفي ع
الـوقت أقـويـاء مادة ومـعـنى غـير
مــجــلـوبــ حلــسّـيــات أو أغـراض
شخـصية أو طائـفية أو مـتطرفة
يــداومــون عــلى ســيــاســة الــعــدل
ــوازنــة والـــقــوة مـــعــا وعــلى وا
جانب كـبـير مـن االحتـرام لـتقـالـيد
األهـالـي ال يـنــقـادون إلى تــأثـرات
رجــعـيــة أو إلى أفــكـار مــتـطــرفـة

تستوجب الرد).×
     ولألسف الشـديد لم يـكن حكام
الــبالد حــكـمــاء الى الــدرجــة الـتي
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kmkinfo@gmail.com

يــدركــوا فـيــهــا حـقــيــقـة مــكــونـات
ــوجــبــهــا الــعــراق ويـــؤســســوا 
دولــتـــهم الـــعـــتــيـــدة فـــاســـتــولت
مــجــمــوعــة لــكي تــهــمش األخــرى
وتــلـغي وجـودهــا أو تـسـتــعـبـدهـا
طـيــلـة عـقـود ســوداء من الـتـكـوين
اخلـطـأ دفـعت الـبالد والـعـباد الى
الدمـار واخلراب في حروب عـبثية
في الــــــــداخل واخلــــــــارج حـــــــتى
تــــعــــرضـت الــــبالد الـى االحــــتالل
الـكامل طـيلـة ما يـقرب من عـقد من
الـسـنـ وهـي مـا تـزال تـأن حتت
ـــعـــلن جـــراح االحـــتـــراب غـــيــــر ا
واالخـتـالف الـشـديــد حـد الــتـنـازع
بـ مكـوناتـها األسـاسية الـتي ما
زالـت بـعض الــنــخب الــسـيــاســيـة
فيها تتغنى بعراق مركزي تنصهر
فيه كل مـكونـاته لصالح مـا يسمى
بـــاألغـــلــبـــيـــة الــســـيـــاســيـــة تــارة
ـذهـبـيـة والـقـومـيـة تـارة أخـرى وا
تارة ثالثة وفي كل هذه االدعاءات
يكون اجتـاهها واحد بالـتأكيد هو
قراطي االحتادي غير العـراق الد

التعددي!? 
   خالصـة القول ال اغـلبـية حـاكمة
في العراق ألن رديفها الدكتاتورية
واقـــصــاء الــشـــركــاء االخــرين وال
بـــديـل لـــلـــنــــظـــام الـــفــــيـــدرالي او
الــكــونـفــدرالـي ألعــادة بــنــاء دولـة
عـــصــــريـــة تــــقـــــوم عــــلى أســـاس
ــواطـنــة الـصـحــيـحـة والــشـراكـة ا
احلـقـيــقـيــة اال الـنــظـام الـشــمـولي

قيت. ا
{ عن اجلزء الثالث من تاريخ
الوزارات لعبد الرزاق احلسني من
ص  300 وما بعد.

مــنـذ فـجـر اخلـلـيـقـة االول كــتب عـلى الـعـراقي ان يـعـيـش حـيـاة بـائـسـة شـعـارهـا
الـعريض األلم والتعب والظلم ,فهـو مكتوب عـليه الشقـاء حتى وهو جن في رحم
امه ,وتـبـدأ رحـلـة الـشقـاء مـبـكـرا إذ قـدر له ان يـعـاني عـسـرا خـطـيـرا في الوالدة
قلوب ,فيـحضر مقعده قـبل رأسه في قناة الوالدة ( حضور فـيخرج الى الدنيـا با
عروفـة عند اهل االختصاص, قعد  ,Breech birth وهي من اعـقد احلاالت ا ا
ا يـضـطر االطـباء الى اجـراء عمـلـية قـيصـرية مخـالـفا بـذلك طبـيعـة كل البـشر ,
مـسـتـعـجـلــة إلنـقـاذ حـيـاته!! ,وال تـنــتـهي مـشـكـلـته عــنـد هـذا احلـد بل يـجب عـلى
رض ( ابو صـفار) بـعد االسبـوع االول من حياته ,وحـينما العـراقي ان يصـاب 
يـكبـر ويبـلغ احللم سـيجـد شيـئا كـبيـرا منـفوخـا يحتـل نصف مـساحة وجـهه كأنه
ضـفدع ذكر في موسم التزاوج ,ومـا يلبث ان يدرك ان ذلك الشئ لم يكن اال أنفه
درسة االبتدائية الذي يبقى يتضخم ويتضخم حتى بعد وفاته!!. وعندما يدخل  ا
ـدلل ,فـمهمـا اجتهد فـلن يكون سيـعاني دائمـا من تصرفـات احد طلـبة الصف ا
كروه ,الذي يعبث بكل شئ وينشر الفوضى في كل ركن من إال ظال لذلك الولد ا
ـدرســة دون ان يـحــاسـبه احــد ألنه بـبـســاطـة يــكـون ابن حــضـرة الـست اركـان ا
ـراهقـة وفيـهـا يتـعرض الى غـسيل رحـلة الـثانـوية تـبـدأ مرحـلة ا ـعلـمة!!. وفـي ا ا
دماغ من قـبل االهل واجملتـمع ليـضعـوه في القـالب الذي يـريدون ان يـظهر به من
خالل اإلمالءات االيـديولـوجـيـة واالعـراف والتـقـالـيد ,وفي شـبـابه يعـيش الـعراقي
مـعـظم ايـامه وهــو يـعـاني من الـقـلق واخلـوف والـتـرقب ألن بالده عـادة مـا تـعـاني
اضطـرابات او انقالبـات. يكـبر الـعراقي ويـكبر مـعه خوفه من مـستـقبـله اجملهول,
وحـينـمـا  يـصـبح رجال يـجـد نـفـسه وقـد دخل مـعـمـعة احلـيـاة لـتـبـدأ رحـلـة شـاقة
بـالبحث عن الوظيـفة التي صارت نادرة ,ولو وفـقه الله وصار موظفـا تبدأ معاناته
ـتاعب يتـوجب عليه ان من االسـتهداف الـوظيفي ,ولـكي يكون في مـأمن من هذه ا
وظـف من خـبراء الـنفـاق والذي عـادة ما يكـون اسمه ( يتـقرب ويـصاحب أحـد ا
ـفــاجـآت غـيــر الـسـارة في ـا (كـمــال) حـتى يـتــجـنب الـوشــايـات و ا بالل) ,او ر
ـا يقرر الـزواج سيجـد نفسه في دوامـة ال تنتـهي إذ عليه خوض الـوظيفة ,وحتى 
رحـلة طـويـلـة لـلبـحث عن فـتـاة أخـرى غيـر تـلك الـتي كـان يعـرفـهـا ومرتـبط  مـعـها
بعالقـة حب خـوفا من كالم اجملـتمع الـذي يعـيب على الـرجل زواجه من فتـاة كان
يعـرفها قبل الزواج!!.وتستـمر حياة العراقي تـدور في حلقة مفرغة ,فـهو غير آمن
, ـتلك ابسط احلقوق اآلدمية ,فال ضمان صحي ,وال عيش كر على حياته ,وال 
وال تنـفيس عن نشاطـاته اال من خالل زجه بإحدى احلـروب الكثيرة!! ,وال تـتوقف
مـكابـداته عـند حـد مـع ,فـهو يـخـرج من مـصيـبـة لـيـدخل في اخرى ,ومن خـيـبة
خلـيـبة اكـبر ,وما ان يـتخـلص من نـظام حـكم ظالم حـتى يـجد  نـفسه حتت رحـمة
حكم اظلم ,ثم ينـتبه ليجد نفسه وقد جتـاوز الست وصار أبا ومسؤوال عن اوالد
وعـائلـة وهو لم يـحـقق بعـد ابسط احالمه ,بل ويـصبح مـشتـتا ومـهجـرا ومهـاجرا
صائب فالعـراقي ال يعمر طويال فهو ان ونـازحا حتى في بلده ,وبسـبب كل تلك ا
وت مـبكـرا كبـتا وقـهرا وفـقرا ,وقـد لم يـقتل في مـفخـخة او بـحرب عـبثـية ,فـأنه 
يقـضى برصـاصة طائـشة تقـيد ضد مـجهول ,والكـثيـرون يفقـدون حياتـهم بسبب
هانة والعوز التي يعيشونها. فرطة جتاه حياة االستعباد والذل وا حساسيتهم ا
يولـد الـعراقي وفي فـمه ملـعقـة من السم الـزعاف ,ويـبقى يـصارع من اجل الـبقاء
حـيـا حتى لـو بـطـرف نـاقص او عـ واحدة ,وسيـجـد نـفـسه في الـنـهـايـة مـصـابا

بتقرحات حادة في مقعده !!.
سـعود سـتجد وحيـنما تـتفـكر في حـياة الـعراقي الـسعيـد ا
قـعد!! ,فـهـو بالـكـاد يـخرج ان الـعنـوان االبـرز لهـا هـو ا
وت  وفي لـلدنيا من الرحم ومـقعده يطل قبل رأسه ,و
ـستـقيم وصـوال ألمعاءه مقـعده انـبوبـا طويال يتـجاوز ا
لــكي يـجـري عــمـلـيــة نـاظـور الــقـولـون ,واجــزم ان هـذا
االنبـوب الشرجي هـو خاتمـة كل اخلوازيق التـي اكلها
في حـياته ,ال لـذنب اقتـرفه سـوى أنه انـسان ولـد وعاش

في وطن اسمه العراق!!.

غالف الكتاب

وغرافية خريطة العراق الد

لكي جلسة نواب العهد ا

جلسة مجلس النواب 2020
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هاجم مدرب فريق الـديوانية الـسابق سميـر كاظم رئيس النـادي حس العـنكوشي كاشـفاً عن قيمـة مستحـقاته التي يطـلبها من الـنادي. وقال كاظم في
تصريح صـحفي  استلـمت راتباً واحداً من الـديوانية في  6 كانـون الثاني وفيه نقص  500 الف دينار كـعقوبة خلـسارة الفريـق آنذاك مبيـنا انه وبعد 12
ـوسم مع أي نادٍ آخر مـقابل تسلم يوما من استـقالتي من الـديوانية عـرض لي عقد تـدريب السماوة. وأضـاف ان شرط العنـكوشي بعـدم تعاقدي لـنهاية ا
مسـتحقـاتي كاملـة فهـو خالف بنود الـعقد بـينـنا وهو لـيس وصياً عـليّ او له احتـكار في تدريـبي للـفرق. وأشار كـاظم الى ان العنـكوشي أقـسم له بشرفه
مـتـاز احلـالي وهـنـاك تـناقـض كبـيـر بـكالمه بـشـأن تـسـليم ـرحـلـة األولى فـقط من الـدوري ا بـأني سـأبقـي في تدريـب الديـوانـيـة لـعـامـ وانا طـلـبت مـنه ا
مستـحقاتي. وتابع الـعنكوشي سـوف وعوده الكثـيرة لي في منح رواتبي وطـلبت وساطة مـن وزير الشباب والـرياضة عدنـان درجال ورئيس جلـنة الشباب

والرياضة النيابية عباس عليوي نافياً أتكلم على العنكوشي بإساءة.
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الـعـراق مـتـعــدد في كل شيء حـتى في
الـريـاضة لـم تـكن كـرة الـقـدم الـريـاضة
الـوحـيــدة في الـعــراق لـكن هي االولى
ولم تـخـلـوا الــسـاحـة من الــريـاضـيـ
لقب بـجتلي بدع مصطفى احمد ا ا
العب ومـــدرب لـــلـــفــنـــون الـــقـــتـــالـــيــة
والبـاركور عـمره 25 عام خـريج معـهد
تكـنلوجـيا شـارك بأكـثر من 23 بطـولة
في الـفــنـون الــقـتــالـيـة عــلى مــسـتـوى
الـــعــــراق حــــصل عــــلى الــــعـــديــــد من
االوســـمــــة الـــذهــــبــــيـــة والــــفـــضــــيـــة
ـارسـته والـبـرونـزيـة بــاإلضـافـة الى 
ـــوي تــاي والـــبــوكـــســنك لــريـــاضــة ا
الكـــمـــة الـــعـــربـــيــة والـــكــونـغ فـــو وا

وبطوالت التحطيم والتكسير.
{ متى بدأت مسيرتك في الفنون القتالية ?
ـــارســـة ريـــاضـــة الـــفـــنــون - بــدأت 
الـقــتــالــيــة ســنـة 2013 قـبل ذلـك كـنت
امارس ريـاضـة كـرة الـقـدم لـكن لم اكن
اطمح لتطـوير نفـسي في كرة القدم او
ارستي تقتصر على مهتم بها كانت 
قضاء الوقت والهواية فقط اما رياضة
الفنـون القـتالـية كـانت انطالقـتي سنة

 بدأت بتطوير نفسي2013
ــكــثــفــة بـســبب حــبي والـتــدريــبــات ا
وهـاجـسي لـهـذه الـريـاضة الـى يـومـنا

هذا.
{ ما سبب اجتاهك للرياضات الفردية?

- الريـاضـة الـفرديـة تـعتـبـر االكـثر في
االجنـازات واالكـثـر في االعــتـمـاد عـلى
الــنـــفس عـــكس الـــريـــاضـــات االخــرى
اجلــمــاعـــيــة الــتـي حتــتــاج مـــجــهــود
اجلــــمــــيع وتــــكــــاتـف زمالء الــــفــــريق
لــلــحــصــول عــلـى جــائــزة جــمــاعــيــة
الــريــاضــة الــفــرديــة هي جــهــد فــردي
واجنــازاتــهــا كــثـــيــرة بــاإلضــافــة هي
ــيـة تـسـتـخــدم لـلـدفـاع عن ريـاضـة عـا
النفس وتعلمت الكثير منها مثل الثقة
بـالـنـفس والـصـبـر واالجـتـهـاد هـذا ما

جعلني احب هذه الرياضة.
{ ما هي الصعوبات التي واجهتها ?

- الصـعوبـات بـصورة عـامـة اثرت من
ـاديـة كـما يـعـلم اجلـميع ان النـاحـية ا
الريـاضة حتـتـاج الى الـراحة وحتـتاج
ــكــان الـــصــحــيـح وحتــتــاج الى الى ا
ــســتــلــزمــات ــال من اجـل ا تــوفــيــر ا
واالحـتـيـاجات الـريـاضـيـة فـي الـعراق
ـال هــو كل شيء تــسـتــطـيع يـعــتـبــر ا
ــادة هي الــوسـيــلـة احلـصــول عـلــيه ا
الــوحـــيــدة بـــاإلضـــافــة الى االهـــمــال
للـرياضة فـي العـراق وعدم تخـصيص
اي امـــوال من اجـل دعم الــــريـــاضـــات
بــــصــــورة عــــامــــة ايـــــضــــا واجــــهت
صـعــوبــات من نــاحـيــة اجملــتــمع عـدم

تـقــبل الــنـاس لــهــذه الـريــاضــة بـعض
الشبـاب يصل بـه احلد الى االسـتهزاء
بهـذه الريـاضة وكـأنهـا شيء اعتـيادي
او ترفيهي يعتـبرون الرياضة هي كرة

قدم فقط.
{ هل شـاركت في بـطوالت لـلفـنـون القـتالـية

وما هي اجلوائز التي حصلت عليها?
شاركات - اكيد كانت لدي الكثير من ا
سابـقات والبطـوالت اكثر من 20 في ا
بــطــولـــة عــلى مـــســتـــوى الــعــراق في
الكـمــة والـتــحــطـيم والــكــيك بـوكس ا
وي تـاي والتـايكـوندو والـكثـير من وا
ريـاضـات الـفـنـون الـقـتـالـيـة وحـصـلت

عـلى الــكـثـيــر من االوسـمــة واجلـوائـز
ــشــاركــات ايــضـا  عــلى اثــر تــلك ا
ية ترشيحي للمشـاركة في بطوالت عا
شاركة في البطوالت لكن لم استطيع ا
ادي كما ذكرت ية بسب الوضع ا العا
سابقا طلبوا مني مبالغ مالية من اجل
ـشــاركـة النــهـا عــلى حــسـاب الالعب ا
اخلــاص ال تـــتـــكـــفل احلـــكـــومـــة بــأي
ــادي مــصــاريـف وبــســبـب وضــعي ا
الصعب وعملي عامل بناء لم استطيع
ــــشـــــاركــــة ورفـع اسم الـــــعــــراق في ا

البطوالت واحملافل الدولية.
{ هل حــصـلت عـلى دعـم مـادي من جـهـات

حـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة ?
- ال يــوجـــد اي دعم ال دعـم مــادي وال
مــعـنــوي ومـن جـمــيـع اجلـهــات حــتى
وزارة الـشـبـاب والـريــاضـة رغم مـئـات
ناشدات من اجل الـدعم لكن ال توجد ا
ــــشـــاركـــات اي اســـتــــجـــابـــة حــــتى ا
ــيـة الـتـي انـحـرمت اخلـارجـيــة والـعـا
منـها هي بـسبب عـدم وجود دعم رغم
حـبي لـهـذه الـريـاضــة وقـدمت الـكـثـيـر
لكن الفـنون الـقتـالية لـم تقدم لي شيء
الني تـــعــبـت خالل ســـنــوات طـــويـــلــة
وحـصــلت عــلى الــكـثــيــر من اجلــوائـز
واالوســــــمــــــة لــــــكن لـم اجــــــد الــــــدعم

واالحـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــاء.
{ هـل يــــــوجـــــــد احتــــــاد خــــــاص بــــــهــــــذه

الرياضات?
- نـعم تــوجـد الــكــثـيــر من االحتـادات
لـيس احتـاد واحـد وانـا مارسـت اكـثر
من ريـــاضـــة وشـــاركت في ريـــاضـــات
مــخـــتــلـــفــة وذهـــبت بــنـــفــسـي لــهــذه
االحتــادات لـــكن اجلــواب يـــكــون انت
غـيـر مـشـمـول فـي هـذه الـريـاضـة لـكن
رغم ذلك لم اتـوقف شــاركت وحـصـلت
عـــلى جـــوائـــز واعـــمل حـــالـــيـــا العب

ومدرب وحكم.
{ مــا ســبب عــدم االهــتــمــام بــالــريــاضـات

الـــــــــــــــفـــــــــــــــرديـــــــــــــــة فــي الـــــــــــــــعــــــــــــــراق?
- ســبب عــدم االهـــتــمــام بـــالــريــاضــة
الفردية اجلـميع يعـلم نحن في العراق
اجلـميـع يـعـشق كـرة الـقـدم من نـاحـية
ـــشـــاهــدة والـــدعم وكل ــمـــارســة وا ا
اجلـوانب تــصب في كــرة الـقــدم ألنـهـا
الــــريـــاضــــة االولـى في الــــعــــراق رغم
الرياضة الفرديـة هي جتلب الكثير من
االجنـازات وأيـضـا بـأقل تــكـلـفـة كـادر
كـامل من لـعـبــة الـفـنـون الــقـتـالـيـة ال
يـــتــــجـــاوز عــــددهم 15 شـــخص اذا
شاركو في بـطولة خـارجية يـجلبون
اكثـر من اجناز وبـاقل تكـلفـة عكس
كرة الـقـدم الـتي يـصل عـدد الـكادر
الى 50 شـخص من اجل الــذهـاب

الى لقب واحد وبطولة واحدة.
{ ما هو عملك احلالي?

- عملي السابق هو كاسب عملت
في الـكــثـيـر من االعــمـال الــشـاقـة
تعبة مثل عامل بناء لكن حاليا وا
انـا اعـمل كـمـدرب لـريـاضـة الـفـنون
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تسابقة في الرياضة العراقية باتت ال تسر حاقد او تسارعة و ا األحداث ا
مــحب السـيــمـا بــعـد ان اسـتــشـرى الـفــسـاد في أروقــتـهــا ونـخـر الــتـزويـر
مـفـاصـلهـا حـتى بـدأنـا نـسـمع ونـشـاهـد انـتـخـابـات تـعـاد ورئيـس يُعـزل من
تـعـاقـدين مع األنـديـة يـفـكـرون بـالـذهاب الى مـنـصـبه و عـدد من الالعـبـ ا
الـفيفا لـتقد الشكـوى ألجل احلصول علـى مستحقـاتهم وهكذا الـكثير من

ما آلت إليه الرياضة العراقية بكل أسف !
بـدأ السابق الـقائل الريـاضة حب وطـاعة واحتـرام ولم يعد الـيوم.. انتـهى ا
بدأ الذي كان قـول ( خلي روحك رياضية ) سائداً اًو نافعا ب الناس لك ا
يـوما يستـعيره عدد من أهل الـسياسة في أحـاديثهم بعـد ان ضرب الفساد
ـشـاكل كل مـكـان في الــريـاضـة الـتي أصـبــحت اغـلب رجـاالتـهـا يــثـيـرون ا
والتكتالت ويقودون ما اشبة باحلروب الرياضية ضد هذا ذاك من الالعب

و اإلداري والنجوم و الكفاءات ألجل التسقيط والتهميش واالقصاء.
مـايـجري حـالـيـاً في نـادي اجلـامعـة هـذا الـنـادي الفـتي احلـديث بـالـريـاضة
الـعراقـيـة ومـا طال رئـيـسه جنم الكـرة الـعـراقيـة الـسابـق يونس مـحـمود من
اقـصاء حتت ذريعة ان الهيئة العـامة للنادي اتفقت على ابـعاده بطريقة تثير
الـكثـير من الـتـساؤالت وتـنذر بـعلـنـية اعالن احلـرب على الـنـجوم الـسابـق
صـيـر الريـاضة في الـعراق وتـؤسس لثـقافـة عـدم وجود الـرادع للـعـابثـ 
ا جرى من بـالرغم من اعالن وزارة الشبـاب و الرياضـة بأنها غـير معنـية 
يـ والـتي من خاللـهـا  ايهـام الـشارع انـتخـابـات أقـامتـهـا نـقابـة االكـاد
الـريـاضي بـحل الـهـيـئـة الـعـامـة لـنـادي اجلـامعـة كـمـا جـاء في اعـالن دائرة
الـتربية البدنية في وزارة الشباب و الرياضة السيما و ان الوزارة لم ترسل
ـثل عنها حلضـور االنتخابات وعـززت الوزارة كالمها بأنـها ستتحقق اي 
من أولـيـات انـتـخـابات الـنـادي عـنـد وصـول اولـيـاتـهـا وتـتـعـامل مـعـهـا وفـقاً

لقانون االندية رقم  18 لسنة  1986 وتعديالتها.
اجلـمـيل في مـوقف الـوزارة انهـا اعـلـنت سـيـكون تـعـامـلـهـا مع االدارة التي
وقف الرسمي الصحيح والرص الذي يحفظ يـقودها يونس محمود وهو ا
هـيـبـة الـوزارة ورئيـس نادي اجلـامـعـة يـونس مـحـمـود حـصـراً الـذي اصبح

اضي. رئيساً للنادي في تشرين الثاني ا
 من كل مـا تـقدم نـسـتـشف ان حرب الـريـاضيـة تـشن عـلى جنـومهـا ومـنهم
يـونس محمود الذي كـان يلقب في مالعب الكرة بـالسفاح للـمستوى العالي
العب و االهداف الكثيرة التي يسجلها حتى انه كان الذي كان يقدمه في ا
الـسبب الـرئـيس في حصـول الـعراق عـلى لـقب بطـولـة كأس آسـيـا برأسـيته

رمى السعودي عام 2007. التاريخية في ا
ـعـقــول ان يـحـارب الـنــجـوم بـهـذا الــشـكل ويـقـصـى الـنـجم يـونس هل من ا
مـحمود وهـو من انشـأ النادي وتـعهـد به وسلك الطـرق القـانونيـة لتـأسيسه

وترأسه..
اذا هـذا اإلقصـاء للنـجوم ومـحاربتـهم رياضـياً إلبعـادهم بعد ان اذا  تـرى 
قـدموا للبلد كل شيء ولعل سجل يـونس محمود سيحتفظ به
الـتاريخ ويـذكره بـشيء من الـزهو والـفخـر أنا من يـحارب
ـارس ضـدهم سـيـاسـة االقـصـاء والـتـهمـيش الـنـجـوم و
فـسـيكـون مـصـيـرهم مـزبلـة الـتـاريخ نـفـسه...... ألـستم

معي..?
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اعــلن االحتــاد الــكــويـــتي لــكــرة الــقــدم انه يــدرس
بـاريات مجـموعـتها االعتـذار عن استـضافة الـبالد 
ـزدوجـة بـســبب قـيـود في الـتــصـفـيــات اآلسـيـويــة ا
كـــورونـــا. وقـــال نـــائب رئـــيـس احتـــاد كـــرة الـــقــدم
الكـويتي أحـمد عقـلة الـعنزي إنـنا نـدرس االعتذار
شـتركة عن عدم اسـتضـافة الـتصفـيات اآلسـيويـة ا
ـونـديــال قـطـر  2022 وكــأس آسـيـا 2023 ـؤهـلــة  ا
ـتعلـقة بجـائحة الفتـا الى ان ذلك يعود إلى الـقيود ا
كــورونـا. وكـان االحتـاد اآلسـيـوي لــلـعـبـة قـد أعـلن
ــــاضـي اســــتــــضــــافــــة الــــكــــويت فــي  12 آذار ا
مـنـافـسـات اجملمـوعـة الـثـانـية الـتي تـضم أسـتـرالـيا
تـصـدرة واألردن ونـيـبـال والصـ تـايـبـيه. وتـقام ا
زدوجة بنظام التجمع من 31 التـصفيات اآلسيوية ا
. وقبل يوم طالب قبل آيـار ولغاية  15 حـزيران ا
العـنزي بتدخل رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد
احلمـد الـصبـاح بـاستـثـناء مـنـتخـبي الـكويت (األول
ؤسسي. نـزلي وا ـبي) من احلجر الـصحي ا واألو
ووصف مـا حـدث من احـتـجاز لـالعب الـكويـتي في
مـطــار الـكــويت الـدولي بــأنه أمـر مـســتـهــجن وغـيـر
مــقـــبــول بــعـــد مــحـــاولــة إجــبـــارهم عــلـى احلــجــر
جلس الوزراء. ؤسسي من قبل جلنة الطوار  ا
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عقـدت جلنـة االنضـباط في الـهيـئة الـتطـبيـعية
اجــتـمــاعــاً لــلــنــظــر بــقــرارات أحــداث مــبـاراة
اخلــطـوط واحملـمــوديـة وبــعـد االســتـمـاع الى
قـدمة من قبل طالبي مراجعة شهادة الشهود ا
الـــقــرار وهم كـل من احلــكـم الــرابع مـــرتــضى
فـوض حيدر خاچي حـا الذي يعمل مؤيد وا
العب فقـد تب صـحة ادعاء في حمايـة أمن ا
طـالـبي مـراجــعـة الـقـرار وعـلى إثـر ذلك قـررت
ـرقم  22 في الـلـجـنـة تـعـديل قـرارهـا السـابق ا
الــقـاضي بــحـرمــان الالعـبــ عـلي  30/3/2021

وسم على ان طالب ومصطفى عباس لنهاية ا
يقـتضي الـقرار اجلـديد بـحرمـان حارس مرمى
ـوسم اخلـطــوط إسـمـاعــيل رائـد الى نـهــايـة ا
وذلـك نـتــيــجــة االعـتــداء بــالــضــرب عـلـى حـكم
ــســاعــد اســـتــنــادا لــلــمــادة 3 / 51 ــبــاراة ا ا
انـضـبـاط. ومـعــاقـبـة الالعب مـصـطـفى عـبـاس
باراة واحـدة استنادا للمادة 1 / 51 باحلرمان 
باراة مظفر صالح انضباط. وحرمان مشرف ا
ـباريـات الى نهـاية من مزاولـة اإلشراف عـلى ا
ادة  135انضباط وذلك وسم استـنادا الى ا ا

باراة بدقة. لعدم كتابة تقرير ا
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اخــتــار احتــاد غــرب آسـيــا لــكــرة الــقـدم
الــكـابـ حــسـ سـعــيـد رئـيــسـا لـلــجـنـة
ــســابــقــات في االحتــاد خالل اجــتــمـاع ا
لـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة عـبـر تـقـنـيـة االتـصال
ـرئـي تـرأسه األمــيـر عـلـي بن احلـسـ ا

رئـيس االحتـاد. ووفـقـا لـلـمـوقع الـرسـمي
لالحتـاد فـقـد اعـادت الـلجـنـة الـتـنـفـيـذية
تـــشــــكــــيل جلــــان احتـــاد غــــرب آســــيـــا
ـسـابـقـات مـكـونـة من واصـبـحت جلـنــة ا
حـســ سـعـيــد الـعـراق رئـيــسـا وجـهـاد
الشحف لـبنـان نائبـا للرئـيس واالعضاء
خــالـــد بـن مـــقـــرن الــســـعـــوديـــة وصالح
ــنــصــوري الــقــنـــاعي الــكــويت وســيف ا
ــنـاعي قـطـر وابـراهـيم االمـارات وحـمـد ا
الـبــوعـيـنـ الــبـحـرين وابــراهـيم ابـازيـد
صـادقة على سوريا. وتـخلل االجتـماع ا
تـوصـيـة رئـيس االحتاد بـتـسـمـيـة حـمـيد
الــطـايــر والـعــقـيــد حـا الــغـايب لــشـغل
منـصب عـضويـة اللـجنـة التـنفـيذيـة بدال
مـن راشــد الــزعـــابي ومــحــمـــد الــدبــاس

واالطّالع عــلى كــتـاب االحتــاد الـلــبــنـاني
لــتـسـمــيـة رنـا نــخـلـة لـعــضـويـة الــلـجـنـة

النسوية. 
ــطـيـري ـالــيـة عــلي ا وضــمت الـلــجـنــة ا
الــكــويـت رئــيــســـا وعــلـي الــبــوعـــيــنــ
البـحرين نـائبا لـلرئـيس واألعضـاء: عبد
الــلـه كــبـــوهـــا الــســـعـــوديــة ومـــنـــصــور
األنـصـاري قـطـر وحــسن بـاشـنـفـر الـيـمن
وأحـمد قـمـر الدين لـبـنان والـعـقيـد زكـريا
قـــنــــاة ســـوريــــا ولـــؤي عــــمـــيش األردن.
وتــشـكــلت جلــنـة اإلعالم والــتــسـويق من
حـــمــيــد الــطــايـــر اإلمــارات رئــيــســا وم.
عــبـدالـعـزيـز الــعـفـالق الـسـعــوديـة نـائـبـا
لــلـرئــيس واألعــضــاء مـحــسن احلــبـسي
عُـمــان وبـسـام ولـويل فـلــسـطـ ومـحـمـد
احلـمادي الـبـحرين وخـالـد الكـواري قـطر
ومعـاذ اخلـميـسي الـيمن ود. أحـمـد كامل
الـعـراق. وضـمت جلـنـة الـطـوار األمـير
علي بن احلس رئيسـا وعضوية اللواء
جبـريل الـرجوب فـلسـطـ والشـيخ سالم
الـوهــيــبي عُــمــان.  واعــتــمــدت الــلــجــنـة

التنفيذية تـشكيل جلان احتاد غرب آسيا
اجلـديـدة وهي الـلــجـنـة الـقـانـونـيـة الـتي
تــكــونت من حــمــيــد الــشــيــبــاني الــيــمن
رئـيـسـا وكمـال عـبـيـدات فـلسـطـ نـائـبا
لــلــرئـيس واألعــضــاء ســلـطــان الــطـوقي
عُمـان ونعـمة ضـيدان الـعراق وأمـجد آغا
سـوريـا وحمـدة الـشـامـسي اإلمـارات. أما
جلنـة التـطويـر فضـمت أحمـد البـوعيـن
قــطـر رئـيــسـا وخـالــد الـشـمــري الـكـويت
نـــائـــبـــا لـــلـــرئـــيس واألعـــضـــاء هـــارون
الــبــرطــمــاني عُــمــان وخــلــفــان بــالــهــول
اإلمـارات وأصـالن كـنــجـو ســوريـا وسـام
أصـــلــــيـــوه الـــعــــراق. وتـــكـــونـت جلـــنـــة
االنتخـابات من وليـد جابر لـبنان رئـيسا
وفـــؤاد قـــرادة ألردن نـــائـــبـــا لـــلـــرئـــيس
واألعــضـــاء قــيس أســود الــعــراق وعــبــد
ــنـعم ســويـدان اإلمــارات وفـهــد بـاربـاع ا
الـسعـوديـة.  بـدوره كشف خـلـيل الـسالم
األمــ الــعــام عن مــوعــد مــقــتــرح لــعــقـد
اجـتمـاع اجلـمـعـية لالحتـاد بـحـيث يـقام

يوم  16 أيلول 2021.

القـتالـية ولـدي قاعـة رياضـية بـسيـطة
ولــدي شـــبـــاب واطــفـــال اشـــرف عــلى

تدريبهم في هذه القاعة.
{ انت مـدرب للـفنـون القـتالـية كـيف تشـاهد

اقبال الشباب واالطفال لهذه الرياضة ?
- كـمــا ذكــرت ان الــريـاضــة االولى في
الـــــعـــــراق هي كـــــرة
الـقـدم وهـذا ال
يــعــني ان

الريـاضـات االخـرى ال تـمـارس من قبل
الشبـاب واالطفـال الكثـير من الـشباب
يحبون رياضة كمال االجسام من اجل
الــضــخــامــة واجلــسم لــكن بــعض من
الناس تفضل الفنون القتالية ألطفالها
من اجل التعـلم كيف يواجه صـعوبات
والــصـــبــر واالعـــتـــمــاد عـــلى الـــنــفس
والقـوى والدفـاع عن النـفس باإلضـافة
هي رياضة جميـلة بالنـسبة لي غيرت
الكـثـير من االطـفـال كـانوا يـعـانون من
خـمــول او ضــعف او ال يــثق بــنــفــسـة

حتول الى طاقة ايجابية.
{ ما الطموح الذي تود حتقيقه ?

- لــدي فـريـق قــمت بــتــأســيـسـه ســنـة
 وهو االول من نوعة يتكون من2020
االطـفـال من عـمـر 4 سـنـوات الى عـمـر
سنة هذا الفريق متنوع الرياضات†11
نقوم بتـقد عروض ريـاضية مخـتلفة
واستعراضية في احملافل مثل رياضة
ـرونة والقوى التوازن والـسيرك وا
واجلمناسـتك قدمنـا الى االن اكثر
من 30 عـرض قدمـنـاهـا فـي عدة
مــــــنـــــــاطـق في بـــــــغـــــــداد في
مــهــرجـــانــات وكـــرنــفــاالت
فــيــعـتــبــر هــذا مــشــروعي
االسـاسي وانـا مـسـتـمـر
بـهـذا الـطــمـوح اسـعى
الـى تــــــــطـــــــــويــــــــرة
وايصـالـه الى ابـعد
احلـــدود بــــحــــيث
نــــــــــصــــــــــبـح في
ــرتـــبـــة االولى ا
في الـــــــعـــــــراق
وحــتـى الــوطن
الــعــربي فــهــذا
طموح مشروع.
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- وكـاالت: كشف تـقريـر صحفـي إسباني امس اجلـمعـة حقـيقـة لقاء ألـفي والد إيـرليـنج هاالند { برل
جنم بوروسيـا دورتمونـد ووكليه مـينو رايـوال مع فلورنـتينـو بيريـز رئيس ريال مـدريد. وزعمت الـعديد من
التقارير أن اجتماعًا عقد ب األطراف الثالثة في مقر ريال مدريد. ووفقًا لبرنامج الشيرجنيتو فإن بيريز
دير لم يعقـد أي لقاء باألمس مع والد هاالند أو رايوال لكن اجتمع الثنائي رفقة خوسيه أنخيل سانشيز ا
العام وجـوني كاالفات رئيس الكـشافة. وأشار إلى أن سانشـيز من حتدث بشأن الصـفقة مع والد هاالند
وعـمه ورايـوال. وأوضح الـبرنـامج اإلسـبـاني أن والـد هـاالند طـلب من مـسـؤولي ريـال مدريـد الـتـعـرف على

لكي. دينة الرياضية للنادي ا فالديبيباس ا
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{ مــدن -وكــاالت: واصــلت األســتــرالــيــة
ــيـا ــصــنـفــة األولى عــا آشــلي بــارتي ا
مـشـوارهـا لـلـدفـاع عن لـقـبـهـا في بـطـولـة
ـــفــتـــوحــة ذات األلـف نــقـــطــة مــيـــامي ا
بـــفــــوزهــــا في نــــصف الــــنـــهــــائي عــــلى
األوكرانية إيلينا سفيتولينا بواقع 3-6 و
3-6 وعلى هـذا النـحو بـلغت األسـترالـية
بـاراة النهائـية كما حدث في من جديد ا
النسـخة األخـيرة من البـطولـة التي فازت
بلقبها. واكتمل فوز آشلي بارتي احلادي
عشر على التوالي في ميامي خالل ساعة
و27 دقيقة أمام منـافسة كانت قد خسرت
ــواجــهـات اخلــمــسـة أمـامــهـا في  4من ا
األخـيرة الـتي جـمعت بـيـنهـما. وسـتـلعب
بــارتي الـبــالـغــة من الـعــمـر  24عـامـا في
ميـامي النـهائي التـاسع لهـا منـذ فوزها
بــأول بـــطــولــة كــبــرى عــام 2019. وخالل
ــصــنــفــة األولى الــعــام اجلــاري فــازت ا
بلقب ملـبورن وستنـافس على اللقب أمام
واجـهة ب الـكنـدية بيـانكا الفـائزة في ا
أنـدريـسـكـو واليـونـانـيـة مـاريـا سـاكاري.
فتوحة للتنس وقال منظمو بطولـة ريو ا
 2021في الـــبـــرازيل يـــوم اخلـــمــيس إن
منافسات البطولة لن تقام العام اجلاري
بسبب جائحـة فيروس كورونا. وجاء في
تـغـريـدة لـلـمـنـظـمـ عـبـر تـويـتـر: بسـبب

اسـتـمـرار حـالـة عـدم الـيـقـ الـتي حتـيط
بجائـحة فيروس كـورونا لن تقـام بطولة
ــفــتــوحــة لــعـام 2021 والــنــســخـة ريــو ا
الثـامنة مـن أكبر بـطولـة تنس في أمـريكا
اجلنـوبـية سـتـقام في شـباط 2022. وكان
ــقـرر أن تــقـام الــبـطــولـة في شــبـاط من ا
اضي ولـكن  تـأجيـلهـا بسـبب األزمة ا
الــصــحـيــة. وقــال مـديــر الـبــطــولـة لــويـز
كــارفـالــو في بـيــان: كـافــحـنــا إلى أقـصى
ـكن إقـامـة احلـدث في 2021 مـدى حـتى 
ــكــنــا. وتــعـد لــكن لألسـف لم يــكن ذلك 
الـبــرازيل أحـد أكـثـر دول الــعـالم تـضـررا
بــاجلــائــحـة وتــســبــقـهــا فــقط الــواليـات
ـــتــحـــدة الــتي ســـجــلت أكـــبــر عــدد من ا
اإلصـــابــات والـــوفــيــات. وأعـــلــنت وزارة
الصـحـة في البـالد يوم األربـعاء تـسـجيل
رقم قــيــاسي جــديــد لـلــوفــيــات بـلغ 3869
حالة وفاة خالل 24 ساعة محـطمة بذلك
الــرقم الــقـيــاسي الــســابق والــبـالغ 3780
حالـة وفـاة في الـيوم الـسـابق. وجتاوزت
الـبالد عـتـبـة 3 آالف حـالـة وفــاة يـومـيـة
بــســبب كــورونـا ألول مــرة قــبل أســبـوع.
ويـبـلغ إجـمــالي عـدد الـوفـيـات في الـبالد

حتى اآلن  321ألفا و 515 حالة بينما 
تـســجـيل أكــثـر من 12.7 مـلــيـون إصــابـة

مؤكدة بالفيروس.

WŠu²H*« w UO  wzUN½ mK³ðË UMO u²OHÝ ÂeNð wð—UÐ

مـباراتـ متـتالـيتـ للـمرة الـثالـثة
وسم. فقط هذا ا

 وأحـرز رومـان جـوسي هـدف كـسر
الـتـعـادل قبل  6 دقائق و 33 ثـانـية
عـلى نـهـاية الـفـتـرة الثـالـثة لـيـفوز
نــــاشـــفـــيـل بـــريـــدتـــورز  2-3 عـــلى
شيكاجو بالكـهوكس. وفاز فلوريدا
بـــانــثــرز  1-4 عـــلى داالس ســـتــارز
بــــفـــضـل هـــدفــــ مـن جـــونــــاثـــان
أوبـيـردو وأنـقـذ احلـارس مـاكـنزي
بالكوود  40 مـحـاولـة عـلى مـرمـاه
ليـقود نيـوجيرزي ديـفلز لالنـتصار
 0-1 عـلى بـوسـطن بـرويـنـز. وأحرز
مايـكل راسـموسن هـدف التـقدم في
بداية الفترة الـثالثة خالل انتصار
ديـــتـــرويت رد ويـــنـــجـــز  1-4 عـــلى
كــولـومــبـوس بــلــو جـاكــتس وفـاز
واشـــنــطـن كـــابـــيـــتـــالــز  4-5 عـــلى
نـيــويـورك ريـنـجــرز مـسـتــفـيـدًا من

هدفي توم ويلسون.

دوري هــوكي اجلـــلـــيــد بـــأمــريـــكــا
ــاضـيـة. كـمـا الـشــمـالـيـة الــلـيـلـة ا
سجل أيضًـا آدم هنريـك وكام فاولر
لـــصــالـح دكس الــذي انـــتـــصــر في

{ مـــدن - وكــــاالت: ســـجل جـــوش
مانسون هـدفًا في الوقت اإلضافي
ليمنح أنها دكس الفوز  2-3 على
مــضــيـفـه سـانـت لـويـس بـلــوز في
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{ مـدن - وكـاالت: يـبـحث األرجـنـتـيـني
سـيرجـيو أجـويـرو مهـاجم مانـشسـتر
ـيركـاتو سيـتي عن نادٍ جـديد خالل ا
قبل. ويـنتهي عـقد أجويرو الصيـفي ا
مع مــانـشــسـتـر ســيـتي فـي الـصـيف
ــقــبل وأعــلن الــنــادي اإلجنــلــيــزي ا
ــــهــــاجم بــــشــــكل رســــمـي رحــــيل ا
ـوسم احلـالي. األرجـنـتـيـني بـنـهايـة ا
ووفــقًــا لــصـــحــيــفــة ديـــلي مــيل فــإن
أجـــويــرو يــفــضل الـــبــقــاء في الــدوري
ـمـتاز ويـعتـقـد أنه ال يزال اإلجنـلـيزي ا
قـــادرًا عـــلى تــقـــد الـــكــثـــيـــر في هــذه
ـسـابقـة. وأشـارت إلى تـشيـلـسي فشل ا
في التـعاقد مع أجـويرو عام  2011 لـكنه
هاجم اآلن يـتصـدر السـباق لـلتـعاقد مـع ا
األرجـــنـــتـــيـــني. وأوضـــحت الـــصـــحـــيـــفــة
الـبريـطانـية أن تـشيـلسي يـبحث عن مـهاجم
ـاني تيـمو جـديـد في الصـيف إلى جـانب األ
فــيـرنــر لـدعم صــفــوف الـفــريق. وذكـرت أن
األنـــديـــة األخــــرى الـــقـــادرة عــــلى دفع راتب
أجـويــرو في إجنـلـتــرا ال تـوجـد حـالــيًـا عـلى

فاوضات. طاولة ا

أخبار النجوم
r ×OÝ d _« «c¼ ∫ËdOLOÝU

صـري  محـمد الـنني ومـحمد صالح { مدن - وكـاالت: ينتـظر الـثنـائي ا
مواجـهـة صـعـبة خالل مـبـاراة ارسـنـال وليـفـربـول في اجلـولة الـ  30 من
ـواجـهـة ـبــاراة هي ا الـدوري االجنـلـيــزي الـيـوم الـســبت. وتـعـتــبـر هـذه ا
ـنافسات الكـروية اخملتلفة الرابعة التي جتـمع الثنائي ضد بـعضهما في ا
ـقـاولـون وبـازل الـسـويـسري بـعـد أن بدأ مـشـوارهـمـا الـكـروي مـعـا في ا
ـوسم احلـالي بدايـة الصـدام ب صالح والـنني ومنـتخب مـصر. وشـهد ا
ســواء في الــدوري اإلجنــلــيــزي وكــأس الــدرع اخلــيــريــة وكــاس االحتــاد
اإلجنـلـيـزي حـيث تـفـوق النـنـي مـرت وتـفـوق صالح مـرة. وانـتـقل الـنـني

آلرسنال في يناير  2016 بينما انتقل صالح لليفربول في يوليو 2017.
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 22نـــقـــطـــة كــأفـــضل
مــسـجل في الــلـقـاء
مــتــفـوقــا عـلى جنم
بــــــيـــــروت جـــــورج
بـــيــروتي  16ورفع
بـــيـــروت رصـــيـــده
إلــى صــــــــــــــــــــدارة

الـتـرتـيب بـرصـيد 6
نـقاط في حـ ارتفع

رصـيد بـيبـلوس إلى 3
نقاط. 

كـمــا احـتـضن مـقـر االحتـاد الـلـبـنـاني
لـكرة السـلة اليـوم اخلميس اجـتماع
ـمثل عن قناتي  LBCIو MTV من ا
أجل إجـراء مـنـاقـصـة لـلـحـصـول عـلى
حـقـوق الـبث اإللـكـتروني لـلـمـبـاريات
بـرئـاسـة أمـ عام احتـاد كـرة الـسـلة
شـــربل رزق. وكــانت قــنــاة  MTV قــد
حـصلت على حـقوق البث التـلفزيوني
مــــقـــابل  74 ألـف دوالر حـــيث بـــدأت
LBCI  ـبــاريـات. وتــقـدمت بــعــرض ا
بـــــنـــــحـــــو  89 ألـف دوالر وهـــــو رقم
مـــفـــاجـئ وذلك نـــظـــرًا ألن احلـــقـــوق
الـتـلفـزيـونيـة لم تصـل لهـذا الرقم. من
 MTV جـهة ثانية جرى تفريغ عرض
الــذي يــبــلغ  44 ألـف دوالر وهـو رقم
كـبــيـر أيـضًـا. وبـعـد نـهـايـة اجلـلـسـة
وقــبل اإلعالن عـن الـفــائــز بـاحلــقـوق
ثل  MTV طـارق كرم بـالطعن تـقدم 
عـلـى عرض  LBCI وذلـك على خـلـفـية
ــؤســســـة الــلــبــنــانــيــة لإلرســال أن ا

{ مدريـد- وكـاالت: يُصـر كـاسيـمـيـرو العب وسط ريال مـدريـد على أن
ـوسم فـريـقه سـيـنـافـس عـلى لـقـبي الـلـيــجـا ودوري أبـطـال أوروبـا خالل ا
احلالي. وقال كـاسيمـيرو في تصـريحـات أبرزتهـا صحيـفة ماركـا اجلميع
يعرف ما نـستطـيع القيـام به سنقـاتل حتى النـهاية. نـعلم أن األمر صعب
باريات مـهمة بالنسبة لريال . وأضاف كل ا لكننا سنحارب للفـوز باللقب
واجهات الـكبرى. وتابع نحب مدريد. نحن معـتادون بالفعل عـلى خوض ا
باريات لكن علينا التفكير أولًا في مباراة إيبار أن نلعب هذا النوع من ا
ثم دوري أبــطــال أوروبــا وعــقب ذلـك نــركــز عــلى الــكالســيــكــو. وواصل
الــكالسـيــكــو? ســتـكــون مــبـاراة جــمــيـلــة جــدًا وســتـحــسم بــنــاء عـلى

ـبـاريـات جـميـلـة لـلـغـاية التـفـاصـيل. وأردف هـذه الـنـوعيـة من ا
ويـرغب جـمـيع الالعـبـ في خـوضـهـا. عـلـيـنـا أن نـقـدم كل مـا
ـباريات وليس فـقط ضد برشـلونة. واستـطرد لقاء لدينا في ا
تلك العب ليفربول? من يرتكب أخطاء أقل سيفوز. اخلصم 

باراة قد تكون في نهائي دوري أبطال أوروبا. رائع وهذه ا
رحلة األخيرة من باريات تمـنحك دفعة كبيـرة في ا وأ هذه ا

وسم إذا جنحت في االنتصار. ا

{ روما- وكاالت: وضع مسـؤولو إنتـر ميالن سعـرا للبـلجيكي
روميـلـو لـوكاكـو مـهـاجم الـفريق تـمـهـيدا لـرحـيـله في الـصيف
قـبل. ووفقًـا لصـحيـفة كـوريري ديـلو سـبورت اإليـطالـية فإن ا
إنتـر مـجـبـر عـلى بـيع العب أو اثـن مـن أفضل جنـومه خالل
قبل. وأشـارت إلى أن شركة سونيـنج مالكة إنتر الصيف ا
ستـحصل عـلى قرض مـالي لتـسيـير أعـمال نـيراتـزوري حتى
ـوسم ثـم سـتـكـون مـجـبــرة عـلى حـصـد األمـوال من نـهـايـة ا
خالل بـيع جنوم الـفـريق. وأوضـحت الـصـحـيفـة اإليـطـالـية أن
هنـاك أكـثـر من العب مـهدد بـالـرحـيل لكـن إنتـر لم يـحـدد حتى
اآلن سـوى سـعـر لـوكـاكـو. وذكـرت أن إنـتـر يـريـد احلـصـول عـلى

 120مـلـيـون يـورو لـلـتــخـلي عن لـوكـاكـو واألخـيــر يـحـظى بـاهـتـمـام
برشـلـونـة ومـانـشسـتـر سـيـتي. وقـالت الـصحـيـفـة إن الالعـبـ اآلخرين
ـهــددين بــالــرحـيـل في إنـتــر هم: نــيــكـولــو بــاريال وســتـيــفــان دي فـري ا
وأليساندرو باستوني ومارسيلـو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن وميالن

سكرينيار. 
أدرجـت بــنــدًا يــنـص بــإعــطــاء إذاعــة
ـباريات مـحلـية احلقـوق وذلك لنقل ا
مـعها وجاء الـطعن في ثغـرة قانونية
 LBCI. مـخالـفة قـد افتعـلهـا تلـفزيون
وبـعدها وقع احلاضـرون على محضر
ــلف إلى الــلــجــنــة اجلــلــســـة ورفع ا
الــتـنـفــيـذيـة لالحتــاد الـلـبـنــاني لـكـرة
الـــســلـــة من أجل اتـــخــاذ اإلجــراءات
ـناسبة في هذا الشأن. وفي النهاية ا
فـــازت قــنــاة  LBCI بـــحــقــوق الــنــقل
ــبــاريــات كــرة الــســلــة اإللــكــتـــروني 
الـلـبنـانيـة. وحقق بـيروت فـوزا كبـيرا
عـلى حساب بيـبلوس بنـتيجة 83-52 
ـبــاراة الــتي جــرت عــلى مــلــعب فـي ا
الـشـيـاح بـاجلـولـة الـثـالـثـة من دوري
الــسـلـة الـلـبــنـاني. وشـهـدت األشـواط
جميعها تفوقا واضحا لفريق بيروت

حـــــيث انـــــتــــهـى الــــربع األول 18-16
والــــثــــاني  28-39 والــــثــــالث .57-42
وسـجل العـب بـيـبـلـوس طـارق هـوشر
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{ مـــدن - وكــــاالت: قـــرر اإلســـبـــاني
فـــرنــانـــدو ألـــونــســـو في عــام 2018
االبـتـعـاد عن عـالم سـبـاقـات سـيارات
الفئة األولى وهو في الـ 37 من عمره
بـعد  17 عامـا في الـفـورموال 1حـصد
خاللهـا بطـولـة العـالم مرتـ وفـــــاز
ـــــركــز بـ 32 ســبـــاقــا وانــطـــلق من ا
األول  22 مــرة وصــعـد عــلى مــنــصـة
الـتتـويج  97 مـرة إال أنه تـرك الـباب
مــفــتـــوحــا الحــتـــمــالــيـــة عــودته في
سـتـقبل. وبـالفـعل وبـعد عـام من ا
غـيـاب ألـونـسـو عن الـفـورمـوال 1دون
أن يبـتعـد عن عالم الـسيـارات تمـاما
حيث شارك في منـافسات أخرى مثل
بـطولـة الـعالم لـسـبـاقات الـتـحمل مع
فريـق تويـوتـا وسـباق  24 ساعـة في
ــتـحـدة ورالي دايـتــونـا بــالـواليـات ا
داكــار بـالــسـعــوديـة يــعـود الــسـائق
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اإلسـبـاني لـسـبـاقـات سـيـارات الـفـئـة
األولى وهـــــو في الـ 39 من عـــــمــــره.
ــثل ألـونــسـو الــفـريق الــذي تـوج و
مـعه بـلـقـبي بـطـولـة الـعـالم في 2005
و 2006 ريـنـو الذي حتـول اسـمه إلى
ألـب لـيـخوض مـوسـما اسـتـثنـائـيا
يـتـكـون من  23 سـبــاقـا ألول مـرة في
التـاريخ ويـشهـد انضـمام الـسعـودية
جلدول السـباقات لـلمرة األولى. وفي
أول مــؤتــمــر صــحـــفي رســمي له مع
االحتاد الـدولي لـلسـيـارات  فيـا) قبل
وسم اجلديد بدء اختبارات مـا قبل ا
في الـبــحـرين قـال ألــونـسـو إنه قـرر
ر العودة للفورموال 1ألنه شعر أنه 
بــأفـــضل مــســتــويـــاته وإنه مــا زالت
أمــامه أشـيــاء لـيـفــعـلــهـا في بــطـولـة
الــعــالم لــســبــاقــات ســيــارات الــفــئـة

األولى.

 مهاجم مانشستر
سيتي األرجنتيني
سيرجيو أجويرو

{ مـــــــدن -وكـــــــاالت: حـــــــقق
الـشانفـيل فوزًا مريـحًا على
حــــســــاب هــــومـــنــــتــــمن
بــنــتــيــجـة  63-87 الــيـوم
اخلـــمـــيس عـــلى مـــلــعب
مـــزهــر ضـــمن مــنـــافــســات
اجلـــولــة الــثـــالــثــة من دوري
الـسلـة اللبـناني. وشـهدت األرباع
تـفوق الشانـفيل على هومـنتمن حيث
انـتـهى األول  10-22 والـثـاني  40-22
والــــــــثــــــــالث   43-70 وســــــــجـل جنم
الــشــانــفــيل جــاد بــيــطـار  21 نــقــطــة
كــأفـضـل مـســجل في الــلـقــاء وسـجل
كــارل زلــعـوم  20 نــقـطــة لـهــومـنــتـمن
كـــأفـــضل مـــســـجـل في فـــريـــقه. ورفع
الـشانفيل رصيده إلى  4نـقاط مسجال
فــوزه األول في الــدوري في حـ رفع
هـومـنـتـمن رصـيده إلى  3 نـقـاط من 3

هزائم.
ووضـع مـــــيـــــلـــــووكي بـــــاكـس حــــدا
خلــسـارته في  3مــبـاريــات مـتــتـالــيـة
وتـغلب   97-112 عـلى مضـيفه لوس
أجنـــلـــيس لــيـــكـــرز في دوري كــرة
الــســلــة األمــريـكـي لـلــمــحــتــرفـ

ته أمام حامل اللقب ليعوض هز
اضي. فـي ينايـر/كانـون الثـاني ا
وأفـــســــد بـــاكس الـــظـــهـــور األول
لـالعب االرتـكـاز أنـدري درومـونـد
ـنـضم للـيـكرز هـذا األسـبوع في ا
صـفقة انتقال مـجاني حتى نهاية
ــوسم بــعــد فــسخ تــعــاقـده مع ا
كـلـيفالنـد كافـاليـرز. وتقـدم ليـكرز
بــفـارق  10 نــقــاط في الـربع األول
قــبل أن يــنــهــيه لــصـاحله  30-24 
وتـبادل الفريقان التقدم  6 مرات في
الــربع الــثــاني إلـى أن انــتـزع بــاكس
الـتـفوق  47-49 قـبل أن يـنهي الـشوط
األول بـإحراز  8 نـقـاط مقـابل نـقطـت
ــنـــافــسه. وفــرض بــاكـس ســيــطــرته
تـــمــامــا عــلى الــربـع الــثــالث ووصل
الفارق إلى  20نـقطة بعد أداء قوي
من يــانـيس أنـتـيـتـوكـومـبـو وجـرو
هـولـيـداي وكـريس ميـدلـتـون الذي
ــــبـــاراة. أحــــرز  17نــــقــــطــــة في ا
وفـــشـــلت مـــحـــاوالت لـــيـــكـــرز في
الــــعــــودة خـالل الــــربع األخــــيــــر
لـيـخـسر الـفـريق لـلمـرة اخلـامـسة
في  7 مباريات مع استمرار غياب
لـيـبـرون جـيـمس بـسـبب إصـابة
فـي الكـاحل. كمـا أنـها اخلـسارة
الـ 11 في  20 مــبـاراة لــلـيــكـرز
مـنـذ إصابـة أنطـوني ديفـيز في

ربلة الساق.

محمد صالح
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بيروت

السـياسيـة واالجتمـاعية وبـقدر ما
كــانت مـحلّ صـراع طــبـقي حـاد في
الـعـديد من اجملـتـمـعات خـصـوصاً
ـتـطـوّرة فـإنّـهـا في الـوقت نـفـسه ا
كــــانـت مــــصــــدر جـــــدلٍ واخــــتالفٍ
ــنـــظــمــات الــدولــيّــة وتـــبــاينٍ في ا

أيضاً.
وقـد أعلـنت اجلـمعـيّـة العـامة لأل
ـــتّــحــدة في 26 تـــشــرين الــثــاني ا
(نـوفــمـبـر) 2007 إعـتــبـار يـوم 20
شـبـاط (فــبـرايـر) من كـل عـام يـومـاً
ياً للعدالة االجتماعية وقد دعّم عا
هذا  التـوجّه اعتمـاد منظـمة العمل
الدوليّة "إعالن العدالة االجتماعية"
ـة عـادلـة" وذلك لـلـوصـول إلى "عـو
في حـــــزيـــــران (يـــــونـــــيــــو) 2008
استـناداً إلى مـؤتمـر العـمل الدولي
ــبــادىء والـســيــاسـات الــذي أكّـد ا
ـنظـمة الـرئـيسـيّة الـتي تـعتـمدهـا ا

ا عـلى ترتـيبـات العـمل عن بُعـد 
ـــمــارســة بــعض األعــمــال ســمح 
ـا لـهـا االقـتـصــاديـة والـتـجــاريـة 
عالقة باالقتـصاد الرقمي الذي من
تـأثيـراته اإليجـابيـة إتاحـة الفرص
تكـافئة للـنساء واألشخاص ذوي ا
اإلعــــاقـــة والــــشـــبــــاب والـــعــــمّـــال
ــهـــاجــرين لالنـــخــراط في ســوق ا
العـمل كجـزء من التـطور احلاصل
عـلى الرغم من الـتأثـيرات الـسلـبية
لــوبـاء كــورونــا واالنـكــمــاش الـذي

ي. حصل على الصعيد العا
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لــقــد ظــلّت الــعــدالـة االجــتــمــاعــيـة
هــاجــســاً لـــلــعــديـــد من احلــركــات
ـسـاواة ـطـالــبـة بـا االجـتـمــاعـيـة ا
ومـنع الــتـمـيــيـز مـثـلــمـا كـانت وال
تـزال نـقـطـة مــطـروحـة عـلى جـدول
أعمال العديد من القوى والتيّارات

بـــالــرغم مـن الــظــروف الـــصــحــيــة
رّ واالقـتـصـادية الـعـصيـبـة الـتي 
بـهـا الــعـالم بـسـبـب اجـتـيـاح وبـاء
كورونا كـوفيد 19 احتـفل اجملتمع
ي لــلـعــدالـة الــدولي بـالــيـوم الــعـا
االجتـماعيـة وكأنّه يـريد التـخفيف
أسـاة التي شـهدتـها عن احلـزن وا
بـلدان الـعالم كـافة واخـتارت األ
ــتــحـدة شــعــاراً يـجــمع الــعــدالـة ا
االجـتـمـاعـيـة بــاالقـتـصـاد الـرقـمي
خـصوصـًا في ظلّ الـطـور اخلامس
وّاً للثورة الصناعية الذي يشهد 
هـــائـالً ومـــتــــســـارعــــاً لــــلـــعــــلـــوم
والــــتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــا والــــذكــــاء
االصــــــطــــــنــــــاعـي إضــــــافــــــة إلى
ــعـلـومـات واإلعالم تـكـنــولـوجـيـا ا
ا فـيها الطفرة ووسائل االتصال 
الـرقمـية "الـديـجيـتال" وقـد فرضت
تــلك األوضـــاع ضــرورة االعــتــمــاد

مـنــذ صـدور دســتــورهـا في الــعـام
 .1919

وكان إعالن فيالديفيا العام 1944
ــتــحـدة وعــشــيّــة تــأســيس األ ا
الـعـام 1945 قـد أكّــد أيـضـا إعالن
ــبـاد واحلــقـوق األســاسـيـة في ا
الـعـمل الــذي اعـتُـمــد الـعـام 1998
وقـد أيّــدت هـذا اإلعالن 182 دولـة
من الــدول األعــضــاء حــيث يــبــرز
مــوضــوع الــعــدالــة االجــتــمــاعــيـة
ويضع برنامج الـعمل الذي يسعى
ـة لــتـقــد بُـعــد اجـتــمـاعي لــلـعــو
بـــحــيث تــنــســحـب نــتــائــجه عــلى
حتـقيق قـيم الـعدالـة لـلجـميع وإن

مكن. كان األمر بحدّه األدنى وا
وحــسب الـتــقـاريــر الــدولـيــة الـتي
تنـشرهـا منـظمة الـعمل الـدولية إنّ
ئـة من الـعـمال في أكـثر من 60 بـا
الــعـالم يــفـتـقــدون إلى أي نـوع من
عـــقــــود الـــعـــمـل وبـــالـــتــــالي إلى
ضــمـانـات قـانــونـيـة فـضالً عن أن
نسـبـة العـمّال بـدوام كامل هي أقلّ
ئة من إجـمال عدد عمّال من 45 با
الـعـالم وهي نـسبـة انـخـفضت في
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة وشـــهـــدت
انـخـفـاضـاً شـديـداً خالل اسـتـمرار
جائـحة كـورونا عـلمـاً بأنـها كانت
خالل الــعــام 2019 قــد زادت عــلى
212 مليون إنسان (عامل) وهؤالء
عـانـوا من بـطـالة مـسـتـمـرّة فضالً
عـن وجـــود نــــصف عــــاطــــلـــ عن
الـعمل مـثـلمـا هنـاك بطـالة مـقنّـعة
وحسب هـذه التقـديرات فإنّ نـسبة
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البـطالة سـتتعـاظم في ظل احلاجة
ـية إلى أكـثر من 600 ملـيون العـا
ـواكــبـة الـتـطـور وظـيـفــة جـديـدة 
ــو الــقــوى واأليـدي الــسـكّــاني و

ن هم في سنّ العمل. العاملة 
جــــديـــر بـــالـــذكـــر اإلشـــارة إلى أنّ
الــعــدالـة االجــتـمــاعــيّـة هـي قـيــمـة
إنــســانــيـــة عــلــيــا وحـق إنــســاني
واجب األداء وهي ركن أساس من
ــواطـنــة الــتي تـقــوم عـلى أركـان ا
ـسـاواة وعدم الـتـمـيـيز احلـريّـة وا

شاركة. والشراكة وا
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ــواطـنـة دون الــعـدالـة ســتـكـون فـا
نـــاقـــصــــة ومـــبـــتــــورة إن لم تـــكن
مـشــوّهـة وال تـســتـقـيـم مع فـقـدان
كن الـعدالـة االجـتمـاعـية وكـيف 
ــســاواة والــشـراكــة مع حتــقــيق ا
لكون الفقـر وهل يستوي الـذين 
ـلـكـون واسـتـناداً إلى والـذين ال 
ــة "وهل اآليــة الـــقــرآنـــيــة الـــكـــر
يـسـتـوي الذين يـعـلـمـون والذين ال
يـعـلـمون" (سـورة الـزمـر - اآلية 9)
بـاخـتـصـار فـالـعـدالـة االجـتـمـاعـية
لـيــست مــنّـة أو هــديّـة أو هــبـة من
احلـــكّــام أو أربـــاب الــعـــمل األمــر
زيـد من الكفاح الذي يحـتاج إلى ا

على جميع الصعد لتحقيقها.
إنّ من شأن العدالة االجـتماعية أن
تـأخـذ بُعـداً جـديداً في ظل الـعـصر
الـرقمي واالقـتصـاد اجلـديد الـقائم
عــــلـى الــــتـــــقــــنــــيـــــات اجلــــديــــدة
والــتــكــنــولــوجــيــات الـتـي أخـذت

تخترق مختـلف قطاعات االقتصاد
ــســتــدامـة لــتــحــقـيـق الـتــنــمــيــة ا
وتـــقـــلــيـص مــســـتـــويــات الـــفـــقــر
والـتـفاوت الـطبـقي وتـوفيـر الـعمل
ـنـاسب لــلـجـنـســ دون تـمـيـيـز ا
وصوالً لـلرفـاه االجتمـاعي بتـعزيز
الــعــدالـة االجــتــمـاعــيــة لـلــجــمـيع
واألمـــر يــحـــتــاج إلى إعـــادة نــظــر
بنـظام الـعالقات الـدوليـة وعالقات
الشـمال الـغني مع اجلنـوب الفـقير
لــســد الـفــجــوة الـرقــمــيـة وإتــاحـة
فــرص عـــمل مــنــاســـبــة لــلـــبــلــدان
الـــفــقـــيــرة واالهـــتــمـــام بــتـــوفــيــر
الــتـقـنــيـات احلـديــثـة كـيــمـا تـكـون
ــواجــهــة حتــديــات األداة فــاعــلــة 
الـعـصـر خصـوصـاً بـإعادة الـنـظر
بــــالـــقــــوانـــ واألنــــظـــمــــة ومـــنع
ــبـاد االنــتـهــاكــات واخلـروقــات 
ــــــســـــاواة ســــــواءً فـي األجـــــور ا
ـعـاهـدات واحـتـرام االتـفـاقـيـات وا
الــدولــيــة بــهــذا اخلــصـوص إذْ ال
ـطـلوب في ـكن حتـقيق الـتـقدّم ا
ـسـتـوى االقــتـصـاد الـرقـمي عـلى ا
ي دون تـقليص الفـوارق فيما العا
يتـعلّق بالـعدالة االجـتماعـية وهو
ما ينـبغي أن تدركه القـوى النافذة
في الـــعـالقـــات الـــدولــــيـــة وعـــلى
صـعــيـد كل بــلـدٍ وهــو مـا أظــهـرته
جائحة كورونا من تأثيرات سلبية
عــــلى الــــصــــعـــيــــد اإلقـــتــــصـــادي
واالجـتــمــاعي والـنــفــسي ألوسـاطٍ
واسـعـة من سـكـان الـعـالـم مـا تزال

مستمرّة.
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لم يعد احلديث عن الوئام واللقاء
العربي مسألـة عاطفية أو أشواقاً
ـثـله يـرنـو إلـيـهــا الـعـرب والـذي 
مصـطلح األمـن القومـي  باعـتبار
أنّ أمّـته الـوحـيدة بـ أ الـدنـيا
الـتـي تـعــيش حـالــة من الــتـقــطـيع
اجلــغـرافي ومـا تـرتّـب عـلـيـهـا من
عدم تواصل اجتـماعي وثقافي بل
واقـتصـادي مـنذ مـا يـزيد عن 100
عام فحسب بل وأنّ احلال الراهن
ـثل تهـديدًا واضـحًا ليس أصبح 
لــلــمــصــالح الــسـيــاســة ألقــطــارنـا
فحسب بل وتهديداً عملياً يُمارس
يـوميـا ضدّهـا باسـتبـاحة أرضـنا
وبسـرقة ميـاهنـا وبنهب ثـرواتنا
حتى انطبق على عرب هذا العصر

.. قول رسولنا الكر
"تـداعى عــلــيـكم األ كــمــا تـداعى

األكلة على قصعتها".

ـشــهــد الــعـربي وبــالــتـدقــيق فـي ا
ــــــوغـل بــــــالــــــضــــــعف الــــــراهن ا
واالنــقـسـام نـرى إنّ جــيـرانـنـا من
األ والـكيـانـات األخرى ال تـتوّرع
عن نهب ما تستطيع نهبه من هذه

األمة..... واليكم أمثلة.
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فـإســرائـيل وبـالـرغم من االعـتـراف
الـعربي بـها وفـق مضـمون مـبادرة
قررة في بيروت السالم العربية ا
والتي اعترفت بسيطرتها على 78
ـــــئــــة من أراض فــــلــــســــطــــ بــــا
الـتاريـخـية فـإنّهـا ال تـكتـفي بذلك
بل وتسعى للسيطرة على ما تبقى
من األرض الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر
مـــشــاريع اســتــيـــطــان ال تــتــوقف
ـا البـتالع كـل الـضــفـة الــغـربــيـة 
فــيــهــا الــقــدس وبـخـط مــوازٍ فـإن
قـيتة تُعرّف قوانيـنها العنـصرية ا
الـفلـسطـينـي بـأنهم مـجرد سـكان

او مـاكـثـ ال يـخـتـلف وضـعـهم عن
وضع أي عامل وافد أجنبي !

وأكــثـــر من ذلك فـــإن حــالـــة الــوهن
الـــعـــربـي دفـــعت "إســـرائـــيل" عـــلى
الـتــجــرؤ بـضـمّ اجلـوالن الــسـوري
عـــلى الـــرغم مـن إنّه خـــارج نـــطــاق
ـزعـوم" ! مـشـروعـهم الـتــلـمـودي "ا
وإن بــقي احلـال عــلى مـا هــو عـلـيه
فـإن مـشـروعـهـا الـتـوسـعي ال بـدّ أن
يــسـتــهـدف تــهــويـد أوطــان عـربــيـة

أخرى.
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أمـا تـركـيـا وبـعـد أن اقـتـطـعـت عام
 1939لـواء اإلسـكـنـدرون الـسوري
بـــــتـــــاريـــــخـه وبـــــجـــــغــــــرافـــــيـــــته
ــغـرافــيــته الــعـربــيــة فـإنــهـا وبــد
تــســتـــغل الــيـــوم حــالـــة الــفــوضى
ـــروّعـــة عــلى واحلـــرب الـــدولــيـــة ا
سـوريــا فـتــبـسط سـيــطـرتــهـا عـلى
مـــنـــاطـق شـــاســـعـــة من الـــشـــمـــال

الـسـوري وتـقـوم بـعــمـلـيـة تـتـريك
لـألرض واإلنــســان حـيـث تــفـرض
لغتها  وثقـافتها  وآخرها اإلعالن
عن فتح فرع جلامعة إسطنبول في
ناطق العربية السورية احملتلة ! ا
وهي ال تتـوقف عن اجـتيـاح شمال
الـعـراق بـحـجـة مـكـافـحـة اإلرهاب
ــــــوصل يــــــراودهــــــا حـــــــلم ضـمّ ا
وكركوك ويقال أن نفط كركوك هو
بــــاب ثــــابـت من أبــــواب مــــوازنـــة
الــدولـة الــتـركـيــة. وأنّ الـوضع في
لـيبـيـا ليس أفـضل حـاالً حيـثمـا ما
زالت اإلدّاعات التركية قائمة بشأن
مـصـراته الـعـربــيـة وقـد اسـتـغـلت
تـركـيــا احلـرب األهـلـيـة فـي لـيـبـيـا
فـــــدفــــعـت بـــــعــــشـــــرات اآلالف من
رتزقة إليها  إستنهاضاً  حللمها ا
الــــطــــورانـي  الــــقــــد  وتُــــبــــيّن
اخلريطة التي أعـلنت عنها مؤخرا
ــســتـقــبــلــيـة األطـمــاع الــتــركـيــة ا
بـسعـيهـا إلى وضع كل بالد الـشام
والـــعــراق ولــيــبـــيــا ومــصــر حتت

النفوذ التركي.
ـيـاه فان تـركـيـا تسـيـر قـدما أمـا ا
زيد مـن السـدود الضـخمة بـبنـاء ا
الــتي حتــرم الــعـراق وســوريــا من
حـصـصـهـمـا الـتـاريـخـيـة من مـيـاه
نـهـري دجــلـة والـفــرات حـيث قـال
ــيــاه الــعـراقـي مــؤخـراً أنّ وزيــر ا
العـراق ال يـتحـصل إلّا عـلى نصف
حـــصــتـه الــتـــاريـــخــيـــة من مـــيــاه

النهرين.
وبــالـطــبع فـإنّ األطــمـاع الــتـركــيـة
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الــقـومــيــة مـغــطــاة بـرداء إسالمي
حـيث تـقــدم تـركـيـا نـفــسـهـا كـدولـة
سلمـ السنة في حتمي مصـالح ا
الـعــالم والـغــريب أنّ هـنــاك بـعض

العرب من يصدّق تلك اإلدّعاءات !
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أمّـا إيـران فـحـدث وال حـرج فـبـعـد
أن ابـــتــــلـــعت عـــام  1925األهـــواز
الـعـربـيـة الـتي تـمـثل كـامل الـضـفـة
ـكانتها الشرقـية للخـليج العربي و
اإلســتــراتــيــجــيــة و مــا حتــوي من
ثـروات فـقـد احـتـلت جـزر اإلمارات
العربية الثالث وال تخفي مطالبها
في الـبــحـرين بل وجــزء كـبــيـر من

اجلنوب العراقي.
وكل ذلك بـــالـــطـــبع بـــرداء إسالمي
يـغــطي أطـمـاعــهـا الـقـومــيـة حـيث
تــقــدّم نــفــســهـــا عــلى إنّــهــا تــمــثل
ــســلـمــ الــشــيــعــة في مــصــالـح ا
الـعــالم والـغــريب أن هـنــاك بـعض
الــعــرب من يـصــدّق تــلك اإلدّعـاءات

أيضاً !
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وحـــتـى إثـــيـــوبـــيــــا تـــلك الـــدولـــة
ـنـقسـمة عـلى نـفسـها الـضـعيـفة وا
عرقـيا والـتي كان مـحجّـها الـقاهرة
أيـام النـهـوض العـربي  هي الـيوم
تــبــني ســدّاً عــمالقــاً ســوف يــحـرم
مــصــر والــسـودان من حــقــوقــهــمـا
التاريخية من مياه النيل بل وأنّها
تمـاطل كسـبا لـلوقـت دون الوصول
إلى أي اتفاق عـادل وال تلتفت إلى
أيـــة جــهــود دولــيــة بــهــذا الــشــأن

ضــاربـة عـرض احلـائـط مـطـالـبـات
مـصــر والـسـودان الـعـادلـة إلى أن
ـلء الـســدّ فــيــصــبح أمـرا تــقـوم 
واقعـا وما سـوف يترتـب عليه من
كـارثــة تـقع عـلى عـرب الـسـودان و
مـــصــر نــاهـــيك عن اعـــتــداءاتــهــا
الــســافــرة عــلى أراضي الــســودان

العربي!!
-6-

وبـــعـــد فـــهـــذا غـــيض من فـــيض
يُـــرتّب عـــلى الـــعـــرب أن يــعـــيــدوا
الـنـظـر بـعـالقاتـهـم  وأن يـتـوقـفوا
ناكفات واخلالفات الهامشية عن ا
 وأن يــــعــــمــــلـــوا عــــلى تــــعــــزيـــز
تضامنهم وفق أسس جديدة تعلي
من مـــكـــانــتـــهم ودورهم الـــريــادي
تــاريــخــيّـــاً بــحــيث يــصــبح األمن
القومي بأبعاده الـدفاعية واألمنية
واالقـــتـــصـــاديــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
والثقـافية أمناً واحـداً فعّاالً عمال
ال قـوال  فـيـكون أيّ اعـتـداء  مـهـما
كان شـكله ومـضمـونه علـى أي بلد
عـربي إنّــمــا هـو اعــتــداء عـلى كل

العرب.
في هذه احلالـة فقط تستـعيد األمة
ألقها ب األ  فيحسب اآلخرون
لها حسابا  ويـتوقفوا عن امتهان
ســيــادة بــلــدانــنــا وقــضم أرضــنــا

ونهب ثرواتنا.....
فهل من صحوة عربية جادّة!?

والـله ومــصـلــحـة الــعـرب من وراء
القصد.

{ وزير ثقافة أردني سابق
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لــقــد أُجــريـت في الــعــراق ست انــتـــخــابــات مــنــذ عــام 2005 لــتــحــقــيق
ـقـراطيـة وتـرسيـخـها وهـذا مـا تطـلب نـسق ثقـافي مـناسب لـهـا قوامه الد
ــسـاواة واحــتــرام حـريــة الـرأي الـتــســامح واالعـتــدال وقــبـول الــتــعـدد وا

والتعبير.
ورغم اجلهـود الكبير محـلياً ودولياً والتكـلفة الباهضـة لهذه االنتخابات اال
ـقـراطــيـة" الــذي أصـدرته "وحــدة االسـتــخـبـارات أن تـقــريـر "مــؤشـر الــد
االقـتـصـاديـة" الـتي تـتـبع مــجـمـوعـة اإليـكـونـومـيـست الـبـريـطـانـيـة وضـعت
إسـرائـيـل وتـونس عـلـى رأس دول الـشـرق األوسـط في في مـجــال مـؤشـر

قراطية. الد
قراطية وأشار بـيان مجموعة اإليـكونوميست البـريطانية أنه  قيـاس الد
ـعايير وهي: العملية في تقرير عام  2019بنـاء على مدى التزامها بهذه ا
ـشـاركـة الــسـيـاسـيــة الـثـقـافـة االنـتـخـابــيـة والـتـعــدديـة أداء احلـكـومــة ا
ــدنـيــة ثم  إدراج كـل دولـة فـي أي من هـذه الــســيـاســيــة واحلــريــات ا
قـراطـية عـايـيـر السـابـقـة: "دول ذات د اخلانـات بـنـاء على درجـتـهـا في ا
ـقـراطـيـة مـعـيـبـة" أو "نــظم هـجـيـنـة" أي جتـمع بـ "ودول ذات د كـامـلــة" 
ـهمنا في هـذا التقرير ـقراطية واالسـتبداد و "نظم استـبدادية". وما  الد
العـراق حـيث وصف أنه "نـظـام مسـتـبـد" ويشـر الـتقـريـر إلى اإلضـرابات
العنيفة التي اندلعت في تشرين   2019ضد الفساد والبطالة في العراق

" إلى نظام "استبدادي".  حيث حتول من نظام "هج
وهـنا البـد من القـول أنه رغم تـوجه قادة الـعراق بـعد الـعام  2003وبـدعم
قـراطية والـتعدديـة السيـاسية إال أن الواقـع الفعلي غربي نـحو تبـني الد
قـراطيـة وتعـثر جتـارب التـحول مـارسة الـد يشـير بـوضوح إلى ضـعف ا
عوقات التي تعرقل قراطي في العراق وهو امر يرجع إلـى عدد من ا الـد

عوقات? قراطي. فما هي تلك ا الوصول إلى مرحلة الرسوخ الد
. العـامل الثـقـافي: حيث يـشيع في الـثقـافـة العـراقيـة بعض الـقيم غـير أوالً
ـقـراطيـة الـسلـيمـة. فـقد غـابت او غُـيـبت الثـقـافة الـسـياسـية ـنـاسبـة لـلد ا
ـؤثـرات الـتـاريـخـيـة واالجـتـمـاعـية ـقـراطـيـة بـفـعل تـراكم الـعديـد من ا الـد
كـرسة للتسلط تتناقض في والسـياسية السلبية. فـرغم أن القيم السلبية ا
ـرجــعـيـة االولى لــلـثـقـافـة ـقـررة في ا ــبـاد اجلـوهـريــة ا حـقـيـقــتـهـا مع ا
ــســاواة واحلــريـة ــتــمــثــلــة في الــقــرآن كـمــبــاد الــعــدل وا االسـالمـيــة ا
والشـورى اال أن الثقافة العربية ومنهـا العراقية تنطوي على إرث تسلطي
مبـني على تأويالت انـتهازية لـبعض النـصوص الدينـية فعـلى مدى فترات
طـويــلـة  تــوظـيـف الـدين االسالمـي من قـبل احلــكـام لــتـكــريس الـتــسـلط
وتسـويغه. وذلك استنادً إلى تفـسيرات وتأويالت وفتاوى ديـنية تمثلت في
ـعـروف الذي ال يـجـيز اخلـروج عـلى ولى األمر إال مبـدأ الـطاعـة الـفـقهي ا
مـاحكـات السـياسـية بـشأن حتت شروط اشـبه ما تـكون تـعجـيزيـة وفي ا
ـوقراطـيـة الـعـلـمـانـيـة وفي هـيـمـنة قـيم كـلـمـتي الـشـورى اإلسالمـيـة والـد
وسـلـوكـيـات وفـكـر اجملـتـمع الـبـدوى والـقـروى فـي فـضـاءات ومـدن ومـنـها
العـاصمة بغداد وفي وجود قوى إسالم سياسي كبير ال يريد أن يضيف

إلى شعاره الشهير القائل (بأن اإلسالم هو احلل).
w ¹—Uð q UŽ

نـطقة العربـية ثمة خبـرات تاريخية . العامل التـاريخي: في العراق وا ثانـياً
سـاهــمت في تـكــوين الـثــقـافـة الــسـيـاســيـة في الــعـراق وهي مـا ادت إلى
الطـابع السلطوي ومنـها الطابع االستبـدادي الصراعي الذي الزم احلياة
السـياسـية في العـراق والدول الـعربيـة منـذ وصول األمويـ إلى السـلطة
ط احلكـم الوراثي الفـردي ; وجتربـة احلكم الـعثـماني وما آلت وتـكريس 
إليه من ركود وتخلف وقهر قومي; والتكالب االستعماري وما انطوى عليه
من اسـتغالل واسـتنـزاف وما رافـقه من صـراعات عـنيـفة من اجل حتـقيق
االستـقالل الوطني. وقد أدت هذه اخلبرات إلى تـراجع حيز القيم الداعمة
ـكـرسة ـقراطـيـة في وعي الـنـخب والشـعب الـعـراقيـة لـصـالح القـيم ا لـلـد
ـبـررة له وهـو مـا يـؤثـر الى اآلن عـلى الـشـعـب حيـث غـالـبـاً ما لـلـتـسـلط وا
دنية الى قاومة والتسلح وفـرض االمر الواقع على كل القيم ا تتـقدم قيم ا
حــد الـقـول ان عـلى االقــلـيـة االذعـان الـى رأي االكـثـريـة بــغض الـنـظـر عن
ـؤسسـات في الـعـراق من سوء ادارة الـكفـاءة واخلـبـرة لذا تـعـاني اغـلب ا
ــؤسـســات من قــبل اشــخــاص لــديـهم بــسـبب هــذا الــعــامل حــيث تــدار ا

مرجعيات سياسية قومية او دينية او طائفية تمتلك زمام االمور.
وجه االساس . العـامل االجتماعي: لـعل القيم االجـتماعيـة احملرك وا ثالـثاً
لـســلـوك االفــراد والـعالقــات الـتـي تـربـطــهم بــبـعـضــهم وهي الــتي حتـكم
الـعالقات ضـمن محـيط االسرة وفي اجملـتمع وهـو من العـوامل االساسـية
في تغـذية ثـقافـة التـسلط واالسـتبـداد في العـراق وهو يـتمـثل في عمـليات
ـواطن عبر مـختلف مراحل ـر بها ا التـنشئـة االجتماعـية التـسلطـية التي 
ــدرســة أو اجلـامــعــة غـيــرهـا حـيــاته ســواء عــلى مـســتــوى األسـرة أو ا
فـجـمـيـعـهـا تـكـرس لـديه قـيم الـطـاعـة واالمـتـثـال والـسـلـبـيـة  ومن الـنـتـائج
رجـعيات الـسيـاسية شـيئـة احلكومـة وا السـلبيـة لهـذه القيم تـبعـية الفـرد 
ـا يـرسخ ثـقـافـة اخلـضوع والـديـنـيـة ومن لـهم سـلـطـة اجـتـمـاعـيـة عـلـيه 
ويتـراجع األحساس باالستـقالل الفردي واحلرية ويـغيب عمل الفريق في
النـشاطات اخلـاصة والعامـة وتعيق حـالة انعدام روح عـمل الفريق خارج
نطـاق األسرة واجلمـاعة احملليـة العمل في االحـزاب واحلركات السـياسية
ـدني.  كذلك أدى تـعاطي األنظـمة احلـاكمة عـلى نحو ومنـظمـات اجملتمع ا
ـعــارضـة أو األخــتالف في الـرأي إلـى شـيـوع عــنـيف  فـي الـغــالب مع ا
ثـقـافـة الـشك واخلـوف في أوسـاط الـشـعب الـعـراقي  وتـنـامي الالمـبـاالة
والسـلبـيـة والعـزوف على االنـخراط في الـشـأن العـام وترسـيخ فكـرة عدم
ــشـاركـة والــتـعـدديـة والــتـسـامح قـبــول اآلخـر األمـر الــذي اضـعف قـيم ا
ـســاومــة الــتي تــعـد قــيــمــاً مـحــوريــة لــلـثــقــافــة الـســيــاســيـة واحلــوار وا
ـقـراطـيـة. وتـقـوم الـتـعـدديـة عـلى إعـطـاء احلق لـلـشـرائح االجـتـمـاعـية الـد
اخملتـلفـة فكريـا أو عرقـيا للـمشـاركة الـسياسـية من خالل إنـشاء األحزاب
ــنـظـمــات األخـرى. ويـتم ذلك في إطــار دسـتـور يــرسم حـدود احلـريـات وا
ويضـمن حقـوق الـناس دون تـميـيز بـينـهم على أسـاس العـرق أو االنتـماء.
وفي هذا اإلطـار أصبح الـعمـل السيـاسي حـكراً عـلى السـلطـات الرسـمية
ـسـتـقل عن والـنـخـب احلـاكـمـة وتـضــاءلت إمـكـانـيــة احلـراك الـسـيـاسـي ا
السـلطة في ظل توظـيف قدرات السلـطة الرسميـة للسيـطرة على اجملتمع
ـدني من خالل الــهـيــمـنــة عـلـى الـتــعـلــيم واإلعالم ومــنـظــمـات اجملــتــمع ا
شاركة تعسف في مـجال ا وارد والتحـكم ا طلق في تـوزيع ا والتـحكم ا
ا ادى السـياسـية واحـتكـار الدولـة لكـافة الـوظائف احلـيويـة للـمجتـمع 
إلى تـكريس الـعالقـات الرعـوية بـ الـدولة واجملـتـمع وادى إلى إستـمرار

إنتاج آليات وعالقات اإلذعان واخلضوع في اجملتمع العراقي.
WOLOKFð WOMÐ

رابـعـاً. العـامل الـتـعلـيـمي: لـقد سـاهـمت الـبنـيـة الـتعـلـيمـيـة في الـعراق في
تدعـيم السـلطويـة في ظل حتول التـعليـم إلى أداة سياسـية مبـاشرة خللق
ظـروف جتـدد الـسـلطـة الـقـائـمـة  حيث هـدفت الـسـيـاسـات التـعـلـيـمـية في
ـشـكالت احلـقـيـقـيـة الـتي يـواجـهـهـا الـغـالب إلى إبــعـاد الـعـقل عن طـرح ا
اجملـتـمع واسُـتـبـدل بـها مـشـكالت جـانـبـيـة أيـدلـوجيـة أو سـيـاسـيـة تـخدم
تـزايد لـلتالحم االجـتمـاعي. فالـنظـام التـعليـمي في الـعراق بدالً التـفكـيك ا
من ان يـدفع بـاجتـاه الـتـحـرر العـقـلي أصـبح آلـة إلنـتـاج الـتبـعـيـة الـفـكـرية
واالسـتـبعـاد العـقلي وقـاعدة لـتـوليـد عنـاصر اجـتمـاعيـة مـشبـعة بـالعـقلـية
الـفـردية والـنـفعـيـة واالنتـهازيـة ومـعاديـة لألغـلبـيـة من السـكـان  وبالـتالي
أصبح الـتعليم أداة لضرب التكيف االجتـماعي  وآلية من آليات السيطرة

السياسية. 
ــا يـسـيـطـر عــلـيه من قـيم ـتـواضع فـان اجملــتـمع الـعـراقي و وفي رأيـي ا
قراطية كالطاعة والشك والسلبية حيث غالبا شجعة للد السـياسية غير ا
مـا يـعــتـمـد اجملـتـمع الـعــراقي عـلى احلـكـومـة فـي االمـور كـافـة لـذلك تـأتي

بادرات من النخب احلاكمة.    ا
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ــــان بـــرغم الـــوصـــول الـى الـــبـــر
حـصـوله عـلى اكـثـر من (17) ألف
صـوتـا واخرى سـيـكولـوجـية في
أغـلـبـهـا  أولـهـا: ان الـشـيـوعـيـ
تــــوفــــرت لــــهم فــــرصــــة اســــتالم
الـسلـطـة عام 59 ح ضـرب عبد
الكر قاسم..وصارت اللقمة على
بــعــد ســـنــتـــمــرات من الـــفم ومــا

أخذوها!..
فـتـولـد انـطـبـاع بـأن الـشـيـوعـيـ
مــصـــابــون بـ(عــقـــدة اخلــوف من
السلـطة)..وأنهم غـير قادرين على
ادارة بــــلــــد مــــحـــاط بــــثالث دول
عــلى اسالمــيــة قــويــة جتــمــعــهــا
كره اختالف انظـمتها ومـذاهبها 

الشيوعية.
وثـــانـــيـــهـــا: ان احلـــزب مـــا كــان
مستوعبا في تـوعيته الثقافية أن
اجملتـمع العـراقي شاعت فـيه بعد
الـــــســـــقـــــوط ثالث ظـــــواهـــــر من
االنـتــمـاءات الـبـدائـيـة: الـعـشـيـرة
والـطـائفـية والـقومـية نـاجمه عن
سـيكـولوجـيا االحـتمـاء  ولم يكن
نشاطه فاعال في صـفوف الشباب
ئة الذين يشـكلون اكثر من 60 با

لقد اوضحنـا في حينه بأن العقل
االنـفــعــالي يــتــحـكّـم بـجــمــاهــيـر
الـــضــحـــيــة حـــ يـــطــاح فـــجــأة
بـجالّدهــا فـتـعـطـي أصـواتـهـا في
ن يـتـعـاطف مـعـهـا االنـتـخـابـات 
ــثــلّـهم طــائــفـيــا وقــومـيــا ومن 

ظلومية. با
 ومع أنه تـبـ لــتـلك اجلـمـاهـيـر
أن الـكـثـيـر من الـذين انـتـخـبـوهم

وظنّوا انهم سيخدمونهم..
 خذلوهم وخانـوا الثقة واألمانة
وأن الـناخب ال يـلـدغ من انتـخاب
مـرتـ  وأن العـراقيـ يـبحـثون
عن بــديل مــنــقــذ  فــانــنــا اعــدنـا
الــتــوكـــيــد في مــقــال مــوثق بــأن
الـشـيوعـيـ سـوف لن يـحـصـلوا
ـقبلـة حتى على في االنتـخابات ا
ــقـاعــد الـتـي سـتــحـصل نــصف ا
عــلــيـــهــا كــتـل لــيس لـــهــا تــاريخ
سياسي كتاريـخهم وال تضحيات

كتضحياتهم..وقد حصل!
  ويــعـزى ذلـك ألسـبــاب تـتــعـلق
بقـانون االنتـخابات الـذي شرعته
الـــذي حــرم أحـــزاب الـــســـلـــطـــة 
مـــرشـــحه (جـــاسم احلـــلـــفي) من

مـن مــــفــــارقـــــات مــــا حـــــصل في
انية وانتخابات األنتخابات البر
مـجــالس احملـافــظـات ان احلـزب
الــذي تـــعــرض في  1963ألفــجع
تــراجــيـديــا ابــادة ســيــاســيـة في
وضـحى بعشرات الشرق األوسط
األالف ب قـتيل وسـج ومـهجّر
مـن اجـل (وطـن حـــــــــر وشــــــــــعب
ســــعـــــيـــــد)..ان الـــــكـــــثــــيـــــر من
 أحـبــوا الـشـيـوعـيـ الــعـراقـيـ
لــنـزاهــتــهم وصــدقــهم في اقــامـة
دولــــة مـــــدنـــــيــــة..لـــــكـــــنـــــهم في
األنـــتــخـــابــات كـــانـــوا يــعـــطــون
اصـــواتـــهم لـــغــيـــرهم..فـــاحلــزب
ـان الـشـيـوعي لـم يـحـصل في بـر
 2005سـوى عـلى مـقـعـدين فـقط!
وضــمن قـــائــمــة الــعــراقــيــة!..في
مفارقة هي  أن القائمة العراقية
كــــانت هي الــــتي فـــكـت ارتـــبـــاط
احلــزب الــشــيــوعي بــهــا ألربــعـة
أســبــاب أحــدهــا مــا نـصـه:( عـدم
ـنهج التـزام احلـزب الـشـيـوعي 
الــقــائـمــة ومــشـروعــهــا الــوطـني
شاريع الطـائفية واقترابـهم من ا

والعرقية )!.

لهم خـصوصيـات أنهم ولدّوا في
حــــرب ونــــشــــأوا وعــــاشــــوا في

حروب.
ـتـلـك  قـنـاة فـضال عن انـه  ال
فـضـائــيـة وال اذاعـة وال صـحـافـة
ولـيس له ــواصـفـات مــتـطــورة
نـشاط ثـقـافي مـؤثـر عـبـر وسائل
االتـــصـــال اخملــتـــلـــفــة الســـيـــمــا
وان الــــقــــنــــوات الـــفــــضــــائــــيـــة
ـــتـــحـــدثـــ بـــاســمـه  كـــانــوا ا
ينحصرون باثن (حميد موسى
ا اثار لدى ومفـيد اجلزائـري ) 
واطن العادي تساؤال مشروعا: ا
(يعني ماكو مثقف باحلزب بس
ابـو داود ومفـيد)!..تالهـما اثـنان
ايــــضــــا(رائـــد فــــهــــمي وجــــاسم

احللفي)!.
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 يـعدّ حتـالـف احلـزب مع الـتـيار
الصدري بـقائمـة (سائرون) أفدح
أخـطـائه.ألنه لــيس فـقط نـقـيـضه
بل انه فـي حتالفه األيديـولوجي 
مع تـيــار ديـني يـكــون قـد اضـفى
الــشــرعــيــة عــلى أحــزاب ديــنــيـة
تـمــارس الـقـتل .ولــهـذا فـانه كـان
في نــظــر الــتــقـدمــيــ (خــيــانـة)
اركـسيـة ووصولـية لـلـمبـاديء ا
وانــتـــهــازيــة في نـــظــر مـــحــبــيه
ولــــــقــــــد ادرك ذلك وخــــــصــــــومه
فــانـسـحب.وهــذا يـذكـرنــا بـخـطـأ
ســــــــــــــــــــــــابــق حــــــــــــــــــــــــدث فــي
الـسبـعيـنيـات..يوم كـشف احلزب
اعـضــاءه أمـام األجـهــزة األمـنـيـة
بـــاعـالن اجلـــبـــهــــة الـــوطــــنـــيـــة
والـقوميـة التقـدميـة وما حل بهم
من اغتيـاالت واعتقـاالت وتشريد
وتـــهـــجـــيــر..وانـــســـحب مـــنـــهــا
ايــــضــــا!..ويــــبـــدو أن الــــعــــقـــدة
تـحكـمة فيه ان يـبحث عن قوى ا

نـزيـهـة لـيـتـحالـف معـهـا في زمن
ــواصـفـات صــار فـيه الــنـزيـه بـا
ـــاركـــســـيـــة انــــدر من الـــذهب ا

الروسي!.
ويــحــسـب لــلــحـــزب انه شــخص
بــعـــمق خــيــبـــة الــعـــراقــيــ في
تـطــلـعـهم الى اقــامـة بـديل مـدني
ـقـراطـي بـعـد الــتـغـيــيـر الـذي د
اطــاح بــأبـشع نــظــام دكـتــاتـوري
شـــمــــولي اســـتــــبـــدادي شـــهـــده

العراق.
ونــبّه الى أن األزمـة الــسـيــاسـيـة
الـــتي اعــــتـــمـــدت احملـــاصـــصـــة
الطائـفية –األثنيـة في مؤسسات
ـــدنــيــة والــعـــســكــريــة الــدولــة ا
وتـوظـيف الـدين من قـبل أحزاب
األسالم الـــســــيـــاسي ســــتـــبـــقي
الـعـراق وشعـبه مـعرضـا ألخـطار
وكــــوارث اخــــرى قــــادمـــة مــــا لم
تــــتـــوحــــد الـــقــــوى الـــوطــــنـــيـــة
والعلمانية بوجه هذا (األستبداد
ــــقـــراطي) االسـالمي..ومـــا الـــد
حــصـل أنه لم يــســتــطع حتــقــيق
ذلك..فعاد يعيش محنته السابقة
فـي حتـــــالــــــفـه مع (ســــــائـــــرون)
ا في التحالف مع كتلة ر ليفكر

(النصر) حليدر العبادي!.
q¹b³ « b¹d¹ VFA «

ان اهم دلــيـل عــلى فــشل أحــزاب
األسـالم الــســيـــاسي هــو عــزوف
ــشـــاركـــة في الـــعــراقـــيـــ عـن ا
انتـخابات 2018 وأن اجلمـاهير
وان عـليه تبـحث عن بـديل مـنـقـذ
ان يستثمر حـالة التذمر الشعبي
من تـوالي اخليـبات وافـقار (14)
مليون عراقي في واحد من أغنى
عشرة بلدان في العالم بتنفيذ ما
اقـره فـي مـؤتــمــره الـعــاشــر بـان
يــعـمل عـلـى  اجـتـذاب وتــعـبـئـة

الـطـبـقـات والـفـئـات االجـتـمـاعـية
وبـــالــذات الــعــمـــال والــكــادحــ
ــنــتــجـ والــفـالحـ وصــغــار ا
والــطـلـبــة والـشــبـيــبـة والــنـسـاء
والـتـحالـف  مع قوى ثـقـفـ وا
وطنـية وقوميـة تقدميـة وشبابية

بكرة. في األنتخابات ا
والـــقـــوى الــــوطـــنـــيـــة وعـــلـــيـه 
ان يـسـتعـ بـعلـمـاء نفس ايضـا
مــتـخـصـصـ في ســيـكـولـوجـيـا
األفـناع وتـغيـير األجتـاهات.فـب

قـيــاداته من يـرى بــأن (الـوطـني)
معـروف بتاريخـه وال يحتاج الى
وهـذا ليس صـحيـحا..ففي دعـاية
الــدعــايــات االنــتــخــابــيــة تــكـون
أي حـزب  ثالث مهمات: للحزب 
الــتـعــريف بــنـفــسه ومــرشــحـيه
واعـتـماد والـتـعريف بـبـرنـامـجه 
األسـلـوب الذكي الـعـلمي الـعارف

بسيكوجليا االقناع.
ÆU U²š

 ثمـة مقولـة خالدة للـخليـفة عمر
بن اخلــــطـــاب (رحم الــــله امـــرءا
أهـدى الـيّ عـيــوبي) الـتي تــعـني
ـصـطـلـحـاتـنـا احلـديـثـة..الـنـقد
وهــذا مــا تــنـاولــنــاه في الــبــنّــاء
مـقــاالتـنـا الـثالثـة الـتي نـشـرتـهـا
(الــزمــان) مــشــكــورة. وال يــخص
هــذا الــنـــقــد احلــزب الــشــيــوعي
بل كل الــقــوى الــوطــنــيــة وحــده
والـقـومـيـة الـتـقـدمـية الـتي تـدين
احزابا وكتال استفردت بالسلطة
وتـسـعى لـفـصل الـدين والـثـروة 
عن الدولة ألقامـة دولة مؤسسات

دينية.
ـوفقـيـة لكل خالـص تمـنـياتـنا بـا
من يــعــمل من اجل شــعب طــيب
ـقــومـات ألن ـتــلك كل ا بـوطـن 

يعيش اهله برفاهية.
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 عُثر في إيـطاليا على لوحة من القرن السابع عشـر للرسام الفرنسي نيكوال بوسـان سرقها النازيون في فرنسا سنة 1944 وأعيـدت إلى أصحابها األصلي على ما أعلن الدرك
ان خالل احتاللهم منطقـة بواتييه في وسط فرنسا الغربي من داخل منـزل أصحابها القانوني وفق بيان اإليطالي اخلمـيس.وكانت هذه اللوحة الزيتية قد سُـرقت على يد جنود أ
ـصدر ـية الـثـانيـة بـحسب ا ـسروقـة في فـرنسـا" خالل احلـرب العـا ـقتـنيـات ا الدرك.وقـد بدأ مـالـكو الـعـمل عمـلـيات الـبحـث عنه مـنذ 1946 وهـو أدرج سـنة  1947 في "سـجل ا
اضي بعدما تقدمت سويسرية في سن  98 عاما وأمـيركي في اخلامسة والست بشكوى بواسـطة محاميهما اإليطالي.وجنحت وحدة من قوات عيـنه.وأعيد إطالق التحقيق العام ا
الدرك متخصـصة في حمايـة التراث الثقـافي في حتديد موقع الـلوحة التي كان يـصعب تعقب تنـقالتها حول أوروبـا في العقود التي تـلت سرقتهـا.وكان جامع حتف إيطالي اشـترى اللوحة

هنة عرضها في  2019 في هولندا. في  2017 وأعاد بيعها إلى زميل إيطالي في ا
طاف إلى منزل جامع عرض تعـرف خبير فنون هولـندي مقيم في إيطاليا إلى الـلوحة.وقد دفع ذلك بقوات الدرك اإليـطالية إلى التحقيق في أصـل اللوحة ليصلوا في نـهاية ا  وخالل هذا ا
التـحف قرب مديـنة بادوفـا في شمال شـرق إيطالـيا.وصودرت الـلوحة وأعـيدت إلى أصحـابها القـانونيـ وفق البيـان الذي لم يعط أي تـفاصيل بـشأن تاريخ هـذه اإلعادة أو مكـانها.ويُـعتبر
عـلّم في الرسم الكالسـيكي الفرنـسي وهو عُرف خصوصـا بلوحات متـوسطة احلجم كانت مـوجهة لبـعض الهواة الفرنـسي أو اإليطالـي الذين بقوا نـيكوال بوسان ( (1665 - 1594من كبار ا

مخلص ألعماله طوال حياته. وهو عاش في روما فترات طويلة ومات فيها.

رسالة باريس
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أهيَ صــدفــة أن يــرحل شــاعــرُ احلب
نافي في يوم احلب..?! وا

وانفرطت سُـبحة القلب والـقصائد يا
مـريــد...مـريــد الـبــرغـوثي لــيس آخـر
نـاطـحة لـسـحابـنـا الـشعـري فـحسب
هــو ســلــيلُ ســنــديــانــنــا الــســمـاوي
ـقـدَّس وحـارسُ ظل األنـهـار وأزهار ا

. فلسط
هو من قالَ محمود درويش أنه أحبَّ

مرحلته األخيرة..
وأنـا أحـبــبتُ مـرحـلــته األخـيـرة ومـا
قـبلـها.. شـاعر من طـراز خاص.. أحد
أهم األصوات الشـعرية الفلـسطينية
وصــاحب جتــربــة من أجــمل جتـارب
الـشـعــر الـفــلـسـطــيـني وأقــربـهـا إلى
ـفـتــوحـة عــلى اخملـتـلف ــكـاشـفــة ا ا
والـيــومي. مــبـدع مــتـفــرد.. ذو نـفس
تـلك لـغة شـعـريَّة طـازجة.. عـاليـة.. 
بــالـــغــة الــرهـــافــة واخلــصـــوصــيــة
ومـخـيـلة جـامـحـة فـيـهـا مـا فـيـها من
اآلالم واآلمـال واجلــراح والـعــذابـات.
ة وطـنه وهو مسـكـون بفـضـاءات بريـَّ
بـــعــــيـــد في مــــنـــافـي أوروبـــا أو في
الـقـاهرة الـتي أحب ولكـنه يعـرف ما
يــــريـــد من الـــشِـــعــــر كـــيفَ يـــشـــذب
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في داخل كـل امـــرأة فـــريـــدا كـــالـــو
ـة.. صـابـرة.. عــاشـقـة.. نـقــيـة.. وفـيـَّ
ومـــخــــلـــصـــة.. وفـي داخل كل رجل
ديـيــغــو ريــفــيــرا.. عــاهـر.. خــائن..
مــتــهــتك.. ونــذل. مــعــادلــة صــعــبـة
ـة ولــكـنـهــا إرادة احلـيـاة.. أو وظـا
نصـيب األنـوثةِ من لـعـنة الـذكورة..
في البدايات كتـبتُ قصيدة لفريدا..
ــرشــوقـة بــالــســهـام في الــغـزالــة ا
لـوحــتـهـا ذات الــبـعــد األسـطـوري..
قـصيـدة كـان الدافع لـكـتابـتـها فـيلم
وثـائـقي عن حـيـاتـهـا.. لم أسـبر في
الــقـــصـــيـــدة غـــور هــذه الـــفـــنـــانــة
ـــرأة الــلــغــز.. كــانت اجلــامــحــة وا
مــحـــاولــة لـــتــتـــبع نــداءات فـــريــدا
وأحالمــهــا الـــســريَّــة في كل أنــثى
ـفت لي عـوالم هـذا فـيـمــا بـعـد تـكـشـَّ
الـــكـــائن اجلـــريـح بـــالغ الـــرهـــافــة
ـقـهور كـعـصـفورة واحلـسـاسيـة.. ا
وحــيــدة أو حـــمــامــة ســـطت أفــعى
ضـخـمـة على فـراخـهـا. الحـقـا قرأت
الــكـــثــيـــر عـــنــهـــا وعن عـالقــاتـــهــا
ـرتـبــكـة والـغــامـضـة الـعــاطـفـيــة ا
وأشــفــقـت عــلى فــريــدا الــطــاهـرة..
ــتــمـردة الــنــبــيــلــة.. الــعــاشــقــة.. ا

بدعـة التي أعطت حبيـبها النذل وا
أقــصـى مــا يـــبــحـث عــنـه رجل لــدى
امـرأة.. لـنــسـتـمع إلى نـبـض قـلـبـهـا
ـنــتــفض غـضــبــا وحـزنــا وعـشــقـا ا
ومـــرارة وهي تـــخـــاطــبـه في احــدى
رسـائلـهـا "ال أخشي األلم وأنت تـعلم
ذلك جـيـداً فـاأللم كـمـا تـعـلم مُـقـتـرن
بي دائـمـاً وعلى الـرغم من أعـترافي
بأننـي عانيت كـثيـراً عنـدما خُـنتني
في كُل مـرة فـعـلت فـيـها ذلـك وليس
فقـط عنـدمـا خنـتـني مع أخـتي ولكن
مع الــعـديــد من الـنــسـاء األخــريـات.
أسأل نفسي كيف أنخدعوا بك? أنت
تــعـــتـــقــد بـــأنــنـي غــاضـــبــة بـــشــأن
كـريسـتيـنـا ولكـنـني أعتـرف بأن ذلِك
لم يـكن بسبـبهـا بل كان بسـببي أنا
وأنت .أوالً بسـببي ألنـني لم أستطع
أن أفــهم مــا كُــنت تــبــحث عــنـه لـدى
األخـــريــات ومــا هـــو الــشــيئ الــذي
كـانوا قادريـن على إعطـائك إياه ولم
أستطع أنا. دعنا ال نخدع أنفُسنا يا
عزيـزي دييـغو فـلقد أعـطيـتك كُل ما
يُـــمــكـن أن يــقـــدمه إنـــســـان وكالنــا
يعـرف ذلِك جيداً.كـيف بحق اجلحيم
تـــمـــكـــنـت من إغـــواء هـــذا الـــكم من
النساء بينما أنت إبن عاهرة قبيح".

قــصــيــدته بــعــنــايــة ودقــة بــسـتــاني
عـاشق وكيفَ ينـحت عبـارته بإزميل
ــاء والـــضــوء شـــاقــاً لـــقــصـــيــدته ا
الـطريق األصـعب واألجمل في زحـمة
ــــتـــمـــردة األصـــواتِ الــــكـــبــــيـــرة.. ا
ــمـتــدة من غـيــر أن يـكــون قـالــبـا وا
جـاهـزاً لنـوع شعـري معـيَّن أو صدى
مجاوراً لـتجارب مجـايليه. كأنه جنم
شـعــري بـعـيـد يـصــلـنـا ضـوؤه بـعـد
ماليـ الـسـنـ الـضـوئـيـة أو أرض
ــمـتـنع مــجـاز بــكـر تــنـبت الــسـهل ا
ـــكــتــوبــة وقــصب وبــروق األحالم ا
احلـــنـــ إلى الـــنـــبع.اســـتـــيـــقـظ يــا
صـــاحــــبي كي تــــرى رام الـــله أو كي
حتــــلم.. أو كـي تـــكــــمـل قـــصــــيــــدتك
خــة بـعــطـر الــ عـلى شــرفـةِ ـضــمـَّ ا

األبديَّة..
فـها هـيَ قصـائـدُ الشـهـوات اجلمـيـلة
بـعدكَ يـنـقـصهـا مـلح األنوثـة "شـهوة

لتالوين نشوتنا
ة فى ذراعيكِ عـند فـهيَ خـضراء غـابيـَّ
ِ فى انغالق الـعناق عـلينا / حـبيس
ِ واسع مـن فضـاء النـوايا / سـجيـن
مـثل الـعـصـافــيـر فى ريـشـهـا / وهىَ
تــلـــهـــو وتــلـــعب فى اجلـــو هــابـــطــة

صاعدة
شـهـوة لـتالوين لـذتـنـا / وهيَ دائـرة
من بداياتها لبداياتها عائدة /  وهيَ
زرقاء فـضية حـ تلمع رعـشاتها فى
العظام / وتغدو أنيناً وتغدو رنينا"
آخـر طـيـور فـلــسـطـ الـنـادرة وآخـر
شــعـراء الـسـلـسـلـة الــذهـبـيـة الـكـبـار

وداعا.
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عـلى الـشـاعـر أن يـرمي بـخـيـبـاته من

نـــافـــذةِ األمل أو يــدرب نـــفــسـه عــلى
االنـكـسـاراتِ واخلسـران.. فـمـا قـيـمة
ادة بطـوالت الكالم في زمـن حروب ا
وجـــشع الــبـــشـــر?! ولــكن خـــســارات
الــشــعــر عــلى مـــا فــيــهــا من قــســوة
وجـوديـة ال تــخـلـو من الـعـذوبـة ومن
الـلــذة والـفـرح.. سـأكـتب.. لـقـارئـة أو
لقار في البال.. ولن يعني لي شيئا
أن أســـتـــثـــنـى من لـــوائح اجلـــوائـــز
ـــســـابـــقــات.. لـن يــضـــيـــرني ذلك وا
بـــشيء.. فــــلم أعـــد أعـــلـق أمالً عـــلى
ـشاريع فال شيءَ كـامالً كما اكـتمال ا
قال الـرائع حسـ الـبرغـوثي بغـصَّة
وبـحـزن وهـو يودع هـذه احلـياة.. لن
يعني لي شيئا أن أستبعد من لوائح
سـالسل الشـعر في خـمـسة دور نـشر
ـة ولن يـجــعــلـنـي بـالــضـرورة عـربــيـَّ
أســتـســلم لــبـيــات شـعــري أو صـمت

خصب أو يأس مورق..
اضية نشرتُ  في السنوات القلـيلة ا
ة ونـثـرية سبـعـة كـتب مـا بـ شـعـريـَّ
عــلى نــفــقــتي اخلــاصَّــة في مــصــر..
لـيــست هي بـالــطـبع كـل احملـصـول..
ولـكنهـا كتب لو لم أنـشرها شـخصيَّا
ا تخـلَّصتُ من تبعات وعلي نفـقتي 
عـبــئـهــا الـوجــودي ومن هم نــشـرهـا
حـتـى هـذه الــلـحــظـة. لم يــكن أمـامي
خيار حـينها ألسـاوم دور النشر على
رمــــاد عـــــذابــــاتي.. الـــــشــــاعــــر هــــو
دونــكــيـشــوت عــصـري يــتــجـاهل عن
عاصرة.. قصد قوان لعبة احلياة ا
يركبُ فرسـاً من ريحِ خياالته ويطاردُ
فـرسـانــاً وهـمـيـ فـي ذاكـرة الـزمـان
عـطـوبة.. ويـبـارز طواحـ هواء ال ا
تـتـجـلَّى إال لعـيـنـيه هو. دونـكـيـشوت

مــــحـــكــــوم بـــوهــــمه وانــــكــــســـاراته
وانـسالخه عن سـيـرِ احليـاة الـسريع
واحملـــــــــمـــــــــوم وعـن رقـصِ األيـــــــــام
الـصــاخب.. يــكــتبُ لــقــرَّاء وهــمــيـ
ويــصــارعُ طــواحــ هــواء مــحــايـدة
وخـفـيَّـة عن أنظـار اآلخـرين. لن أكون
ــســابــقــات وسالسل ضــمن دوائـــر ا
ة.. لكم سالسلكم نشـر الشعـر اجملانيـَّ
ولـي سالســـــلـي.. أنــــا الـــــذي نـــــأيتُ
ــاضي واحلــاضـر عن بـنــفــسي في ا
ـا حـبـائل الــتـدجـ وغــوايـاتهِ. وطـا
ألحَّ عـــلـيَّ الـــكـــثـــيــــر من األصـــدقـــاء
الشـعراء أن أتقـبل منحة هـنا أو هبة
هــنــاك في مـجــال الــتـفــرغ لــلـكــتــابـة
اإلبــداعــيــة وكــانــوا شــبه أوصــيــاء
بت أمـلـهم واحـدا واحـدا .. وخـيـَّ عـليَّ
واخــــتــــلــــقتُ لــــهم األعــــذار الــــتي ال

حتـــصى.. مع الـــشــكـــر والــتـــقــديــر
واحملـبــة احلـقـيـقـيـة لــهم جـمـيـعـا..
ولكن مـاذا أفعل..? وأنا ضـد تدج
األدب والـشــعــر واإلبــداع.. نــعم قـد
أكون في حـاجـة لعـزلـة في مـكتـبة..
ولـتـبـادل الـثـقافـات والـكـتـابـة.. لكن
أنا لم ألـزم نفسي مـرة أن تكتب في
نـة أو مـواضـيع مـقـرَّرة أوقـات مــعـيـَّ
كــمـــنــهــاج مـــدرسي أو تـــغــني في
أقـصى حاالت صمـتهـا الفادح.. ولم
أكـبح شـوقــهـا الـطـفــولي احلـقـيـقي
لــلــحــنــ والـعــودة الى الــبــيت من
مــســـافـــات بــعـــيـــدة وفي ســـاعــات

متأخرة من الليل. 
فـضـاء اإلبــداع احلـر هـو مـا عـودت
روحـي عــلـى الــســـبــاحـــة والــرقص

الوجداني فيه.
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 تشكل دواوين الـشاعر العـربي الكبير
ـنعم حـمنـدي وساما عـلى صدر عـبد ا
الشـعر العـربي وترفع من مـكانته إلى
الــصف األول بــ عـــمــالــقـــة الــشــعــر
ـعاصـر إذ أن فـيـها انـحـياز الـعـربي ا
ـا يــؤرق اجلـمــاهـيــر الـعــربـيـة هــائل 
ـعـذب في ولـهـموم وأوجـاع وآهـات ا
األرض واإلنــسـانــيــة وتــطــويـر ودفع
تـقـدمـة للـقـصـيدة لـلعـنـاصـر الفـنـيـة ا
الـعـربـيـة إلـى األمام حـيـث ابـتـدأ غـير
مُــــــجـــــــرب بل مـن حــــــيـث انــــــتـــــــهى
مـحـقـقـا قـفـزات في الـصورة التـطـويـر
الــشـــعــريــة ذات اخلــيــال احملــلــقــوفي

موسيقى الـشعر الداخلـية واخلارجية
هذا عـدا عمـا في قامـوسه الشـعري من
ألــفـــاظ مــنــتــقــاة تــتالءم وحــدهــا دون
ـضـمـون الـذي تـعـبـر عـنه غـيـرهـا مع ا

بصدق وجمال 
ZON  qH

 في قـصــائــده صـنف آخــر من الـشــعـر
ـشـي بـخـيالء تـتـهـادى مـعه عـرائس
الـقـصـيد فـي حفل بـهـيج يـعيـد الـبـناء
ويـعـيــد لـلـروح سالمـتـهــا وسـكـيـنـتـهـا
واطـمئـنانـهـا..شعـر يسـير عـلى الورق
ـجده وكبـريائه ويـسيـر معه الـعراق 
ـلم جـراحاتـه وداواها وهـدهد بـعد أن 
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عمان

الــتي عــاشــوهــا وعــاشــهــا عــشــاقــهم
الشعراء ما ب الرصافة واجلسر.

ــنــعم أعــاد الــشـــاعــر الــكــبــيـــرعــبــد ا
حمـندي لـلشـعر العـربي شبـابه وقفز
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عـالـم جنيـب مـحـفوظ الـذي تـرجـلت
أقــــدامـه بـــ أزقــــة حـي احلــــســـ
الـتاريـخي بـالقـاهرة وهـو يـنقل لـنا
ـصريـة بكل أعذب مـشاعـر احلارة ا
متـناقضـاتهـا التي بـدت مثل أغاني
رور الزمن بل تراثية تزداد جماال 
تــــبـــدو شــــابــــة في وجــــدان كل من
يـتـأمـل مـعـانـيـهـا وأحلـانـهـا وهـكذا
كـانت روايات جنـيب مـحـفـوظ التي
خــرجـت أغــلــبــهـــا من رحم احلــارة
ـصرية  األصـيلة وحـكايات جدتي ا
ـيالد الـتي حتــدثت الـعـربــيـة قـبل ا

بألف عام !

مهما تعاقبت أشعة الشمس حول
حـيـاتنـا الـثـقـافيـة الـعـربـية وسط
ـصـري ي ا غـيــاب الـروائي الـعــا
الـعربي جنـيب مـحـفـوظ احلاصل
عـلي جائزة نـوبل في اآلداب  يوم
 13 أكـتـوبـر من عـام 1988 م من
ـاضي وسـط زخم ثـقـافي الــقـرن ا
عــربي غـيــر مــسـبــوق من احملـيط
إلـي اخلـلـيـج في تـاريخ ثــقـافــتـنـا
الــعـربــيــة  بـكـل مـعــاني الــفــرحـة
الــتي قــالت أن الـروايــة الـعــربـيـة

دوما  ملهمة ومبدعة !!
ومـــهــمــا كـــانت قــســـوة فــيــروس

كــورونـا في مــرحــلـتــهــا الـثــانــيـة
الــيـوم سـوف يــظل أمـيــر الـروايـة
الـعـربـيـة األستـاذ جنـيب مـحـفوظ
بيـننـا بضـميـر وطن وهو يـتحدث
من مـــنــفــاه الــبــعــيــد أن الــروايــة
الــعــربـــيــة  بــخــيـــر كــاألهــرامــات
الـــثالثــة وآثــار بــابـل الــعــظــيــمــة
ـــاء األرض الـــعــــربـــيــــة الـــتي و
مازالت  عطرا  وجتلت فيها أروع
 انتـصارات التـاريخ ضد كل غزاة

العصور !
   وال ريب تـكتب الـرواية العـربية
صـفــحـات  وصـفـحــات عـديـدة من
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مصر

بـل والـزقــاق والـعــطـفــة  واجلـبـال
الراسخـة في قلب احملروسة  التي
 قالت دوما بـكل كبرياء  أن الوطن
عـزيزا وغالـيا  لكل من  جـاء  بغير
سالم  وهـــكـــذا قـــالـت األهـــرامــات
الـثالثـة  ومن أمامـهـما أبـو الـهول
ن ظن أن احملـــروســـة الـــعـــظــــيم  

اء وإبداع ! أرض بال 
WK Q  «uD

وهـو يعـيش بـ شخـوص أبـطاله
بــخــطـــوات مــتــأمـــلــة داخل احلي
احلـسـيـني وبـ جـلـسـات الـسـهـر
والــــســـمـــر مـع أصـــدقـــاء مــــقـــهي
الــفـيـشــاوي الـذي كــان أول مـقـهي
افــتـــتح في الــقـــاهــرة  بل الـــعــالم
الـــــعــــربـي وكـــــان من رواده طالب
األزهر من كل بـقاع الدنيـا كما كان
من مـرتديه نابـليون بـونابرت وكل
ـمالـيـك وبـاشوات بـكـوات عـصـر ا
زمـن فـكان جنـيـب مـحفـوظ يـعـيش
بـ عـالم الـروايـة بـضـمـيـر الوطن
وهو يـكـتب روائع اإلبـداع الـعربي
قـــصــر الـــشـــوق الـــســـكـــريـــة بــ
الــقــصـرين خــان اخلــلـيــلي بــدايـة
ونهـاية وحـكايـات احملروسـة التي
ألهـمـته الـكـثـيـر من اسـمي مـعاني
احلـــيـــاة بـــدون إســـفـــاف ثـــقـــافي
وتـردي لــيس من سـمـات ثــقـافـتـنـا

الــــــعــــــربي وكــــــان مـن أوائل الــــــذين
ساهـموا في تسـييس فن الـشعر ومن
أوائل الــــذين ارتــــقــــوا إلى مــــرحــــلـــة
الـنـضال الـشـعري كـمـا تضـمن شـعره
ــتــقــدمـة تــأريــخـا عـبــر جــمــالـيــاته ا
وتـسـجـيال صـادقــا لـكل مـا يـجـري في
ــــرحـــلـــة بـــاعـــتــــبـــاره من أهم هـــذه ا
شــــهــــودهــــا وقــــد تـــــداخل الــــبــــعــــد
األيديـولوجي مع الـبعـدين االجتـماعي
والـســيـاسي في قـصـائـده حـتى غـدت
مــســألـة تــوحــده مـع األرض واحلـوار
مـعـهـا هاجـسـا ملـحـا فـيهـا وهـذا سر
إبرازه " شعر اجملابهة" بكل ما فيه من

جرأة وحتدٍ ومواجهة.
كـانت كلـمات قـصائـد شاعـرنا الـكبـير
ومـا زالت رصـاصـات مـبـصـرة ترسم
ألحــــــرار الــــــعـــــرب ســــــبـل اخلالص 
ـسـتقـبل الـوضاء وتـسـتشـرف مـعالم ا
ـقـبـلـة كـيف ال? وقـد شـارك لـألجـيـال ا
ـــقـــاومـــة الـــعـــرب في أهم شـــعـــراء ا
رحــلـتـهـم الـنـضــالـيـة فــكـتب قــصـائـد
حــضــاريــة راقــيــة وسـامــيــة ونــقــيـة

وبريـئـة من دنس االحتالل أو الـتطـبيع
معه.
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وانـتــقـد حـمـنــدي في شـعـره الــبـرنـامج
ـعـادي لألمـة الـعـربـيـة بكـل ما فـيه من ا
تـعــطش البــادة وإفـنــاء وجتــويع وهـدم
البنى التحتـية وتدمير ما  بناؤه من
مـــؤســـســـات تـــربـــويـــة واقـــتـــصـــاديـــة
واجـتـمـاعـيـة ولـذلك تـغـلـغل شـعـره في
الوجع الروحي واجلسـدي الذي يعيشه
الـشـعب وتمـر به األمـة ولم يـكف يـوما
عن تـسـليط سـهامـه النـقديـة لـلسـلبـيات
الــتي تــنــهك اجلــسـد الــعــربي وتــقـوي
ــتـــخــاذلــة أعــداءه  فـــجــلــد الـــذوات ا
واســـتــــنـــهض الــــهـــمـم  بـــقــــصـــائـــده
ـقاتلة ومن يـقرأ شعره  التحـريضية ا
ـــعـــركــة يُــحـس أنه يـــقــيـم في ســـاحــة 
حقيـقية ويـشعر انه ال يـكف عن توجيه
شـــعــــره احلـــمــــاسي  الـــذي يــــرفع من
ـنــهـارة ويـغـلق أي ثـغـرة ـعـنـويـات ا ا
يــفــتــحــهــا األعـــداء في جــبــهــة الــروح

العربية.

مريد البرغوثيفريدا كالو

الــعــربــيــة  الــتي هي دومــا خــالـدة
لــيـكــتب جنـيب مــحـفــوظ حـكــايـات
أخـري من حـكايـات جـدتي العـربـية
حكايات  وطن مع ثرثرة فوق النيل
 مـــيــــرامـــار الـــلص والـــكالب أوالد
حارتـنا مـثيـرة اجلدل والـنقـد حتي
وقـتــنـا الـراهن بــكل فـلـســفـة مـبـدع
كـــبـــيــر  والـــقـــاهــرة 30 الـــشـــحــاذ
ـدق وغيـرهما من رودابـيس زقاق ا
إبــداعــات زمن كــانت فــيه الــشـمس
ه الروائي احلائـرة بـ ضفـاف عـا

تمنحه سر بقاء تلك
الـروايات اخلـالدة
الــــــتي  حتــــــدت
الـيـوم فـيـروس
كــورونـا ونـحن
نـعـيش بيـنهـما

بـضـمـير الـوطن!
يـقــيــنــا يـدرك

دجــلـة والـفــرات الـعـاصـي  عـطـبـرة
والـنـيل األزرق وغيـرهـمـا من أنـهار
الوطن العـربي األصيل  بكل أبناءه
 الـذين يكـتـبون الـيـوم رواية كـبري

مع عالم كورونا!
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رســالـته  اإلنــســانــيـة  والــوطــنــيـة
بدع  عبر العظـيمة لكل أبنـاءه  ا
لهمة التي تدعونا آلياته الثقافية ا
لـلتفـاؤل مهمـا كانت السـحب  تبدو
داكــنـــة و اجلــائــحـــة الــكـــورونــيــة
مـازالت بال عـالج فـعال . بـل يـقـيـنا
مــــازالت مــــشـــــروع روائي  عــــربي

كبير!!
 لـتـبقي الـروايـة العـربيـة الـيوم في
زمن اإلنـتــرنت وكـورونـا تــمـنــحـنـا
األمل مـع ســــطــــور أبـــــنــــاءهــــا من
احملــيط الي اخلـــلــيج وهي تــداعب

سـمـوات أفكـارنـا وحتـدثـنا
عن فـلـسـفـة بـقـاء الـشـمس
دائــمــة عــمــوديــة  ودومــا
ذات شـــــبـــــاب وأنـــــوثــــة

طاغية !!

ســيــد الــروايـــة الــعــربـــيــة جنــيب
محفـوظ في منفاه الـبعيد اليوم أن
بــقــاء الــروايــة الـــعــربــيــة في زمن
فـــيـــروس كـــورونـــا هي إبـــداعـــات
عـمـيقـة وفـتيـة جتـدد نفـسـها  ومن
تـلـقـاء نـفـسـهـا مـهـمـا كـانت قـسوة
وباء جـائحـة كورونـا ومهمـا كانت
الشـمس تبدو غـائبـة لكنـها فلـسفة
الروايـة الـعـربيـة الـتي تـسافـر بـنا
إلي عــالـم كــبــيـــر مــهــمـــا بــدا هــو
االنغالق  التام وغـير التام  عنوان
عـالم كبير وبـتدابير احـترازية لكن
قــال لـنـا ســيـد الــروايـة الـعــربـيـة
األســـتـــاذ جنـــيب مـــحـــفـــوظ أن
الـفـيــروسـات  الـقـاتـلـة ال وجـود
لـهـا بـ مـتعـة الـتـأمل والـقراءة
والـــرغــبــة  الــدائـــمــة في اإلبــداع
واالنــــتــــمــــاء لــــروافـــده
تـأصلة في قلب ا
 جـــــــــــــــــــــدتــي
والــــتـــــاريخ
الــــــنــــــيل
الـعــظـيم

جنيب
محفوظ

ــزنــرة بــالــفــخـر عــلــيــهــا بــقــصــائــده ا
كحلة بالنصر وا

ـنعم حمـندي عنق  يلـوي الشاعـر عبد ا
تدفق اللغـة لتستـقيم مع إيقاع نـبضه ا
تأللئ بـاألزهار ولتستوعب باحلياة وا
مــا اســتــرجـعـه من أحــداث وأشــخـاص
ــاءات من الــتــاريخ ورمـــوز ودالالت وا
واجلــغــرافــيــا والــتــراث والــفــولــكــلــور
ــوسـوعـيـة قـبل أن مـوضـحــة ثـقـافـته ا
تطـبع عـلى وجـنته قـبـلـة التـهـنئـة بـهذه
ـســبـوقـة الــفـتـوحــات الـشــعـريـة غــيـر ا

تميزة. وا
 امـتألت قـصـائده بـالـرشـاقة واحلـيـوية
اضـية تـنقـلـة ب األفـعـال ا واحلـركـة ا
ــــــــــــضــــــــــــارعــــــــــــة ذات الـــــــــــدالالت وا
ــســتــقــبــلــيــة..الحــداث الــنـقــلــة الــتي ا
يـبـتـغـيـهـا لـشـعـبه الـذي الـتـزم بهـمـومه
الوطنية والقومية وها هو في قصائده
يــتـــرك عــلى خــرائط الــعــراق والــشــعــر
ــوجــهـة إلى نــحـور بــســرعـة الــطـلــقـة ا
األعـــداء بـــتــــصـــويب دقـــيـق لـــيـــعـــيش
العـراقيـون من جديد كل حلـظات الـهناء

به إلى مرحـلة مـا بعد احلـداثة وأحدث
فــيه انــزيـاحــات مــسّت روح الـقــصــيـدة
الـــعـــربــيـــة وأحـــدثت فـــيــهـــا جتـــديــدا
وابـتـكـارا بـعـد أن مـثـّل نـبـض الـشارع

نعم حمندي عبد ا
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ــفـكــر د.عــبـد أثـار مــا كــتــبه األخ ا
احلـسـ شــعـبـان في جــريـدة الـزمـان
الــــغـــــراء في 3/15/   2021 حــــول:
ي حـ الـشــاوي: ذاكـرة جــيل أكــاد
تتالقح الفلسفة بالقانون شجوناً في
نفسي مليئـة بالذكريات واألآلم حول "
ـ العـراقي ( بـاإلضافة قدر" األكاد
إلى قـدر الكـبـار من األدبـاء والـشـعراء
) في أن والــصـــحـــفــيـــ الــعـــراقـــيــ
يـرحــلـوا من هــذه الـدنــيـا في الــغُـربـة
ـا هم والـبُـعـد عن األهـل والـوطن كـأ
معـاقبـون بـ "صخـرة سيـزييف" في أن
يعيشوا حياة لـيس فيها إال ما يوحي

بـكونها " حياة مأساوية".
وهـــــــــــنــــــــــا أرى فـي نـــــــــــفــــــــــسـي
إلـتـزامـاًأخالقـيـاً وعـلـميـاً فـي أن أكون
ن عـلمـوني يومـا ما وأرشدوني وفياً 
ــكـن أن أقــوم به في احلــيــاة فــيــمــا 
ـية والـفـكـرية. وفي العـمـلـية واألكـاد
فـترة مـتـقـاربـة ودعـنـا اثـنـان من كـبار
مـفــكـريــنـا وأســاتـذتــنـا: الــبـروفــسـور

والــفــقــيه الـــدســتــوري الــبــارز مــنــذر
إبراهيم الشاوي ( 93عاماً في 2-24-
ـفــكــر االقــتـصــادي الالمع  2021) وا
خيرالدين حسيب (في 3/12/-2021 
ــا خـــلق لــدّي أحــزانــاً  92 عــامــاً) 
كن وصفـهما ولذلك وددتُ وأآلماً ال 
من أعـماق قـلـبي أن أنـعـيـهمـا بـكـتـابة
شيء يعكس مـدى االحتـرام الذي أكنّه

لهما منذ أن تعلمت على أيديهما.
ــكن في هــذه احلــلــقـــة أكــتب مــا 
ـرحـوم كـتـابـته عن أسـتـاذي الـقـديـر ا
د.مـنــذر الــشــاوي وفي حـلــقــة أخـرى
ـــرحــوم ســوف أكـــتب عن أســـتــاذي ا

د.خيرالدين حسيب.
 (I)
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كــنّــا من اجلــيل الــعــراقي اجلــديــد
الــــــذي أنـــــهـى تـــــوّاً الــــــدراســـــــــــــــة
ّ قبولنا اإلعدادية  1963  -1964 و
في جـامــعــة بـغــداد الـتـي إلـتــأم شـمل
كــلّــيـــاتــهـــا في الــعــام 1956 وكــانت
مــدرسـة احلــقــوق الــتي تــأسّــست في
ستوى الكليّة وأصبح العام  1908
البـروفـسور مـتّي عـقـراوي أوّل رئيس
لــلـجــامــعــة وأعـقــبه عــالم الــفــيــزيـاء
الــشــهــيـر الــبــروفــســور عــبــداجلــبـار
عــبـــدالــله  ?1958وهــو أحـــد تالمــذة
ألبرت أنـشتـ وعنـدما بدأنـا حيـاتنا
اجلـامــعــيـة  1964كـان الــبــروفــسـور
ـؤرخ البـارز د.عـبـدالـعـزيـز الدوري وا

رئيسا للجامعة.
في أول أيـام الــدراسـة اجلـامــعـيـة في
كلـيـة اإلقتـصاد والـعـلوم الـسـياسـية-
قسم الـعـلـوم السـيـاسيـة (هـذه الكـلـية
كانت تقـبل فقط أعلى درجـات التخرج
من اإلعـداديــة) بـعـمــيـدهــا األسـتـاذ د.
محمـد يعـقوب السـعيـدي الذي أصبح
فيـمـا بعـد وزيـراً لـلتـخـطيط في وزارة
رحوم اللواء الركن ناجي طالب عام ا
1965 حــيـث تــولـى بــعـــده األســـتــاذ
األنيق دومـاً د. مـحمـد عـزيز الـعـمادة.
لم يــــكـن اإلنـــدمــــاج بــــهــــذه احلــــيـــاة
اجلـامــعـيـة اجلــديـدة " ســهالً " حـيث
جـئــنـا من مــديـنــة أربـيل الــتـاريــخـيـة
العريـقة ذات الطابع احملـافظ والديني
مع وجود نشاطات وحركات تميل إلى
الــصـــبــغـــة الــيـــســاريـــة والــوطـــنــيــة
والقوميـة وواجهنـا مجتمـعاً منـفتحاً
حـراً وغـيـر مـتـعـصّب واخـتـلـطـنـا مع
طـلــبـة أكــثـرهم مـن بـغــداد الـعــاصـمـة
اجلـمـيـلـة اجلذابـة الـراقـيـة وكـذلك من
مدن عـراقيـة أخرى سـواءً في الوسط
أو اجلنوب أو الشمال ( وهنا من باب
الوفاء للزمالة اجلـامعية أذكر البعض
من أسمـاء هـؤالء الـطلـبـة مع االعـتذار
رور فتـرة طويلة ن خانتني الـذاكرة 
على مـفارقـتهـم: عبـداحلسـ شعـبان
أزهر اجلـعـفـري إشـراق قـاسم خـليل
ـرزوك إلــهـام عــطــا عــجـاج صــفــاء ا
صـــــبـــــاح حــــــسن الـــــشـــــامـي صالح
عبداجلـبار منـدالوي إنعام قنـديلجي
أحـــمــد ســعــود الــذكــيــر أمل حــســ
صـبـاح الـشالل صـبـاح فاضـل شـاكر
مـضـر يــعـرب الـبــيّـاتي صــبـار أحـمـد

األحـبــابي ســهــيـلــة ســلـمــان خــلـيل
الــعــبــيــدي حـــسن الــربــيــعي حــازم
األعظـمي تغـلب أحمـد اجلادر مـاجد
مــكي اجلــمــيـل طــيب مــحــمــد طــيب
أولـيفـيـا داود زاهـرة عـجـيـنـة سو
العـزي سـميـرة مـحمـد نـيازي هـشام
مــاجــد احلــاج عــلـي عــصــام مـــهــدي
حنان كحـلة إدهـام خمـيس الضـاري
ســهــام عــبــدالــغــني هــويــدي جــلــيل
الشيخ راضي نزار حـبيب اخليزران
بشرى السالم حس اجلميلي مؤيد
اجلنابي فاضل الشهابي وطالب من

اليمن واجلزائر وفلسط واألردن.
وابـتــدأنـا نــتـلــقى مـحــاضـرات من
الــســنــة األولـى فــصــاعــداً وفي مــواد
جديدة لم نـكن قد سمـعنا بـها من قبل
(الـنـظم الـسـيـاسـيـة مـبـادىء الـعـلوم
الــسـيــاســيــة الــقـانــون الــدســتـوري
مـــدخل إلى الـــقـــانــون اجلـــغـــرافـــيــة
الــسـيــاســيـة األحــزاب الــسـيــاســيـة
االقــــــتـــــصـــــاد عــــــلم االجــــــتـــــمـــــاع

الدبلوماسية العالقات الدولية الفكر
شـكالت الـسيـاسـية...) االقتـصـادي ا
والــتي كــانت تُــلــقى عــلــيــنــا من قِــبل
أســـاتــذة أجـالء مـــقــتـــدريـن ومــنـــهم:
د.فــــاضل زكي مــــحــــمــــد د.شــــمـــران
حمـادي األستـاذ عبـدالبـاقي البـكري
د.خــطـــاب الــعـــاني األســتـــاذ صــالح
عـجــيـنــة د.عـدنــان الـبــكـري د.مــنـذر
الــشــاوي األســتــاذ هــشــام الــشـاوي
د.منـذر عـبدالـسالم د.نـزار طبـقـجلي
د.حـــسن اجلـــلـــبي د.عـــبـــدالـــرســـول
سـلـمـان د.إبــراهـيم درويش د.حـسن
العطار د.لؤي يونس بحري د.طارق
الهـاشمي (الـذي كـان له قصّـة محـزنة
مع الــــعـــقــــيـــد الــــركن عــــبـــدالــــغـــني
الــذي شـــغِـل مــنـــصب نـــائب الـــراوي
رئيس الوزراءفي الوزارة التي شكلها
ـرحــوم عــبـدالــرحــمن عــارف رئـيس ا
اجلمهورية في أيار  1967واستقالت
في تـمــوز من نــفس الـســنـة حــيـنــمـا
وجّه له  " إهــانـة" غــيــر مـبــرّرة أثــنـاء
إلقائه مـداخلـة علمـية في اجـتماع في
ـعظم بـبـغداد قاعـة الـشعب في بـاب ا

عام (1967...
عن طــريـق هــؤالء الــكـــبــار( الــذين
درســـوا وتـــخـــرجــــوا من جـــامـــعـــات
مــرمـــوقــة فـي فــرنـــســا بـــريــطـــانــيــا
وأمريـكـا) انفـتحـت عقـولنـا عـلى عالم
جــــديــــد مـن األفــــكــــار واالجتــــاهــــات
والتـحلـيالت وزرعت لـدينـا الـشجـاعة
في قـول مـا نـفـكـر به بـطـريـقـة عـلـمـية
ومــنـــهـــجــيـــة. كل مـــا كــان يُـــذكــر في
احملـاضرات جـديـداً ومـثـيـراً ومـحـركاً
للـعـقل تـعلـمـنـا كيف نـنـاقش ونـطرح
آراءنا ونتـقبّل وجـهات نـظر اآلخرين

تدريجيّاً.
ــراحل تــقـــدمـــنــا في دروســـنـــا وا
الــدراســيــة وبـدأنــا نــتــعــمق في عــلم
الـسـيــاسـة ونُــلِم بـخـفــايـا الـســيـاسـة
وأصــبــحــنــا قــادرين عــلى أن نُــعــطي
تـعـاريف لـهـا ولـعلـمـهـا من خـالل ذِكر
تـعـاريف عـلـمــاءهـا ومـفـكـريـهـا وأول
كتـاب علـمي درسنـاه بهـذا الصـددكان
كـــتــاب عـــالم الـــســـيــاســـة األمـــريــكي
ــوسـوم (الــعــلـوم ـونــد كــيــتل) ا (را

الـــســــيـــاســـيــــة/ جـــزءان) ومن
تـــرجــمـــة أُســـتـــاذنـــا الــفـــاضل
رحوم البروفسور فاضل زكي ا
مـحـمـد ( الـذي ارتـبط تـاريـخـيا
ــديــنـــتــنــا إربــيـل حــيث كــان
تــعــيـيــنـه ألول مــرة عـام 1948
كــــمــــعــــلـم في إحــــدى مــــدارس
ــديـنــة) وبــدأنــا نــتـعــمّق في ا
عرفـة العـلمـية بـالسـياسة في ا
مـحـاضـرات الـنـظم الـسـيـاسـية
واألحـــــزاب الــــــســـــيــــــاســـــيـــــة
ــفـاوضـات والـدبــلـومـاســيـة وا
واإلدارة الــعــامــة والــتــطّــورات
الـسـياسـيّـة في الـوطـن العـربي
وكـذلـك عن طــريق احملــاضـرات
بــالــلــغــة اإلنـكــلــيــزيــة عن عــلم
الـسـيـاسـة والـعالقـات الـدولـيـة
راحل التـي أُلقـيت عـلـيـنـا في ا
الثالثـة األولى من قـبل األسـتاذ

ــرحــوم د.عــدنــان الــبــكــري ومن ثم ا
ـشـكالت الـسـيـاسـية مـحاضـرات عن ا
الـتي ألـقــاهـا بـروفـيــسـور د. إبـراهـيم
درويش( أســــتــــاذ مـــصــــري أُعــــيـــرت
خـدمـاته في تــلك الـفـتــرة إلى جـامـعـة
بـــغـــداد وبــــعـــد ذلك عــــاد إلى مـــصـــر
وأصـــــبـح من أبــــــرز أســـــاتــــــذة عـــــلم
الـسـيــاسـة والـقـانــون الـدسـتـوري في
جـامـعـة الـقـاهـرة وأُخـتـيـر عـضـواً في
صـري وما زال اجمللس الـدستـوري ا

ديد). أطال الله في عمره ا
 (II)
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إن قــدرة اإلرغــام هي لـــيــست نــافــعــة
فقط بل إّنها ضروريـة حلياة وتطوير
الفـئة االجـتمـاعـية إذ لـوالها لـتفـككت
الـفــئـة أو ابـتــلـعــتـهــا أخـرى. ولـكن ال
وجـود لـقـوة اإلرغـام اال عـنـدمـا يـكـون
هــــنــــاك تــــمـــــيــــيــــز ســــيــــاسي. هــــذا
يعني...رؤيـة فئـة من الناس في وضع
كنهم من فرض إرادتهم بالفعل على
اآلخـرين من أعــضـاء اجملــتـمع. هـؤالء
... هم احلــكــام ... الــقــابــضــون عــلى

القوة الكبرى.
مـنـذر الـشـاوي في الـدسـتـور بـغداد

1964
حـــســـبـــمـــا هـــو مـــدرج في جـــدول
احملاضـرات كـانت احلـصة الـدراسـية
ــادة (الـقــانـون الـثــانـيــة مــخـصّــصـة 
الــــدســـتــــوري) وكــــان إسم األســــتـــاذ
احملاضر مـدرجاً أيضـاً: الدكتـور منذر
الــشــاوي. وبــالـــضــبط دخل األســتــاذ
الشاوي القاعة الدراسية على الساعة
الــتــاســعــة صـــبــاحــاً. إنــســان أنــيق
بهندام جذّاب الـبدلة اجلميـلة الراقية
ـنـسـجـمـة مع الـبـدلـة وربـطـة الـعـنق ا
ـائـلـة لـلـسـواد ونـظـارة الـقـهـوائـيـة ا
طـبـيـة جـمـيلـة. دخـل الـقاعـة والـطالب
صـامـتـون يـنـظـرون إلى أسـتـاذ جـديد
ذو هـيــبـة واحــتـرام وهــا هـو يــجـلس
على منصة األستـاذ وينزع ساعة اليد
ويــضــعـهــا أمــامه  ويــحــيي الــطــلــبـة
بصوت نـاعم موسـيقي: صبـاح اخلير

ويرد الطلبة التحية بأحسن منها.
عن هـذه الـلــحـظـة يــكـتب وبـحق األخ
ـــفــكـــر د.عــبـــداحلــســ والــصـــديق ا

شعبان ما يأتي: 
أُعـــجـــبتُ والـــعـــديـــد من زمالئي " 
بـشخـصـيـة مـنـذر الشـاوي الـكـارزمـية
وفكره التنـويري ودعوته إلى احلداثة
وارتباط ذلك بفلسـفة  التغيير بل أنه
ـطـاً جــديـداً من ــثّل جلـيــلـنــا  كـان 
ـستـقلّ األسـاتـذة األنيـق الـوسيـم ا
شـجّع على ـنفـتح ا غيـر التـقلـيدي ا
احلـوار القـريـب من احلس والـشـعور
بـالتـجـديـد وكـانت حـصـته الـدراسـية
مــنـــتــدىً لـــلــحـــوار واالثــارة ومـــنــهــا
مــواضــيـع يــشــتــبك فـــيــهــا الــقــانــون

بالسياسة..."
وبهذ الـصدد يكـتب الصـديق األستاذ

د. سعد ناجي جواد ما يأتي:
" عــنــد الـتــحــاقي بــكــلــيــة االقــتــصـاد
والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة... تـشـرّفت بـأن
أكـــون طـــالـــبـــاً لـــدى مـــجـــمـــوعـــة من
األساتـذة الـكبـار وظل بـعضـهم كـبارًا
رغم تـغــيـر الـظــروف واألحـوال. وكـان
األســتـــاذ الـــدكــتـــور مــنـــذر إبـــراهــيم
الـشـاوي واحداً مـنـهم. كـنّـا في بـعض
األحيـان نـنزعج مـن صرامـته  بل كـنا
غرورين ولكنه كان يبهرنا نعده من ا
حـاضراته الـقيـمة وأسـلوبه الـشيق
في إلـقــائـهـا وبــحـرصه عــلى االلـتـزام
ـية. ثمّ اكتـشفـنا ونحن بالقـيم األكاد
على وشك التخرج أن فيه طيبة كبيرة

توازي علمه الغزير."
بـدأ األسـتـاذ الـشـاوي احملـاضرة  
ـقـدمـة وجــيـزة عن مـحـتـوى األولى  
ـادة الـتي سـيـدرســهـا طـوال الـسـنـة ا
الــدراســيــة ثـم تــطــرق إلى مــوضــوع
الدولة حيث أعـطانا تعـريفاً جديداً و
"غــريــبـاً إلـى حــد مـا " حــيـث قـال: أن
الدولة هي تمييـز سياسي ب احلكام
.إذن الـدولـة لـيـست فـقط واحملـكـومـ
ؤسسات التي نحتك بها يوميا تلك ا
بل أنـهـا تـعـبيـر عـن واقع آخـر: وجود
حكام يفرضون سلطتهم على اآلخرين
عن طـــريق امـــتالكــهـم الــقـــوة (ســواء
ـادية أم الفكـرية).ولكن من هم القوة ا
هؤالء احلـكام ومـن أين يأتـون وكيف?
هذا الـتـسـاؤل الـذي كان يُـشـغِل أفـكار
الطـلبـة كان تـسـاؤالً طبـيعـياً ونـاجتاً
عن أن اجلـيـل اجلـديــد لم يـكن يــعـرف
من طـرق تــولي الــسـلــطـة في الــعـراق
ســـوى طــريـــقـــة واحــدة وهـي: فــرض
الــســلــطــة بــالــقــوة أمــا احلــديث عن
طـريـقــة أخـرى تـتــعـلق بـاإلنــتـخـابـات
واإلختـيار احلر فـلم يكن لـه مكان في
الـعـراق آنـذاك عــلى الـرغم من وجـود
ـقـرطـيـة في الـبـلـد كـانت تـوجـهـات د
ــقـــراطــيـــة والــتــداول تــنـــادي بــالـــد

السلمي للسلطة.
هم كتب الفقيه الشاوي في كتابه ا
(في الـــــدولــــة 1965) بـــــأن دراســــة
ــكن أن تُــدرس بــالــطـريق الـدولــة ال 
الـتــقـلــيـديــة بـعــد أن اكـتــشف الـفــقـيه
الفـرنـسي الشـهـيـر (ليـون دوكـيه) كنه
الدولة عندما عَرفها بكونها تمييز ب
احلـكـام واحملـكـومـ والذي أقـتـبـسه
بـروفيـسـور الـشـاوي مـنه وعَـلّـمَـنا به
ولكنـه لم يتوقـف عنده بل أنّـه انطلق
من تلك األفـكـار ودفعـهـا إلى أقصـاها:
ــنــطق وكـــان هــذا إحــدى إنه حــكـم ا

إبداعاته الفكرية الرائعة.
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في القـسم الـثاني من مـحـاضراته في
(القانـون الدستـوري) بدأ بروفـيسور
الشاوي في توضيح مفهوم الدستور
إقــامـة الــدســتـور مــفــهــوم الـســلــطـة
تـعديل ـؤسسّـة ؤسـسِـة والسـلـطة ا ا
الدستور ونهـاية الدستور ,هذه كانت
قـــــضـــــايــــا كـــــبـــــرى في فـــــلـــــســـــفــــة
الــدسـتــورإنــشـغـل بـهــا كــبـار فــقــهـاء
الـقـانــون من أمـثـال: دوكــيه هـوريـو
كـــــاره دى مـــــالـــــبـــــيـــــرك إســـــمـــــان
هانس كـيلـزن آلبـاند يـليـنيك بيـردو
وكذلك الـفقـيه الشـاوي الذي في أرائه
وتصوراته حـول الدستـور تَفوّق على
الـفـرنـســيـ أنـفـســهم وأحـرز جـائـزة
األطــروحــات في جــامــعــة تــولــوز عن
إطروحـته الـراقـية: إسـهـام في دراسة

ؤسسِة عام 1961. السلطة ا
سـألــنــا: مـا الــدســتـور? لم يــتــلـقّى
اإلجــــابــــة الـــتـي تــــرضـــيـه لــــذا بـــدأ
وبطـريـقـته الرائـعـة بـشرح الـدسـتور:
إنّه القـاعـدة التي تـعـلو عـلى احلـكّام
وهـو أصل كل الـسـلــطـات الـعـامـة في
الــدولــة وبــالــتــالي فــالــدســتــور هــو
الـقـاعــدة الـعـلـيــا لـلـنـظــام الـقـانـوني.
ويــــســـتــــمــــر الـــشــــاوي في الــــشـــرح
والــتـوضــيـح حـيـث يــقـول: إنّ بــعض
الـفـقــهـاء وخـصــوصـاً الـفــقـيه بِـردو
يــرون في الــدســتـــور الــفــعل اخلــالق
ــؤسس لــلـدولـة لـلــدولـة أي الــفـعل ا
وبـالـتـالي فـإنه مـصـدر كل الـسـلـطـات
فيهـا فتكـوين الدولـة يتبـلور في فعل
قــانــوني هــو الــدســتــور(بِــردو). هـذه
الفكرة تتضمن (الـعلوية الدستورية)
عنى أنّ كل شيء في الدولة خاضع
لـفــعل ســابق هــو الــدسـتــور. وهــكـذا
يـشرح الـشـاوي األعـمـال الـتـشـريـعـية
االعـتـيـاديـة الـتـي يـنـبـغي أن تـخـضع
للـدسـتـور ولكـن هذا الـوضع يـتـطلب
مـنع الــتـجــاوزات عــلى الـدســتـور من
ـشـرع االعـتـيـادي وهـذا يـعـني قِـبل ا
ـشرع وهو ما ال ضرورة تقيـيد هذا ا
يقـبـله الـفـقـيه الـشاوي الـذي يـسـتـند
في رؤيته على طـرح مفـهومه اخلاص
لــلـــدســتــور وهـــو مــفــهـــوم ســيــاسي
مـحـض وهـذا أيــضــاً أحــد إبــداعـاته
الفكرية العميقة في نظرية الدستور.
ـــعــمّـــقــة حــول في مــحـــاضــراته ا
الـدسـتـور بـيّـن الـدكـتـور الـشـاوي أنّ
قــواعــد الـدســتــور عــبــارة عن أبــنــيـة
تــوازن ســيــاسـي أكــثــر من أن تــكــون
أساساً للشرعية وفي هذا استند إلى
عروف (جورج رأي الفقيه الفرنسي ا
سيل) استنـادا إلى مظهرين - األوّل:
مـظــهـر إســتـاتــيـكـي ثـابت في حــفـظه
لــلـــتــوازن بــ الـــقِــوى احلـــاكــمــة; -
والثاني: مظهر دايناميكي كونه ينظم
ــارســة الــســلــطــة وهــكـذا طــريــقـة 
ـفــهـوم الــسـيـاسي تـتـوضّـح صـورة ا
للدستور: الـدستور مجمـوعة القواعد
ــكــتــوبــة أو الــعُــرفــيــة الــتي تُــبــيّن ا
الـطـريــقـة الـتي بــواسـطـتــهـا تـمـارس
القـوة احلـاكمـة من األفـراد القـابـض

عليها.  
فهوم ينكر الفقيه الشاوي وبهذا ا
ـفـهـوم الـقـانـوني لـلـدسـتـور. صـحـة ا
ولـذلك فــإن الـدسـاتــيـر حـمــلت مـعـنىً
ســيــاســيــاً حــيـث إســتُــعــمــلت كــأداة
لتـكريس سـلـطة فـرد أو فئـة أو طبـقة;
إذن هذه الدسـاتير تـمثل وثـائق نصر
لـقـوى سـيـاسـيـة عـلى أخـرى. أحـيـاناً
تـكــون الـدســاتـيــر وسـيــلـة لـ " تـوازن
ســيــاسي" عــنـــدمــا يــقــبض عــدد من
الـقـوى الـسـيـاسيـة عـلـى السـلـطـة في
الــدولــة أي ســيــكــون هــنــاك إســهــام

ارسة السلطة. مشترك في 
عـمق والدقـيق كان بهـذا الشـكل ا
أستاذنا يـطرح علـينا أسئـلة معـظمها
عنى اإليجابي للكلمة "إستفزازية" با
ولــكــنّه كــان يــقــصــد إثــارة الــنــقــاش
ليـستـمع إلى وجـهات نـظرنـا وطريـقة

واضيع.  تفكيرنا حول الكثير من ا
أتـــذكّــــر في إحــــدى مـــحــــاضـــراته
أواسط عــام  ?1966طـــلب فـــجــأة أن
نـــكــــتب الـــســــؤال الـــتـــالـي: من أنتَ?
واشـتــرط في اجلـواب أن ال يــزيـد عن
صـفحـة واحـدة. كـان حتـديـاً فـلـسـفـياً
لكي يعرف نوعية أفكارنا ومدى سِعة
مـــعــــارفـــنـــا ودقّــــتـــنـــا فـي اإلجـــابـــة

وخـــصــوصـــاً بـــشــأن الـــهـــويّــة. وفي
مــحـــاضــرة أخــرى قـــدّم لــنــا قـــائــمــة
بعناوين  10كتب يجب علينا قراءتها
بــإتــقــان وكــان من بــ هــذه الــكــتب:
الـقـرآن الـكـر الـعـقـد اإلجـتـمـاعي –
ـدني- روسـو رسـالــتـان عن احلــكم ا
ــــال  –مــــاركس جــــان لـــــوك رأس ا
الــــدولــــة والــــثــــورة  –لـــيـــنــ روح

الشرائع  –مونتسكيو.
 (IV)
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تـــأمل أســـتـــاذنـــا الـــشـــاوي وضع
اجلامعـات وحالـة التـعليـم العالي في
العراق وكـون أنّ الدراسة اجلـامعية
بـشــكل أو آخـر أصــبـحت اســتـمـرارا
للـدراسـة الثـانويـة ولـذلك طرح آراءه
في اإلصالح اجلامعي في ورقـة مهمة
عـام  1989حــمـلـت عـنــوان" اإلصالح
اجلـامــعي فـي الـعــراق" حــيث وضع "
أُصبعه على اجلرح". في هذه الوثيقة
ـــادي بـــيّـن الـــشــــاوي أن "الـــبــــنـــاء ا
للـمـجـتمع يـعـتمـد عـلى الـتعـلـيم الذي
ــهــارة ــعـــرفــة وا يــزوّد اإلنــســـان بــا
ويـرسّخ فــيه قـيـمــاً ويـحـدد ســلـوكـاً
ويـثـبت فـيه رؤيـة لإلنـسـان و مـصـيـر
لإلنسان".وفي هذا اإلطار فإن التعليم
" يـهــدف إلى تــغـيــيــر اجملـتــمع نــحـو
األفــــضل من خـالل بـــنــــاء اإلنــــســـان
األفــضل". إذن هــدف الــتــعـلــيـم هـو "
بــنـاء اإلنــســان" وهــذا مــا أكــد عـلــيه
الشـاوي حيـنمـا زرنـاه كمـجمـوعة من
تواضـعة في عمّان طلبته في شـقته ا
ـثـابة " (تـموز  2019) والتي كـانت 

زيارة وداع".
إذن فاحلاجـة إلى إصالح التـعليم
الــــعــــالي هـي ضــــروريــــة ومُــــلِّــــحـــة
واإلصالح "عملية دايـناميكـة مستمرة
ومـتـصــاعـدة" ولــعـامل الــزمن أيـضـاً
ـــهم في تـــســـهـــيل وتـــطــبـــيق دوره ا
ــنــشــود الــذي يـتــضّــمن " اإلصالح ا
مـــواجـــهــات واعـــيـــة ومـــوضـــوعـــيــة
شكالت التعليم العالي في وصريحة 
ـواجهـات هي بـداية العـراق". وهـذه ا
إنـطالق نـحـو آفـاق جـديـدة من الـعـلم

عرفة وأيضاً في بناء اإلنسان. وا
(V)
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ـــســألــة إهــتـمّ أُســتـــاذنــا الـــشــاوي 
قـراطيـة منـذ زمن دراسته أواخر الد
ـاضي بـجـامـعـة خـمـسـيـنـات الــقـرن ا
تـولـوز في فـرنـســا عـنـدمـا نـاقش في
إطـروحـتـيـه في عـلم الـســيـاسـة وعـلم
القانون فكرة احلكام وطريقة توّليهم
الـسـلـطـة وبـعــد ذلك تـعـمّق في فـكـرة
ـقـراطـية وفـلـسفـتـهـا في عدد من الد

مؤلفاته:
ـقـراطـيـة بـغداد ?1998 الـدولـة الـد

بيروت 2000
ـقـراطـيـة مـفـاهـيم أسـاســيـة في الـد

بغداد 2005
فلسفة الدولة عمان 2012

فـلــسـفـة احلــيـاة الـســيـاسـيــة بـغـداد
2015

ــقــراطــيـة قــراءة في الــفــلـســفــة الــد
السياسية والقانونية عمان 2014
إنــطــلـق األســتــاذ الـــشــاوي في طــرح
قـراطية بـالقـول: " تاريخ مسـألة الـد
ـقــراطــيـة تــاريخ طـويل الـفــكـرة الــد
ــقــراطــيـة تــســتــلــهم ومــثــيــر. والــد
احلريـة واحلريـة تعـني قبل كل شيء
ـــــــذاهب حــــــريـــــــة الــــــفــــــرد". وأنّ " ا
ــقـراطــيــة مــنــذ بــدايــاتـهــا وفي الــد
تطورها تهدف إلى إقامة حواجز ضد

الطغيان".
ـقـراطـيـة كفـكـرة وكـأيديـولـوجـية الد
تـعنـي أن الـشعـب هو صـاحب اإلرادة
وأن هـذه اإلرادة حتكـم اجملتـمع إذن
قراطية يوضح الشاوي تعني " الد
وحــدة صـاحـب الـســلــطــة ومــوضـوع
الــســـلــطــة."وعـــلــيه فـــالــســـلــطــة في
ــقــراطـيــة هـي مالزمــة لــلـشــعب الــد
ولـيـست خـارجـة عـنه أو تـعـلو عـلـيه.
ــقــراطــيــة فــإنّ األفــراد (أو وفي الــد
الشعب ) يقيمون القانون ويخضعون

له بإرادتهم. 
وهنـا تـبـرز مشـكـلـة تتـعـلق بـإمكـانـية
الـتوفـيق بـ حـريـة وإسـتـقالل الـفرد
من جهة واخلضوع للقانون من جهة
أخرى. هذا التـناقض أو الثنـائية ب
واطن والـرعـية هي " مـفتـعـلة وغـير ا

واقــعــيــة " حــسـب تــعــبــيــر األســتــاذ
الـشـاوي ولـلــحل يـلـجــأ إلى مـا كـتـبه
ـــواطن حـــيث (مــاركـس) عن فـــكــرة ا
يــكــتب فـي كــتــابه (فـــلــســفــة احلــيــاة
السـياسـية 2015¨ الذي أهـداه وبكل
إحترام وتـقدير إلى أسـتاذه بالـصيغة
اآلتـيـة: إلى أســتـاذي أولـيــفـيه دبـيـرو
ـعـلّم) مـا يأتي: " اإلنسـان والـفـقـيه وا
كـن أن يتـحقق التـحـرر اإلنسـاني ال 
إال حــ يـســتــغــرق الـفــرد احلــقــيـقي
ــواطن اجملّـــرد إال عــنــدمـــا يــصــبح ا
اإلنسان الفرد في حياته الواقعية في
عـمــله و في عالقــاته الـفــرديـة كــائـنـاً
إنـــســـانـــيـــاً واعـــيـــاً."(وهـــنـــا أرى من
الواجب ذكره أن التوجـهات اليسارية
الــتــحــرريــة لــلــفــقــيه الــشــاوي كــانت
واضــحــة فـي كــتــابــاته الـــقــانــونــيــة
الـسـيـاســيـة والـفـلـســفـيـة وفي طـرحه
ـــزوجــاً بـــالــتـــوجه الـــقــومي ألرائه 
اإلنـسـاني وفي إشـاراتـه ومـنـاقـشـاته
ـاركـسـ الـكِـبـار: كارل ـفـكـرين ا مع ا
ماركس أجنلز لين ومع كبار فقهاء
الــقـــانــون ذوي الــنـــزعــة الــتـــحــرريــة
اإلنـســانـيــة من أمـثــال: لـيــون دوكـيه
جــورج بِــردو حــيـث يــســتــخــلص إنّ
اركسـية هي فـلسفـة أو مفـهوم كامل ا

للعالم واإلنسان)
وهـكـذا كــان اإلنـســان  الـواعي هـو
أصل هدف الـشـاوي في بنـاء اإلنـسان
ـــــكـن عن طــــــريــــــقه بــــــنـــــاء الــــــذي 
ـقـراطـيـة.وهـذا اإلنـسـان الـواعي الـد
احلـر هــو أسـاس الـنــظـام الــسـيـاسي
ـقــراطي وهـنــا كـمـا يــشـيـر إلى الـد
رأي الفقيه الـنمساوي (كـلسن) تَظهر

قراطية. القيمة األخالقية للد
ــقـــراطــيــة وحــسـب الــفــقــيه إن الــد
الفرنـسي (بِردو) تـهدف إلى الـتوفيق
ب حريـة اإلنسان ومـتطـلبات الـنظام

السياسي.
وبـعـد مـنـاقـشـات طـويـلـة مع فـكـرة
قراطية ومشكلتها يقدم الشاوي الد
رأيه كاآلتي: " في احلـقيـقة إن مـشكـلة
ــقـراطــيـة هي مــشـكــلـة اإلنــسـان الـد
ومـــشــكـــلـــة الــرهـــان عـــلى اإلنـــســان.
ـقـراطـيــة هي مـشـكـلـة اإلنـسـان فـالـد
ككـائن اجـتمـاعي كـجزء من كلّ وهي
كـذلـك مـشــكـلــة اإلنـســان كــكـيــان قـائم
بذاته له مصاحله وله طـموحاته وفيه
نــزعـات اخلــيــر والــشــر." ويـضــيف: "
اإلنـســان الــيــوم واإلنـســان في الــغـد:
ـقـراطــيـة مـنه و مـاذا مـاذا تـريــد الـد
ــقــراطــيــة? سـؤال يــريـد هــو من الــد
يـســتــحــحقّ أن يــطـرح ألنّ فـي طـرحه
ـشكـلة اإلنـسان في حـاضره مواجـهة 

وفي صيرورته."
(VI)

…b dH « t OB Ë ÍËUA «

وفي اخلـتـام ومع تــوديع أسـتـاذنـا
ـــاديّــة الـــشـــاوي ونــهـــايـــة حـــيـــاته ا
وحـيـويـة حـيـاته الـعـلـمـيـة والـفـكـرية
نــؤكــد عــلى مــا ذكــره الــدكــتــور عــبــد

احلس شعبان أنّ الشاوي: 
واقـع التي شـغلـها وفي جمـيع ا " 
وعــمل فــيـهــا كــان يــتـمــتع بــصــدقــيّـة
واستقامة وحرص ومسؤولية وحاول
أن يـــحــــتـــفظ لـــنــــفـــسه بــــهـــامش من
ـسموح ـمكن وا االجتهـاد في حدود ا
به وكــان يُــدرك األرضــيــة الــتي يــقف
سافة بدقّة بينه وب عليها ويقيس ا
قـــمـــة الـــهـــرم من خالل ذكـــائـه احلــادّ

وحكمته وبُعد نظره وصبره"
علـيه سـتـظل كـمـا يكـتب الـدكـتور
سعد ناجي جواد بَصمات وإجنازات
الفقيد األسـتاذ الدكتـور منذر الشاوي
في اجملــال الـــقــانــونـي والــدســتــوري
والـدراســات اجلــامــعـيــة شــاهــد عـلى
كفاءته وقـدراته وعلمه الـغزير واألهمّ

على حبّه للعراق.
ويـبـقـى عـلـيــنـا الـقــول أن األسـتـاذ
الـشـاوي يـسـتــحق مـبـادرة من زمالئه
األســاتـــذة ومن طـــلّـــابه األوفـــيــاء في
ـسـاهـمـة في مـشـروع كـتـاب يـتـناول ا
فـكره وآرائه يـقـوم بـتـحـريـره الـبعض
مـنـهم (اقـتـرح أن يـقـوم به أحـد طالبه
د.شــعـبــان) وعــلى طــريــقــة األســاتـذة
ـان في إصـدار كـتــاب لـتـكـر أحـد األ
أســـاتـــذتـــهم الـــكـــبـــار ويُــســـمـــونه بـ

عنى:كتابُ للذِكرى) Festschrift(.
{ استاذ علم السياسة والقانون
الدستوري- جامعة صالح الدين - إربيل
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اغـلبُ الـنـاس يتـحـدث بجـدلـية اجلـزئـية أآلنـيـة و جدلـيـة القـوالب اجلـاهزة  وجـدلـية
ــتــوارث  وجـدلــيــة (اليــدري وال يـدري انه اليــدري)  وجــدلــيـة الــصــنم الــفـكــري ا
فاهيم ( اخلبط عشواء)  الضبـابية  وسوء التفسير والتأويل  وجـدلية اخللط ب ا
والـع الـعـوراء وجـدلـيـة اخلـوف من عـواقب اجلرأة  وجـدلـيـة االسـتـدراك الـسابق
ـعنى انـهم يقـربون قـارنات اخلـاطـئة  ـتأخـر عن أوانه  وجـدليـة عقـد ا ألوانه  او ا
رحـلة الـرماديـة وجدلـية إثـارة سؤالٍ مـكفوف رور بـا بـ األسود واألبـيض  دون ا
وجدلية التعقيب : الاريد اء) اء بعد اجلهد با او جواب مكـفوف على طريقة (فسر ا
وجـدلـية بـلـغتـكم ومـا على أن أقول أكـثـر من هذا! وهـو مـازال يتـمـتم ولم يقـل شيـئا 
الرسول اال البالغ .. وهو لم يـبلغ شيئا اال في حلم رآه وجدلية العنوان البارد على
ال وصـوال إلى مــضـمـون سـاخـن  او الـعـكس  وجـدلــيـة الـشك وصــوال إلى الـشك 
ـرادفـات الـلـغـويـة  وجـدلـيـة الـطالسم  احلـقـيـقـة  وجـدلـيـة اخلـلط فـي اسـتـخـدام ا
وجدليـة ( تريد أرنب خذ أرنب تريد غزال خـذ أرنب)  وجدلية اإلنشاء االستهالكي
ـنـاكـفـة  وجـدلـية ـهـاتـرة وا ـصـطـلـحي الـبـدانـة الـلـفـظـيـة  وجـدلـيـة ا ومـا اسـمـيه 
مجـادلي الرسـل ص علـيهم وسـلم:" وجحـدوا بهـا واستـيقـنتـها أنـفسـهم ظلـما وعـلوا
قدس عـنى القـرآني ا ـفسـدين" (النحل/ 13) وهـو دون ا فانـظر كـيف كان عاقـبة ا
وجـدلـية " .. فـبهت الـذي كـفـر ..(الـبـقرة/258) وجـدلـية : " اليـسـمن  واليـغـني من
جــــوع" (الــــغــــاشــــيـــة/7)  وجــــدلــــيــــة (..اذهب أنـت وربك فــــقــــاتـال إنــــا هــــاهــــنـــا
ــائــدة/ 24)وجــدلــيــة :" .. أتــســتــبــدلـــون الــذي هــو أدنى بــالــذي هــو قــاعــدون..(ا
خـير..(الـبـقرة/61) وجـدلـية : " ذو الـعـقل يـشقى في الـنـعيم بـعـقله.. "  وجـدلـية :
"والظلم من شيم النفوس..وجدلية : " ألقاه في اليم مكتوفا"  وجدلية : " يرى القشة
في عينك وال يرى .. وجدلـية :البيضة والدجاجة وجدلية : " قال الاله.. قالوا كفر" 
آسي اإلنـسـانـية   وجـدلـيـة: أمـريكـا الـعـظمى فـي االجتار بـاألعـضـاء البـشـريـة  وا
طـاطـيـة  فـيـستـخـدم الـسـياج ومـنـهم من يـتحـدث بـجـدلـيـة التـعـو  واالنـزيـاح  وا
اخلـارجي لـلـفـكـرة لـصـاحله  فـيـسـتـفـيـد من كل الـفـاوالت  واجلـزاءات  والـرمـيات
اجلـانـبـيـة ; ألنه جعـل من نـفسه حـكـمـا لـنـفـسه  وهـناك مـن يتـحـدث بـجـدلـيـة: أردنا
اإلمام العـادل  فانتهيـنا إلى عادل إمام  وهنـاك من اعتمد نظـرية األخطاء اإلمالئية
)عن رؤية ( عـاني الـذهبـية لـلـنص  وهنـاك من أعـمتـه جدلـية ( ويـل للـمصـلـ لقـبـر ا
)  وهـناك من يـغوص في جـدليـة العـدالة  ولـكنه يـغرق في جـدلية طـوبى للـمصـلح
ساواة  وهناك من أجاد جدلية البحث اإلنشائي  واخطأ في جدلية إنشاء البحث ا
 فأحسن الـطريقة  وأضل النتيجـة  وهناك من يتحدث متـناسيا أن الكالم هو عقد
ا او أديبـا  وجب سكوتنا عن تـكلم عا تـلقي  فإذا كان ا تكلم وا بيع وشراء بـ ا
ـتبـاكون تـنبـي قتـله احلسـاد  وا مـقاطـعـته  ومن اجلدلـيـات أن ا
علـيه  قبل ان يـقتله ( فـاتك بن أبي جهل)  وان كل ضـحايا
ـتــهـمـون األمـة من عـظــمـائــهـا مـاتــوا بـنـفـس الـطـريــقـة  ا
كثـيرون  والقاتل واحـد ومن اجلدليـات كذلك  انك بعد
كل هـذه القرون  التعرف االسم الصريح  ألبي جهل 
وال أبي لـهب  وال أبي ســفـيـان  فـاألمـة أبــويـة ولـكـنـهـا
أبــــويــــة لـالمــــيــــة والــــكــــنـى اخلــــفــــيــــة .. ر..ح..ي..م.
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اساتذة وطلبة العلوم السياسية بجامعة بغداد عام 1968
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1-بطبيعتي ال أنطلق من مواقف شخصية أو عرقية أو مناطقيه أو قومية أو حزبية
أو ديـنيـة  عنـدما أكـتب عن فعل مُـشرّف أو مـوقف أنسـاني أو تفـاعل يقـوي اللـحمة
الوطنـية ويعزز حقـوق األنسان في بلدنـا اجلريح العراق .بل أنـطلق  وأفرح واتفاعل
أو من جـهة ال أرغب الـتعـامل معـها وقف  من خـصمـا لي  مـعه وحتـى وان أنطـلق ا
قـال  .فواجبي ان أدعـمها  ألن بادرة في هـذا ا وهـنا ال أعـني الشخـصيـة صاحبـة ا
ـبـادىء حـقوق االنـسـان وحلـرية الـتـعبـيـر  داخل بـلدي ومُـعزز  وقف أنـسـاني أوال  ا
رور على ثـانيـا . ال سيمـا وان  موضوع حـقوق االنـسان يشـمل جمـيع البشـر دون ا
أديانهم وقومـياتهم واعراقهم وهكـذا حرية التعبـير فهي مبدأ نبـيل يساهم في تعزيز

العدل في احلكم واالدارة  واجملتمع !
ـوقف يُـقـوي ويُـعـزز حقـوق األنـسـان والـعـدل وحـريـة الـتـعـبـير  2-فـكـيف وأذا كـان ا
هـنة الـتي أعزهـا الله وهـي مهـنة " الـكلـمة" في الـعراق الـذي بات وحمـايـة أصحـاب ا
ـهـنـة  التي يـخـرج من عـنق الـزجـاجـة رويـدًا رويدًا ان شـاء الـله. تـلك الـكـلـمـة وتـلك ا
عزّزهـا الـله تعـالى عنـدمـا خاطب الـرسول االعـظم والـنبي األكـرم محـمـد بن عبـد الله
صلى الله عـليه وآله وسلم عندما قال لـه ( أقرأ). وبالتالي فعنـدما تعرضت وتتعرض
قبيلـة ( الكلمة) أي الـصحافة والصـحفي في العـراق  للمراقبة والـتكميم واإلخراس
لـيـتـعزز بـذلك  دور الـفـسـاد والفـاسـدين في مـؤسسـات الـدولـة وأركان اجملـتـمع. هـنا
ـثـابة يـكـون اي مـوقف صـادر ومـسـانـد لـلـصـحـافـة والصـحـفـيـ وحلـريـة الـتـعـبـيـر 

شجاعة وموقف نبيل والبد من األشادة " والصديق وقت الضيق" !!
وقف الذي صدر أمس من  قائد عراقي بشكل 3- فمن حقنا أن نكون سعداء با

وقائـد وزعيم كردي بشكل خاص وهـو الزعيم مسعود الـبارزاني  ليتضامن مع عام 
وهو الصـحفي ( عقيـل الشويلي) صحفي عـراقي"عربي"  يعـمل في العاصـمة بغـداد

رئيس حترير صحيفة كل األخبار الذي تعرض للظلم بأثر رجعي!
 والـسـبـب ألنه وقف بـوجه الـفـسـاد والـتـنـمــر وفـشل االدارة في مـفـصل من مـفـاصل
الدولـة الـعراقـية.فـهذه مـبـادرة أنسـانيـة اوال ومبـادرة من رجل دولـة ثانـيا  يـثبت أنه
يتابع كل صـغيرة وكبـيرة في بغـداد كما في اربيل  وعـلى عكس الذين يـسكنون في
بـغداد ولـهم فيـها مـكـاتب واحزاب وصـحف وفضـائيـات وجيـوش خاصـة وارتال
ـا يدور من ظلم ضـد شرائح اجملتمع عسكـرية  وسطوة عـلى اجملتمع ولم يـعلموا 

  ! العراقي ومنهم شريحة الصحفي
4-وبدال من اغالق القضية من قبل السيد  القاضي الذي عُرضت عليه  الن الذي

ـؤسـساتي والـذي ورد أسمه في تـقـرير صـحيـفة ـفصل ا فـشل في االدارة في ذلك ا
كـان آخر. وبـدال من تسـوية الـسيـد عقـيل الشـويـلي  قد  خـرج من مكـانه وأصبـح 
القضيـة من جانب القضاء لصـالح الصحافة وحـرية التعبـير وتشجيـعها لتمضي في
عـملـها الـدؤوب في أجواء صـحيـة وبدال من الـسمـاع خلبـراء في الصـحافة واالعالم
قـبل اصـدار احلكـم  يذهب  الـسـيد ( الـقـاضي) لـيحـكم حـكمـا غـيـر منـصـفا بـغـرامة
الــصـحــفي الـعــربي الـعــراقي في بـغــداد ب( مـلــيـوني ديــنـار ) وسط صــدمـة وذهـول
الصـحـفيـ واالعالميـ ألن التـقـرير الـذي نشـره صاحب الـدعـوى منـقول من مـكان
صحفي آخـر وهذا معمول به في مـهنة الصحـافة  ( وناقل الكفـر ليس بكافر ) وهذه
أخطـاء جسـيمـة يقع بهـا القـضاء والـقضاة بـعد اغالق مـحكـمة النـشر اخلـاصة التي

جال الصحافة وعمل الصحفي  !!!! كانت مختصة 
ثل الـقضاة الـنزهاء  5-وجنزم ان السـيد  القـاضي تعجـل باحلكم. وان حـكمه  ال 
ـثل الـقضـاء الـعراقي الـذي حـرص ويحـرص على احلـكمـاء في اصـدار احلكم. وال 
ـتـعجـلة.و الـنزاهـة واالصالح والـتوجـيه وسـماع جـمـيع االطراف  بـدال من االحـكام ا
ـؤسسـات فأين حكم الـقضاء ? بـدليل بـاألمس اخرج شخـصا تـهجم على الـقضاء وا
واخرين تهجـموا علنا على اسماء لها وزنها في الدولة ? واخرين فتحوا ملفات فساد
ـستـويـات مخـتـلفـة ولم تـصدر ضـدهم أحـكام من الـقـضاء ? . واتهـمـوا رجال دولـة 
ـتصدي للفسـاد والفاسدين اعطى بحيث  ان هـذا القاضي وبحكـمه على الصحفي ا
قوة وخرطـوم اوكسج الى الذين يفـترض محاصرتهم وهم الـفاشل اداريا والذين
ـذكورة في لم يـحدوا من الـفـساد والـفـاسدين عـنـدما مـارسـوا مهـمة ادارة الـوزارة ا

الدعوى !  
موقف الزعيم البارزاني

تشابكة عقدة وا 1-فموقف ومبادرة الزعيم مسعود البارزاني وفي هذه الظروف ا
ـوازنـة وبـسـبـب عـودة جـيـوب داعش االرهـابي  في بـغـداد بــسـبب ظـروف تـمــريـر ا
ـركـز ومـحــاولـة الــبـعض ســكب الـزيت عــلى الـنــار من اجل فـتــنـة بـ كــردسـتــان وا
وبـالـعـكس يـسـارع الـسـيـد الـبـارزاني بـتـكـلـيف مـسـتـشـاره اخلـاص االسـتـاذ (كـفاح
مـحـمـود) لـيـتواصـل مع الـصـحـفي الـضـحـيـة ( عقـيـل الـشويـلـي) ويـتبـرع بـدفع ال (
مـليوني ديـنار ) بدال عـنه!. فهـذه مبادرة انـسانـية ووطنـية عظـيمـة ومبادرة تـعزز عمل
ـذكـور والذي رفض ـبـلغ ا الـصـحـافة والـصـحـفـيـ في الـعـراق !فـالقـضـيـة لـيـست ا
الـصـحـفي عـقـيل الـشـويـلي دفـعه من قـبل الـزعـيم الـبـارزاني .بل شـكـره عـلى مـوقـفه
ـسؤول والـنبـيل  ليس جتـاه عقـيل الشـويلي فـقط جتاه جـميع  الـصحـفيـ االحرار ا
الـذين ال ظـهــر لـهم ويـعـمـلــون بـظـهـر مـكـشــوف . والـيـوم اصـبح لـديــهم زعـيم كـبـيـر

يدعمهم ومكان يأويهم عند اخملاطر  وهو كردستان اخلير والنماء !
هم عـانهـا الكـبيـر وتوقـيتـها اخلـطيـر وا ـبادرة وقـوتهـا و  2 -فالـقضـية هي بـعمق ا
فهناك ادارة أمـريكية جـديدة معـيار تعامـلها مع الدول واحلـكومات هي قضـية حقوق
االنـسان وحريـة التعـبير وايـقاف مراقـبة ومحـاصرة ومعـاقبة الـناشطـ والصحـفي
ـعـارضـ  . فـجـاء مـوقف الـزعـيـم الـبـارزاني داعـمـا لـسـيـاسـة االدارة االمـريـكـيـة وا
اجلـديدة  و لـطمة عـلى وجوه جـميع الـساسـة والقادة الـفاشـل في بـغداد والذين ال
يعلـمون مايدور في بـغداد ومحـافظاتهـم ولم يتعودوا عـلى هكذا مـبادرات تعزز روح
سؤول وتعـطي للصحـفي الدعم واالمان ـواطن وا األخوة وتقـوي من العالقة ب ا

والعمل في بيئة آمنه !
وقر  فشكرا الى الزعيم والرئيس  مسعود البارزاني ا

ستشار االستاذ   كفاح محمود احملترم   وشكرا الى  ا
وهنيئا للصحفي األحرار - ومبروك للزميل عقيل الشويلي!!

وملـعب القـاضي الـدكتور فـايق زيدان والـكرة في مـلعـب القضـاء 
احملترم !. 

#مالحظة :- 
انها ليست كذبة نيسان !

بـل هي حقـيقـة بات لـلصـحفـي األحـرار في بغـداد زعيم
يـدعـمهـم وهو الـزعـيم الـبـارزاني ...وهنـاك مـكـان يـأويهم

عند اخلطر  وهو كردستان !. 

منذر الشاوي مع الكاتب شيرزاد النجار



ـــــــــغــــــــني { بـــــــــاريس- (أ ف ب) - تـــــــــوفي ا
الـسـويــسـري بـاتـريـك جـوفـيه الــذي اشـتُـهـر في
سبـعيـنات الـقرن الـعشـرين بأغـنيـة الديـسكو "أو
ســون لــيـه فــام?" ("أين الــنــســاء?") في مــديــنــة
بـرشـلـونة اإلسـبـانـية عن  70عـاما عـلى مـا قال
مــديــر أعـمــاله يــان إيــدو لــوكــالــة فـرانـس بـرس
اخلـميس.وعُـثر عـلى جثـة الفـنان داخل شـقة في
بـرشـلـونــة. ولم حتـدد أسـبـاب الـوفـاة بـعـد.وقـال
مـديـر أعـمـاله إن "اجلـثـة سـتـخـضع لـلـتـشـريح"
مضيـفاً "لقد حتـدثت معه هاتفـياً قبل ثالثة أيام
وكــان في حــال جــيــدة".وكــان جــوفــيه يــقــيم في
بــاريس لــكــنه دأب عـــلى الــســفــر أحــيــانــاً إلى
برشـلونة أو سويسـرا.وكانت "أو سون ليه فام?"
الــتـي حــقــقت جنــاحــاً كـــبــيــرا جــزءاً من ألــبــوم
"بــاريس بــاي نـايت" الــذي أصــدره جـوفــيه عـام
ـــلــحن والـــعــازف جــان 1977 بــالــتـــعــاون مع ا
مـــيـــشـــال جـــار الـــذي تــــولى كـــتـــابـــة كـــلـــمـــات
أغــنـيـاتــهـا.ولــفت يـان إيـدو الــذي الـتـقـى جـوفـيه
لــلــمـــرة األولى قــبل  22عـــامــاً إلى أن مـــســيــرة
الراحل "شـهـدت تـقـلبـات" إذ تـخـللـتـهـا "مراحل
جــيــدة وأخـــرى أقل" في إشــارة إلـى مــعــانــاة
ــغــني خالل فــتــرات من حــيــاته اإلدمــان عــلى ا
الـــكــحـــول واخملـــدرات. كــذلك قـــال جــان
ميشال جار لوكالة فرانس برس إن
"بـاتـريك كـان أكـثـر عـمـقا وغـنى
ــا يــخــيّل لــلــبــعض. وفــاته
خسـارة كبيرة". وتعود آخر
إطاللـــــة جلـــــوفـــــيه عـــــلى
ـــســـرح إلى خـــشـــبـــة ا
جـــولــة له فـي الــعــقــد
األول مـن الــــــقــــــرن
احلــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والــــــعـــــــشــــــرين
جــــــــــمـــــــــعــــــــــته
ـجـمـوعـة من
جنــوم الـغــنـاء
الـــــشـــــعــــــبي
الـفرنسي في
الـســبــعــيــنـات
والثـمـانيـنات.و
كــــان جـــــوفــــيه
يــعــتــزم إصـدار
ألــــبــــوم جــــديــــد
كـمـلـحّن وفق مـا
أفــــــــاد مــــــــديــــــــر

أعماله.
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حـــقـق الـــعـــراق
اجلـــــــــــائـــــــــــزة
الــــــفـــــضــــــيـــــة
هرجان قرطاج
الدولي لـلمـوندراما
بـــدورته الـــثـــالـــثـــة
التي اقـيمت لـلفـترة
من 25 ولـــغـــايــة 28
آذار فـي تـــــــــــــونـس
اخلضراء عبر نافذة
ــســرحي الــعــرض ا
الـعـراقي ( فـرد عـود
.. احــالم عـــــــــــــــازف
اخلــشب) لـــلــمــؤلف
واخملـــــرج حــــســــ

علي هارف. 
جـــــرى خالل ايـــــام
ـــهــرجـــان تــكــر ا
نـــقــيب الـــفــنـــانــ
الــعــراقــيــ جــبـار
جــــودي جلــــهـــوده
وعــطــائـه الــثــر في
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b∫  فنانو العراق ضمن الوفد إلى مهرجان قرطاج Ë

عــلى شــرف الــوفــد الــعـراقـي مـتــمــنــيـاً
التـوفيق للـفنـان العـراقيـ من جانبه
اعرب نقيب الفنان عن شكره وتقديره
لــلـــســفــيـــر عــلى حـــفــاوة اإلســتـــقــبــال
واإلهتمام .وعلى هـامش ترؤس النقيب
ـهـرجان  شـارك في ا لـلوفـد الـعـراقي ا
زار جـودي مـديـنــة الـثـقـافـة الـتـونـسـيـة
والــتـقى مــديـرة مـهــرجـان أيــام قـرطـاج
ـسـرحي الـدولي نـصـاف بن حـفـصـيـة ا
وتـبـاحـثـا بـشـأن الـتـعـاون بـ الـنـقـابـة
ـــــهــــــرجـــــان حــــــسـب بـــــنـــــود وإدارة ا
هـرجان ـبرم بـ إدارة ا البـروتوكـول ا

والنقابة في  2018.
ـديـر ـهـرجـان كـرم ا وضـمن فـعـالـيـات ا
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة
وسـيـقار والـعلـوم مـحـمّد ولـد أعـمـر  ا
ــقـر الــعـربي الــفــنـان نــصـيــر شـمه  
ـنــظـمـة  حـيـث أقـيم حـفل اســتـقـبـال ا
ـهرجان الدولي لـلمونودراما لضيوف ا
و تـــمــــثل هــــذا الـــتــــكـــر في إســــنـــاد
ـوسـيـقـار نـصـيـر شـمّه درع األلـكـسو ا
ـــســيــرتـه الــفـــنّــيــة وشــهـــادة تــقـــديــر 
شـروعه الثـقافي واإلبداعـيّة الـرّائـدة و

مـواصـلة الـعـمل اإلبـداعي السـيـما دوره
في دعم الـفـرق الــفـنـيـة وتـوفـيـر الـسـبل
لــلــعــنــايــة في حتــقــيق أحالمــهم ورسم

اللوحة األجمل عن عراقنا احلبيب.  
ــســرحي الـفــائــز بـاجلــائـزة  الــعـرض ا
الـفــضـيـة لـلــمـهـرجـان من إنــتـاج نـقـابـة
الفنـان الـعراقيـ وشارك في التـمثيل
ــشـــهــدانـي وفي الــعـــزف مــحـــمــد طـه ا
الــعـطــار والـســيـنــوغـرافــيـا عــلي جـواد

الركابي .
ـسرحيـة في ثاني أيام حيث  عرض ا
هرجـان على مـسرح دار الثـقافة / ابن ا
خـلـدون . بحـضـور الـفـنان نـصـيـر شـمة
والـســفـيـر الــعـراقي مـاجـد عــبـد الـرضـا
ونقيب الـفنان الـعراقيـ جبار جودي
وقــد حــظي الــعـرض بــاهــتــمـام الــنــقـاد
واحلــــضـــور وقـــد القي االســـتـــحـــســـان
والثنـاء.وكان جودي حـضرحفل افـتتاح
مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في
ــســرح الــبــلــدي بــالــعــاصــمــة تــونس ا
والـتـقى عـلى هـامش اإلفـتـتـاح بـالـفـنـان
ــسـرح الــبــلـدي زهــيــر الـرايـس مـديــر ا
.وأقام السفير لـعراقي دعوة غداء كبرى
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وكيل وزيـر الداخـليـة العـراقيـة األسبق ضـيفتـه االربعاء
سـتمر في كلية الـفنون اجلميلة اضي وحـدة التعليم ا ا
بـجـامــعـة بـغـداد بـجـلـسـة افـتـراضـيـة بـعـنـوان (الـقـيـادة

ستدامة). اإلدارية وأثرها في التنمية ا
Í—bO(« rK

امـــام وخـــطـــيب حـــســيـــنـــيــة ال
بـوجـمـعـة فـي الـكـرادة الـشـرقـية
ــوت االربــعــاء بــبــغــداد غــيـــبه ا
رض ـاضي بـعد مـعـانـاة مع ا ا

وبتر احدى اطرافه.
 w½Ułœ «—b½UÝ

اخملرجة االردنية يشارك فيلمها (البالون السحري) في
لـكية عروض أيـام أفالم األطفـال التي تـطلـقهـا الهـيئـة ا

قبل وتستمر  3 أيام. األردنية لألفالم االثن ا
 r UÝ œ«R  rG½

سـرحـيـة العـراقـيـة نعـتـهـا االوساط ـمـثلـة واخملـرجـة ا ا
وت في اسطـنبول اثر عـملية في الفنـية بعـد ان غيبهـا ا

سائل الله ان يسكنها فسيح جناته. الرئت 
w UA « bL×

ـطـرب الـعـراقي تــضـيـفه قـنـاة (الــشـرقـيـة) مـسـاء غـد ا
االحــد ضــمن بــرنــامج (اطــراف احلــديث) الــذي يــعـده
ويـقـدمه االعـالمي مـجـيـد السـامـرائـي ويخـرجـه اخملرج

حيدر االنصاري.
 dſ«œ ‰UAO

ـنـطـقة مـديـرة الــتـأسـيس لـقـيـمـة مـشـتـركـة فـي نـسـتـلـة 
الـشـرق األوسـط وشـمـال إفــريـقـيــا اعـلـنت ان الــشـركـة
لكيـة للتوعية وقعت مع جـبل عمان ناشرون واجلمـعية ا
الصحـية اتفاقية  لتحمـيل كتاب (سمكة بطوني) الذي

اء. يهدف لتشجيع األطفال على شرب ا
v OF « ‚«“d « b³Ž

ي الـعراقي شـارك في النـدوة االفتراضـية التي االكاد
ـملـكة نـظتـمهـا جـمعـية الـبـيئـة و الصـحـة العـراقيـة في ا
ـشـاركة وزارة الـصحـة الـعراقـيـة بعـنوان ـتـحدة  و  ا
ــعــاهـد ـدارس و ا (الــتـربــيــة و الــتـعــلــيم الــبـيــئي فـي ا
ستدامة: واجلامـعات في العراق  و دوره في التنـمية ا

اآلفاق  و التحديات).
 —UJ³ « wLN  vHDB

ـوت عن عــمـر نــاهـز ـمــثل واخملـرج الــسـوري غــيــبه ا ا
الـرابــعـة والـثــمـانـ عــامـاً بـعــد رحـلـة فــنـيـة طــويـلـة في

سرح واإلذاعة والتلفزيون امتدت لنصف قرن. ا
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انتهى في العراق تصوير مشاهد
صور الرائد فيلم عن اعمال ا
لطيف العاني بعنوان (اجلمال غير
رئي ) يتوقع ان يحقق جناحا ا
كبيرا  في مسابقة دولية اواخر هذا
العام.تتبنى انتاج الفلم ماديا اكثر
من قناة اوربية على راسها قناة ار
تي الفرنسية باالشتراك مع قنوات
اوربية اخرى ويخرجه اخملرج
العراقي سهيم عمر خليفه .سيكون
الفلم جاهزا في ايلول القادم بعد
وسيقى ونتير اما ا اكمال ا
فستكون من احد مشاهير
وسيقى في الغرب وتتبنى انتاجه ا
شركة بلجيكية وطاقم التصوير
والصوت من فرنسا وبلجيكا. وقال
العاني في تصريح (ان السفارة
الفرنسيه طلبت ان يكون عرضه
االول في بغداد).

ÊU e « ≠ wÐœ

طرب راغـب عالمة في تطبيق نشر ا
(إنستغـرام) صورة التـقطت له أثناء
تلـقـيه لـقاح كـوفـيد  19 في اإلمارات
ــتــحـدة.وأرفق الــصـورة الــعـربــيـة ا
بالتعليق: (اليـوم وبحمد الله تلقيت
لــقـــاح كــوفــيــد 19.  شــكــراً إلمــارات
اخلير واألمان حلرصها الشديد على
صـحـة اإلنـسـان). وتـنـقـلت الـصـورة
في عــدد من احلــســابـات الــنــاشــطـة
عــلى الــتــطــبــيق. واســتــعــاد بــعض
الـنـاشـطـ التـصـريح الـذي ادلى به

عــالمـــــــــــــة فـي وقـت
سابق خالل مـقابـلة
أجـــريت مــــعه عـــلى
شــــــاشــــــة قــــــنـــــاة
(اجلـديــد). واشـار
حــيــنـــهــا إلى أنه
(يـــــرفـض أخـــــذ
الــــلـــــقــــاح ألنه
يـــخــــاف مـــنه)
مــــعـــتــــبـــراً أن
(كورونـا مجرد

مؤامرة).
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أعد حسـاباتك بـدقة  و تذكّـر أن في التـأني السالمة
و في العجلة الندامة.
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سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا
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 تعلّم من جتارب غيرك فال تقع في احلفرة التي ترى
شخصاً قبلك يقع فيها.
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تـعاون تـفاعل مع احلـبيب  وبـعد ذلك سـتكـون قصّة
حبّك كما في األفالم . 
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ال بقدر ما في عالقاتك  كن حذراً جداً في أمور ا
الغرامية. رقم احلظ.8
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 ال تبالغ في الضغط على نفسك اثناء العمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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ـشــاكـلك الـعـائــلـيـة. يـحـمل لك سـتـجـد حــلـوالً جـيـدة 
الي صفقات مثمرة. احلقل ا
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حتلّ صـعـوبـاتك الـصـغـيرة عـلى الـصـعـيـد الـعـاطفي.
تعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل.
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في الـعـمل هنـالك من يـحـاول تـشـويه صـورتك بـسبب
نافسة ال تسمح ألحد بذلك. ا

bÝô«

 هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على
كاسب ,رقم احلظ .7 بعض ا

Ë«b «

علـيك أنّ تـكون طـمـوحاً بـاعـتدال. الـظـروف ستـمـكّنك
من أن تكون حتت األضواء . 

¡«—cF «

حاول أن ال تـكون عدواني في الكلمات مع من حولك.
يوم السعد االربعاء.

 u(«
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اشـــطب مـــرادف الـــكـــلـــمــات
ـكن شــطب احلـرف اكــثـر و
من مرة لـتحصل على الـكلمة
ــطـــلـــوبــة: (وكـــالــة انـــبــاء ا

عربية):
الـطـفل - الـرضـيع - سـهـر -
نعـناع - ناعـمة -  مناورة -
جــزر جـــزيــرة -  لــيـــمــون - 
الــيـــابــان -  انـــدونـــســـيــا -
الـسوفـييت - ضب - محالت
كـــــــبـــــــرى -  مـــــــعـــــــارض -
رياضـيات -  عمر -  عامر -
مرج -  سـهر -  ر -  هالل
- تــــــمـــــارى -  نـــــابــــــولي -
البـنـدقـية -  مـواويل- رعـايا
-  مالئكة - تكافل -  رباب -

المع- كف.
أربيل

Ê«œdÐ q Uý
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شـرع لـلقـانون حـكم نفـسه و االخرين بـحدود مقـصدي من هـذه الكـلمـة ان ا
ادة السادسـة من القانون 26 لسنة 2006 بال منفذ فـقد نص في ثانيـا من ا
على" ال يجوز منح اجلـنسية الـعراقية لـلفلسطـيني ضـمانا حلق عودتهم الى

وطنهم".
هنا و امام اي ظرف انـساني يعانـيه الفنان مـحمد حسـ عبد الرحيم او اي
فلسطيني اخر يتوجب على الدوائر الـقانونية تقد مشروع تعديل يقضي و
ـنح اجلنسـية العـراقية لـلفلسـطيني ذكـرا ام انثى بدل نح استـثناء لـلوزير 
ان يكـون الوعـد خرقا لـلقـانون بل و ايـضا سـيكـون لكـثيـر من الفـلسـطيـني

ساواة. الراغب بالتجنس الشعور بعدم ا
الفنان الفلسطيني و اي مواطن فلسطيني عاش و يعيش في العراق هو اخ و
اخت لنـا عانى و يـعاني مـثل باقي الـعراقيـ ويزيـد في معـاناته انه بال ورق
ثبوتي عـراقي يجعل مـقامه القـانوني مسـاو للعـراقي هـذا غير مـا نالهم مع
تبدالت 2003 لكن احللول ال تكـون بتكرار خرق قـانون قيد نـفسه بنفسه بل

في اعـادة صيـاغـة نص جـديـد و بـسـرعـة تتالئـم والواقع
خاصة و ان الـقانـون العـراقي اجلديـد لم يعـد محـصنا

امام الطعن عليه في احملاكم العراقية.
سالمات لـلفـلسـطيـنيـ في العـراق و غيـره و سالمات

حلس عبدالرحيم.

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ≈

أعـلنت وسـائل اعالم تـركيـة أن النـجـمة الـتركـية
هـازال كــايـا أصـيـبت بـكـورونـا حـيث تـخـضع
ـنـزلي الى حـ تـعـافـيـها من حـالـيًـا لـلـعزل ا
الــفــيــروس إلســتــنــاف تــصــويــر نــشــاطــهــا
الـدرامي.  وقــد إتـخـذت شـركـة نــتـفـلـيـكس
قـرارًا بوقف تـصويـر مسـلسـل قصـر بيرا
الـذي تـلعب بـطولـته هـازال كايـا الى ح
شفـائهـا من العـدوى وعودتهـا الى موقع

التصوير.
 نـذكـر أن مسـلـسل قـصـر بـيـرا يـتألف
من ثـمــانـيـة حـلـقــات وهـو مـقـتـبس من
روايــة في مـنــتـصف الــلـيل فـي قـصـر
بـيـرا تدور قـصـته حـول فنـدق شـهـير
فـي تـركــيــا بــالــزمن الــقــد حــيث يــتم
تـكـلـيف صـحـفـيـة شـابـة اسـمـهـا سارة
التي جتـسد دورهـا هازال كايـا لزيارة
هـذا الـفنـدق واالقـامة به بـشـكل مؤقت

لتتابع األحداث السياسية.

Y¹b(« sH « n×²* ÎöLŽ ÍbN¹ WHOKš
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الفـنون في مـبنى وزارة الـثقـافة.كـما
عـبـر خـلـيـفـة عن سـروره بـأن تـكون
اعــــمـــالـه الــــفـــنــــيــــة مع رواد الــــفن
ـتحف العـراقي للفن التشـكيلي في ا

احلديث.
الـى ذلك حتـــتــضـن دائــرة الـــفـــنــون
ــقـبـل مـعــرض الـطــبـيــعـة االثــنـ ا
ــعــرض الـذي الــســنـوي.وســيــضم ا
يـحـمل عـنــوان (الـطـبـيـعـة أجـمل في
بالدي) عشـرات األعمال الـفنـية التي
تعكس جمـالية الطبـيعة في العراق.
ومـعرض الـطـبيـعـة السـنـوي هو من
ــعـارض الــســنـويــة الــذي حتـرص ا
عـلـى إقـامـته دائــرة الـفـنــون الـعـامـة
ـساهـمـة في تـسلـيط الـضوء بـغيـة ا

على طبيعة العراق.

b UŠ ÊU ſ≠ ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

ديـر العـام لدائـرة الفـنون استـقبـل ا
العامة علي عويد  الفنان التشكيلي
اضي.و ب محي خليفة اخلميس ا
ديـر العـام خالل حديـثه مع الفـنان ا
الـضـيف دور دائــرة الـفـنـون الـفـاعل
بـاحـتـضــان الـفـنـانـ ودعم احلـركـة
الفـنية الـتشـكيـلية وعـملـها الدؤوب
من اجـل الــنــهــوض بــواقع احلــركــة
الثـقافـية العـراقيـة بشـكل عام.بدوره
اهــدى الــفــنــان مــحي خــلــيــفــة احـد
اعــمـالـه الـفــنـيــة الى دائــرة الـفــنـون
ــتــحـف الــوطــني لــلــفن احلــديث) (ا
دير تقديراً وتثمينـاً جلهود السيد ا
الـــعــام وتــشــجــيــعـه له عــلى اقــامــة
مـعـرضه عـلى اروقـة مـعـارض دائـرة

bFÐ ÕUIK « vIK²¹ W öŽ
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هازال كايا

الهادف إلى نشر الثقافة العربيّة
من خـالل آلـــــــة الـــــــعـــــــود
وسـيقـيّة داخل حدود ا
الـــــــوطن الــــــــعـــــــربي
وخـارجه والـتّرويج
ُــشــرقـة لــلــصّــورة ا
الــتي تــتــمــيّــز بــهـا
هــــذه الـــــثــــقـــــافــــة

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

العـراق والسـعوديـة بلدان عـربيـان متـجاوران يـتصدران
الدول الـنفـطيـة في منـظمـة اوبك لهـما مـشتـركات كـثيرة
وبــعـضـهــا اسـتـراتــيـجي حـيـث لـلـعــراق حـدود مع ايـران
وتركيا البلدين اللذين لهما ملفات صاخبة مع السعودية.
حـدثت قطـيـعة كـبـيرة بـ الـعراق والـسـعوديـة في أعـقاب
غزو الكويت وتصاعـد العداء بينهمـا سنوات طويلة حتى
سقـط النـظام الـسـابق في احلـرب االمريـكيـة الـتي لم تذر

أخضر وال يابساً إال وحرقته بالنيابة أو باالصالة.
 وبــعـــدهــا قـــامت حــكـــومــات عـــديــدة فـي بــغــداد وزار
رؤســاؤهـا الــريـاض في حــ بـقــيت الـعالقــات مـتــعـثـرة
وغائمـة بل متـشنجـة أحيانـاً. لكن في السـنت االخـيرت
اضي االليم يبدو انّ احلال تغـيّر بشكل نوعي لـتجاوز ا
بل جتاوز التقصير الـفظيع في عدم االفادة من السنوات
الـتي تـلت الـتغـيـيـر بـالـعراق لالنـطالق نـحـو بـنـاء عالقات

مثمرة .
ال تـوجـد مـعـلـومـات ثـابـتـة عن سـر الـتـغـيـر في الـعالقـات
العراقـية السـعودية بالـرغم من انّ النظـام السـياسي
هـمـا نـفـسـاهمـا من دون تـغـيـيـر لـكن هـنـاك رؤيـة جـديدة
ذات بعـد اسـتراتـيجي لـدى ولي الـعهـد السـعودي االمـير
مـحـمــد بن سـلـمـان لـيـس إزاء الـعـراق وحـده وإنّـمـا في
االطـــارين االقــلـــيــمـي والــدولي وكـــان الــعـــراق في قــلب
اهتمامات هذه الرؤية التي تسير عـليها السعودية لتعزيز
ـا يكون مـوازياً للتـعاون الدولي الذي التعـاون االقليمي 

تعتريه هزّات أحياناً.
هــنــاك آمـال كــبــيـرة في أن تــرافق االتــفـاقــات الــعـراقــيـة
الـسعـودية ضـمـانات ذاتـية وضـمـنيـة من البـلـدين حلمـاية
مــكــتــســبــات الــبـنــاء االخــوي بــيــنــهــمــا ومن ثـمّ الــبــنـاء
االسـتــثـمـاري واألمــني والـسـيــاسي الـعــام وعـدم اتـاحـة
الــفــرص ألي عــامل خــارجي قــد يــحـاول زعــزعــة الــثــقـة

ّ بناؤه. وتهد ما 
الصـحيح الـذي يجب أن يسـود هو عالقـات استـراتيـجية
غير قابلة للتبديل والتحويل والتصدع وهذا يتطلب عمالً
من احلـكـومـات الـتالـيـة في بـغـداد كـمـا يـنـبغـي أن تضع
الرياض في حـسبانهـا انّ العراق بـلد ستـحكمه االحزاب

وما يترتب على حكمها من تداعيات الى ما شاء الله.
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