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عـد اخلبيـر االمنـي عمـاد علو 
اغـالق بــــــــعـض الــــــــشــــــــوارع
الرئـيسـة وعدد من االحـياء في
بـغـداد بالـكـتل الـكـونـكـريـتـية 
اجــــراءً احــــتــــرازيـــــاً من قــــبل
الــقـوات االمــنـيــة حتـســبـا الي
. وقــال عـلــو لـ (الـزمـان) طـار
امــس ان (اغــالق بــــــــــــــــــــعـض
الـشــوارع الـرئــيـســة وعـدد من
االحيـاء في بـغداد  هـو اجراء
احـــتـــرازي مـن قـــبـل الـــقـــوات
االمنـيـة مـبـنى عـلى مـعـلـومات
اسـتـخـبـاريـة  لـتـأمـ مـناطق
الــعــاصـمــة وســكــانــهـا من اي
طـار قـد يـحـدث). فـيـمـا عـزت
مــصــادر اســبــاب االغالق الى
سـلـحة نـيـة بعـض الفـصـائل ا
الـقـيـام بـأسـتـعـراض عـسـكـري
ــنــاطق. بــيــنــمـا في عــدد من ا
رجـحت مـصادر اخـرى اسـباب
هــــذه الـــقــــطـــوعـــات  الجـــراء
مــــنـــاورات عــــســـكــــريـــة داخل
الـــســفــارة االمـــريــكــيــة. وردت
وزارة الـــداخــــلـــيـــة عــــلى مـــا
تناقلته بعض مواقع التواصل
اإلجـتـمـاعي بـشـأن غـلق جـميع
مــداخـل الــعـــاصــمـــة بــالـــكــتل
الكونكـريتية. وذكـر بيان لقسم
مـحاربة الـشائـعات الـتابع الى
دائـــرة الـــعالقـــات واالعالم في
الـوزارة انه (وبــعــد الــتـواصل
مـع اجلـــهــــات ذات الــــعالقـــة 
داخل نؤكد عـدم وجود إغالق 
وان األمـر هـو لـتـشـديد بـغـداد 
االجــراءات االمــنــيــة اخلــاصـة
بــحـــظـــر الــتـــجــوال الـــوقــائي
الـشـامل). ونـفى قـائد عـمـلـيات
بغداد اللواء الركن احمد سليم
وجـود أي قطـوعات في الـطرق
بــاسـتـثـنــاء الـتي يـسـتــدعـيـهـا
تـطـبـيق احلـظـر الـصـحي. أفاد
شهود عـيان باستـهداف منزل
بـقـنــبـلـة يـدويــة بـسـبب خالف
عـشـائري في مـنـطقـة الـعبـيدي
بـــبــغـــداد.وقـــال الـــشــهـــود في

تـــصــريـح امس إن (مـــنــزالً في
منطقة العبيدي   استهدافه
بقنبـلة يدوية على خـلفية نزاع
عــشـائــري من دون أن يــســفـر
الـهجـوم عن إصابـات بشـرية)
واشــــــــاروا الـى ان (دوريـــــــات
الــشــرطــة تــوجـهـت إلى مــكـان
ـــــــنـع حــــــــصـــــــول احلــــــــادث 
اشتباكـات مسلحـة والتحقيق
ــــــتـــــــورطــــــ بــــــاألمــــــر فـي ا
واعـتـقالـهم).وألـقت قوة أمـنـية
الـقــبض عـلى ثالثــة مـتــهـمـ
ـحـاولـة إخـتـطـاف طـالـبة في
حافظة االنبار. قضاء حديثة 

وقال قائممقام القضاء مبروك
اجلــغـــيــفـي في بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امـس ان (مــتــهــمــ
حـاولـوا اختـطـاف الفـتـاة التي
ال يـتــجــاوز عــمــرهـا الــثــانــيـة
عشرة عاما ظهيرة اول األمس
 وذلك أثـنـاء طـريـقـهـا الستالم
نـتـيـجـتــهـا الـدراسـيـة). وألـقت
األجـهـزة األمـنـيـة في مـحـافـظة
ــثــنى  الــقــبض عــلـى امـرأة ا
تـــــــقـــــــوم بــــــســـــــرقـــــــة رواتب
.وذكرت قيادة شرطة شريحت
احملــافـــظــة في بـــيــان امس ان
(مـفـارز الـنـجـدة ألـقت الـقـبض

على امرأة تقـوم بسرقة رواتب
ـــــتــــقـــــاعــــديـن والــــرعـــــايــــة ا
االجــــتـــمـــاعــــيـــة من حــــقـــائب

النساء).
ـتـهـمـة الـتي مـشـيـرا الى ان (ا
اكـــــتـــــشف انـــــهــــا مـن أربــــاب
الــسـوابق  اعــتــرفت بــســرقـة
مــصــوغـــات ذهــبــيـــة ومــحــال
جتارية ليتم بـعد ذلك إحالتها
لـلـمحـاكم اخملـتـصة). وتـمـكنت
مـفارز قـسم مـكـافحـة اخملدرات
ـؤثرات الـعـقلـيـة باالشـتراك وا
مع فوج ميـسان التـكتيكي من
تفـكـيك شـبكـة مـتهـمـة بـترويج

اخملدرات.
وذكرت مديـرية شرطـة ميسان
في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (عـــمـــلـــيـــة الـــقـــبض جـــرت
باالعتماد على معلومات امنية
دقيقة وضـبط بحوزتهم ادوات
لــــتــــعـــاطـي اخملـــدرات وسالح
ناري نوع كالشينكوف واعتدة
مـن نــفس الـــنــوع) الفـــتــا الى
ـتهمـ بقرار قاضي (توقيف ا
ـة حـيازة الـتـحـقيق  عن جـر

وتعاطي اخملدرات).
 وافرجـت السلـطات الـكويـتية
عن سـبـعــة صـيـاديـن عـراقـيـ

احــتــجــزوا في اخلــلــيج.وقــال
رئـيس جـمـعـيـة الـصـيـادين في
قـضـاء الفـاو بـدران التـمـيمي
في تــصــريح امس ان (االفـراج
عن الــصـــيــادين جــاء كــأجــراء
روتيني عند احتجاز اي صياد
 حــــــيـث يـــــتـم احــــــالـــــتـه الى
الـســلـطـات االمــنـيـة الــعـراقـيـة
ويتم االفراج الكمال الـتحقـيق 
عــنه بـكــفــالـة بــعـد ايــام عـدة)
واشـــار الى ان (الــــســـلــــطـــات
الكويتية ال زالت حتتجز زورق
الـصــيـادين الــبـالغ قــيـمـته 36

مليون دينار ولم تفرج عنه).
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ــــنــــافــــذ أكــــد رئــــيـس هــــيـــــأة ا
احلدوديـة الـلـواء عمـر الـوائلي
امس أن رئـيس مـجـلس الـوزراء
مــــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي أصـــدر
تــوجـيــهـاً بـخــصـوص فــتح بـاب
ـــنـــتـــجـــات االســـتـــيـــراد أمـــام ا
الزراعـية.وقـال الـوائلي في بـيان
إنه (حـــسب تــوجــيـــهــات رئــيس
مـــجــــلس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الــكــاظــمي وبــالــتــزامن مـع قـرب
بارك ومن حلول شهر رمضان ا
أجل تـــــخـــــفــــيـف الـــــعبء عـــــلى
ـــواطــنـــ وبــعــد مـــا شــهــدت ا
مـجـمـوعــة من اخلـضـار ارتـفـاعـاً
بــاألســعـار وجـه سـيــادته وزارة
الــزراعـــة عــلى عـــرض مــوضــوع
ـــواد عـــلى اســـتـــثـــنـــاء بـــعض ا
اجمللـس الوزاري لالقـتـصـاد يوم

قبل). االثن ا

احلـدودية وذلـك جلعـل وفرة من
ـــــــواد داخل األســـــــواق هــــــــذه ا

احمللية).
وأشـــــار الــــوائــــلـي إلى (وجــــود
ـوضوع متـابعـة مـستـمرة لـهذا ا
مع وزيـــــــر الـــــــزراعـــــــة مـن أجل
ـواطـنـ واســتـجـابـة إسـعــاف ا

ستوردين). طالب ا
واسـتـنادا لـلـصالحـيـات اخملـولة
لوزير الزراعة بشأن االستيراد و
ــنــتج في ضــوء وفــرة وشــحــة ا
ــا جـاء الـزراعـي احملـلي ووفــقـاً 
في  كــــتـــــاب جلــــنــــة الــــشــــؤون
ــوافـقـة االقـتــصـاديــة حـصـلت ا
عــلى فــتـح اســتــيــراد مــحــصـول
ــنــافــذ الــطــمــاطـم ومن جــمــيع ا
احلــدوديــة  وبــكــمــيــات مــقــنــنـة
ـدة وبـواقع خـمـسـ الف طن  و
محدودة  واعتبارا من  8 نيسان
اجلـاري. وقـال الـنـاطق الـرسـمي
للوزارة حمـيد النايف أن (عـملية

ـعــاجلـة الــفـتـح جـاءت نــتـيــجــة 
ــنـــتج بـــ الــعـــروتــ شـــحـــة ا
اخلــريـفـيــة والـربـيــعـيـة ولــفـتـرة
عـشـرين يـومـا  فـقط  تـزامنـا مع
ـبارك الذي قدوم شـهر رمـضان ا
يـتطـلب اسـتـهالك كـميـات كـبـيرة
من هـذا احملـصـول  ومن اجل ان
ـستهلك ال يؤثر ذلك على دخل  ا
احمللي  نتيجـة  ارتفاع أسعارها
 صــدر  هــذا الــقـرار  وبــكــمــيـات
مـقنـنـة  مـتـزامنـاً  مع انـخـفاض
انـــتــاجـــيــة الـــطــمـــاطم  في هــذا
الوقت وال سـيمـا ان عمـليـة منع
استـيراده ستـتم في بدايـة  شهر
قبل وبالتزامن مع  انتاج ايأر  ا
الـطمـاطم في مـحـافظـتي الـنجف
ــــقــــدســـة االشــــرف و كــــربـالء ا
مـبـيـنــاًبـأن سـيـاسـة الـوزارة هي
نـتج احملـلي مـن جانب حـمـايـة ا
ــسـتــهــلك من جــانب وحــمــايــة ا

اخر).
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اربيل

االمير فيليپ 

مـحـسـوبـا عـلـيه او من حـصـته
او تـزكيـته ليـكـون وزيرا صـحة
يـسـتورد نـعـاال بـثالث دوالرا
او وزيــر تـــربــيــة يـــوقع عــقــود
طـبـاعة لـلـمنـاهج خـارج البالد
وال وزيــر امن هـمه امن نــفـسه
ـن يـــــزورون قـــــادة وال كـــــان 
االحـزاب الـبــريـطـانـيــة لـيـظـهـر
خبر يقول انهم ناقشوا الوضع

السياسي.
لـم يـكن االمـيـر فــيـلـيپ (قـدست
ـتـلـك فـضـائـيـة تـمـجد روحه) 
مـــشــروعه االنـــگــلـــيــزي وال له
نـــــواب من حـــــزبه يـــــصــــدرون
ـلـفـات بــيـانـات و يـتـورطـون 
اخلطوط اجلوية او بـالسيطرة
على مطار هيثرو او يتالعبون

بحصص حجيج القدس.
لـم يـلــقى الـقــبض عــلى حـارس
من حراسه ينقل اخملدرات ولم
يتملق يوما الساقفة الكنيسة.
عاش و مـات زوجا و ابـا وجدا
يـتـحـمل خـروقـات بعض اوالده

و ينصح.
يستحق فـعال ان نصلي له ولو

بكلمة.

éOKO  U¹ tK « pLŠ—

عمر الوائلي

وأوضـح أن (عــــرض مـــــوضــــوع
االســـتـــثـــنــاء يـــأتـي لـــلـــســـمــاح
باستثناء الـطماطم والباذجنان
نع لفترة محدودة واخليار من ا
ـــنــافــذ ودخـــولــهـــا من جــمـــيع ا
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حـذرت وزارة الـصـحة والـبـيـئة
من عواقـب وخمـية نـتيـجة عدم
ــواطـنـ بـتــعـلـيـمـات الـتـزام ا
الـوقـاية من فـايـروس كـورونا .
وسجلت الـوزارة امس اجلمعة
 7937 اصــــــابـــــــة جــــــديــــــدة
بــاجلـائــحــة في عــمــوم الـبالد.
وقف الـوبائي اليومي واشار ا
 الــذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان)
امس ان (عـــدد الـــفـــحـــوصـــات
اخملتـبـرية  بلـغت اكـثر من 48
الـف عـــيــنـــة حلـــاالت مـــشــتـــبه

اصــابـتـهـا بــالـفـايـروس  اذ 
تسـجيل  7937 اصابـة مـؤكدة

بــكـــورونــا في عـــمــوم الــبالد)
مــشــيــرا الـى ان (الــشــفــاء بــلغ
 5445 وبـــــــــواقع  35 وفــــــــاة
جديدة) مؤكـدا ان (اكـثر من 7
االف شــــخص تــــلــــقـــوا  امس
جـــرعـــات الـــلـــقــاح فـي جــمـــيع

احملافظات).
وحــــذرت الــــوزارة من عــــواقب
وخـيــمـة نــتـيــجـة عــدم جتـاوب
اجملـــتــــمع مـع حتـــذيــــراتــــهـــا.
وحمـلت الوزارة في بـيان امس
(مـن يـــقـــيم مــــجـــالس الـــعـــزاء
ويــدعــو لــلــتـجــمــعــات وإقــامـة
الـــــوالئـم ســـــبـب زيـــــادة عـــــدد
اإلصابـات بكـورونا) مؤكدا ان
ـواطن بـالـتـعـلـيـمـات (تـهـاون ا

وعــــــدم مــــــراجــــــعــــــتــــــهـم إلى
ــؤسـسـات الـصـحـيـة السـتالم ا
الـــلــقـــاح ســـيــؤدي إلى كـــارثــة
حـقـيـقـيـة) مـشـيـرا الى ان (50
ـئـة من الــوفـيـات  سـبــبـهـا بــا
ـصــابــ من مـراجــعـة تـأخــر ا
ـؤســسـات الـصـحـيـة) داعـيـا ا
مــكـاتب اخلــطـوط اجلــويـة الى
(عـدم قـطع اي تـذكـرة سـفـر الي
مـــواطن مـــالـم يـــبـــرز بـــطـــاقـــة

التلقيح) 
الفـتـا الى انـهـا (سـتـقـوم بـغـلق
اي مــــول او مــــحل او مــــطــــعم
ـســتـشـفـيــات االهـلـيـة وكـذلك ا
واخملـــتــبــرات والــصـــيــدلــيــات
ــذاخـر  في حــال وجـود اي وا
من الــعــامــلــ فــيــهــا اليــحــمل
بـــطـــاقــة الـــتـــلـــقـــيح). وكـــشف
ـتــحــدث بــأٍم الــوزراءة سـيف ا
الــــبـــدر عن (وصــــول يـــوم غـــد
االحـــد شـــحـــنـــات جـــديـــدة من
الــلـقــاحـات عــبـر مــطـار بــغـداد
الـــــــــدولي  ومـن مــــــــنــــــــاشىء
رصــيــنــة). بــدوره  قــال مــديــر
الــصــحــة الــعــامــة في الــوزارة
ريـاض احلـلـفي ان (قـرار فرض
حظر التجوال الصحي الشامل
خالل شهر رمضان  اليزال قيد

ناقشة).  ا
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توقـعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التبعة لوزارة النقل 
ـنـطـقـ الـوسـطى واجلـنـوبـيـة صـحو  ان يـكـون طـقس الـيـوم الـسـبت في ا
ـطر شماال. وذكر بيان للهيـئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم وغائم 
نطقت الوسطى واجلنوبية صحواً مع بعض الغيوم السـبت سيكون في ا
نطقة الشمالية  ودرجات احلرارة تنخفض عن اليوم السابق  اما طقس ا
سيكـون غائما جـزئياً مصحـوب بأمطار خـفيفة في االقسـام اجلبلية  تكون

رعدية أحياناً ودرجات احلرارة تنخفض قليال). 
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بـاشــرت فـروع مـصـرف الـرافـدين
بـتـسلم طـلـبات الـتقـد عـلى شراء
وحـدات سكنيـة في مجمع بـسماية
قدمة إلى وبـتخفيـض قيمة قـسط ا
دة تـسديد  26عـاماً ئـة و  10بـا
كـتب االعالمي لـلمـصرف .وقـال ا
في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
ـصرف باشر بتـنفيذ التـعليمات (ا
والــقــرارات الــرســـمــيــة اخلــاصــة
ـقدمـة لـبسـمـاية بـتـخفـيض قـسط ا
ـئة) واضـاف ان (مدة الى 10 بـا
تــسـديــد قـروض بــسـمــايـة حـددت
بـنـحو  25عـامـا) مـشـيرا الى انه
( حتـديـد الــفـروع لـلـتـقـد عـلى
ـســتـنـصـر شـقق بــسـمـايــة وهي ا
واخلـلفـاء واالم والـباب الـشرقي
والــفـردوس وحي الـزهــراء وبـراثـا
والـقــصـر االبـيض واحلي الـعـربي
ـــعـــرفـــة وســـبع وحي الـــعـــامـل وا
ـدائن). واطلق قـصـور واحلريـة وا
مـصرف الـرشيـد قروضـا لتـرميم
ــبـــاني والـــوحـــدات الـــســكـــنـــيــة ا
لـلـمـواطـنـ بـواقع عـشـرين مـلـيون
ــوظـــفــ بـــواقع ثالثــ ديــنـــار وا
مـلــيـون ديـنـار حـيـث تـكـون فـائـدة
ــئـة حتــتـسب الـقــرض خــمـســة بـا

بطريقة القسط الثابت.
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حــقق فــريـق  الــكــرخ بــكــرة الــقــدم امس
ـيـناء بـهـدف اجلـمعـة فـوزا على نـادي ا
ـباراة الـتي جـرت على مـقابل هـدف في ا
مـلعب الساحر احمد راضي وذلك ضمن
مــبـاريــات اجلـولــة الـســابـعــة والـعــشـرين
مـتاز. وسجـل الكرخ أول لـدوري الكـرة ا
أهــدافـه عــنــد الــدقــيـــقــة األولى من خالل
ركـلـة جزاء نـفـذهـا بـنـجـاح الالعب خـلـيل
ـيـنـاء الـنتـيـجـة بـأقدام مـحـمـود لـيـعادل ا
الـالعب حـمـزة عــدنـان عـنـد الــدقـيـقـة 27
من ركـلة ثـابتـة قـريبـة من مـنـطقـة اجلزاء
ليـنتهي الـشوط األول بالتـعادل االيجابي
وجــاء هـــدف الـــفــوز لـــنـــادي الـــكــرخ في
الـدقيـقـة األخيـرة من الوقـت بدل الـضائع
. عـن طــريق الالعب حـــسن عــبــد الــكــر
ورفع الـكـرخ رصـيـده إلى  33 نـقـطـة في
يناء ركـز العاشر فـيما جتمد رصـيد ا ا
ركز 12. وحلـساب عـند  31 نـقطـة في ا
ذات اجلـولة تغـلب فريق زاخـو على فريق
الكـهربـاء بفـوز مثيـر بهـدف مـقابل هدف
بـاراة الـتي احتـضـنهـا مـلعب واحـد في ا
الـتاجي . وسجل اهـداف اللـقاء من فريق
زاخـو الالعب مـحـمــد جـواد في الـدقـيـقـة
 13و 66 فـيـمـا ســجل فـريق الــكـهـربـاء
هـدف عن طـريق الالعـب مـحـمـد ابـراهـيم

بالدقيقة  72 من ضربة جزاء.
rOKÝ ÊUD×  ∫WÝbŽ

بـــعــد مــئـــة عــام اخـــتــار الــله
االمـيـر فــيـلـيپ زوج الــيـزابـيث
ـلــكــة الـيــزابــيث الى جـواره ا
مضى ولـيس علـيه ملـف فساد
و ال حتــريض عــلى الــقــتل وال

سوء استخدام للسلطة.
وبـــرغـم دوره الـــبـــروتـــوكـــولي
احملــسـوب بــدقـة فــالـرجل كـان
يــحـــاول ان ال يــزيـــد حــضــوره
ـــرســـوم لـه فال يـــغـــرد عـــلـى ا
طـالـبـا شفـافـيـة انتـخـابات و ال
مـذكـرا شـعـبه بـأنه ابن من وال

يغمز و ال يلمز و ال يهمز.
لـم يـسـرق عـقـارا لــيـصـلي فـيه
وال استحوذ عـلى عجالت تنقل
فــــرق االغـــتـــيـــاالت الــــتي تـــتم
لــصـــاحله وال عــ قـــريــبــا او
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نعت االوسـاط الفـنية الـتشـكيـلية
ية امس اجلمـعة الفنان واالكاد
ي بالسم الـــتـــشـــكـــيــلـي االكـــاد
ــوت في مـــحـــمــد الـــذي غـــيــبـه ا
ـــوت قــــد غـــيب وكــــان ا بــــغـــداد
زوجـــــتـه ام ســـــارة قـــــبـل ثالثـــــة
اسـابـيع. وتـقـدم مـديـر عـام دائرة
الفنـون العامـة علي عويـد  بأحر
التعـازي للـوسط الفني والـثقافي
بوفاة مـحمد. وقـال (ببالغ األسى
واحلـزن تـلـقـيـنـا الـيـوم نـبـأ وفاة
الـفــنـان الـكــبـيـر الــدكـتـور بالسم
مـحـمـد وفي الـوقت الـذي نـتـقـدم
ـواسـاة فـيه بـخــالص الـعـزاء وا
نــســأل الـلـه تـعــالى أن يــتــغــمـده
بــــواسع رحــــمــــته ويــــلــــهم ذويه
الصـبر والـسلـوان.. إنا لـله وإنا
الــيه راجـــعــون). ونــعــته نــقــابــة
الفنان العراقي مشيرة الى ان
الراحل(ولد في مدينة الكوفة عام
 .1954وتـــــعــــــلق بـــــفـن الـــــرسم
ـوسيـقـيـة منـذ صـغره والـفنـون ا
رغم مــعـــارضــة والــده والــبــيــئــة
وفي عام الديـنية الـتي نشـأ فيـها
 1968انـتــقل إلى بــغــداد وكـانت
بـدايـة نـبوغـه الـفنـي وفي بـغداد
أكـــــمـل دراســــتـه االبــــتـــــدائـــــيــــة

ــــتــــوســـطــــة وكـــانـت تـــراوده وا
باستمرار فكرة الهروب من بيئته
وخالل سنـوات الدراسـة اخلمس
في معـهـد الفـنـون اجلمـيـلة درس
في قسم الكرافيك واخلط العربي
حـتى تـخـرج عـام  .1975بـعـدهـا
ــــيــــة أكــــمـل دراســــته في أكــــاد
الفنـون اجلمـيلة بـبغـداد. لكنه لم
يـــســـتــطـع أن يــكـــمل دراســـته إذ

راودته فـكــرة الـهــروب من جـديـد
ـرة إلى هـنـغـاريـا.في عام وهذه ا
 1978عـــاد إلى بـــغــداد لـــيـــكــمل
ــيـة وبـدال من أن دراسـته األكـاد
يـــعـــمل في اجملـــال الـــذي يــحـــبه
ودرس من أجله سيق إلـ اخلدمة
الـعـسـكـريـة حـيث قـضى سـنـوات
على جبهـات القتال خالل احلرب
الــعـراقــيـة اإليــرانــيـة.  وبــعـد أن
ـاجـستـير حصل عـلى شـهادتي ا
والدكتوراه عاد إلى رحلة البحث
وراء كل ما هـو جديد لـيرحل إلى
انيا ومن هنـاك تنقل ب الدول أ
األوربــــيـــة. ثـم عـــمـل في مــــجـــال
الـتـدريـس لـسـنـوات طــويـلـة كـمـا
عمل في صـحف عربـية وأجـنبـية
ألكثر من  15عاما ونـشر الـعديد
من الــــبـــحـــوث والــــدراســـات في
مجـال تـصمـيم الـكرافـيك ديزاين
ولـــديـه مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــكـــتب
ــؤلـــفــات الـــتي تـــعــد من اهـم وا

.( مصادر الفن لدى الدارس
وكانت زوجته قـد سبقـته الرحيل

الى دار البقاء.
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أمـا خــيـار الـسـفـر إلكـمـال الـدراسـة في
اخلـــارج فــصــعـب أيــضــاً ألن مـــعــظم
يـة ال تعترف بشهادات اجلـامعات العا
ـؤسسـات التـعلـيمـية الـعراقـية فـيما ا
ـثال كـانت جـامعـة بـغداد عـلى سـبيل ا
قـــبـل قـــرن من أعـــرق اجلـــامـــعـــات في
الــــعــــالـم الــــعــــربي. ودفــــعـت كل تــــلك
األسـباب حس للـمشاركة في حتركات
احــتـجــاجــيـة مــنـذ كــان في الـســادسـة
عــشـرة من الــعـمــر عـلـى الـرغم من أنه
نـشأ في بيئة "قبلية" وعائلة "محافظة".
ويـروي لفـرانس برس "فـي العام 2016
كـنت أبـيع سـلـعاً في سـاحـة احلـبوبي

ثمّ يـأتي محـتجـون وأنضم إلـيهم. كنت
أخــاف حـيـنـهـا مـن مـوقف أهـلي وكـنت
مـضطـراً للعـمل ألوفر مـاال للعـائلة". مع
جتــدد االحــتــجــاجــات في الــعـام 2018

صرت أشارك بعلم أهلي أو بدونه". 
WOÐU³ý V UD

كـما انـضمّ الحقاً إلى تـظاهـرات تشرين
ــســبـوقــة. لــكن كل األول  2019 غــيــر ا
هـذه االحتـجاجـات لم تثـمر جتـاوبا مع
مـطـالب الـشـباب.وكـلّـفت مـشـاركة روان
بـدورها بتـظاهرات تـشرين الكـثير.على
هـويتها العراقية كتب أن مكان الوالدة
هـــو "طــرابـــلس -لـــيــبـــيــا" إذ اضـــطــر

يــقـضـي يـومه في نــقل الــبـضــائع عـلى
دراجــة نـاريـة إلى كــشـكه الـصــغـيـر في

قدّسة لبيعها. وسط مدينة كربالء ا
ويـقـول لـفـرانس بـرس بيـنـمـا يـقف ب
قـطع غزل البـنات الورديـة التي يبـيعها
"كـــنت أحـــلم بـــااللـــتــحـــاق بـــالــكـــلـــيــة
الـعسـكريـة".لكن "الفـقيـر ال يسـتطيع أن

يعيش هنا".
ويــوازن حـسـ مـن جـهـته بــ الـعـمل
ــكـونـة من والــدراسـة إلعــالـة عـائــلـته ا
سـبعة أفراد منذ أن كان في سن الثالثة
عــشـرة في بــلـد مـعــدّل الـفـقــر فـيه بـ
األطـفال والـيافـع يصل الى  2من ب
كـل خـــــــــمــــــــــســـــــــة أطــــــــــفــــــــــال وفق
الـــيــونــيـــسف.وإلى جـــانب مــتـــابــعــته
دروسه اجلــامــعــيــة في كــلـيــة الــعــلـوم
الـسـيـاسيـة ال يـزال يسـعى مع شـقـيقه
الـذي يصـغره بـعامـ الى إيجـاد عمل
بـأجـر يـومي فـي مـتـجـر بـهـدف تـوفـير

مدخول للعائلة. 
ورغـم أن حـســ سـيــكــون أول فـرد في
عـائـلـته يحـصل عـلى شـهـادة جامـعـية
لـكن أمله باحلصول عـلى وظيفة ضئيل
في ظـل غياب االسـتثـمارات في الـقطاع
اخلـاص في بلـد يدخل فـيه كل عام 700

ألف شاب جديد سوق العمل.
ستـشريان ويـقف الفـساد والزبـائنيـة ا
أمـام طـمـوح احلصـول عـلى وظـيـفة في
الــقــطــاع احلــكــومي الــذي يـتــجه إلــيه
الـعـديـد من اخلـريـجـ اجلـامـعـي في
فـكرة متـوارثة عن أيام النـظام السابق.
ويــقــول حــســ إن هـذه الــتــعــيــيــنـات
"تـعـطى فـقط لـلمـنـتـمـ إلى أحزاب في
ـيـلـيــشـيـات".وتـصل الــسـلـطـة أو الـى ا
نــسـبـة الــبـطــالـة بـ من هم دون الـ25
ـئـة من عــامـاً والـذين يــشـكـلـون  60 بــا
ئة الـسكان األربعـ مليوناً إلى 36 بـا
ويــعــتــبـر هــذا أحــد أســبـاب انــضــمـام
الـــشــبــاب الـــعــاطـــلــ عن الـــعــمل إلى
فـصـائل مـسـلـحـة تـدفع رواتـب شـهـرية
فــيــمـــا الــدولــة عــاجــزة عن دفع رواتب

وعدها. موظفيها 
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والــداهــا قــبل والدتــهــا إلى الــفــرار من
الـعراق هرباً من النظام السابق فولدت
هــنـاك فـي الـعـام  2003بــعـد  18 عــامـاً
غـادرت روان مـحـافـظـتـهـا بـابل جـنـوباً
إلى الـسـلـيـمـانـيـة في كـردسـتـان شـماالً
حتـت ضـغط تــهـديــدات تــعـرضت لــهـا
عـلى غـرار العـشـرات من ناشـطي "ثورة
ناهضة تـشرين".وقتل في التظاهرات ا
لــلـفــسـاد نــحـو  600 مــتــظـاهــر فـيــمـا
تـتـواصل حمـلـة التـرهيـب والقـتل بحق
نــــــاشــــــطــــــ رغـم تــــــراجع وتــــــيــــــرة

االحتجاجات بشكل كبير.
ورغـم كل الـــظــــروف الـــســــيـــئــــة الـــتي

{ بــغــداد-(أ ف ب) - مــضى  18عــامــاً
عـلى سقـوط صدام حـس شبّ خـاللها
جــيل جــديــد من الـعــراقــيـ ال يــتــذكـر
حــقـبـة الــنـظـام الــسـابق لـكــنه يـعـيش
حــرمــانـاً من فــرص الــعـمـل ومـقــومـات
احلـــيــــاة الـــبـــســـيـــطــــة وكـــذلك احلق
بـالـتـعـبـيـر عن الـرأي بـحـريـة وأمـان.لم
تـحـدّر من النـاصـرية في يـكن حـسـ ا
جــنـوب الــعــراق يـتــجـاوز الــثـالــثـة من
الـعـمـر حـ سـقط الـنـظـام الـسـابق في
الـتـاسع مـن نـيسـان/أبـريل 2003 لـيس
ــاضي ســوى مــا فـي ذاكــرته عن ذلـك ا
ســمع عن "نـظـام صــدام الـدمـوي" الـذي
"زج الــــــعـــــراق بــــــعـــــدة حــــــروب ذهب
ضـحيتها الـعديد من الناس... باألرواح
ـوارد جراء حصار اقـتصادي" فرض وا
عـــلـى الـــبالد مـــنـــذ  1990ولـــســـنـــوات
طـويـلة.وعـندمـا دخل اجليش األمـيركي
ـــوقــراطـــيــة" بـــغــداد عـــلى وعـــد "الــد
و"احلـريـة" أمل الـعـديـد مـن الـعـراقـي
بــحـيـاة أفــضل لـكن اجلــيل اجلـديـد لم
يــــعش إال حتـت "نـــظــــام حـــكـم فـــاشل

 . وأحزاب فاشلة" وفق حس
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ويـــتــذكّـــر الــشــاب الـــعــراقي مـــدرســته
ـتـهــالـكـة في قــريـة جـنـوب الــطـيـنـيــة ا
الـنـاصريـة تـمثّل بـالـنسـبـة له "االنهـيار
في الـبنى التـحتيـة" الكبـير في العراق.
وكـسائـر أبنـاء جيـله كبـر حس وسط
سـلـسـلة حـروب واضـطرابـات وحـرمان
من مـقومات احلياة الـبسيطة "من بنى
حتــتــيـة وفــرص عــمل ومــســتـشــفــيـات
وتـعــلـيم".وتـضـرّرت وانـهـارت مـنـشـآت
الـــبــــنى الـــتــــحـــتـــيــــة من دون أن يـــتم
إصالحـهـا مـنـذ الـغـزو األمـيـركي فـيـما
تـعـاني الـبالد ثاني أكـبـر مـنتج لـلـنفط
في مـنظمة أوبك من انـقطاع متكرر في
ـيـاه الــتـيــار الـكــهـربــائي ونـقص فـي ا
وتـردٍّ في خدمات االنـترنت.ودفعت هذه
الـظــروف الـقـاسـيـة ابـراهـيم الـبـالغ من
ـدرســة مـنـذ الــعـمـر  21 عــامـاً لــتـرك ا
تـوسطة بـهدف الـعمل. وهو ـرحلـة ا ا
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دينـة النـاصرية اجرى مـحافظ ذي قـار احمد غـني اخلفـاجي جولـة في سوق هـرج 
لالطالع على واقع الـسوق والعـامل فيه. وقـال بيان لـلمحافـظة تلـقته (الزمان) امس
ان (احملـافظ اطــلع خالل جـولــته عـلى واقع الــسـوق واســتـمع الى االراء بـشــأن بـنـاء

الية). سوق اخرى حديثة تتناسب مع طبيعة عملهم وقدراتهم ا
واضـــــــــــاف ان (اخلــــــــــفــــــــــاجـي وجـه
قـائممقامية وبلدية الناصرية بتصميم
سـوق عـصـري  لـغـرض بـنـاءه بـدال من
الــسـوق احلـالي وتــخـصـيص احملالت
ألصـحـابـهـا وبـاجـور تـنـاسب دخـلـهم)
مـشيرا الى (اهمية تـطوير هذا السوق
بــشــكـل عــصــري ويــخــدم  الــعــامــلــ
).  عــلى صـعــيـد مــتـصل ــتـســوقـ وا
اصـــــدر اخلــــفــــاجـي مــــذكــــرة اداريــــة
تـضـمنت جتـمـيد عـمل نـائبـيه وايـقاف

صالحياتهما منذ امس االول. 
وقـــال اخلــــفـــاجي  ان هـــنـــاك حـــزمـــة
مــشــاريع لـلــمــحـافــظــة سـتــرى الــنـور
بــاالضــافـة الـى خـطــة اســتــراتـيــجــيـة

بعيدة األمد ضمن موازنة مدروسة.
واشــــار اخلـــفـــاجي فـي اول مـــؤتـــمـــر
صـحـفي  بعـد تـسلـمه مـنصـبه اجلـديد
رصودة حملافظة ذي قار ان (االمـوال ا
ســـتـــتـــرجم الى مـــشـــاريع عـــلى ارض

الواقع). 
شاريع التي سيتم الشروع واكـد ان (ا
ـواطن في جـمـيع بـهـا تـغـطي حـاجـة ا
مـــــدن ذي قـــــار من اجـل الـــــنـــــهــــوض
بــواقـعــهـا اخلــدمي الــذي يـشــكل حتـد
ـــركــزيــة  واحملــلــيــة لــلـــحــكــومــتــ ا

واطن نفسه).  وا

وقــــال اخلـــفـــاجي ان (هــــنـــاك  خـــطـــة
ـستويـات مختـلفة لـلنهـوض بالواقع
اخلــدمي ومــعـاجلــة احلـاالت الــطـارئـة
وان احملـافــظـة سـتـشـهـد حـمـلـة اعـمـار
ـدن والـقـصـبات كـبـرى تـشـمل جـميع ا
ركزية وقـرى احملافظـة وان احلكومـة ا

جادة في دعم احملافظة).
qLŽ WDš

وأضـاف ان (هـنـاك خـطـة عمـل وضعت
ـشاورة سـيـتم العـمل عـليـهـا وضعت 
مــخــتـصــ في الــقـطــاعــات اخلـدمــيـة
ــسـتــوى الــطـار ومــعــاجلـة تــشــمل ا
االزمـات بـاالضـافـة الى االرتـقـاء بواقع
اخلـدمات الـبلديـة والتنـظيفـات وسيتم

حتديد  غرفة  لعمليات الكهرباء).
وقـال ان (اجمللس االستشاري هو جهة
رقـابـية واشـرافـيـة تتـابع عـمل احملافظ
واداءه وتـــــقــــد االســـــتــــشـــــارة وانه
ســيــعـتــمـد  عــلى ابــنـاء احملــافــظـة في
اسـتشارتهم و  رؤاهم  الدارة احملافظة
التي حتتاج الى كل اجلهود  ومساندة
اهــالـيـهــا ومـواكــبـة االمـور يــومـيـا في
مــخـتـلف  اجملـاالت  واتــمـنى ان يـكـون

همة).  حضور للجميع  لدعم هذه ا
واضــاف ان (اجملـلس االسـتـشـاري هـو
هـيئـة تشـكلت من قـبل الفـريق الوزاري

ـيـز هذا واجـهـتـهـا ترى روان أن "مـا 
اجلـيل عن األجيال التـي سبقته هو أنه
انـفـتح أكـثـر على عـالم الـتـكنـولـوجـيا".
وتــضـيف "جــيـلــنــا فـتح عــيـنــيه ولـديه
نـــظــرة عن احلــيـــاة في الــدول األخــرى
وبــــدأ يـــقــــارن وضـــعه بــــوضع الـــدول
األخـــــــرى".ووسـط مـــــــنـــــــاخ اخلـــــــوف
واحلـــرمــــان يـــرى حـــســـ وروان أنه
ـطـالــبـة بـاحلـقـوق يــنـبـغي مـواصــلـة ا
والـتـظاهـر والعـمل علـى تغـييـر النـظام
الــســيــاسي. وتــقــول روان "الــتــغــيــيــر
" "لـكن مسـتـقبل الـسـياسـي ليس سـهالً

بلدي يعتمد على جيلنا".

½jýU∫ حس ناشط عراقي شاب ولد في العام  2000 مع طفلة في حديقة في مدينته الناصرية

ذلـك عــلى قــاضـي مــحــكــمــة الـــتــحــقــيق
اخملـتـصـة بـالـنــظـر في قـضـايـا الـنـزاهـة
كان حل ـيسان الـذي قرر حراسـة ا

نـاسـبة). اتـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـيـة ا
أطـــلـــقت دائــرة عـــلى صـــعـــيــد مـــتـــصل
اإلصالح الـعراقيـة التابعـة لوزارة العدل
ســـــراح 405 نـــــزالء خالل شـــــهـــــر اذار
ـاضي. وذكـرت الوزارة في بـيـان تلـقته ا
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــدائــــرة اتـــخـــذت
الــتــدابــيـر واإلجــراءات كــافــة الــتي من
شـأنـهـا تـسـريع وتـيـرة حـركـة الـتـسـفـير
وتـأمـ الـنـزالء إمـام احملاكـم) وتابع ان
(مالكــات الــدائــرة في الــتــســفــيــر ونــقل
الـنــزالء والـلـجــان الـقــانـونـيــة واآللـيـات
واحلـراســات والــطـوار تــعـمل بــشـكل
يـومي ولسـاعات تـعدت الـدوام الرسمي
بـغـيـة مـتـابــعـة الـقـضـايـا والـدعـاوى مع
ل اجلــهــات الــقــضــائــيــة وذات الــعالقــة
لـتسريع بإجـراءات إطالق سراح النزالء
وحـرصا منـها على إتـمام العمـل بالشكل

األمثل). 

الـعقوبات). كما احبـطت الهيئة محاولة
تـــهــريب مـــواد كــيــمـــيــاويـــة مــنــتـــهــيــة
الـصالحـيـة في مـحـافـظـة مـيـسـان. وذكر
الـبــيــان ان (فـريـق عـمل مــكــتب حتــقـيق
مـيـسـان الـذي انـتـقل إلى مـنـفـذ الـشـيب
احلــدودي تــمــكن من إحــبــاط مــحــاولـة
تـــهــريب مـــواد كــيــمـــيــاويـــة مــنــتـــهــيــة

الصالحية). 
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ـــواد في مـــوقع مـــشـــيـــرا إلى (ضـــبـط ا
الـطمر اخلـاص بإتالفهـا إثر صدور قرار
بذلك بعد أن  إدخالها للعراق بصورة
غـيـر قـانـونـيــة) واضـاف ان (الـعـمـلـيـة
الــتي نــفـــذت بــنــاءً عــلـى مــذكــرة ضــبطٍ
قــضــائــيــة أســفــرت عن تــمــكن مالكــات
ـكتب من إحباط مـحاولة إلعادة إخراج ا
ـــواد من مــوقـع الــطـــمــر بـــقــصــد تـــلك ا
إدخـالها إلى األسواق احمللية) الفتا الى
(ضــبط أولــيــات ومــعــامــلــة االســتــيـراد
ـنيـفيس وتـفاصـيل معـامالت اإلدخال وا
وعرضـهـا بـعد واإلخـراج الـگمـرگي كـافـة

ــرور أدويــة مـــهــربـــة عــبــر الـــســمـــاح 
طار) واضاف انه (قام بإجراء الكشف ا
عــلى  400كــارتـونــة مــحــمَــلــة بــاألدويـة
ـطـار ال والـسـمـاح بـدخـولـهـا بـرغم أن ا
ـقررة ـنافـذ احلـدودية ا يـعَد مـن ضمن ا
لـدخـول األدوية بـحسـب األمر الـديواني
الــصــادر عن مــكــتب رئــيس الــوزراء في
عــــام 2019 مــــؤكــــدا ان  الــــتــــمــــيــــيــــز
االحتـاديـــة نـظــرت الـقــضـيــة بـعــد عـدم
ـدان وطـعـنهـمـا بـالـقرار قـنـاعة وكـيـلي ا
الـذي أصـدرته مـحـكمـة جـنـايـات الـنجف
اخملـتـصة بـقـضايـا الـنزاهـة حـيث جدت
داولـة ان قـرار احلكم بـعـد التـدقـيق وا
كـان صحـيحـاً ومـوافقـاً ألحكـام القـانون
وقـررت تصـديق القـرارات كافـة الصادرة
بـالـدعـوى) وتـابع ان (جـنـايـات الـنـجف
اضي أصـدرت في  30 تـشـرين الثـاني ا
ـدة عـشـرة حـكـمــاً حـضـوريــاً بـالـسـجـن 
دان استناداً ألحكام البند اعـوام على ا
لــعــام 1983 ثــانــيـاً / 1 مـن الــقـرار 160
واد  47 و  48و  49 من قانون وبداللة ا
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بــحث رئــيس مــجــلس الــقــضـاء األعــلى
فـائق زيدان مع الـسفيـر البريـطاني لدى
رافق له بـغداد سـتيـفن هيـكي والوفـد ا
مـــتــابـــعـــة مــذكـــرة الـــتــفـــاهم بـــ بــ
اجلـانب في ما يخص دعم القضاء في
مـجــال مــكــافــحـة االرهــاب. وقــال بــيـان
لـــلــمـــجــلـس تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
(الـطـرفـ بـحثـا مـتـابـعـة تـنـفـيـذ مـذكرة
الـتفاهم اخلـاصة بـتقد الـدعم للـقضاء
الــعـراقي فـي مـجــال مــكـافــحــة االرهـاب
). وصـادقت محـكـمة ـطـلوبـ وتـسـليم ا
الـتــمــيـيــز االحتــاديـة عــلى قــرار احلـكم
الـصادر بالسجن بحق مدير مركز گمـرك
مـطار النجف الدولي األسبق; بعد قيامه
بـسـتـلم رشـا مـقـابل جتـاوز صالحـيـاته
الـوظــيــفــيــة. وأشــارت هـيــئــة الــنــزاهـة
االحتـادية في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ـدان الـذي كـان يـشـغل مـنصب إلى ان (ا
مـدير مـركز گـمــرك مطـار النـجف الدوليّ
سـابـقـًا قـام بـتـسـلُّم مـبـالغ مـالـيـة لـقـاء
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حب الوطن احـساس خفي يـدركنا لـلتعلـق به.. واالحساس بـاالنتماء لـه  هو شعور
فـطـري يـنـمـو ويـكـبـر مع تـقـدمنـا بـالـعـمـر.. واحـسـاسـنـا بـان الشيء يـضاهي دفء
االرض التي خلـقنا من ترابها وتـرعرعنا في روابيها.. انه حب فـطري تناقلناه  من

االجداد ومن االباء فاستقر في قلوبنا والزال يكثر..  ورباط الكالم.. 
انـا لـست من انصـار وال من دعاة احلـزب الـشيـوعي وال انتـمي الـيه لكـني واقولـها
بصراحـة معجب بافكار  ومنـطلقات هذا احلزب وتـستهويني  مقـولتهم الشهيرة  "
الدين لـله والوطن للـجميع " فـقد وضع  هذا احلـزب قواعد راسـخة في حب الوطن
والـدفـاع واالخالص له بعـيدا عن الـبـهرجـة ومنـاصرة الـدين حـيث اعتـبر الـدين لله
وحــده نـؤدي طــقـوسه قــربـة الى الــبـاري عـز وجـل امـا الـوطـن فـهـو  شـيء مـقـدس
كن االشـراك به او عبادة  غـيره ومن الـقصص التي يـعتـز بها الـتراث الروسي ال
قــصـة ذلك الــفالح الـروسي الــذي كـان مـشــغـوال  بـجــني احملـصـول فـي حـقـله في
الوقت الـذي كان الغازي نـابليـون  بونابـرت متوجـها الحتالل بالده  فـوقف الغازي
ـوكـبه اهـتـمـامـا  اثـنـاء مروره الـفـرنـسي مـسـتـغـربـا تـصـرف الـفالح الـذي لم يـعـر 
وطلب بـاستدعاء ذلك الـفالح الروسي  واستفـسر منه عن اسبـاب جتاهله  فقال له
انـت غازي والغـزاة اليسـتحـقون التـحيـة واالهتـمام بهم  فـغضب نـابلـيون من جرأة
الفالح فـامر حاشـيته بوضع وشم عـلى ساعـده مكتـوب علـيه اسم نابلـيون وقال له
هذه عـقوبتـي لك لكي يبـقى اسمي مـطبـوعا في ذراعك وذاكـرتك فقـام الفالح وفور
نجله فـتعجب نابـليون من ذلك الفـعل  الشجاع.. وضع وشم االسم بقـطع ذراعه 
ـشـاهد ـواطن الـشـريف عن حـبه واخالصه لـلـوطن ومن ا بـهـذه الـروحيـة  يـعـبـر  ا
واطن بدهـشة وانبـهار مـاحدث لي عنـد زيارتي موسـكو ضمن التي يقـف امامهـا ا
وفد صـحفي قبل عشر سنوات وكانت درجة احلرارة 30 مـئوية حتت الصفر حيث
شـاهـدت جنـدي روسي يـقف مـنـتصـبـا وهو يـحـمل سالحه في ذلك اجلـو الـقارص
الـبرودة وتـصـورته  نصب او لـعـبة تـرمز الى اجلـنـدي الروسي فـاخبـرتـني زميـلتي
سناء الـنقاش انه جـندي حقـيقي وليس لـعبه كمـا تصورت فصـممت ان اصل  اليه
ـسافة وشـدة الثلـوج  القطع الشك بـاليقـ واجتزت مـسافة طـويلة حتى رغم بعد ا
وصلت امـامه وبدأت اتمـعن فيه  حتـى لفتُّ انتـباهه  فأومـأ الي برمـشة ع  خـفية

تشير انه انسان وليس لعبة. 
فاصاب كـبد احلقـيقـة فاصبـحت على يـق بانه جـندي حقـيقي ولـيس نصب  يقف
وسط هذا اجلـو القارص الـبرودة الداء واجبـه  العسـكري باخالص وتـفاني فاديت
له التحـية اعجابا بروحه الوطنية ومثلما يؤدي هذا اجلندي واجبه باخالص اقولها
لالمانة ولـيس دعاية للحزب الـشيوعي ان اعضاء احلزب الشـيوعي الذين استلموا
بـعض مرافق احلـكم بـعـد سقـوط الـنظـام الـسابق لـم جند لـديـهم اي سلـوكـية تـثـير
ــال الـعـام والــنـزاهه فـصحَّ الــشـبـهــات في مـجـال احلــفـاظ عـلى ا
شعـارهم الدين لـله والوطن لـلجمـيع فالف حتـية لـكل مخلص
عراقي وضـع حب الوطن امـام عـينـيه اليـساوم عـلى مـبادئه
االنـســانــيــة واعـتــبــر الـوطـن واالخالص له واجب مــقـدس
يتـسامى مع واجبه الديني في تـأدية فروض عبادة الباري

عز وجل.

الى مـعـالي االخ كـاظم فنـجـان احلـمـامي لـعـلك تـرى ان احلكـومـات الـعـراقـيـة التي
شـكلت بعـد.سنة 2003 جاءت ومـهمتـها االولى تصـفيـة الدولة الـعراقيـة سواء كان
شكلـها باالتفـاق مع قوى خارجيـة ام عبر باتـفاق داخلي مقـتصر على كـتل تعتمد

على اخلارج.
ـرشح واهــلـيـته .بـدورهـا الــقـانـونـي في شـرعـيــة ا يـجب ان تــقـوم نـقــابـة احملـامــ
ومعرفـته بالقوان التي تقوم عليها الـدولة.لكي يركب السلطة ويسيرها
مــرشـحـو دول ومـنــظـمـات خـارجــيـة من الـغــرب والـشـرق كـمـا
ـواطنة يحـدث حاليـا. وهؤالء مـنزوعو الـشفـقة واالحسـاس با
فيـقومـون بـامتـصـاص ما بـقي من دمـاء..في عروق الـفالح
ن تـشفق علـيهم بدرجة والعـمال والكسـبة وموظـفي الدولة 

تمنحهم راتبا اليسد نصف رمق العائلة. 
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تخلـفة االن. وهذه حقـيقة يشـعر بها تأخـرة وا ال جدال في ان العـراق من الدول ا
ـتـحدة وغـيـرهـا مـن الـهـيـئات كل عـراقـي كـمـا تـسـجلـهـا كـل عـام مـؤشـرات اال ا
نظـمات ذات العالقة كل عام. ويـكفي ان نتذكر ان رواندا الـدولة االفريقية التي وا

مزقتها احلرب االهلية القبلية تتقدم االن العراقَ في معدل النمو السنوي.
لموسة: نظام احملاصصة والطائفية السياسية واالقتصاد ومن مظاهـر التخلف ا
الريعي وانـهيـار االنتاجـية وغيـاب سلـطة القـانون والـفساد الـسياسي واالداري
والـعـطب في النـظـام الـتربـوي وتـردي اخلـدمات  في مـخـتـلف اجملاالت وانـحـطاط
مـسـتـوى وطـبـيـعـة احلــيـاة وتـراجع درجـة الـتـهـذيب االجـتـمـاعي والـبـطـالـة وعـدم

تناسب مخرجات اجلامعات مع حاجة السوق وغير ذلك الكثير. 
ـركب احلـضـاري والـتـخـلف هـو تـعـبـيـر عـن اخـتالل حـاد او اخـتالالت حـادة في ا
والـقيـم العـلـيـا احلـافـة به وبـعـنـاصـره اخلـمـسـة اقـصـد االنـسان واالرض والـزمن

والعلم والعمل.
وفشـلت حتى االن كل دعوات النهوض والتغيـير التي صدرت منذ السنوات االولى
مـانعة والتخلف من من عمـر الدولة العراقية احلالية (100 سنـة) بسبب قوة قوى ا
ـبـدأ الـصـالح وهـو الـشـرط االسـاسي في جــهـة وبـسـبب غـيـاب او عـدم فـعـالـيـة ا

النهضة من جهة ثانية.
وقد دفع الكـثير من دعاة النـهضة وروادها ورجالـها ونسائهـا حياتهم ثمـنا للدعوة
الى الـنهـضـة بسـبب تـمكن قـوى الـتخـلف من ازمّـة الدولـة والـسلـطـة والثـروة وعدم

شهد السياسي.  تمكن دعوات النهضة من اسقاطها وازاحتها عن ا
وفي مـقـدمـة هـؤالء كـان االمـام الـشـهـيـد الـسـيـد مـحـمـد بـاقـر الـصـدر. صحـيح ان
الصدر كـان في هيئته ومـلبسه ودراسته من رجـال الدين لكن صفته احلـقيقية انه
من رجال الـنهضة الذين عـملوا على اسـتثمار الديـن واعني االسالم وتوظيفه في
مـعركـة القـضاء علـى التخـلف وحتقـيق النـهضـة احلضـارية والـتنـميـة االقتـصادية

والعدالة االجتماعية.
ـقبـور وجدت في ـمـانعـة والتـخـلف وعلى رأسـهـا النـظام الـدكـتاتـوري ا لـكن قوى ا
اطـروحة الـصـدر خـطـرا وجوديـا سـاحـقا عـلـيـهـا فسـارعت الى تـطـويق افـكاره في
البدايـة فلما لم تـنجح عمدت الى تصـفيته جسديـا واعدامه في مثل هذه االيام من

عام 1980. 
ورغم مــرور 41 عــامـا عــلى اسـتــشــهـاده فــان الـصــدر مـازال مــغــيـبــا عن سـؤال
ـعـركـة ضــد الـتـخــلف وذلك لـسـبــبـ جـوهـريــ اولـهـمــا الـقـصـور الــنـهـضــة وا
والتقـصير في فهم واستـيعاب البعـد النهضوي في اطـروحاته وثانيهـما عدم تبني
الذيـن تصدوا لالمر بخاصة بعد عام 2003 للـمعركة ضد التخلف وللنضال من

اجل النهوض والتنمية. 
وفي ذكــرى اسـتـشــهـاده بـاتـت الـضـرورة مــلـحـة من اجـل اعـادة تـرتــيب اولـويـات

احلراك السياسي واالجتماعي في العراق وعلى الشكل التالي:
عركة ضد التخلف اولوية ملحة تسبق ماعداها. اوال جعل ا

ثـانـيـا تـسـخـيـر كل الـطـاقـات اجملـتـمـعـيـة من اجل الـنـهـضـة احلـضـاريـة والـتـنـمـية
السياسية واالقتصادية والتربوية والثقافية. 

ثـالـثـا االنفـتـاح عـلى فـكـر الـصدر وتـطـويـره واتـخـاذه دليل
أمول للمجتمع العراقي. عمل احلراك احلضاري ا

وذلك بالـضبط هو الطريق الى الدولة احلضارية احلديثة
في العراق.

لتفضلكم بالنشر حسب تنسيبكم مع الشكر واالمتنان

الـتابع لـرئاسـة الوزراء وظـيفـته تقد
االســـتـــشـــارة وتــتـــابع وتـــراقب عـــمل
كلف احملـافظ). وكان محـافظ ذي قار ا

الــفـريق عـبـد الــغـني األسـدي قـد غـادر
إلى بـغداد بعـد إنتهـاء مهامه وتـكليف

محافظ جديد.  

وقالت مصادر امنية ان (االسدي  غادر
 عــبـر قـاعـدة اإلمـام عــلي اجلـويـة بـعـد
إنتهاء مهامه بتكليف محافظ جديد). 

ويـذكـر ان الـفريـق عبـد الـغـني االسدي
هام مـحافظ ذي قار يوم كُـلف مؤقتـا 

اضي.  26 من شهر شباط ا

W∫ محافظ ذي قار خالل جولة في سوق هرج uł
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دوندار زيباري

ـرحلـة الـثـانيـة من الـتـأهـيل والتي ا
ستنطلق الثالثاء القادم ) .

ان (اآلبــار في حــالـة واضــاف اكــرم 
ـيـاه في انـابـيب تـشـغـيـلــهـا وضخ ا
تـدة الى محـطات االسـالة موحـدة 
ركـزية ستـشكل عـامل مهم في دعم ا
ياه ألكثر من 50 الف نسمة تام ا
ــثــلــون ســكـنــة مــركــزي نــاحــيـتي
مــنــدلي وقــزانـيــة وهــمـا اكــبــر مـدن

احلدود شرق العراق ) .
واشار مـدير نـاحيـة قزانـية  الى ان
(مـشروع تـأهـيل االبـار وحـفـر اخرى
ـثل حل مـهم لـتـفـادي ازمـة جـفـاف
تــلــوح بــاألفق قــد تــؤدي الى كــارثـة

انسـانـيـة   مؤكـدا بـان كوادر وزارة
ـائــيـة تـعـمـل بـشـكل عـاجل ـوارد ا ا
لالنــتـهـاء من مــلف حـفــر االبـار قـبل

حلول الصيف القادم ) .
من جانـبه قال رئيس مـجلس نـاحية
العـظـيم السـابق مـحمـد الـعبـيدي لــ
(الــزمــان )  إن  ( خــســائــر مــصـادر
ـــيـــاه وانـــعــدام األمـــطـــار تـــســبب ا
ــــئـــة من بــــفـــقــــدان ونـــقص 30 بـــا
إنــتـاجــيــة الـقــمح لـلــمــوسم احلـالي
بــســبـب انــعــدام األمــطــار ومــشــاكل
إمــدادات الـكــهــربــاء عـلى الــرغم من
اجنــــاز اخلــــطــــة الــــشــــتــــويــــة رغم
صاعب والعراقية بنسبة جيدة ) . ا

 ÍdLA « Âö  ‡‡ v U œ

كــشـفـت قـائــمـمــقـامــيـة بــعـقــوبـة في
مـحـافـظـة  ديـالى  عن تـوقف حـمـلـة
واســعـة لــرفع الــتـجــاوزات عن نــهـر
رئـيسي في بـعـقـوبة بـسـبب ضـغوط

جهات متنفذة.
وقـال قــائــمــمــقــام قــضــاء بــعــقــوبـة
ان عـبـدالـلـه احلـيـالي لــ ( الـزمـان ) 
(حـمـلـة ازالــة الـتـجـاوزات عـلى نـهـر
خريـسان من العـبارة بـاجتاه ذئائب
النهر في جنوب بعـقوبة توقفت بعد
رفع اكــــثـــر من  30جتـــاوز بــــســـبب
ضـغــوط جـهـات مـتــنـفـذة وحتـديـات

اخذت ابعاد متعددة ) .
واضـــاف احلــــيـــالي ان ( اجلـــهـــات
اخملــتـصــة بـدأت بــالـلــجـوء الى رفع
ـتـجـاوزين دعـاوي قـضـائــيـة بـحق ا
عــلى نــهــر خــريـســان من اجـل ازالـة
الـــتـــجـــاوزات خـــاصــة وان الـــوضع
يحـتم االستـمرار بـاليـات رفعـها ألنه
فـيه ابـعـاد مــتـعـددة مـنـهـا مـنع رمي
النـفايـات وتلـويث ميـاه النـهر ومنع
ـائيـة في الـتـجـاوز عـلى احلـصص ا
ظل االزمــة اخلـانـقــة الـتي تـمــر بـهـا
بـعـقـوبـة وديـالى بـشـكل عـام بـسـبب
انحـسار غيـر مسـبوق في احلصص

ائية ) . ا
واشــــار احلــــيـــالـي   الى ان (وضع
بعقوبة سـيكون كارثي اذا لم يحسم
مـلف الـتـجـاوزات وان تـكـون قـبـضة
الــدولــة قـويــة في هــذا االطــار ألنــنـا
امام كـارثة قـادمة اذا لم نـستـعد لـها

من االن ) .
من جــهـتـه قـال رئــيس اجلــمـعــيـات
الــفالحــيــة في ديــالى رعــد مــغـامس
التـمـيـمي لــ ( الزمـان )  أن  ( هـناك
أوامــر مــبــاشــرة من وزارة الــزراعــة

بـتـأجـيل اخلـطـة الـزراعـيـة لـلـمـوسم
ـيـاه في ديـالى الـصـيـفي ألن وضع ا
مــعـقــد جـداً وأمـامــنـا فــتـرة قــاسـيـة

مقبلة ) .
واضـاف الــتـمــيـمي أن  ( أي جتـاوز
علـى األنهـر واجلـداول يشـكل خـطراً
ـائـية في ـوارد ا علـى خطط وزارة ا
تـــأمـــ حـــصص مـــائــيـــة حملـــطــات
اإلســالـة والــبــسـاتــ حــصـراً خالل
الـــصــيف وبــخـالفه ســيـــتم اتــخــاذ
االجـــــراءات الــــعــــــقـــــابـــــيــــة بـــــحق

.( اخملالف
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وحـذر الــتـمـيـمـي من أن  ( الـتـجـاوز
على األنهـر واجلداول في ظل األزمة
قـبلـة قد يـقود إلى كـارثة )  داعـياً ا
ـــزارعــــ إلـى  (ضـــرورة جــــمــــيـع ا
االلتـزام بـاألطر والـتعـلـيمـات لوزارة
ــاضـيــة وفــرقــهـا لــتــفـادي ــوارد ا ا

الكوارث ).
الى ذلك اعـــلـــنت نـــاحــيـــة قـــزانـــيــة
التـابعـة لقضـاء بلـدروز في محـافظة
ــرحـلـة االولى ديـالى  عن انــتـهـاء ا
مـن مــشـــروع تـــأهـــيل آبـــار احلــدود
بـشـكل عـاجل  مـؤكـدة انـهـا ستـدعم

50 الف نسمة.
وقال مـدير ناحـية قـزانيـة مازن اكرم
لـ ( الـــزمـــان )  ان (اجلــهـــد الـــفــني
ـائــيـة ــوارد ا والــهـنــدسي لـوزارة ا
ــرحــلـة االولى انــتــهى من تــنــفـيــذ ا
ـشـروع تـأهـيل ابـار احلـدود بـشـكل
عــاجل والـــتي تــتــضــمن 13 بــئـر 9
مـــنــهـــا في مـــنــدلي و4 في قـــزانــيــة
بأعـمـاق تصل الى 70م    الفتا الى
ــرحـلــة تـتــضـمن فــحص شـامل ان ا
لــآلبـــار وحتـــديـــد احـــتــيـــاجـــاتـــهــا
وتسـجيل كل النـواقص من اجل بدء

وأشــار الـعــبــيـدي   الى  (هالك 40
ــــيـــة الـف دو من الــــزراعــــة الــــد
ــــوسم النــــعــــدام األمـــــطــــار خـالل ا
الـشـتوي   مـا سـبب خـسـائـر مـادية
جـســيـمـة لــلـمـزارعــ )  داعـيـا الى
ــزارعــ من قــبل (دعم ومــســانــدة ا
اجلــهـــات احلــكـــومـــيــة لـــتـــعــويض

اخلسائر التي تكبدوها ) .
فــيـــمــا قــال مــعــاون مــحــافظ ديــالى
للشؤون الفنية محـمد قتيبة البياتي
ـــــشــــاريع  لــ ( الـــــزمــــان )  إن  ( ا
تلكئـة في ديالى تقسم الى نوع ا

األول مشاريع استثـمارية محالة من
الـوزارات االحتــاديــة ولم تـضع لــهـا

ـعاجلـتهـا وتـشمل مـجمـعات حلـوالً 
ســكــنـيــة ومــسـتــشــفـيــات ومــجـاري
ومالعب )  مبـينـاً أن  ( ما نـحو 14
مشـروعاً اسـتـثمـارياً مـتوقـفة بـشكل
كـامل في احملـافظـة وتـصل تـكلـفـتـها
الى  500مــلــيـار ديــنــار وإجنــازهـا
ســيــحـــدث طــفـــرة نــوعــيـــة خلــدمــة

واطن في ديالى . ا
وأوضـح الــــبـــيــــاتـي  أن  (الـــقــــسم
تلـكئـة خاصة شاريـع ا الثـاني من ا
بتنمية االقاليم واسباب تلكؤها عدم
وجـود مـخـصـصـات مـالـيـة لـهـا مـنـذ
عــــــام  2014). مـــــــشــــــيـــــــراً إلى أن
(احملـــافـــظــــة خـــاطـــبـت احلـــكـــومـــة
االحتـــاديـــة لـــوضع احلـــلـــول لــتـــلك
ـــشــاريع وخـــاصــة أنــهــا تـــتــعــلق ا
بـالــبـنى الـتـحـتـيــة لـلـمـحـافـظـة واي
مشـاريع أخـرى ال تتـم اال بعـد إجناز

مشاريع البنى التحتية ) .
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وأشار البـياتي إلى أن  ( نحو 600
َّ الــعـمـل بـهــا عـلى خــطـة مــشـروع 
تنميـة االقاليم وبلـغت نسبة االجناز
ئة وسيتم استئناف فيها الى 80 با
تبقي منها بـعد ورود تخصيصات ا
وازنة لها )  الفـتاً إلى أن  ( نسبة ا
مـشـاريـع تـنـمـيـة االقـالــيم جـمـيـعـهـا
ـشاريع ـئة من قيـمـة ا تعادل 25 با

االستثمارية ) .
ــــبـــلغ وأضــــاف الـــبــــيـــاتي  أن  ( ا
ــطــلـــوب إلجنــاز جــمــيع مــشــاريع ا
تــنـمــيـة االقــالــيم يـقــدر بـنــحـو 200
مـلـيـار ديـنـار السـيـمـا أن الـشـركـات
الـــعــامـــلــة في مـــشــاريع احملـــافــظــة
رصيـنـة ويتم مـتـابعـتـها والـتواصل
مـــعــهــا من قــبل الـــقــسم الــقــانــوني

لتذليل العقبات ) .
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بغداد

عــشــرة شـهــداء وأكــثــر من مــائــتي جــريح  ســقــطــوا بــرصــاص الــقـوات
اضي والى يوم اجلمعة الدامي احلكومية في الناصرية منذ يوم االثن ا
الذي شهد وحده سـقوط ستة شـهداء وأكثر من تسـع جريحـاً  وتستمر
قوافل شـهـداء الـتـظاهـرات في الـنـاصريـة الـفـيـحاء وفي  غـيـرهـا من مدن
الـعــراق ولن تـتــوقف مـا دامـت مـيـلــيـشــيـات الــقـتل واالغــتـيــاالت مـحــمـيـة
بأحـزابهـا وكتـلهـا وما دامت أحـزاب الفـساد والـفشل والـقتل تـهيـمن على
شـهد الـسيـاسي واألمـني واالقتـصادي في الـبـلد ومـا دامت والسـرقات ا
الـكـبـرى ألمـوال الـشعـب وثـروات الـوطن مـسـتـمـرة   ومـادام سوء اإلدارة
وسـوء اخلدمـات والـفـقـر واجلـوع واألمـراض  والـبـطـالـة واخملـدرات تفـتك
بأبناء العراق  ,فالتظاهرات ستستمر وقوافل الشهداء لن تتوقف  ,نعم لقد
تمـكـنت احلـكـومـة وأحزاب الـسـلـطـة ألسبـاب مـعـروفـة مـستـغـلـة  الـصمت
احمللي والدولي عن القـتل الوحشي لـلمتظـاهرين ومسـتغلة ظـروف جانحة
ـبـكرة كـورونا والـوعـود  الـكـاذبـة بـاإلصالحـات والـتـغيـيـر واالنـتـخـابـات ا
تمـكنـت في حتجـيم التـظـاهرات وإبـطاء زخـمـها لـكـنهـا لن تسـتـطيع إطـفاء
طالبة بالوطن احلر شرارتها وإخماد جذوتها وإنهائها كلياً فالتظاهرات ا
وباإلصالحـات احلقـيقـية وبـالعـدالة واخلـدمات األسـاسية  والـقضـاء على
الفساد والفاسدين لن تـنتهي أبداً فهي تبقى تـتوهج وتعاود االنطالق هنا
وهنـاك لتـقض مضـاجع الفـاسديـن والفـاشلـ من السـياسـي وأحـزابهم
الطـائفيـة التي دمـرت البالد والـعبـاد  وتبـقى سوح الـتظاهـر تزف  في كل
يـوم أعـداد من الـشـهـداء  واجلـرحى الـذين  يـسـقـطـون بالـرصـاص احلي
تظاهرين  ,لقد رصاص الغدر  للقوات احلكومية التي تدعي أنها حتمي ا
زف أهل الناصـرية  وذوي الشـهداء وأصدقـائهم شبـاب في ريعان الـعمر
ـقـابـر بـدالً مـن أن يـزفـوهم  في مـواكب في مـواكب تـشـيــيع مـهـيـبــة الى ا
ـعـاقـ أنهت األعراس الـى عش الـزوجـية  ,أعداد كـبـيـرة من اجلـرحى وا
يـليـشيـاوي وأزالم األحـزاب الفـاسدة حيـاتهم ومـستـقبـلهـم رصاصـات ا
وقنـابل اجملرمـ اخلـونة  فـباتـوا مقـعـدين ال حول لـهم وال قوة وال مـع ,
هدي تـقول ان قواتها شكلة ان حـكومة ألكـاظمي وقبلـها حكومة عـبد ا وا
تظاهرين السلمي ? تظاهرين فمن يطلق الرصاص احلي على ا حتمي ا
ـتوسـطـة وحتى الـثـقيـلـة ضدهم ومن ومن يسـتـخدم األسـلـحة اخلـفـيفـة وا
ميتة على رؤوسهم من ?  ومن يستخدم كل أدوات يطلق وقنابر الدخان ا
ـطالب بـوطنهم وحقوقه ـتظاهرين الـسلمي ا القتل الوحشـية هذه ضد ا
سلحة ووزرائه األمني وقادة مع ان رئيس الوزراء القائد العام للـقوات ا
تـظاهـرين ? أسئـلة لم جتب عـليه العـملـيات قـد منـعوا استـخدامـها ضـد ا
حكومة ألـكاظمي وال وزرائه األمنـي وال األجهزة األمـنية واالستـخباراتية
واخملابـراتيـة التي اسـتطـاعت ان تكـتشف اجـتمـاع  لعـدد من قادة داعش
وعنـاصـره  في الطـارميـة  فـقتـلت عـدداً منـهم وألـقت القـبض عـلى آخرين
ـعـلومـات عن قـيادي داعش في واستـطـاعت ان تزود الـقـوات األمريـكـية 
اضي و تـوجيه ضربه جـوية لهم وقـتلهم واسـتطاعت ان سوريا الـعام ا
ـضـافـات واألوكـار ومـخـازن األسـلـحـة واالعـتـدة تـعـثـر عـلى الـعـديـد من ا
وصل واالنبار وفي مغارات خلاليا داعش في مناطق نائية من صـحراء ا
جبلية في جبال حمرين الوعرة وفي بسات ديالى الكثيفة واستطاعت ان
تــوقع الــعــديــد مـن عــصــابــات اخملــدرات وعــصــابــات االجتــار بــالــبــشــر
سلح وغيرها  في قبـضتها لكنها عجزت منذ انطالق وعصابات السطو ا
ثـورة تـشـرين عـام  2019والى أيـامـنـا هـذه عن حتـديــد اجلـهـة الـتي  قـتـلت
ـتـظــاهـرين  في وضح الـنـهـار فـي الـشـوارع الـعـامـة وفي  سـوح وتـقـتل ا
الظاهر ولم حتدد اجلهات التي تقف ورائهم ولم تستطع حتديد من يغتال
سعفات في التظاهرات ـسعف وا الناشط والناشطات واإلعالمي  وا
ـتوسـطة ويخـتطف آخـرين ويـهاجم دور الـناشـطـ باألسـلحـة اخلفـيـفة وا
وتفجيرها بـالعبوات النـاسفة ويقدمهم الى الـعدالة لينـالوا جزائهم العادل
جراء جرائمهم الوحشية بحق شباب االنـتفاضة وشاباتها وحتى أطفالها
ثل العربي بل أكثر من إنً فمن وشيوخها ,أليس في األمر إنً كما يقول ا
 يستطيع ان يكشف هـذه االنً ومتى ? ومن يستطيع أن يـكشف قتلة أكثر
ـــتــظـــاهــرين من ألف شـــهــيـــد حلــد أالن وعـــشــرات آالف اجلـــرحى من ا
ـسـعـفـات في ثـورة ـسـعـفـ وا واإلعالمـيـ والـنـاشـطـ والـنـاشــطـات وا

تشرين ومتى ?          
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مهما بلغت قسوة احلياة في بلدنا وكان الظالم هو السائد لكن هناك نور
من خالله يرى العـراقي  االمل ويبـقى مُتشـبث باحلـياة ومُحـباً لهـا بسبب
كنا ـستحـيل  وجودة في مجـتمعـنا والتي جتعل ا النماذج االنـسانيـة  ا
والشـر خـيراً  واحلُـزن فـرحاً ,مثـال علـى ذلك األنسـان هـشام الـذهبي أب

ستمرة . ألطفال العراق ضحايا احلروب ا
ا اكـثر من ذلك اسمـيته االنـسان ألنه جـسد االنـسانـيـة بكل مـعانـيهـا ور
فقد بذل سن حياته لهدف سامي وهو احتضان اوالد فقدوا اغلى شيء
بحياتهم وهو الـشعور باحلب واالمان الـذي يحتاجه كل فرد بـحياته مهما
ن يـبـتـسم ويـقل له صـباح بلغ من الـعـمر ,فكـيف اذا كـان الـطـفل يـحتـاج 
فيـد لنمـوه ويأخذه اخلير عـند استـيقـاظه ويحضـر له الفطـور الصـحي وا
للـمدرسة ويـكافـئه لتـفوقه وجنـاحه العـلمي ,ويثـني علـيه عنـدما يـقوم بـفعل
ــسح دمـوعـه عـنــمـا يــبـكي من االلم ايـجــابي ويُـرشــده عـنــدمـا يُــخـطئ و
ـرض ويـحـمـله اذا وقع عـلـى االرض وهـو يـلـعب مع اصـدقـاءه ويـداوي وا
جروحه ,ويُـنصت لـه عنـدمـا يـتـكـلم عن احالمه الـبـسـيـطـة حتـى وان كانت
خيالية صـعب استــــيعـابها من البالـغ لكن يكـفي النظر لعـينيه واخباره
كن  ,ويـــــــشاركه تفـاصيل حياته بان ال مستـحيل ألحالمك فكل شيء 
علم ليصنع منه البسيطة والعميقة االحساس ويكون له االب والصديق وا

انسان. 
فكل ما يـحتـاجه الفـرد هو بيـئة صـاحلة كـالتي وفرهـا الذهـبي ألبنـاء بلده
االيـتام بـعـد ان اوجـعه حـالـهم وهم  بـال مأوى وال رقـيب او ولـي امر ,دفع
ـة والكـثـيرين ـنـحـهم حيـاة كـر سنــــــــــ حـياتـه وال يزال من اجل ان 
ـــــن احتـضـنـهم  وهم صغـاراً اصـبـحوا شـبـاباً وتـكـفل بـتوظـيـفهم من
اجل اسـتــــــقـرارهم لـتـكـوين اسرة وحــيـاة جـديـدة فيــــتـيم الـيـوم هو اب

غداً .
ومن يــكـون والــده هــشـام فـال بـد ان يــصــبح انــسـان صــالح وهــذا مـا ال
يختلف عنه كل من يعرف ويتابع رحلـة الذهبي سواء معرفته شخصياً او
متـابـعـته علـى مواقع الـتـواصل االجـتمـاعي وصـفـحـتهم عـلى الـفـيس بوك
التي اصبحت نافذة امل للـجميع بأن العراق اليزال يـتنفس احلياة بسبب
مقاطع الفيديو النابضة باحلب والتي تمثل احلياة اليومية في الدار االمن
ـوسـيـقى لألبـداع من صـفـوف دراسـيـة ونـشـاطــات ريـاضـيـة وثـقـافـيـة كـا
والـرسم وكـذلك رحالت تــرفـيـهـيـة والـلــعب مـعـهم واعـطـائــهم الـعـيـديـة في
نـاسـبـات للـحـفاظ عـلى الـتقـالـيـد االجتـمـاعيـة وحـتى الـدينـيـة كاالهـتـمام ا
بـالـصالة لـلـتـقـرب الى الـله ,بـاإلضـافـة الى الـعـمل الـتـطـوعي لـفـريق جـدو
سـن تـكون من  ابـناء هـشام الـذين كبـروا واصبـحت مهـمتـهم رعايـة ا ا
الذين يعيشون في العراء وفاقدي الرعاية  ,هذا العطاء الالمحدود يعتبره
الذهـبي  سبب سـعـادته فال تكـاد الـبسـمة تـفارق وجـهه وهـو ب االطـفال
ـرهف جتـاه ـسـؤولــيـة جتـاه كل ابـنـاء بـلـده ,هـذا االحـسـاس ا ويـشـعـر بـا
قضيـة انسانـية تـخص اطفالـنا ال جنده لـدى من هم في السـلطة احلـاكمة
ــفـتــرض ان تـقــدم واجـبــهـا جتــاه هـؤالء االطــفـال واعـطــائـهم والـتي من ا
حـقوقـهم الـكـامـلـة ألن االهـتـمـام بـهم كـاالعتـنـاء بـسـقي الـشـجـرة لـتـصبح
, جذورها قوية لتعطي ثمراً صاحلا يُغـذي العراق ويجعل مستقبله مُشرقاً
وهذا مـا يـفعـله ابن الـعـراق البـار بـخـدمته الـتي جتـعل الـعديـد من الـناس
يـقــتـدون به  ,فـهــو غـرس حـب الـعــراق في نـفــوس الــكـثــيـرين  ,هـو صـنع
ـهـمـات ألنـها مـهـمـة حتـتـاج الى ضـمـير حي االنسـان وهـذه من اصـعب ا
ـان حــقـيـقـي بـقـدرة الــفـرد لــتـقـد الــواجب جتـاه بــلـده .هـنــيـئــاً  لـنـا وا
كعـراقيـ لوجـود هكـذا قدوة بـيـننـا شعـاره العـطاء خلـدمة اطـفال الـعراق

وطوبى لكل فرد والده هشام الذهبي.
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ـعادن مـنهـل أستـقبـلَ وزيـر الـصنـاعة وا
عـزيـز اخلـبــاز في مـكـتبـه الرسـمي بِـمـقر
الـــوزارة ســــــــــفــيــر جــمـــهــوريــة مــصــر
الــعــربــيــة لــدى الـــعــراق ولــيـــد مــحــمـــد
إسمـاعـــــيـل ِمُنـاسـبة تـسلـمه مـهام عـمله
في بــغـــــــــــداد مُــتـــمــنـــيــاً لـهُ الــتـــوفــيق

والنجاح.
وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
اجلانب نـاقشا إجراءات تفـعيل إتفاقات
الـتعـاون الـثُنـائي والـتعـاون الـثُالثي ب

الــــعــــراق ومـــــصــــر واألردن فـي قــــطــــاع
الصناعـة . 

وأكــــدَ الـــوزيـــر خِـالل الـــلـــقــاء ان (وزارة
ــعــادن جــادة في حتــقــيق الــصــنــاعــة وا
الـتـعـاون والـتـكـامُل الـصـنـاعي مع مـصـر
واألردن في ظل تــأكــيــدات رؤســاء الـدول
الـثـالث إلى جـانب اإلنــفـتــاح عـلى الـدول
ُتـقدمـة صنـاعيـاً  مُشـيراً الى الـعالقات ا
ـتـينـة ب ُشـتـركة والـروابط األخـوية ا ا

العراق ومصر).
ُسـتشـار العـلمي لِوزارة و بِمُـتابعــة من ا

عـادن الـسـيـد : عـمــار عـبـد الـصـنـاعـة وا
الـله حـمــد : وبـأشـراف مُـبـاشـر من مُـديـر
عـام هـيـئة الـبـحث والـتـطـويـر الـصـناعي
مـنـعـم أحـمــد حـسـن  لِـتـطـبـيق الـبـحـوث

ُنجـزة . ا
تــمــكــنَ فــريق بــحــثي في مــركــز بــحــوث
وإنتـاج األدويـة البـيـطريـة التـابع لـلهـيأة
مـن إنــتــاج وجــبــة ريــاديــة لِــبــحث حُــقن
أمـبــسـلــ الـصــوديـوم (3) غــرام/ فــيـال
ُسـتحـضر األول وبِشـكل حُقن من ويُعـد ا
ــــواد الــــراكـــدة خِالل اإلســــتـــفــــادة من ا
وبــطـيــئــة احلــركـة في
الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة
لِــــصــــنــــاعــــة األدويــــة
ُستلزمات الطبية / وا
سـامــراء حـيث يُــعـرف
عــلى أنه مُــسـتــحــضـر
بـــيــطـــري يُـــســتـــخــدم
كمُـضـاد حيـاتي لِعالج
اإلصابات الـناجتة من
الــبــكــتــيـريــا ولهُ فــعل
واسع الـــطــيف لِـــنــوع
ـوجـبة من الـبـكـتـريـا ا
والسالبة لصيغة كرام
ويُستـخدم للـحيوانات
الـكــبـيــرة والـصــغـيـرة
واحلــــاالت الــــفــــرديـــة
َ إنتاج للدواجن وقد 
الــــوجـــبـــة الـــريـــاديـــة
بِــــظـــــروف عــــامــــة في
ُـخـتـبــرات الـبـحـثـيـة ا
إلسـتـخـدامـهـا من قِـبل
ُسـتفيدة في اجلهات ا

أفــتـتــحـت الــقـطــاعــ الـعــام واخلــاص .
شـركـة اور الــعـامـة إحـدى شـركـات وزارة
عـادن مكتب ومـعرض البيع الصنـاعة وا
ـنـتـجاتـهـا فـرع الـفُرات األوسط ـبـاشر  ا
في مــديـنــة الـنــجف بِـحــضـور مُــديـر عـام
الشركة حيـدر سهـر احلسينـاوي  وجمع
ُــهــتــمـــ بــالــقــطــاع ــســؤولـــ وا من ا

واطنيـن . الصناعي وا
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ُــديـر الـعـام حـرص الــشـركـة عـلى وأكــدَ ا
ــومـة عـجــلـة الــتـقــدم والـتـصــنـيع من د
خِالل اســتــحــداث اخلــطــوط اإلنــتــاجــيـة
ُــتــقــدمــة فـي الــوقت الــذي تــســعى الى ا
إيصال مُـنتجاتـها الوطـنية الـرصينة الى
ُـحـافـظـات ـواطن الـعـراقـي في جـمـيع ا ا
ُدن  مُشـيراً الى ان (منـتجات الـشركة وا
حـــائــزة عـــلى أحـــدث شــهـــادات اجلــودة
ــيـة ومـن أرقى الــشـركــات وتــمــتـاز الــعــا
بنوعيتها وجودتها ومواصفاتها العالية
 الفتاً الى ان الشركـة تسير وفق اخلُطط
ـنافذ رسـومة والـهادفـة إلى التـوسع با ا
ُحافظات  مُثنياً التسويقية لِتشـمل كُل ا
ــــواطن في دعـم وتـــشــــجـــيع عــــلى دور ا

ُنتج الوطنـي) . الصناعة وا
اجلـــديـــر بــالــذكـــر ان أور من الــشــركــات
ـعـادن الــعـريـقــة في وزارة الـصــنـاعــة وا
التي تخـتص بصناعـة وإنتاج الـقابلوات
الـكهـربـائيـة بِمُـخـتلـف األنواع واألحـجام
ـنـزلـيـة مـخـتـلـفـة وأسالك الـتـأسـيـسـات ا
ـنـيـوم الـقـيــاسـات ومـقـاطع وصــفـائح األ
والـــــتي تُـــــصـــــنـع بــــأيـــــادي عـــــراقـــــيــــة
ُستـورد واصفات قياسية تفوق ا و

من جـهـة اخـرى كـشـفـت الـشـركـة الـعـامـة

لــصــنــاعــة األســمــدة اجلــنــوبــيــة إحــدى
ــعـادن عن شــركــات وزارة الـصــنــاعــة وا
حتــقـــيق أعــلى كــمــيــة إنــتــاج وتــســويق
اضي بلغت لسماد الـيوريا خالل العـام ا
280 ألف طن وسد حاجة وزارة الزراعة
بالكـامـل . وبيـن مـدير عـام الشركـة خالـد
كـــاظـم نـــاجـي فـي تـــصـــريح لـــلـــمـــكـــتب
اإلعالمي في الوزارة تلقته (الزمان) امس
أنه (بـإشراف مُـبـاشر ومُـتـابعـة مُـستـمرة
عادن منهـل من معالي وزيـر الصناعة وا
عزيــز اخلبــاز وبدعم من الـسادة الوكالء
ُستـشارين ودوائر الـوزارة والشركات وا
الشـقـيقـة وبـالرغم من األوضـاع الـصعـبة
الـتي مـر بـهـا الـبـلـد صـحـيـاً واقـتـصـاديـاً
ـاضي 2020 فـقـد تــمـكـنت خالل الـعـام ا
الــشــركــة وبــجــهــود كــبــيــرة ومــتــمــيــزة
لــكـــوادرهـــا من حتــقـــيق كـــمـــيــة إنـــتــاج
وتــســويق لــســـمــاد الــيـــوريــا في الــعــام
اضي بلـغت بحدود 280 ألف طن وهي ا
أعــلى كــمـيــة إنــتـاج وتــسـويـق مـنــذ عـام
2003) مُفصحاً عن أن (الشركة العامة
لـلـتـجــهـيـزات الـزراعـيـة أوقـفت اسـتـيـراد
ســمـاد الـيــوريـا كُـلــيـاً لـلــمـوسم الـزراعي

2020- 2021 الكتفائها من سماد
ُــجــهــز مـن الــشــركــة الــعــامـة الــيــوريـا ا
ـية واصـفـات عا لألسـمدة اجلـنوبـيـة و
ُــنــتــجــة) تــعــد األفــضل من بــ الــدول ا
ـديـر العـام (عزم الـشـركة إكـمال .وأعلـن ا
نصب خط إنـتـاج سمـاد الـداب خالل هذا
الـعام 2021  بـطاقـة إنـتـاجـيـة تصل إلى
500 ألف طن سنوياً ماسيُسهم في سد
كــامـل إحــتــيــاج وزارة الـــزراعــة من هــذا

السماد وإيقاف استيـراده) .
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تــــواصـل اجــــهــــزة وفـــــرق مــــراكــــز
انـيـة في مـحافـظة االنـتخـابـات البـر
الــديـــوانــيـــة الجنــاز االنـــتــخـــابــات
ـــــانـــيــة الـــتي ســتـــجــري في الــبـــر
ــقــبل الـــعــاشــر مـن تــشــريـن االول ا
شـاركة 850 الف نـاخب من ابـناء
احملافظة الذي حصلوا على البطاقة
البـايـــــومتـرية من الـرجال والـنساء
من خالل 288 مـركـز اقـتـراع مـوزعة
في عـــــمــــوم اقـــــضـــــــيــــة ونـــــواحي

احملافظة.
ركز وقال سيد فارس العطية مدير ا
لـ (الــزمــان) امـس ان (االنــتــخــابــات
ستجـري بقانـون جديد يـعتمـد نظام
الـــفــائــز االول وهــو الـــذي ســيــمــثل
الــديـوانــيـة في مــجـلس الــنـواب عن
بـاشر للفائزين من طريق االختيار ا
دوائر احملافـظة الـبالغـة ثالثة دوائر
انــتـخــابـيــة وكــذلك تـهــيـئــة اخملـازن
وحتــــديـث وتــــوزيـع الــــبـــــطــــاقــــات

البايومترية).
ـــركــز ان (اجــهــزة واضـــاف مــديــر ا
ركز تعمل وزارة الداخلية وحماية ا
في تـيسـيـر وحمـايـة الفـرق اجلـوالة
التابعـة للمفوضـية واستدالالت على
الناخب من خالل برامجيات وزارة

االتصاالت).
 وقــال (قـمـنــا بـتـشــكـيل جلــنـة لـدعم
ــفـــوضــيــة في تــوزيع الــبــطــاقــات ا
االنتخابيـة والتنسيق في 41 مركزا
انـــتـــخـــابـــيـــا وكـــذلك مع االجـــهـــزة

ـا يــعـزز االعالمــيــة في احملـافــظــة 
ـفــوضـيــة ونـشــر بـيــانـاتــهـا قــدرة ا
وتـقـد الـتـوعـيـة لـلـمـواطـنـ بـهـذا
اخلــــصــــوص من خالل الــــعــــمل مع
احلــكـومــة احملـلــيـة واعالم الــدوائـر
وشـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر ومـــســـؤولي
دني واخملتارين منظمات اجملـتمع ا

عاهد وبذلك  وطلبة اجلامعات وا
ـــــئــــة من احلــــصـــــول عــــلى 80 بــــا
الـــــنــــاخـــــبـــــ عـــــلى الـــــبــــطـــــاقــــة

البايومترية).
وبــاشــرت فــرق مــكــتب انــتــخــابــات
بـــغــداد/ الــكـــرخ حتــديث بـــيــانــات
مـوظـفي وزارة الــثـقـافـة والـسـيـاحـة

واآلثار .
ويــأتي عـمل الــفـرق بــالـتـنــسـيق مع
ــركــزيــة اخلــاصــة بــهـذا الــلــجــنــة ا
الشـأن الـتي شكـلت مـؤخراً في مـقر

الوزارة. 
ــركــزيـة وســبق أن دعـت الــلــجــنــة ا
مـــوظـــفـي مـــقـــر الـــوزارة والـــدوائــر
الـتـابـعـة لــهـا في هـيـئـتي الـسـيـاحـة
واآلثــار الى حتــديـث بــيــانــاتــهم من

خالل هذه الفرق. 
وتــتــطـلـب عـمــلــيـة الــتــحـديـث الـتي
تــســـتـــــــــمـــر ثـالثــة أيـــام فـي مـــقــر
ستـمسكات ـوظف ا الوزارة جلب ا
االربــــعــــة فــــــــــــضالً عـن بـــطــــاقـــة
ــة لــيــتــســنى لــهم الــنـــاخب الــقــد
اصــدار هـويــة بــارومـتــريـة جــديـدة
ــــعــــلــــومــــات حتــــمل الــــصــــورة وا

احليوية. 
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أصـدر مـنـسـق الـتـوصـيـات الـدولـيـة
حلــكــومـة إقــلــيم كــردسـتــان ديــنـدار
زيــبــاري تــوضــيــحـاً بــشــأن تــقــريـر
منظمة العفو الدولية األخير مشيراً
إلى أن إقــلـيم كـوردســتـان يــحـتـضن

نحو مليون الجئ ونازح.
وقال ديـنـدار زيبـاري في بـيان تـلقت
شبـكة رووداو اإلعالمـية نـسخـة منه
اليوم األربعاء (7 نيسان 2021)  إن
(حكومة إقليم كوردستان تستضيف
992732 من الـنــازحـ والالجـئـ

من اجلنـسـيات الـعراقـيـة والسـورية
والتركية واإليرانية والفلسطينية).

واضـاف انه  (في 7 نــيــسـان 2020
أصــدرت مــنــظــمــة الـعــفــو الــدولــيـة
تـقــيــيــمـاتــهــا بــشـأن حــالــة حــقـوق
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اإلنـــســـان في 149 دولـــة.  وفـــيـــمـــا
يــتــعــلق بــإقــلــيـم كــوردســتــان أثـار
التقرير بعض اخملاوف والتي سيتم
تـــوضــيــحــهــا) وفـــقًــا لــذلك في هــذا

البيان.
وقـال ان (حــكـومــة إقـلـيم كــردسـتـان
تـــضــــيف  992732 من الـــنــازحــ
. 734.713 مــــــــنـــــــــهم والالجـــــئــــ
نــازحــون. هــنـاك 238345 ســوريـاً
 8440 تركياً 10534 إيرانياً 700
فــلـســطــيـني.وعــلى عــكس الـتــصـور
الـشـائـع يـعـيش غـالــبـيـة الـنـازحـ
نـطقة بـينما والالجئ مع سـكان ا
ـــئــــة فــــقط في 35 يـــعــــيش 29 بــــا
ــئــة من مــخــيـــمــاً. فــحــوالي 38 بــا
إجمـالي النازحـ يعـيشون الـسكان
ئد في دهوك و21 في أربيل 41 با

ــئــة في الــســلــيــمــانــيــة). وأكـدت بــا
حكـومة اإلقـلـيم التـزامهـا باسـتيـعاب
الـنـازحـ والالجـئـ بـغض الـنـظـر
عن الظروف. وفـيما يـتعلق بـالعودة
فإن سياسة حكـومة إقليم كوردستان
واضـــــحـــــة وهي دعـم وتـــــشـــــجـــــيع
وتـسـهـيل الــعـودة الـطـوعـيـة جلـمـيع
ـنـاطـقـهم الـنـازحـ دون اســتـثـنـاء 

األصلية.
وفي هذا السياق قامت حكومة إقليم
كـوردســتـان بـتـسـهـيـل عـمـلـيـة عـودة
أكثـر من  700ألف شـخص مـنـذ عـام

ناطق احملررة.  2016إلى ا
ـهم مالحـظة أن واشار الى انه (من ا
غالبـية النـازح يرغـبون في العودة
ــنـاطق إلى مــنــاطـقــهم األصــلـيــة وا
احملــررة لـكن بــحـسـب اسـتــطالعـات
نظمات الرأي التي أجرتهـا ا
اإلنـسـانــيـة فـإن أكـثـر من 80
ـئـة مـن الـنـازحـ لـيـسـوا بـا
مسـتعـدين للعـودة في الوقت
احلـاضــر بـسـبب عــدم تـوفـر
ـــنـــاســـبــة مـــثل الـــظـــروف ا
اخلـــــدمــــــات احلـــــيــــــاتـــــيـــــة
األســاســيــة وفــرص الـعــمل
ــالي. كـمـا أن دمـار والـدعم ا
ــنـــازل واخملــاوف األمــنــيــة ا
تسـببـتا أيـضاً في الـتردد في
عـودة الــنــازحـ والالجــئـ

إلى مناطقهم).
وشدد عـلى الـقـول ان (قصف
ــنــاطق احلــدوديــة يــعـرض ا
حــــيـــــاة مـــــواطــــنـي إقــــلـــــيم
كــوردسـتــان لـلــخـطــر ويـدمـر
ـمـتــلـكـات ويـدمـر األراضي ا
الـــزراعــيــة لــســـكــان الــقــرى
ويــتـســبب أيــضــاً بـإضــعـاف
دنية وإحلاق البنية التحتية ا

الضرر بـالغـابات. وعالوة على ذلك
أدت هــذه اإلجـــراءات إلى تــهـــجــيــر
العديد من الـقروي وقـتل العشرات

منهم).
وطــلـبت حــكــومـة االقــلــيم من حـزب
الــعـمــال الـكــردسـتـانـي والـعــنـاصـر
ـــــســـــلـــــحـــــة األخـــــرى الـــــكف عن ا
االســتـفــزازات ضـد الــدول اجملـاورة
ألراضي إقلـيم كردسـتان. كـما تـدعو
الــــــــــدول اجملــــــــــاورة إلـى األخــــــــــذ
دنـي الساكن في باحلسبان أن ا
ـــنـــاطـق احلـــدوديـــة مــــعـــرضـــون ا
للـقصف ويـضطرون إلـى الفرار من
مــنــازلــهم والــتـخــلي عـن أراضـيــهم

الزراعية.
وقـال ان (جلـنـة حـقـوق اإلنسـان في
ان إقليم كوردستان بصدد كتابة بر
تــقـيــيم عن األضــرار الـدقــيـقــة الـتي
ـنـاطق احلـدوديـة حلـقت بـســكـان ا
وستكون الرسالـة مقدمة إلى رئاسة
ــان وبــعــد ذلـك ســتــحــال إلى الـــبــر
مـــجــلس الــوزراء لــيــقـــوم بــتــقــيــيم

ه). التعويض وتقد احد مخيمات النازح في اقليم كردستان
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{ واشــــــــنـــــــطـن (أ ف ب) - أعــــــــلن
الــبــنــتــاغــون امس أنّ وزيــر الــدفـاع
األمــيــركي لـــويــد أوســ ســـيــغــادر
واشنطن السبت في جولة تشمل كالً
ـانــيــا وبـريــطـانــيـا مـن إسـرائــيل وأ
ومـــقــرّ حـــلف شـــمــال األطـــلــسي في
الـعاصـمـة الـبلـجـيكـيـة بـروكسل في
رحلـة سيـجري خاللـها مـحادثات مع
.وقـالت قـادة سـيــاسـيـ وعـسـكـريـ
وزارة الـدفاع األمـيـركيـة في بـيان إنّ
أوس الذي سـيصبح أول وزير في
إدارة جـو بايـدن يـزور إسرائـيل مـنذ
وقـراطي مفاتيح تسلّم الـرئيس الد
الـــــبــــيت األبـــــيض في  20كــــانــــون
الــثــاني/يــنــايــر ســـيــلــتــقي رئــيس
الوزراء بـنـيامـ نتـانـياهـو ونظـيره
اإلسـرائـيـلي بـيـني غـانـتس.وأضـاف
البـيان أنّ الـوزير األمـيركي سـيبحث
مع نــتــانـيــاهـو وغــانـتس "األلــويـات
ــشـتـركــة" وسـيـعــيـد الـتـأكــيـد عـلى ا
ــتّـحــدة احـتــفـاظ الــتـزام الــواليـات ا
إســرائـيل بــتـفــوّقـهــا الـعـســكـري في
نطقة.وفي أوروبا سيلتقي الوزير ا
ـانـيـة األمـيـركي بـكلّ من نـظـيـرته األ
أنـغـريت كـرامب-كـاريـنـبـاور واألم
الـعـام حلـلـف شـمـال األطـلـسي يـنس
ستولتنبرغ ووزير الدفاع البريطاني

بن واالس.
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واكــتـفى الــبـيــان بـالــقـول إنّ أوسـ
سـيـغـادر واشـنـطن الـسـبت من دون
أن يـحـدّد تـفــاصـيل اجلـدول الـزمـني
لـــرحــــلـــته.ويــــأتي اإلعـالن عن هـــذه
الرحلة في خضمّ قلق كـبير تشعر به
ـساعي الـتي تـبذلـها إسرائـيل إزاء ا
إدارة بــايـدن إلعــادة إحــيـاء االتــفـاق
النـوي اإليـراني الـذي انسـحـبت منه
ـتّـحـدة في عـهـد الـرئـيس الـواليـات ا
السابق دونالد ترامب في .2018ولم
تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها لهذا
االتـــفــــاق الـــذي أبـــرم في  2015ب
طـهـران والـدول الـكـبـرى وقد دعـمت
الدولـة الـعبـرية الـنهج الـذي اعتـمده
ـمــارسـة "ضـغـوط قـصـوى" تـرامب 
على طـهـران بعـد قـراره سحب بالده
من االتـفـاق وإعــادة فـرضه عـقـوبـات
عـلى اجلـمـهوريـة اإلسالمـيـة.وتـعـهّد
بـــايــــدن إعــــادة بالده إلـى االتــــفـــاق
بـشـرط أن تـعـود إيـران أوالً لاللـتـزام

بــكل مـنــدرجـاتـه.وفي أوروبـا يــخـيّم
عـلى زيــارة أوسـ الـقــلق األمـيـركي
ــتــزايــد من احلــشــود الـعــســكــريـة ا
الـروسـيـة عـنـد حـدود أوكـرانيـا وفي
شــبه جــزيــرة الـقــرم الــتي ضـمّــتــهـا
موسـكـو إليـها في خـطـوة لم يعـترف
ـتحدّثة بها اجملتـمع الدولي.وقالت ا
بــاسـم الــبــيت االبــيض جــ ســاكي
تحدة تشعر اخلميس إنّ "الواليات ا
بـقـلق مـتـزايـد من الـتـصـعـيـد األخـير
لـــلـــهــجـــمـــات الـــروســـيــة فـي شــرق
أوكــرانـــيــا وخـــصــوصـــاً حتــركــات
الـــقــوات الـــروســـيـــة عـــنـــد احلــدود
األوكرانـية" مـضيـفة "أنـها مـؤشرات
تـثـيـر قـلـقـاً كـبـيـراً".وأضافـت أنّ عدد
الــعــســـكــريــ الـــروس عــنــد حــدود
أوكـــرانــيــا لم يــســـبق أن كــان بــهــذا
احلـجم مــنـذ  2014عـنــدمـا انــدلـعت
احلــرب في شـرق أوكــرانـيــا وضـمت

روسيا شبه جزيرة القرم.

{ طـــــــــهـــــــــران (أ ف ب) عــــــــاودت
اإلصـــابــــات بـــفــــيـــروس كــــورونـــا
تسجيل ارتـفاع الفت في إيران بعد
عـــطـــلــة بـــدايـــة الـــعــام الـــهـــجــري
الشـمسي (رأس الـسنـة الفـارسية)
اذ ســجــلت اإلثــنــ مــســتــوى هــو
األعــلى مـنـذ أربــعـة أشـهـر مع رفع
الــتـأهـب الـصــحي فـي طـهــران الى

أقصى درجاته.
وسـجــلت اجلــمـهــوريـة اإلسالمــيـة
رســمــيــا  13890إصـــابــة جــديــدة
بكـوفيد- 19خالل السـاعات األربع
اضيـة وفق ما أفادت والعشـرين ا
ـــتــحــدثــة بـــاسم وزارة الــصــحــة ا
ســيــمـا ســادات الري اإلثــنـ خالل

مداخلتها التلفزيونية اليومية.
ووفق مــسـؤولــ مــحـلــيــ بـاتت
إيــران أكــثــر دول الــشــرق األوسط
تـــأثــرا بــجــائــحــة كــوفــيــد- 19في
ــوجـــة الــرابـــعــة" من مـــواجــهـــة "ا

التفشي الوبائي.
WOÝUO  WKOBŠ

ـسجـلة وعـدد اإلصابـات اجلديـدة ا
ـاضـيـة هـو األعلى في الـسـاعـات ا
مــــــــنــــــــذ الــــــــرابـع مـن كــــــــانــــــــون

ــاضي حــ  األول/ديــســمـــبــر ا
االعالن عن  13922إصابة.

أما احلـصيلـة القـياسيـة لإلصابات
الـــيـــومـــيـــة فال تـــزال  14051و
اإلعالن عــــنــــهــــا في  28تــــشــــرين
الـــثــــاني. وحـــذر وزيــــر الـــصـــحـــة
ــــكي من أن اإليــــراني ســــعــــيـــــد 
اجلـــمـــهــوريـــة اإلسالمـــيـــة تــواجه

وجات الوبائية". "إحدى أسوأ ا
وتـــابـع في تـــصـــريـــحـــات أوردهـــا
وقع االلـكتـروني للوزارة "لألسف ا
لم يــســتــمع أحــد (الى الــنــصــائح)
بـخـصـوص" احلـد من الـسـفر خالل

عطلة رأس السنة الفارسية.
وأضـــــــــاف "نـــــــــحـن اآلن نـــــــــواجه

صعوبات كبيرة".
ووفـق األرقـام الـتـي أعـلـنــتـهـا الري
اإلثنـ سـجلت  172وفـاة بـسبب
كــــــوفــــــيــــــد- 19فـي إيــــــران خالل
الــــســــاعــــات األربـع والــــعــــشــــرين

واألحــيــاء الـــدقــيــقــة "غـــامــالــيــا"
ألـكــســنــدر غــيــنـتــســبــورغ الــيـوم
اجلـــــمــــعــــة أن الــــتـــــجــــارب قــــبل
الـسـريـريـة على لـقـاح ضـد فـيروس
كـورونـا عـلى شـكل قطـرات لألنف

ركز. ستبدأ في ا
وقـــال غـــيـــنـــتــــســـبـــورغ لـــوكـــالـــة
"ســبــوتـنــيك": "لــقـد حــصـلــنــا عـلى
بـــراءة اخــتـــراع لــقـــاح عــلـى شــكل
قطرات لألنف. وتبـدأ اآلن التجارب

قبل السريرية".
وأكـــد أن "اآلثــار اجلــانــبـــيــة لــهــذا
الــلـــقـــاح اجلــديـــد ســتـــكـــون شــبه
منـعدمة". وأوضح "حـتى تلك اآلثار
ـوجـودة ــؤثـرة ا اجلـانـبــيـة غـيـر ا
اآلن فـي شــــكـل صــــداع ارتـــــفــــاع
مــــحـــتــــمل في درجــــة احلـــرارة من
الـواضح أنـها سـتـغـيب عنـد تـناول
الـــلـــقـــاح داخـــلـــيـــا ألن هـــذا دواء
مـوضــعي ولـن يـســبب الــتــفـاعالت
اجلــهــازيـة عــلـى شـكـل ارتـفــاع في
درجة حرارة".وأشار إلى أنه "سيتم
واطن ضد ئة من ا تطعيم  60با
عـدوى فـيـروس كـورونـا في روسـيا

قبل". بحلول نهاية الصيف ا
وسـجـلت وزارة الـصـحـة الـروسـيـة
أول لـقـاح في الـعـالم ضـد "كـوفـيد-
ـاضـي طــوره مــركـز  "19فـي آب ا
غـامـالـيـا ألبحـاث األوبـئـة واألحـياء
الدقـيقة ويجـري إنتاجـه باالشتراك
مـع الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق الــــــــــروسي

باشرة. لالستثمارات ا
وأظـــهــــرت نـــتــــائج االخــــتـــبـــارات
V" ــتـعـلــقـة بــلـقــاح "سـبـوتــنـيك ا
ـئـة ونسـبة فـعالـيـة تتـجاوز  90با
أمان عالـية حيث يـتم إعطاؤه على

جرعت بفاصل  21يوما.
وافـقة على استـخدام لقاح وتمت ا
"سـبـوتـنـيك  "Vفي  59دولـة يـبـلغ
إجمـالي عدد سكـانهـا أكثر من 1.5
مــلــيــار نــســمـــة; ويــحــتل الــلــقــاح
رتـبة الـثانـية في الـعالم الـروسي ا
ــــوافـــقـــات الـــتي مـن حـــيث عـــدد ا
ـنـظـمـة حـصـلت عـلـيــهـا اجلـهـات ا

احلكومية.

ــتــحــدة)-9-4 , بـــراين (الــواليـــات ا
) 2021أ ف ب) - قـــــــــتل شـــــــــخص
وأصــيب خــمــســة آخــرون بــجـروح
بــيــنــهم أربــعـة إصــابــاتــهم خــطـرة
بــــرصـــاص مــــســــلّح أطــــلق الــــنـــار
اخلـمـيس داخل مـتـجـر لـبـيع األثـاث
في واليـة تـكـسـاس.بـعـد سـاعـات من
كـشف الـرئيس األمـيـركي جـو بـايدن
ــكـافـحــة أعـمــال الـعـنف عن خــطـته 
الـنــاجـمـة عن األسـلــحـة الـنـاريـة في
ــتـحـدة اوقـفت الـشـرطـة الـواليـات ا
الري بـوالن ( 27عــام).قــالت شــرطـة
مدينة براين حـيث جرت الواقعة في
تــغـريــدة عــلى تـويــتـر إن بــوالن هـو
ـشـتـبه به الـرئـيـسي بـإطالق الـنار ا
ـــتــــهـم بـــالــــقــــتل.اوضح رئــــيس وا
الشرطة ايريك بوسك أن مطلق النار
كــان يـعــمل في مــتــجـر األثــاث الـذي
حدث فيه إطـالق النار.من جـهته قال
ــتــحــدّث بـاسم جــيــســون جـيــمس ا

شـرطة بـراين الـواقعـة بـ هيـوس
وداالس لـــلــصــحــافـــيــ إنّه "قــرابــة
الـسـاعـة الـثـانـيـة والـنـصف من بـعـد
الـظـهـر تـبلّـغـنـا بـحـصـول إطالق نار
(...) عناصـر الشـرطة وجدوا الـعديد
ـــوقع".وأعـــلن مـن الـــضــحـــايـــا في ا
بوسـك للـصحـفيـ "أن شـخصـا لقي

كان"  مصرعه في ا
مـضـيفـا أنّ إطالق الـنـار أسـفـر كذلك
عـن خـمــســة جــرحى بــيــنــهم أربــعـة
"إصــابــاتــهم خــطــيــرة" وقــد نــقــلــوا
سـتشـفى.أكدت شـرطة جمـيعـاً إلى ا
بــراين إصـــابــة ســـبــعـــة أشــخــاص
أحدهم أصيب بجروح طفيفة واآلخر
في حــالـة طـبـيـة مـخـتــلـفـة "مـرتـبـطـة
بـــاحلـــادث".أشـــارت إدارة الــسـالمــة
الـعـامة في تـكـسـاس إلى أن ضـابـطا
أصــيب بـالــرصـاص "أثــنـاء مــطـاردة
شـخص يـشـتبـه في ضـلوعـه بإطالق
الــنـار في بــراين. وال يـزال في حــالـة

تـســلـسـلـي.في الـعـام  2020قـتل في
ــتّـحـدة أكـثـر من  43ألف الـواليـات ا
ـا في شـخص بــاألسـلـحـة الــنـاريـة 
ذلك في حاالت انتحار بحسب موقع
"غــان فـايــولـنس اركــايف". وأحـصت
نـظمة  611عملـية "إطالق نار هذه ا
جـــمــاعي" وهـي تــلك الـــتي تــوقع 4
ضحايـا على األقلّ في  2020مقابل
 417في السـنة السـابقـة.ومنذ األول
من كـانـون الـثـاني/يـنـايـر قـتل أكـثر
من أربعة آالف شـخص بسالح ناري
تّحـدة.لكنّ الـعديد من في الواليـات ا
األميـركـي مـا زالوا مـتـعلّـق بـشدّة
بـأسـلـحـتـهم وقـد سـارعوا الـى شراء
زيد مـنها مـنذ بدء جـائحة كـوفيد- ا
 19وحـــتـى خالل االحــــتــــجــــاجـــات
نـاهضة لـلعنـصرية التي الضخـمة ا
جــــرت فـي الــــربـــــيع والـــــتــــوتّــــرات
االنتـخابـية الـتي شهـدتهـا البالد في

اخلريف.

تجر شهد اطالق نار وقتلى »öÞ‚∫ عناصر الشرطة يحيطون 
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خـطـيـرة لـكنـهـا مـسـتـقـرة".لم يـتضح
على الـفور ما إذا كـان الضـابط يتبع
لـشرطـة بـراين.وجـاءت الواقـعـة بـعد
ســاعـات مـن خـطــاب ألـقــاه الــرئـيس
األمــيـــركـي جــو بـــايـــدن في الـــبـــيت
األبـــيـض وكــشـف فــيـه الـــنــقـــاب عن
إجــراءات تــرمي لــلـحــدّ من انــتــشـار
األســـلـــحـــة الـــنــاريـــة فـي الـــواليــات
ــتــحــدة حــيث فــشــلت احلــكــومـات ا
ــتــعــاقـبــة من وقـف حـوادث إطالق ا

تكرّرة. النار ا
W¹—U½ W×KÝ«

وقــال بــايــدن في خــطـاب فـي الـبــيت
االبـيض إن "عـنف االسـلـحـة الـنـاريـة
فـي هــذا الـــبــلـــد هــو وبـــاء انه عــار
دولي" مـعـلــنـا سـتـة اجـراءات تـبـقى
مـحـدودة األثــر.وبـ هـذه الـتـدابـيـر
إجــــراء جــــديـــــد يــــهـــــدف الى "وقف
انــتــشـار األســلـحــة اخلـفــيـفــة" الـتي
تـصـنع بـشـكل يـدوي ولـيس لـهـا رقم
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في الـلـعبـة السـيـاسيـة هنـاك ثـمة أسـرار تـكاد أن تـغيـر مـعيـار الكالم
نـاسب ستـكون هي الـالعبة والقـرار نفـسه وما أن يـكون لـها الـوقت ا
ـا أن في فــضـاء ســيـاسـي يـنــتـزع اي مــجـال لــيــضع نـفــسه فــيه. و
السـياسـية ف بـلدنـا اليوم كـرقعـة الشـطرجن فال يـد من وجود أصابع
خفيـة لتلـعب الدور احلقـيقي الذي يعـتبر مـا ما تراه الـع بل األفكار
الــتي تـعـتـبـر هي عــصب تـلك األصـابع واحملـور اخلــفي لـهـا.لـذلك من
ؤكد أن مابـ القرار واتخاذهـا والعمل به طريـقا آخر ومن الصعب ا
ـنـحـنيـات إال لـو أدرك الـفرد مـنـا مـاذا يراد من ذلك الـولـوج في تلك ا
ومـاهي األهــداف واخلالصــات والــدور الـذي يــأتي تــبـاعــا بــعـد.ذلك.
فالبـد من الـقـراءة بـامـعـان وتـركيـز كـي نـفهـم مـاذا يـجب عـلـيـنا فـعـله
وكـيف نـتـمـكن من قـرأ مابـ في األسـرار الـتي هي الالعب األول في
ذلك. إذن البـــد مـن فـــهم من أين يـــأتـي الـــقــرار ومـــا هـــو الـــصـــاحب
الـشـرعي له بـعـد مـعرفـة كل مـا يـدور والـسـؤال هـو...من هـو صاحب

القرار
هل هي احلـكـومة.ام الـشـعب هـو الذي يـتـصدر ذلك ويـقع عـلى عـاتقه
كـلف بالـدراسة والـتـحلـيل ومعـرفة كل مـاهو بـصلب اتـخاذ لك وهـو ا
اتخاذ أي قرار من الـقرارات. فلو كـانت احلكومة هي صـاحبة القرار
ـتخذة يصـبح هنـاك خطـأ هو وال بيـنهـا وب الـشعب وب الـقرارات ا
ومـاهي اخلـصوصـيـة التي تـصـاحب اي قـرار من القـرارات وهل لـها
ـعــزل عن الـشـعب الـقـوة والــرشـد أن تـكــون هي من تـتــخـذ الـقــرار 
ـنصرمة وتطلـعاته وطمـوحه وما يدور في فـكرة .في األعوام الطـويلة ا
تـبـ كـل شيء وأصـبح جـلـسـات وظـاهـرا وكل فـرد مـنـا أصـبح يـقـرأ
ويحـلل ويستـنتج ويـروح ويهمـني ويدرك مـا سيكـون غدا وماهي ردت
الـفعل . وامـا ان كان الـقـرار هو بـيد الـشعب فـالبد الـشعب أن يـكون
مؤهال لذلك ويدرك ما مـعنى اتخاذ أي قرار فالبـد له أن يعرف نفسه
اوال ويكـون على درايـة تامـة هل هو فـعال قادرا عـلى اتخـاذ القرارات
ـثل ذلك وهل كلمـته هي الكلـمة األخيرة صيـرية وهل الفـضاء يسع  ا
في مـثل ذلك. فـالـشعب صـاحب الـقـرار يـجب أن يكـون كـمـا يجب أن
يكـون وعليه الـتخـلص من التـبعات الـتي جترى من ذلك وان يـخلو مع
ؤثـرات الداخـلية نفـسه في صيـاغة اي قرار كـان علـيه التـخلص من ا
عنى أن يكـون حرا ومؤال وصـادق وعارفا وله دراية واخلارجيـة اي 
تـامه في كـل مـا يــدور حـوله ومــجـتــمـعــنـا في خــطـواته
واســـتــقـاللــيـــتـه وعــازمـــا في اتـــخـــاذ لك واال فال
يستطيع أن يـفعل اي شيء وليست له القدرة في
مـواكـبة مـايـحـدث الن الفـجـوة بـ وب الـفـطـيرة

دراسته كبيرة جدا
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وانـا اســبح بـسـعـادة بـ اسـطـر او سـطـور مـقـالـة االسـتـاذ  –حسن
الـعـلـوي- وهو يـتـحـدث فـيـهـا عن الـهـبـة الـسـمـاويـة الـتي مـنـحـها الـله
سـبــحـانه وتـعـالى الى بــعض اخملـلـوقـات دون سـواهـا  ,لـفـتت نـظـري
عـبـارة او جمـلـة صـغـيـرة جـعـلـتـني افـكـر كـثـيـراً فـيـها واسـتـرسل مع
افـكـاري في مــسـاحـات واسـعـة من هـذا الـوطن اجلـريح  –الـعراق –
والـعـبارة هي " اعـتى ادوات الـقـوة " . كلـمـا مـررتُ بشـارع مـهشم او
طلق له  –على الرغم من ان له طريق يشكو العـذاب بسبب األهمال ا
ـواطن ذو الـشـأن من ـواطن الـبـســيط وا اهــمـيـة قـصـوى في خــدمـة ا
ركـز االجتـمـاعي والسـياسي  –اال ان الدولـة صاحـبة الـقوة ناحـيـة ا
وضـوع وكأن االمر طـلقـة وادواتهـا العاتـية تـتناسـى او تهمل هـذا ا ا
اليعـنـيـهـا مطـلـقـاً. حـقا ان لـلـدولـة ادوات عـاتـية تـسـتـطـيع من خاللـها
عجزات للشعب بكل طوائفه وال اريد ان يقول لي احدهم ان حتقيق ا
ـناسبـة لتـحقيق ال الـكافي او االدوات ا الدولـة عاجزة ولـيس لديـها ا
ــواطن . كل شـيء مــتــوفــر من نــاحــيــة كل شيء يــصـب في خــدمــة ا
ــســؤول  –كل من مــركــزه- ــال اال ان ا الـــرجــال واالدوات وحــتـى ا
منـصـرف الى اشـيـاء اخـرى لـيس لـهـا اهـمـيـة مـلـحـوظـة لـلواقـع الذي
يـعيـشه الـفرد الـعراقي. رحـلت امـينـة بغـداد وسـرقت اشيـاء كثـيرة –
حــسب مـاشــاهـدنــاه في وسـائـل االعالم- ولم حتـقق اي شـيء يـذكـر
لـلوطن الـكبـير او لـلعـاصمـة التـي تشـكو الـعطش لـكل شيء..لم حتقق
ــســاكـ الــكــسـبــة بــحـجــة ازالـة اال آالم كــبــيـرة ســبــبـتــهــا لـبــعض ا
الـتـجــاوزات . كل شيء صـار مــعـروفـا لـلــجـمـيـع ومـفـهـومــا لـكل فـرد
واحلديث اصبح عقيماً . الهدف واضح وهو جعل العراق متأخراً من
كـافـة النـواحي واال مـاذا نفـسـر هذا الـتـأخـر في تقـدم الـعراق في كل
هولة التي دخلت ارض العراق النواحي على الرغم من هذه االموال ا
من عام التـغيير حـتى هذه اللـحظة. احيـانا افكر وانـا اسير في طريقٍ
من الــطــرق فـي مــديــنــتـي واخــاطب روحي " لـــو كــانت لــدي كل االت
الـبـلـديـة واالموال اخملـصـصـة لـها..لـفـعـلت هـذا وذاك..ولـكن ال اعرف
سؤول كل هذا وذاك" ?. اجلميع في بلدي اذا اليفعل ا
يتـسابق لتـجمـيع االموال بطـرق معـروفة ومخـجلة
وظل الـبـلـد يشـكـو الـعـطش لـكل شيء. حتـية الى
االسـتـاذ حـسن الـعـلـوي النه جـعـلـني اتـنـاغم مع

عبارته " اعتى ادوات القوة " .

ـسـتــفـيـديـن من مـنـظــومـة شـبــكـة الـرواتب ــئـة من مـعــظم ا ان 50 بـا
احلـكومـيه يتـقاضـون رواتب اقل من خمـسمـئة الف ديـنار  ويـكمـلون
ـعيشـة عائله)من مسـتلـزمات معـيشتـهم ( الن مبـلغ خمسـمئة اليـكفي 
عمل اخـر بجانب الوظـيفة وبـهذا فانـهم يعتـمدون ايضـا على توازنات
السوق في البيع والشراء  وبهذا فـأنهم قد تضرروا بطريقة مزدوجه
اوال من انـخـفـاض الـقـيـمه الـشـرائـيه لـرواتـبـهم بـسـبب ارتـفـاع سـعـر
صـرف الــدوالر وثـانــيـا تــضـرروا من الــركـود الــضـخم الــذي اصـاب

االسواق واثر على عملهم الثاني بجاني الوظيفه.
ومن هـــنــا تــاتـي اهــمــيـــة اعــادة احلـــركه الى االســواق الـــراكــده النه
بـحركـتهـا سيـتحـرك كل شيئ وسـيعـود االنتـعاش الى مـجمل مـناحي

احلياة االقتصاديه
واقتـرحنا ومـنذ فتـرة وبعدة مـناسبـات ومحافل اقـتصاديـة وايضا من
على الـشاشـة بعض الـفضـائيات خـطة بـسيـطه جدا ولـكن حتتاج الى
ارادة قويه وحقيقيه باالضافه الى صانع قرار يتمتع بالعقليه القياديه

اجلريئه ... ماهي هذه اخلطه?
انها تـقوم على فكرة اسـتبدال آليـة الدعم احلكومي لـلبطاقه الـتموينيه
ـواد الــبـطــاقه واحالل هـذا الــدعم عــلى شـكل ــبـاشــر  من الـتــوزيع ا
كوبون نقدي يحق لكل رب اسرة ( حـامل كوبون البطاقه) الشراء من
شمولة بالـبطاقه التموينيه وهنا شبكة متاجر وبحسب رغـبته للمواد ا
ــســتــهــدف بـالــدعـم واعــطــيــنــاه حــريـة ــواطـن ا ضــمــنــا اســتـفــادة ا
االختــــــــــيار وضمـنا تـنشيط حـركة االسـواق من خالل قيام الـتجار
ـواد وضـمنـا الـقـضاء الـتـام عـلى كل الفـسـاد والـترهل بـتـوفـير هـذه ا
االداري الـذي صـاحب تـطـبـيق بـرنـامج الـدعم من خالل آلـيـة الـتوزيع

السابقة.
{ من مجموعة واتساب
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اضية وهي أعلى حصيلة يومية ا
منذ  23كانون األول/ديسمبر.

وأفــادت وزارة الـصـحــة أن طـهـران
ـستوى باتت مـدينـة مصـنفة عـند ا
"األحــمــر" وهــو األعـــلى في نــظــام
ـعتـمد في إيـران جلهة الـتصـنيف ا
اخلــطــر الــوبــائي مــا يــعــنـي عـدم
الــــســــمــــاح ســــوى بــــاألنــــشــــطــــة
االقـتـصـادية الـتي تـعـتبـر ضـرورية
ــتــصــلــة بـــاألغــذيــة والــصــحــة وا
وغـيـرهـا.وكـان تصـنـيف الـعـاصـمة
اإليرانـية التي يـقطنـها نحـو تسعة
مالي نـسـمة رفع من األصـفر الى
الــبـــرتـــقـــالي في  28آذار/مــارس
وأدى ذلـك بــــــالــــــتــــــالي الـى إغالق

سارح. صاالت السينما وا
وأفــادت الـســلـطــات الــصـحــيـة في
حـيــنه عن تــسـجــيل زيـادة مــطـردة

ومــثـــيـــرة لــلـــقـــلق في اإلصـــابــات
ـتـحـور البـريـطاني" الـنـاجتة من "ا

من فيروس كورونا.
واعتبر رئيس جلـنة إدارة مواجهة
كـوفــيـد- 19فـي مـحــافـظــة طـهـران
ـــثـــيـــر عـــلـي رضـــا زالي أنـه "من ا
لـلـقلق بـشـكل كبـيـر أن شخـصا من
ثالثـة مصـاب بـكوفـيد- 19تظـهر
عـلـيه أعـراض قويـة" وال سـيـما أن
ذلك يسـجّل في وقت كـانت "العـديد
ـــراكــز اإلداريــة والـــتــجــاريــة من ا
مـغـلـقـة" بسـبب عـطـلة بـدايـة الـعام

اجلديد.
وكان نائب وزير الصحة علي رضا
رئـــــــيــــــسـي أسـف في نـــــــهـــــــايــــــة
آذار/مـارس لــلـتـراجـع الـكـبــيـر في
التـزام اإلجراءات الـوقائـية من قبل
اإليـرانـيـ في عـمـوم الـبالد وعدم

جتـاوب جـزء كبـيـر من الـسـكان مع
الـتوصـيـات بعـدم السـفـر والتـجمع

خالل عطلة رأس السنة اجلديدة.
وأحيت اجلمـهورية اإلسالمـية عيد
نـــوروز (بــدء الـــعــام اجلـــديــد وفق
التقو الهجري الشمسي) اعتبارا
ــعــتــاد من  21آذار/مـــارس. ومن ا
أن يشهد األسـبوعان التـاليان تنقل
اإليرانيـ في أنحاء الـبالد وتبادل

الزيارات العائلية.
وأعلنت إيران رسميا تسجيل أولى
حــــــــــاالت كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد- 19في
شــبـاط/فــبـرايـر  .2020ومـنـذ ذلك
احلـ بــلغ عـدد الـوفـيـات 63332
مـن أصل  1,945,964إصـــــــابـــــــة
مـسـجلـة رسـميـا وفق أحـدث أرقام

وزارة الصحة.
ومـــــنــــذ ذلـك احلـــــ لم تـــــفــــرض

السلطات اإليرانية إجراءات اغالق
شــــامــــلـــة عــــلـى غـــرار تــــلك الــــتي
اعـتـمـدتـهـا الـعـديـد من دول الـعـالم

للحد من تفشي الوباء.
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لـكن الــســلـطــات اتـخــذت إجـراءات
مخـتـلـفـة في مـراحل مـعيـنـة مـنـها
دن أو إغالق احلد من التنقل ب ا
واسع لــلــمــتـاجــر غــيـر األســاســيـة

ومراكز التسوق وغيرها.
وأطـلـقت الـسـلـطـات رسـمـيـا حـمـلة
الـــتـــلـــقـــيح ضـــد كـــوفـــيــد- 19في
ـاضي وتسـتهدف شبـاط/فبـراير ا
فـي مـراحـلـهـا األولـى الـعـامـلـ في
ـسـنـ والـذين اجملـال الــصـحي وا

يعانون أمراضا مزمنة.
ركـز الوطني الى ذلك  أعلن مـدير ا
الـــروسي لــــبـــحـــوث عــــلم الـــوبـــاء

غـريــنـيـتش من قــاعـدة بـايــكـونـور
الـــــفـــــضــــائـــــيـــــة الـــــروســــيـــــة في
كــازاخـسـتـان.وقـد سُـمي الـصـاروخ
بـهذه الـتـسـمـيـة تـيـمـنـا بـاسم رائد
الـفـضاء الـسـوفيـاتي الـشهـيـر قبل
أيـام من الـذكرى الـسـنـوية الـسـت
لـلـرحـلة الـتي أجـراهـا غـاغارين في
 12نـــيــــســـان/ابـــريل  .1961وقـــد
وُضـعت صـورته بـاألزرق واألبـيض
عــلى رأس الــصــاروخ.وقـد انــطــلق
أوليغ نوفـيتسكي وبـيوتر دوبروف
من وكالة الـفضاء الـروسية ومارك
فـــانــده هـــاي من وكـــالــة الـــفــضــاء

ــاتـي (كــازاخــســتـان) ( أ ف { ا
ب) - انــــطـــــلـق رائــــدا فـــــضــــاء
روسيان وثـالث أميركـي اجلمعة
في اجتــــاه مـــحـــطــــة الـــفـــضـــاء
ناسبة الدولية في مهمة خاصة 
الذكـرى السنـوية الـست لـرحلة
يـــوري غــــاغـــارين أول إنـــســـان
انـــــــطــــــــلـق إلـى الــــــــفــــــــضـــــــاء
اخلـــــــارجـي.وخـــــــرج صـــــــاروخ
"سويوز ام اس- "18الذي يـنقل
الرواد الثالثة عن نـطاق جاذبية
ـتــوقع عـنـد ــوعـد ا األرض في ا
الــــســــاعــــة  07,42بــــتـــــوقــــيت

انــطـلق الــرواد الـثالثــاء من قـاعـدة
بايكونور تماما مثل غاغارين لكن
من مــنـصـة إطالق مـغـايـرة ألن تـلك
الــــتـي انــــطــــلق مـــــنــــهــــا الــــرائــــد
السوفياتي تخضع حـاليا لعمليات
تـعــديل تـســتـمــر حـتى  2023عـلى
أقـرب تـقـدير لـتـتـمكن مـن استـقـبال
اجلـــــيـل اجلـــــديــــــد من صــــــواريخ
سـويــوز.وشـكــلت مـهــمـة غــاغـارين
الـتي اسـتـمرت  108دقـائق نـصرا
كــبــيــرا لـالحتــاد الــســوفــيــاتي في
ـتـحـدة عـلى سـبــاقه مع الـواليـات ا

غزو الفضاء.

األميركية (ناسا) في مهمة تستمر
سـتـة أشـهـر عـلـى مـحـطـة الـفـضـاء
ؤتـمـر الصـحافي الـدوليـة.وخالل ا
التقليـدي الذي سبق االنطالق أكد
الرواد الثالثة أنهم سيحتفلون في
 12نـــــيـــــســـــان/ابــــريـل بـــــإجنــــاز
غاغارين.وقال بـيوتر دوبروف (43
عـامـا) في أول مــهـمـة فــضـائـيـة له
"ســنـحــتـفـل بـذلك مــعــا. وسـنــعـمل
بـجـدّ".وتـشـهـد أنحـاء روسـيـا كـافة
سـنويـا احـتفـاالت كـبيـرة في ذكرى
رحـلـة غـاغـارين إذ تـوضع الـزهور
أمـام مـعـالم كـثـيـرة مـكـرسـة له.وقد
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من النادر قبل اجلائحـة - بكل ما انطوت عـليه من مصائب وفظائع ال في
اجلــانب الـــصــحي فـــقط بل في اجلـــوانب االقــتــصـــاديــة واالجــتـــمــاعــيــة
والـسـيـاسـيـة أيـضا  –أنْ يـوّجه لك الـسـؤال عن كـيـفـيـة قضـائـك للـوقت 
ولكنْ بعد أنْ فُرض مَنْعُ التجول وأصبح مـعظم الناس يقبعون ب جدران

بيوتهم  بدأ هذا السؤال يطرح نفسه...
وقد سألني أحد األصدقاء  –وهو مقيم في عاصمة الضباب هاتفيا :

كيف تقضي وقتك ?
وكان هذا السؤال سببا لكتابة هذه السطور العجلى فقلتُ له :

انني أقضي جُلَّ وقتي بالقراءة والكتابة ...
انّ ساعـات طِـواالً أُنْـفِقُـهـا كل يـوم مع الكـتـاب هـذا الصـديق الـنـافع الذي
ـدني بـأشـهى الـثــمـار  ويـحـرّك أوتـار قـلـبي ويــغـذي عـقـلي بـألـوان من
ـتـعـة غـاية ـعـرفة  –وهـذه الـصـحـبـة كـثـيـرة الـفـوائـد والـعوائـد  وهـي  ا
ن ال اإلمتاع ولكنَّ الـقراءة وحدها ال تـدخلك في نادي أصـحاب القلم  
ا يقـدمونه من رؤىً وأفكـار يرسمون يفترون عن خـدمة الشـعب والوطن 

آزق واألزمات الراهنة . خاللها خارطة الطريق للخروج من ا
وهكـذا تـتـعـانق القـراءةُ  والـكِـتـابةُ عِـنـاقـاً حـاراً ال ينـتـهي دون أنْ تـنـعكس
آثـارُه عــلى الـنــاس عــبـر صــفـحــتـنــا اخلـاصــة عـلى face book وعـبـر

الصحف ...
ومــقــاالُتــنـــا لــيــست تَــرَفَــاً فـــكــريــا وال حتــلــيــقــا فـي عــالم االفــتــراضــات

واطن . واالحتماالت بل هي معايشة حقيقية لهموم وأوجاع الوطن وا
ويـكـفـيـنـا هـنـا الـتـذكـيـر بـصـدور أجـزاء عـديـدة من مـوسـوعـتـنـا ( الـعـراق
اجلــديـد) في ظـلّ اجلـائــحــة الــتي لم تــسـتــطع أن تــبــعـدنــا عن مــواصــلـة

شوار.. ا
وح حتـتل الـقـراءة والـكـتابـة الـصـدارة في جـدول األعمـال  فـانك تـبـعد
نفـسك عن الـقيـل والقـال  واالشـتبـاك مع الـعيـال .. وذلك مـا يشـكـو منه
ـشـكالت الـكـثـيـرون فـقـد سَـبّبَ بـقـاؤهم الـطـويل في الـبـيـوت الـكـثـيـر من ا

الـداخـلـيـة وهــذا مـا جـعل األجـواء مـشــحـونـة بـالـتـأزم
والتبرم والضيق ...

ونحـن نقـتـرح عـلى مَنْ غَصَّ بـالـضـجـر أنْ يـفر من
الضجـر الى التقـاط الثـمر عبـر اللجـوء الى جدولة
جديدة ألولـوياتهِ ومـهمـاتِه في مشـوارٍ رابح ومسار
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ــتـقـدمـة أو الـنـخب الـثـقـافـيـة والـكـوادر ا
والـفـكريـة فـحـسب بل شـمـلت جـمـيع من
ـــشك بــــوالئه ومن األمــــثـــلـــة عــــلى ذلك يُ
مـــحـــاكـــمـــات ســـتــالـــ الـــشـــهـــيـــرة في
الـثالثـيـنـات حـيث أطـاح بـرؤوس كـبـيرة
عـادية اتُهـمت بـالعـمل لصـالح األجهـزة ا
وفي مـقدمتهم بوخـارين الذي كان يسميه
لــيـنــ "مـحــبـوب احلــزب" فـقــد أعـدم هـو
لفـقة نفسها واحلال ذاته وابنـه بالتهم ا
حصـل في البـلـدان االشتـراكـيـة السـابـقة
نــاهـيك عن الـثـورة الـثــقـافـيـة في الـصـ
 1976-1965والـتي جسّدت ازدراء الفكر
والـثــقــافـة لــصــالح الــسـيــاســة األنـانــيـة

الضيقة األفق. 
لم يــكن الـيـاس مـرقص حـزبــيًـا مـسـلـكـيًـا
ـا يـتـلـقى األوامــر والـتـعـلـيـمـات وتـقـلــيـديً
احلـزبـيـة ويـنـفـذها بـحـذافـيـرهـا ويـسـتلم
ـطبوعات ويـوزعها ويسـدد االشتراكات ا
الشـهـريـة ويجـمع الـتـبرعـات فـحسب بل
كـان صـاحب رأي ومـجــتـهـد وله وجـهـات
ا يحصل. وكانت ومضاته الفكرية نظر 
عـاته االجتهادية قـد أخذت تتغلغل إلى و
ـنظـمة احلـزبيـة في الالذقـية حـيث كان ا
قــد تــلـقى دروسه األولـى في الـشــيـوعــيـة
خالل دراســـته في بـــروكـــســيل يـــوم كــان
ـا يـدرس عــلم االجـتـمـاع والــتـربـيـة طــالـبً
وخالل دراسـته ارتــبط بـعـالقـة مع طــلـبـة
سوريـ شيـوعيـ يدرسون في بـلجـيكا
وحـ عــاد إلى ســوريـا في الــعـام 1952
وعمل مـدرسًا للفلسـفة في مدينة الالذقية
(مـسـقط رأسه) انضم رسـمـيًـا إلى احلزب
الـشـيوعـي الـسـوري-اللـبـنـاني فـي الـعام

.1955
خالل وجـوده القصير بـرز كمثقـف متميز
وقـــد تـــمـــكن من إحـــداث جـــدل ونـــقـــاش
نـظمـة احلزبـية للـتجـديد والـتغـييـر في ا
في الالذقـية األمـر الذي اعـتـبرته الـلجـنة
ركزية بقيادة خالد بكداش خروجًا على ا
الـتــقــالـيــد احلــزبـيــة وقــواعــد الـتــنــظـيم
اللـيـنيـني وأوامـر القـيـادة "السـتـاليـنـية"
ولعلّ ظـاهرة مـثل تلـك تعـتبر مـن الكـبائر
الـتي قد تؤدي إلى إحداث تصدّع في خط
الـتفكـير الـسائـد لذلك اتُّـخذت اإلجراءات
ـا الــسـريـعـة والـعـاجـلـة ضـدّه احـتـرازًا 
ـكن أن يـحــصل من تـفـشـي واسـتـشـراء
هذه الـظاهرة فـقررت القـيادة حل الـلجنة
ـنــطـقـيــة وتـأسـيـس قـيـادة جــديـدة لـهـا ا
تــابــعــة لــلــتـوجــيــهــات الــبــيــروقــراطــيـة
ـركزيـة الـصارمـة كـمـا أخبـرني الـياس وا
مـرقص بـطـريـقـته الـفـكـاهـيـة وابـتـسامـته
ـبـة وحـ ســألـته والـنـتــيـجـة مـاذا احملــبّ
حـــصل? أجــــاب كـــان البـــدّ من طـــرد هـــذا
ــتـسـلّل إلـى صـفـوف احلـزب ـشـبـوه" ا "ا
والذي يـريـد تـخـريـبـه السيّـمـا مـحـاولـته
إضعـاف الثقـة بالقيـادة التاريـخية وهذا
مـا حصل في الـعام 1957 ومـا زاد الط
ـة كمـا يقول أن ثـمة مالحظـات كانت قد بلّ
ـؤتمر العشرين تبـلورت لديّ بخصوص ا
لـلـحـزب الـشـيـوعي الـسـوفـيـيـتي ?1956
وكنـت قد عـبّـرت عـنـهـا عـلى شـكل أسـئـلة
ّ اعتبـارها نوعًا من الـتشكيك انتـقاديه 
كـانة بـلـد ليـن وحـزبه البـلشـفي الذي
كــان خـــالـــد بــكـــداش يـــردّد أن مــقـــيــاس
دى إخالصه شـيوعية الشيوعي تتحدّد 

لإلحتاد السوفييتي وحزبه الشيوعي.
III

استـعدت مـا حصل قبـله لفرج الـله احللو
(سالـم) القـائـد الـشـيوعي الـلـبـنـاني الذي
حتـــفّظ عـــلى قـــرار الـــتــقـــســـيم رقم 181
الـصادر في  29تـشرين الـثـاني/ نـوفمـبر
تحدة  1947عن اجلمعية العامّة لأل ا
ـخـذت عقـوبـات بحـقه و تـنحـيته من فاتُ
جمـيـع مـسـؤولـيـاته الحـقًـا السـيّـمـا ح

تــفــاقــمـت األمــور (حــزيــران / يــونــيــو /
1951) وكـانت هــذه الـعــقـوبـة حتــصـيل
واقف انـتقـاديه أخرى في قـيادة حـاصل 
احلزب الـشيوعي السوري-الـلبناني فقد
جـرى الـتـآمـر عـلــيه بـإرسـاله إلى بـاريس
ّ تعي نيقوال ولنـدن في مهمة خاصة و
ـــا عــنه وحتت إشــراف خــالــد شــاوي بــدلً
بـكداش وهـو ما يـندم علـيه شـاوي الحقًا
كــمـا يـذكـر كـر مــروّة. جـديـر بـالـذكـر أن
فـرج الله احللو اضـطر الحقًا إلى اإلذعان
وأجـبـر عـلى تـقــد نـقـد ذاتي هـو أقـرب
إلى "اجلـلد الذاتي" بإدانـة نفسه وسلوكه
الــبـرجـوازي الــصـغــيـر وغـرقـه في حـمـأة
رارة ووخز الضمير االنتهازية وحتدّث 
ــــــيـــــول عـن وقــــــوعه حتـت تــــــأثــــــيــــــر ا
الكـوسمـوبـوليـتيـة الرجـعـية الـغريـبة عن
عقـلية الطبقة الـعاملة وموقفه اخملزي من
االحتاد السوفييتي من قرار التقسيم كما
قـال بالـنص الـذي نشـره يوسـف الفـيصل
في كـتـابه "مــواقف وذكـريـات" وهـو نص
أقــرب إلى رســالــة "الــنــقــد الــذاتي" الــتي
كـتــبـهــا زكي خـيـري الــقـيـادي الــشـيـوعي
افـتــراءً عـلـى نـفــسه وتــقـريــعًـا لــهـا بــعـد
مـعـاقبـته في الـعام 1962 بـتهـمـة التـكتل
ضـد قـيـادة الـسالم عـادل  وهـو ما كـانت
تــقـتــضـيه الــتـقــالـيــد احلـزبــيـة الــثـقــيـلـة

والّاإنسانية.
لم يـكن مـوقف فـرج وحـده ضـد الـتـقـسـيم
الـذي حتـمّل بـسـبـبه أعـبـاءً كثـيـرة بل إن
سـكرتير احلزب الشـيوعي السوري رشاد
رتبة ثانية بعد خالد عيـسى الذي يأتي 
بــكــداش فـي دمــشق ظلّ
رافـضًـا لـقـرار الـتـقـسـيم
وقـد وجّه رسـالة يـعـتذر
فـــــــيــــــهـــــــا عن حتـــــــمّل
سؤولية احلزبية بعد ا
إعالن مـعـارضته لـقرار
الـتــقـسـيـم األمـر الـذي
تـمت مـحـاسـبـته عـلـيه
حــــيـث إتُّــــخــــذ قــــرارًا
دة عـام حل بـفصـله 
أن يـقــدّم نـقــدًا ذاتـيًـا
وحـ امـتنع عن ذلك
جــــــــــرى فــــــــــصــــــــــله
والـتــشــهـيــر به وقـد
نـــشـــرت صـــحـــيـــفــة
احلــــــزب " نــــــضـــــال
الـــــــشـــــــعـب" قـــــــرار
الـــــفــــصل; وقــــد ظل
رشــاد عــيـسـى عـلى
مـسـافــة بـيـنه وبـ
احلــــــــــزب حلــــــــــ
ؤتـمر وفـاته لـكن ا
الــسـادس لــلــحـزب
صـحّح مـوقـفه مـنه
(شـبـاط / فبـراير /
 (1987واتخذ قرارًا بـإلغاء الفصل وهو
الـقـرار الـذي إتُّـخــذ بـحق الـيـاس مـرقص
ا أي بعـد عقود من الـزمان وقد أطلّ أيـضً
كـر مروّة في كتاب بعنوان "الشيوعيون
األربـعة الـكبـار في تاريخ لـبنـان احلديث"
علـى قضـيـة رشـاد عـيـسى الـتي تـنـاولـها

يوسف فيصل بالتفصيل.
IV

ـتحـدّر من أسرة قـبل فصـله كان الـشاب ا
الذقانـية عريـقة يطـرح أسئلـة عويصة في
انية وسط مـقتنع بطـريقة أقـرب إلى اإل
وهي أســئــلـة بــحــمــولــة نــقـديــة لم تــلق
إجــابـات شـافـيــة في نـفـسه فــقـد  كـان قـد
ــعـرفـيـة وأعـمـاله درس كـانط ونـظـريـته ا
األســاســيـــة مــثل نـــقــد الــعـــقل اخلــالص
بغداد"اجملـرد" ونقـد الـعـقل الـعـمـلي فـضـلًا عن
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كـتاباته في التنوير واألخالق والدين كما
عرفي قـرأ ديكارت صـاحب نظـرية الـشك ا
الـذي يـعــتـبـر عـرّاب الـفـلـســفـة الـعـقالنـيـة
احلــديـثــة وهـو الـقــائل: "أنـا أفــكـر إذًا أنـا
مـوجود" األمر الذي كـانت األسئلـة تتوالد
عـنده وبـقدر مـا كانت اإلجـابات شـحيـحة
أو غيـر مقـنعـة كان يـزداد حيـرةً فمـا بالك
حــ يــتم الــتــشــهــيــر به بــعــد ذلك وهــو
كـلّف باإلشراف على منـظمات حزبية في ا
جـوالت تــثـقــيـفــيـة طــاف فـيــهـا عــلى مـدن
وأحـياء عديدة مالحـظًا انخفـاض مستوى
ـــام بـــأبـــسـط مـــبــاد الـــوعي وتـــدني اإل
ــعــلــومـات ــاركـســيــة" واالفــتـقــار إلى ا "ا
ـا عن تـغــلـيب األوامـريـة األســاسـيـة فـضــلً
ــنــطق الــبــيـــروقــراطــيـــة عــلى اجلـــدل وا
والـــعـــقـل بـــحـــجـــة الــــضـــبط احلـــديـــدي

والتنظيم الفوالذي.
لم يقبل الياس مرقص وهو صاحب الرأي
سـتقل أن ُيسـتغفل عقـله وأن يطيع ما ال ا
يرتـضيه من سيـاسات تلـقينـية وتعـليمات
فـوقــيـة بـعــضـهـا بـدائــيـة فـمــا بـالك حـ
ــمـارســة وكـان يــتـعــلّق األمـر بــالـفــكـر وا
بـدافع من حـسن الـنـيـة قـد اقـتـرح توسـيع
ـقراطـيـة احلزبـيـة على حـساب دائـرة الد
ركـزية الشديدة الـتي كانت تطبع احلياة ا
احلــزبــيــة لــدرجــة أشــبه بــالــتــنــظــيــمـات
العـسكـرية كمـا اقترح وضع نـظام داخلي
ـا النـظـر إلى مـوضـوع عـبادة جديـد مـلـفـتً
ـــمـــا مـــا تـــركـت الـــقـــيـــادة الـــفـــرد  الســــيّ
الــســتــالــيــنــيــة من أســالــيـب بــولــيــســيـة
وامــتـداداتــهــا عـلـى احلـركــة الــشـيــوعــيـة
اركـسية السوفـييتية برمـتها كما انـتقد ا
ــسـيــفـتــة" عـلـى حـد تــعـبــيـره  وظلّ أو "ا
ـاركـسـيـة أي جـعـلـها يدعـو إلى تـعـريب ا
تــبــحـث في واقع الــعــالـم الــعــربي ولــيس
بـطريـقـة مـجـردة أو اقتـبـاسـيـة ألوضاع ال
تــشــبه أوضــاعــنــا وكــان يــدعـو إلـى عـدم
وضـوعيـة لتاريخ األ جتـاهل الشـروط ا

والشعوب.
وفي حـــديث مـــطـــول مع الـــيـــاس مــرقص
ونـحن على الـطـائـرة عائـدين من طـرابلس
ــكن (لــيـــبــيـــا) إلى الــشـــام قــلت لـه "هل 
الـبحث عن تـأسـيس فـكر اجـتـمـاعي عربي
مــاركـسي جــديـد? وهــنـا تــنـاول مــوضـوع
ـوروث الـشـعـوب وبـيّن الـبنـيـة الـروحـيـة 
أهمـية آليات الفهم والتـأويل الفلسفي لها
بحـيث ال نـركن إلى الـقـطيـعـة العـقـلـية مع
مـوضوع الـهُـويّـات واالنـتمـاءات الـقـومـية
وإال فــإنـنـا ســنـتــحـدث عن مــجـتــمـعـات ال
نعـرفـها قـلت له وكـيف السـبـيل للـتـوليف
ب الـهـويّات الـعـامة اجلـامـعة والـهـويّات
الــفـرعـيـة? فــأردف قـائـلًــا في إطـار قـوانـ
عـامّة نحتاج إلى االعـتراف باحلقوق التي
ــا الحــتــرام اخلــصــوصــيــات تــتــرتب وفــقً
والـتّنـوع والتـعـدّدية وال يـنـبغي أن نـأخذ
الــنـصـوص عـلـى عـلّـاتـهــا بل نُـخـضع كلّ
شـيء لـلـنـقــد ألن الـنـصــوص البـدّ لـهـا أن
ـا ســتـكـون جـامـدة أي بال روح تـتـكـلم وإلّ
ـمارسـة ستـكـون لهـا داللة وبالـتـطبـيق وا
ـمـا إذا كــانت مـتـسـاوقـة مع ومـعـنى السـيّ
ــنـهج اجلــدلي وبــالـطّــبع فــلـكل جتــربـة ا

ظروفها وخصوصيتها.
وهنا أدون رأيي الـذي تبلور خالل العقود
اضـية والـذي مـفاده أننا الـثالثة ونيّف ا
تركـنـا خزانـة الكـتب الـتاريـخيـة والـدينـية
لـــــلــــــقــــــوى واألحــــــزاب اإلسـالمــــــيـــــة أو
"اإلسالمــويــة" وأدرنـــا ظــهــورنــا لــلــتــراث
الـعربـي-اإلسالمي كـما أهـمـلـنـا مـوضوع
االنتماء التاريخي لشعوبنا واعتبرناه من
اخــتـــصــاص قـــوى وأحـــزاب قــومـــيــة في
الــغـالـب أو "قـومــويــة" وبـعــضــهـا لـم يـكن
ا عن تـرسـانـة الـفـكـر األوروبي وقـد بـعـيـدً
اسـتـطاعت هـذه األحـزاب والـقـوى جتـيـير
مسـألة العروبة لصاحلها بل إنها سحبت
الـشارع أحيانًا إلى صفها وهي بعيدة كل
الـبــعـد عن حتـقـيق مـســتـلـزمـات الـعـروبـة
بتعبيراتها احلضارية والثقافية واالرتقاء
تـطلـباتـها كـرابطـة طبـيعـية ألبـناء األمّة
وليـست ايـديـولـوجـيـا أو نـظـام فـمـا بالك
حــ انــفـردت بــادعــاء الـوعي الــتــاريـخي
بأهـميـتهـا كهـويّة خـاصة ومـكوّن أساسي

هي من يعبّر عنه ويزعم تمثيله.
كـتبت ذلك مـنـطلـقًا مـن ذات األرضيّـة التي
ا مفاده أنني وقف عـليها الياس مرقص 
كــنت أعــجَب أن شــيــوعــيًــا كــرديًــا يــعــتـزّ
بــكـرديـتـه "كـراديـتي" وال يــقـابــله شـيـوعي
عـربي االعتـزاز ذاته بـعروبـته واألمـر كان
يــحـــصل لي بــذات الـــدهــشـــة حــ أقــابل
شـيوعـيًـا روسـيًـا أو تـركـيًـا أو إيـرانـيًا أو
فرنـسيًـا يـعتـزّ كل منـهم بقـوميـته في ح
لم نـكن جند وسيلة إلّا وحاولنا االنتقاص
من االنــتــمــاء الــقــومـي الســيّــمــا الــعــربي
مــتــبـرعــ له لــآلخــرين ولـذلـك كـررت في
مـناسبـات عديدة اعـتزازي بعـروبتي وكأن
األمـر جزء من الـتـعويض عن احلـرج الذي
ـبه أصـحـابنـا الـشـيوعـيـ "األقـحاح" يسـبّ
حـ نتكلّم عن العروبة دون أن يعني ذلك
عــدم احـتـرام حــقـوق الـقــومـيـات األخـرى
ـمـا حقـهـا في تـقريـر مـصيـرهـا وتلك السيّ
كـانت األرضـيـة الـتي وقف عـلـيـهـا الـيـاس

مرقص.
V

وضوعات األولى التي ابتدأت كانت تلك ا
حواري مع الياس مرقص في العام 1981
ح اسـتـكمل تـعارفـنا وكـانت شهـرته قد
ســبــقــته وقــد قـرأت لـه قـبـل ذلك وتــوقـفت
بـإعجـاب عن الـكثـير مـن األطروحـات التي
بــلـورهـا وكـان ذلك الـلــقـاء مـدعـاة لـقـراءة
الــعـديــد من كـتــبه وحــواراته فـيــمـا بــعـد
ـــمـــتع والـــشـــيّق ـــا احلـــوار ا وخــصـــوصً
والـعمـيق الذي أجـراه الـصديق جـاد كر
اجلـبـاعي مع الــيـاس مـرقص وهـو حـوار
اســتـــراتــيـــجي بـــعــيـــد الــنـــظــر قـــدّم فــيه
أطروحـاته الفلسـفية على نـحو ما أفاضت
به جتـربته واطلـعت كذلك على حـوار غير
منشور أجراه طالل نعمة مع مرقص صدر
بـكـتـاب ولألسف لم يـتـسـنى لي مـراجـعته

مؤخرًا.
فـي أواسط الـــثـــمـــانـــيـــنـــات ســـألـــني عن
أوضـاعـنـا خـصــوصًـا بـعـد االخـتالف في
ـواقف بشـأن احلرب الـعراقـية-اإليـرانية ا
وقضـايا سياسـية وتنظـيميّة أخـرى فضلًا
عن بــعض الـقــضــايــا الـفــكــريـة فــأجــبـته
"احلـال من بعض" فـخـاطبـني قـائلًـا: كنت
أتـصـور أن احلـال لـديكـم أفضـل فإذا بـكم
مثـلـنا وهـكـذا "كلّـنـا في الهـمّ عُرب" يـبدو
أن أمراضنا مزمنة وعدواها تنتقل من بلد
ـنــافي وذكــرني إلى آخــر ولـو أنــكم فـي ا
كـيف تعرّض بـعد فـصله إلى الـضرب مرّة
في الـالذقــيـــة وأخــرى فـي الــشـــام وحــ
عـرف مـا حـصل من جتـاوزات وانـتـهـاكات
قـال: الـسـتـاليـنـيـة مـتـأصلـة فـيـنـا يا رجل
فـهل يعـقل إن يتم اتـهامي بـالعمـل لصالح
ـركزيـة األمريـكيـة وفي الوقت اخملـابرات ا
ـصـريـة ألنني نـفسه لـصـالح اخملـابرات ا
ـا بـقـيادة جـمـال عـبـد الـنـاصر كـنت مـعـجـبً
ـا أطــروحــته الــوحــدويــة بــعـد وخــصــوصً

تأميمه قناة السويس?
بــعــد قــراءة جــديــدة آلراء الــيـاس مــرقص

: أستطيع أن أقسمها إلى مرحلت
األولى  –من أوسـاط اخلـمـسـيـنـات حـيث
بدأ بـالتأليف والترجمة وتمتد هذه الفترة
إلى أوسـاط السبعينات ومن أهم مؤلفاته
ــسـألــة الـقــومــيـة" (مع "الـســتـالــيــنـيــة وا
آخـرين) و"نـقد الـفـكـر الـقـومي عـنـد ساطع

قاوم". احلصري" و"نقد الفكر ا
الـثانية  –من أوائل الـسبعينات
وحـــتى وفــاتـه مــطــلـع الــعــام
 1991حــــــ انــــــكبّ عــــــلى
تــرجــمــات كـتـب فـلــســفــيـة
قــاربت  30كــتــابًـا شــمــلت
:هيغل وماركس وفيورباخ
ولـيـنــ وجـورج لـوكـاش
ومــــكـــســــيم رودنــــســـون
ومـاوتسي تونغ وروجيه
غـارودي وقـد أنـشـأ "دار
احلـقيقة" للنشر وأصدر
في الـعـام " 1981مـجـلـة
الـواقع" فـي بـيـروت وقـد
دعــاني لــلــكــتـابــة فــيــهـا
وحـ أجنـزت بحـثًـا كانت
اجملـــلــة قـــد انــقـــطــعت عن
الـــصـــدور بـــســبـب الـــغــزو
اإلســرائـيــلي لـلــبـنــان الـعـام
 ?1982كــــــمـــــــا ســــــاهـم في
تـأسـيس "مـجـلـة الـوحـدة" مع
ــثـقـفـ ــفـكـرين وا نــخـبـة من ا

الـــعــــرب في الــــعــــام وقـــد دعــــاني
ونـاجي عـلّـوش لـلـكـتـابـة فـيـهـا 1984
وقـد ساهمت فيهـا بعدّة أبحاث ودراسات
ــغــرب) من وكــانـت تــصــدر من الــربــاط (ا
"اجملـلس الـقـومي لـلـثـقـافـة الـعـربـيـة" كـما
شـاركت في ندوات نظمتها أو تعاونت في
تنظيمها مع جهات أخرى وذلك في دمشق

وأثينا وطرابلس وبيروت.
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انـشـغـل الـيـاس مــرقص بـدراســته الـواقع
الـــتي يــســـمــيـــهــا الــصـــديق د.عــبـــد الــله
الــتـــركـــمـــاني "جـــرد الـــواقع" ولـم يــهـــتم
بــالـــنـــظــريـــة فـــحــسـب بل بـــالــتـــطـــبــيق
"الـبراكـسيس" وأي نـظـرية تـبقى "مـجردة"
دون فـــحــصـــهــا بـــالــواقـع وهــو مـــعــيــار
صـحتها من عدمه وقرب الهدف من الواقع
أو بــعـده عــنه خــصـوصًــا عالقــة الـغــايـة
بـالوسيـلة فال غـايات شريـفة دون وسائل
شــريــفــة وال غــايــات عــادلــة دون وســائل
عـادلة وإذا كـانت الـغايـة مـجردة وبـعـيدة
ــدى فـإن الــوســيــلــة آنــيــة ومــلــمــوسـة ا
ـا تـتـشـابه الـغـايـات لـكن تـخـتـلف وأحـيـانً
يّـز غـاية عن الـوسائل وهـو األمـر الـذي 
أخرى أي بـقدر اتـساق الـوسيـلة بـالغـاية
فــذلك ســيــكـــون دلــيل صــدقـــيــة أخالقــيــة
ومـعـيـاريـة مـبـدئيـة فـالـعالقـة بـ الـغـاية
والوسـيـلـة يـنـبـغي أن تـكـون مـثل الـعالقة
ــهــاتــمـا بــ الـبــذرة والــشــجـرة حــسب ا
غـــــانـــــدي أي أنــــهـــــا عالقـــــة عــــضـــــويــــة
وموضوعية وجدلية فال انفصال بينهما.
وتـوصل مـرقص إلى إدراك ذلك لـيـس عـبر
الـنـظـرية فـحـسب بل مـن مالحـظة الـواقع
وفي التـطبيـق العملـي (البراكسـيس) فقد
درس الـتـاريخ والـفـلـسـفـة وكـمـا يُـقـال أن
الـتــاريخ أبـو الـعـلــوم أمّـا الـفـلــسـفـة فـهي
أمهم وبـالطبـع فلكل عـلم فلسـفة مثـلما له
تــاريخ كـمــا درس االقـتــصـاد واالجــتـمـاع
ـنـطق وعــلم الـنـفـس والالهـوت والـفن وا
ودون أن يـهمل الرياضيات وهو ما جعله
ـا بـامـتـيـاز دون ادعاء أو مثـقـفًـا مـوسـوعـيً

حب الظهور.
لم يـهتم الـيـاس مـرقص باجملـتـمع ويـهمل
الفـرد وهـذا خـطل الـكـثـيـر من الـنـظـريات
اركسية في اركسية وغير ا االشتـراكية ا
حـ أن الدعـوات اللـيـبرالـيـة بالـغت بدور
الـفـرد وأهـمـلت اجملـتـمع وهـذا خـطـأ آخـر
ــا انــشـغـل بـاجملــتــمع والــفـرد في آن وإ
واجملــــتـــمـع مـــكــــوّن من أفــــراد بـــيــــنـــهم
مـشـتـركات عـامـة مثـلـمـا بيـنـهم مـختـلـفات
خـاصة ولـذلك خصّص حـيّزًا من دراساته
لـــبــــحث مـــوضـــوع "احلـق في االخـــتالف"
بـاعــتـبـاره حــقـيـقــة مـوضـوعــيـة وهـو مـا
عرضـه جاد الكر اجلباعي بتطبيقه على
ـة اجلـامـعة وذلـك بالـقـول " اجملـتمع الـهويّ
الـذّي تــتـحـقّق فــيه الـهــويّـة الـقــومـيّـة هـو
مـجتـمع التـعدّد واالخـتالف والتـناقض أو
الـتعـارض الـذّي يـصـنع الـتـاريخ الـداخلي
ـة" ولذلك فاختالف األفراد واجلماعات لألمّ
والـفئـات والـطـبـقات والـشـعـوب واألقـاليم
ميّـزة للـمجتـمع ألن اجملتمع هو الـسمـة ا
الذي يلغي حرية الفرد يلغي حريته ذاته.
ـزيـد ويـحـتــاج األمـر حـسب مــرقص إلى ا
ــسـتــويـ من االعــتــراف واحلـريــة عـلى ا
اخلــاص والـعـام وقـد مـيّـز بــ الـفـلـسـفـة
واأليـديولـوجيا فـاألولى عـنده هي نـظرية
ـــعــــرفـــة وهـــذه األخـــيـــرة بــــالـــضـــدّ من ا
األيـديولوجيا وهي األخـرى ليست حاملة
للـحق مثلما نقيضها ليست حاملة للباطل
(االشتراكية وعكسها الرأسمالية) وحسب
تــعـبـيــره "لـيـس األيـديـولــوجـيــا هي الـتي
ـعـرفـة والـثـقـافة واالخالق تنـقـصـنـا بل ا

نطق."  وا
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ـشروع الـنهـضـوي العـربي للـياس يقـوم ا
مرقص على ركن أساسي هما: 

أولــهـمــا- الـوحــدة الـعــربـيــة وهي حـسب
وجهة نظره ضرورة تاريخية ال غنى عنها
لـلـتـقـدم الـعـربي ولـكنـهـا لـوحـدهـا لـيست
كــافــيــة وال بــدّ من مــضــمــون اجـتــمــاعي
واقـتـصـادي وسـيـاسي خـاص لـهـا أي أن
تكـون الوحدة العربية التّي كرّس لها جزءً
ـا من مـشـروعه: اجـتـمـاعـيـة األهـداف مـهـمً
قـراطية الوسـائل وثانيهـما- العدالة ود
االجـتـمــاعـيـة وتـوفـيـر مــسـتـلـزمـات عـيش
كــر لـلـمـواطن لـلـقــضـاء عـلى االسـتـغالل
ــــاديــــة والــــرفــــاه وحتــــقــــيق الـــــوفــــرة ا
االجـتـماعـي.  ولـكن مـا الـسـبـيل لـلـوصول
إلى حتـقيق ذلك? يـقـول اليـاس مرقص: إن
األمـر يتـعـلّق بـبنـاء الـوعي الـعـربي وهذا
الـبنـاء ال بـدّ أن يـسـتـنـد إلى ثالث رافـعات
هـي: االولى- اإلنـــســـانــــيـــة والـــثـــانـــيـــة-

قراطية. العقالنية والثالثة- الد
ثم يـتسـاءل من ينـجز عـملـية الـوحدة? هل
ـعنـية? يـقول احلزب أم الـطـبقـة أم الفـئة ا
مـرقص: الـوحـدة تـنـجـز عـبـر حـركـة األمـة
ولـيس حركـة طـبـقات أو فـئـات أو أحزاب
ويــحــتــاج األمــر إلى مــواجــهــة الــتــخــلّف
ـــكن إحـــداث والـــتـــجـــزئــــة ودون ذلك ال 
ــا فـــيه مـــواجــهــة ــطـــلــوب  الـــتــراكـم ا

اإلمبريالية واالحتالل الصهيوني.
إن الـوحدة حسب مرقص "عملية مركّبة" ال
تُـتَّخذْ بـقرار إللغـاء الظـروف واالختالفات
سواء بـالـتـوحيـد "الـقـسري" الـعـسـكري أم
ا تؤسس بـعدم االعتراف بالتمايزات وإ
الــوحــدة عــلى االخــتالف والــتــعــدّد وهـو
اخـتالف ب اجملتمعات العربية واختالف

ب األفراد في كل مجتمع.
ــشــروعه لــقــد انــطـــلق الــيــاس مـــرقص 
الـــنـــهـــضــوي مـن الــفـــكـــري وصـــولًــا إلى
الـسيـاسي وحـسب تـعـبـيـره إن بالدنا لن
ـــــــا إذا تــــــغــــــلّـب فــــــيــــــهــــــا تـــــــنــــــهض إلّ
الــفــكــري"الــعــقـالني" عــلى الــســيــاسي أو
الـسيـاسـوي والسـيـاسة وإن كـانت تـعني
طـاف ال بدّ فعـل اخليـر فإنّـها في نـهايـة ا
لــهـا أن تــنــطـلـق من الــعـقل والــعــقالنــيـة
ولذلـك يصبح الـفلسـفي شقيق الـسياسي

نطقي.  واالجتماعي شقيق ا
كابـد الـياس مـرقص من هيـمـنة الـسيـاسة
عـــلى الــثـــقــافــة خـــصــوصًــا في الـــفــتــرة
اجلــدانــوفـيــة الـتـي رفـعت لــواء مــا سـمي
بـ"الـواقعيـة االشتـراكية"" وكـان ضد حرق
ـــراحـل وفي هـــذا األمـــر كـــان أقـــرب إلى ا
بلـيخانـوف الذي انتقـد "اشتراكـية الدولة"

وهي الــوجه اآلخــر لــرأســمـالــيــة الــدولـة
NEP" ? الـسياسة االقتـصادية اجلديدة"
واعــــتـــبـــر مـــرقص أن انـــهـــيـــار االحتـــاد
السـوفييـتي لم يكن سـببه البـريستـرويكا
ــتّـــبـــعـــة ونــقص ـــا الـــســيـــاســـات ا وإ

احلرّيات.
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في جــلـسـة مــطـوّلــة امـتــدت إلى الـثــالـثـة
زّة) حدثني صـباحًا في منزلي بـدمشق (ا
ـفـكـر يـاسـ احلـافظ الـتي عن عالقـته بـا
بــدأت في الـعـام 1953 وذلك اســتـكــمـالًـا
لـلحوار الذي دار بـيننـا في طرابلس وقد
ســألــتـه عن هــذا الــتالقـح بــ الــعــروبــة
ــاركــســيـة فــأشــار إلى مــا كــان يـردده وا
احلــافـظ عن الــثــورة من "إنــهــا حــفــر في
الـــعـــمق فـي حـــ أن االنـــقالب نـــقـــر في
الــســـطح" وذلك بــالـــعــودة إلى مــوضــوع
راحل وأحيـانًا استـخدام أساليب حـرق ا
قسـرية والإنسانيـة لتبرير عمـلية التحول
ـنـشود بـزعم أن الـعنف أحـيـانًا الـثوري ا
ضـرورة ال غـنـى عـنــهـا وهــو األمـر الـذي
دفع روزا لــوكـســمــبـورغ النــتــقـاد لــيــنـ
وتروتـسكي بـقولـها: الثـورة ليـست حمّام
دم ولــــــكن شـيء آخـــــر مــــــخـــــتــــــلف وإن
دكتـاتورية حفـنة من السيـاسي ستؤدي
إلى الــهـمــجـيـة في احلــيـاة الــعـامـة وإلى

." عارض اإلرهاب وإعدام ا
كـــان ذلك احلـــديث عـــلى هـــامش احلــوار
ــــاركــــسي الــــذي الـــتــــأم في الــــقــــومي-ا
طــرابـــلس الـــغــرب (لـــيــبـــيــا) في أواسط
الثمانيات والذي شارك فيه نخبة متميزة
ـثـقـفـ من الـتـيـارين من الـسـيـاسـي وا
بــيـــنــهم عـــلى مـــا أتــذكـــر:جــورج حــاوي
وجــورج بـــطل (لـــبــنـــان) ود. عــمـــر عــلي
(رئـيس الدائـرة األيـديـولوجـيـة في الـيمن
ـتـري(مـصر) ورئـيس اجلـامـعـة) أديب د
ـغـرب) عـربي عـواد عـبـدلـله الـعـيــاشي(ا
) الـياس مرقـص(سوريـا) وعبد (فـلسـط

احلس شعبان(العراق).
ومن الـقومـي والـنّاصـريـ بتـوجهـاتهم
اخملـتلفة شارك كل من: مـحمد فايق كامل
الزهـيري (مصـر) عبد الـرحمان الـنعيمي
(اجلبـهة الـشعـبيـة في البـحرين) تـيسـير
( قبـعة (اجلبهة الشعبية لتحرير فلسط
إنــعـــام رعــد(احلـــزب الــســوري الـــقــومي
االجـتماعي) وجناح واكيم (لبنان) ناجي
) وطالل نـاجي (اجلـبـهة عـلوش(فـلـسـط
الشـعبيـة-القيـادة العامـة) وسميـر غوشة
- جـبــهـة وخـالــد عــبـد اجملــيـد(فــلــسـطــ
الــــنـــضــــال الـــشـــعــــبي) عــــوني صـــادق
) الـســفـيـر الــفـلــسـطــيـني في (فـلــسـطــ
ـــثل عـن اجلـــبـــهـــة طـــرابـــلس(فــــتح) و
ـقـراطـية وأحـمـد سالـم(اليـمن). كـما الد
حـدثني عن لقاءات خاصة مع علي صالح
الــسـعــدي بــصـحــبـة يــاســ احلـافظ في

ـاضي وكـيف  الـسـتـيــنـات من الـقــرن ا
تـأسيـس "حزب الـعـمّـال الـثـوري الـعربي"
من قبـل مجموعـة من البعـثي الـعراقي
ّ طــردهم عـــشــيــة ن  ومن تـــأثّــر بــهـم 
انقالب  18تـشرين الثـاني/نوفـمبر1963
في الـعراق ومـنهم مـحسن الـشيخ راضي
وهانـي الفكـيكي وحـميد خـلخـال وحمدي
عـــبـــد اجملـــيـــد الــــذي حتـــدّث عن بـــعض

مزاياه.
وكـنت قـد اصطـحـبـته إلى مـنـزلي بـعد أن
عـرفت أنه سـيــبـقى في الــشـام إلى الـيـوم
الـثـاني لـعـدم وجــود سـيـارة(حـافـلـة) إلى
الالذقــيــة فــقــلت له ســتــبــقى في بــيــتك
ـنـزل ــطـار إلـى ا وهــكـذا تــوجـهــنـا من ا
وبـعـد أن اســتـرحـنـا قـلـيـلًـا عـرضت عـلـيه
الـذهاب إلى مطـعم أبو صـيّاح العـجلوني
بالـربـوة وهـو مـكـان تاريـخي كـان يـلـتقي
فيه الـقوميون العرب في اخلمسينات كما
هـو مـعـروف وكـنت أتـردد عـلـيه أحـيـانًا
ـطعم وأكـلنـا وشربـنا ا ذهـبـنا إلى ا وفعـلً
ـنـزل لـنسـتـكـمل وحتـاورنـا وعـدنا إلـى ا
احلـوار وقـد اسـتـيـقظ صـبـاحًـا لـيـتـوجه
إلـى كـراج الــسـيــارات وبــعـد ربع ســاعـة
اتـصل بي مـهـدي احلـافظ وكـان قـد وصل
الشـام يـوم وصـولنـا إلـيهـا فـسـألني أين
كـنت فـقد حـاولت االتـصـال بك عـدّة مرات
يـــوم أمس فـــأخـــبـــرته بـــأنـــني عـــدت من
طـرابـلس  ومعي الـيـاس مـرقص فـقال لي
كـنت أود التعرف عليـه فقلت له لقد غادر
إلـى الالذقــــيــــة قــــبـل قــــلــــيل وإذا كــــنت
ـرة القـادمة عنـد مجـيئك ستـخبـرني في ا
فيـمكـننـا الذهـاب إلى الالذقيـة واللـقاء به
وسنـأكل السـمك اللّذيـذ في مطعم سـبيرو

الشهير على البحر.
وصـلني خـبر وفـاة الصديـق مرقص ح
كانـت الطائرات األمـريكية تـقصف بغداد
حــيـث كــانت احلــرب قــد انــدلــعت في 17
كــانـــون الــثــاني/ يــنــايــر 1991 إلخــراج
الـــقـــوات الـــعــراقـــيـــة من الـــكــويـت الــتي
احــتـلــتـهــا قـوات الــنــظـام الــسـابق في 2
آب/اغسطس العام 1990أدّت إلى تدمير
الـــعـــراق وفـــرض حــــصـــار دولي جـــائـــر
عــلــيه.كل شـيء كــان غــائــمًـــا ومــضــبــبًــا
ــا أن مــوت صــديـق ومــفــكــر وحــزيــنًـــا إلّ
نزلة الياس مرقص كان له حزن خاص
فـهذا الرجل الـذي غادرنا سـريعًا وهو لم
يـتجـاوز الـسـتـ إلّـا بـسـنـتـ وكـان في
ذروة إنـتاجه وعطائه وقـمّة تألّـقه الفكري
ــسـم بــصــفــات الــكــبــار من واإلبــداعي اتّ
الــعــلــمــاء فــكــان مــتــواضــعًــا وبــســيــطًـا
امتاز باالنفتاح ومتـسامحًا ومحبًا للخير
عـــلـى جــــمــــيع الــــتــــيــــارات مــــتــــجـــاوزًا
احلــسـاسـيــات والـبـلــوكـات الـقــائـمـة بل
حــاول أن يـفـتح قــنـاطـر بـيــنـهـا من خالل
مـقاربـاته وحـواراته. رحل اليـاس مرقص
وهو نـظيف الفـكر ونظيف الـقلب ونظيف
الـيــد ونـظـيف الـلـسـان ونـظـيف الـهـنـدام
وذج للمثقف ثقف النظيف وهو  رحل ا
ـــفـــكــر الـــعـــضـــوي الـــذي حتـــدث عـــنـه ا
ـاركـسي اإليـطـالي انـطـونـيو غـرامـشي. ا
ولــعـلّ الــوفـــاء لـــذكــراه هـــو إعـــادة طــبع
أعمـاله وجـعلـها بـيـد القـار العـربي وقد
يـكـون لــقـراءتـهـا الـراهـنــة نـكـهـة جـديـدة
ـــــا أنه ســـــبـــــقـــــنـــــا في آرائه خــــصـــــوصً
واجـتهـاداته وتـلك فـضيـلـته األولى وهو

ثقف األول". الذي استحق لقب "ا
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ال مجـال لـلمـقارنـة بـ القـفزات الـنـوعيـة الهـائـلة الـتي حـققـتهـا الـسيـاسة
االقتـصاديـة التـركيـة هذه األيـام وب الـسيـاسة االرجتـالية الـعجـيبـة التي
تتـحكم بـهـا أكثـر من جهـة داخل الـعراق فـعلـى الرغم من وجـود اجمللس
الـية فقدت شهـدت الصناعات االقتصادي الوزاري الـذي يترأسه وزير ا
العـراقـيـة تدهـورا مـلـحوظـا بـسـبب عدم تـفـعـيل البـرامج الـداعـمـة للـقـطاع
اخلاص وبـسـبب تـعطـل أكثـر من ٤٥٠٠ مـشـروع صنـاعي قـيـد التـنـفـيذ
ـشـاريع وتــعـطل آلـيـة تـخـصـيص وبـسـبب تـعـطل آلـيــة االقـتـراض لـتـلك ا
ـســتـقـبــلـيــة الـواعـدة. وبــسـبب تــردي مـســتـويـات االراضي لـلــمـشــاريع ا
التـخـلـيص الـكمـركي في الـتـعـامل مع احلاويـات بـصـيـغة ال مـثـيل لـها في
كوكب األرض تقـضي بتـخصيص تـصريـحة كمـركية لـكل حاويـة. وبسبب
اإلعفـاءات السـخية الـتي منـحهـا العـراق للـمنـتجـات الزراعـية والـصنـاعية
االردنـيــة. ولم تــسـفــر الـتــحــريـات حــتى اآلن عن تــسـمــيــة اجلـهــات الـتي
تـخـصـصت بـاضـرام الـنـيـران في مـزارع احلـنـطة ولـم تـسـفر ايـضـا عن
حتديد اجلهات التي تسببت في هالك الثروة السمكية في أحواض نهري
دجلـة والـفرات. امـا آخـر فـعالـيـاتنـا االقـتصـاديـة فتـمـثـلت بإتالف كـمـيات
نـتج الوطني لكن هذه الكمـية نفسها لو هائلة من البيض بذريـعة حماية ا

جــاءتــنــا من مــنــفـــذ آخــر لــدخــلت الــعــراق بــدون دفع
الرسوم الكمركية. . . 

ألـغـاز واحــجـيـات وفــوازيـر اقـتــصـاديـة لــيس لـهـا
حــلــول. نـــقــتـــرح طــرحــهـــا في بــرامج الـــفــوازيــر
الــرمـــضــانــيـــة عــسى ان نـــكــشف عـن أســرارهــا

وخباياها. 
اتساب { عن مجموعة 

اإلسـقاط مـا يـقـوم فـيـهـا الـشـخص بـالـتخـلي عن صـفـات عـنـده ويـنـسـبـها
لـآلخــرين ألنه يــرغب في أال تـكــون عـنــده فـالــبـخــيل يـتــهم غـيــره بـالــبـخل
والكـاذب يتـهم غيـره بالـكـذب أو امرأة تـقول بـأن هنـاك رجالً يتـحرش بـها
واحلقـيـقة هي الـتي حتـاول أن تـتحـرش به أو من يـقوم بـإلـقاء الـلـوم على
اآلخرين لألخطاء الـتي يرتكـبها. إلسقـاط: حيلـة دفاعية يـنسب فيـها الفرد
عيوبه ورغـباته احملرمـة والعدوانـية لغـيره حتى يـبر نفـسه ويبعـد عنها
الشـبهـات سـواء بشـكل ظاهـر أو خـفي فاألمـر يتـوقف عـلى مدى شـعوره
ٍ بالقوة والتمـكن ومدى جاهزيته للـمواجهة التي يورط نـفسه فيها من ح

آلخر.
 مثـال: الكـاذب يـتهم مـعظـم النـاس بالـكـذب واحلاقـد يتـهم مـعظم الـناس
ـغـازلـتـهـا واإلسـقـاط قد ـا تـتـهـمه  ـرأة الـتي حتب رجـلًـا ر بـاحلـقـد وا
ـصاب يـتـخيل أن يؤدي إلى عـدوان مـادي في صورة جـرائم فـاإلنسـان ا
الـعالـم احمليـط به يـكـيد لـه ويتـربص بـه لكـي يؤذيـه ومن ثم يـبـرر هجـومه
ـضربـ إلى نـسبـة مـا في أنفـسهم واعتـداءه. وهكـذا تـدفع هذه احلـيـلة ا
إلى الناس ويقومـون بارتكاب جـرائم فعليـة وإذا عجز عن إيذاء اآلخرين
ـا يـفكـر في اإلنـتـحـار فـإيـقـاع الـضـرر بـاآلخـرين هـو مـصـدر شـعوره ر
ا يـفضل االبتعاد عن احلياة ظنًا منه أن بالقوة وإذا فقد هذا الشعور ر
هذا االختـيار األمثل.  يـشير اإلسقـاط أولًا إلى حيـلة ال شعـورية من حيل
ـقــتـضــاهـا يـنــسب الــشـخص إلى غــيـره مــيـولًــا وأفـكـارًا دفـاع (األنــا) 
ـا تـسـبـبه له من ألم مـسـتـمـدة من خـبـرته الـذاتـيـة يـرفـض االعـتـراف بـهـا 
ثابة وسيـلة للكبت نفسي وما تثـيره من مشاعر الـذنب فاإلسقاط بهـذه ا

ة عن حيز الشعور. ؤ أي أسلوب الستبعاد العناصر النفسية ا
االعالم في أي زمن وفي كل دولة يكـون تابع للـسلطـة ويروج سيـاسياً في
خدمة احلاكم  ,واجبه هو حتس صور وشخصية احلاكم وجميع افعاله
اضي واحلاضر ويـنسبون له الكثير من الفضائل واقوالة وحتى تاريخة ا
وهي ليـست له بـحيث يـجـعلـون مـنه القـائد االوحـد ويـخدعـون جـميع ابـناء
االمة . هناك جلنة اعالمية تعمل كمستشارين يضعون التبرير مقدماً لكل
ـة كي يقـنع اتـباعـة ومـحبـية من فعل يـقـوم به سواء جـيد او رديـئ او جر
اجل البـقاء بجـانبه.  فـنالحظ ان الشـعب العـراقي باحلـالتـ بزمن صدام
وبزمن االحـزاب لم يـحصل عـلى شئ سـواء القـتل ةالـتشـرد ونـهب ثرواته
ـال الـعام والـدمـار وكـثـرة االرامل والـعـوانس وااليـتـام والـشـهـداء وهـدر ا
ودمار البنى التحتية والتعليم والصحة .فاخلاسر الوحيد هو ابناء العراق
من كل اطيـافة نـحن من خـسرنـا ونحن من ضـحيـنـا لقـادة لم يسـتحـقوا .
ـوازين وتـشـوة االفكـار و تـبـريـر كل افـعـالهم االعالم له دور كـبيـر بـقـلب ا
السـلـطـة اخملزيـة والـدنيـئه في سـبـيل اقـناع الـبـعض من الـسذج  من آجل
البقاء في الـسلطة . هـذا ما لوحظ طيل 17 سنة ماضـية من قبل االحزاب

احلـاكمـة فـي الـعراق ,جـمـيعـهـم مـشتـركـون فـي دمار
البـلـد والفـوضى والـفـساد والـتـدهـور الذي يـعـيشه
ابـنــاء الـعــراق الـغــني بــاخلـيــرات والـثــروات .لـكن
عندما يتكلمون يرمون الوم على االخرين ,ويعدون
انـــفـــســــهم مـــنـــزهــــ عن االخـــطـــاء وبــــأنـــهم من
ـصلـحـون االتـقـيـاء وكل مـا يـفـعلـونه هـو من آجل ا

البلد وان كان حرب او دمار او فساد.
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الياس مرقص

خالد بكداش

ــــاركـــســــيـــة ال "قــــرأ الـــيــــاس مــــرقص ا
ـدرسـيـة أو بـطـريــقـتـهـا الـطـقـوسـيـة أو ا
ـسـلـكـيـة أو الـذرائـعـيـة بل بـاعـتـبـارها ا
منـهجًا حيًّا وقابلًا للنقد; لقد قرأها بعقل
منـهجي-نقدي للوضعـية السائدة ولعلّه
ـاركــســيـ كــان أكـثــر "مــاركـســيــة" من ا
الــرســمـــيــ الــذيـن حــمــلـــوا صــوجلــان
اركـسية ولبـسوا قبعـاتها لكـنهم ظلوا ا
خـارج صـومـعتـهـا وبـعـيـدين عـن روحـها

وجوهرها وملكوتها"
ع.ش 

ـاركسـية ـرايا- في ا عن كـتاب "حتـطيم ا
واالختالف"

I
حــ أعــلــمــني د.حــازم نــهــار أن مــجــلـة
"رواق مـيـلـسـون" الـتي سـتـصـدر حـديـثًـا
ســتـخـصص الـعـدد األول مــنـهـا لـلـذكـرى
فكر الياس مرقص (26 الثالث لرحيل ا
كـانون الـثاني / يـناير / 1991) ودعاني
لالنـضمام إلى هـيئتـها االستشـارية التي
تـــضم شــخـــصــيـــات عــربـــيــة مـــرمــوقــة

: استجبت باعتزاز وتقدير لسبب
األول-ألن صــديـــقــنــا الـــيــاس مــرقص لم
يـأخذ حقه من القراءة والـنقد على الرغم
من مـنجـزه الفـكري والثـقافي ومـا رفد به
ـكتـبـة الـعـربـيـة مـن مـؤلـفـات ودراسات ا
وأبــحــاث وتــرجــمــات جــلّــهــا تــضــمــنت

اجتهادات وآراء نافذة.
ـها مـناسـبـة الستـعادة مـفـكر بـحجم ولعـلّ
الـيـاس مـرقص والـتــعـريف به كـجـزء من
الـعـمل عـلى إعـادة طـبع مـؤلـفاتـه وكتـبه
ســواءً اجملـمـوعـة الــكـامـلــة أم مـخـتـارات
مــنــهـا إذْ نــحن الــيــوم أحـوج مــا نــكـون
إلـيها خصوصًا وأنه سبق مرحلته بربع
قــرن مـن الــزمـــان أو مــا يــزيـــد في حــ
حــظي مـفـكـرون أقل شـأنًــا مـنه بـاهـتـمـام
أكبـر بـحكم انـتمـائـهم إلى جهـات حزبـية
وسـيـاسـيـة حـكـومـيـة أم غـيـر حـكـومـيـة
تبـنّتهم وقـدّمتهم إلـى القرّاء بحـياتهم أو

اتهم. بعد 
والثـاني-إنـها فـرصـة شخـصيـة مـناسـبة
للـتّوقف ولو سريعًا عـند الدور التنويري
لـلياس مرقص وكـنت قد جئت على ذكره
في مـناسـبات عـديدة مـشيـدًا بدوره الذي
راجـعة والـنقـد للـماركـسية سبـقنـا في ا
محـاولًا قـراءتهـا علـى نحـو أشد ارتـباطًا
بالـواقع كما ربطتني عالقة صداقة طيبة
بـــالــيـــاس مــرقـص خالل الــثـــمــانـــيــنــات
وتــبــادلــنــا وجــهــات الــنــظـر واآلراء إزاء
مـشـاكل احلـركـة الــشـيـوعـيـة واألزمـة في
حـركــة الـتــحـرّر الـوطــني الـعــربـيــة كـمـا
جـمــعـتـنـا مــؤتـمـرات ولـقــاءات وأنـشـطـة
وفــاعـلــيــات عـديــدة وسـأحــاول في هـذه
اإلطاللــــة الـــســــريــــعـــة وهـي أقـــرب إلى
اخلــواطــر واالســتــذكــار أن ألـقـي ضـوءًا
عـلى بــعض أفـكــار وآراء الـيــاس مـرقص
ــاركــسـيــة بــطــبـعــتــهـا أحــد أبـرز روّاد ا
"احلـرّة" غيـر احلـزبـوية تـلك الـتي حاول
ــهــا لــلـقــرّاء الــعــرب مـع إخــضـاع تــقــد
ارستها للنقد والتصويب واالجتهاد.

II
أسـبـغ الـزعـيـم الـشـيــوعي الـكــبـيــر خـالـد
ثقف األول" على الياس بـكداش وصف "ا
ــوســوعــيــة وعــمــقه مــرقص لــثــقــافــته ا
اركـسية من الفـلسفي وتـبحّره بـدراسة ا
مصـادرها األصلية وقدرته على استنباط
ـــا مـن الـــواقـع ولـــيس األحـــكــــام انـــطـالقً
إسـقاطًا عـليه فضـلًا عن تـمكّنه من إدارة
احلــوار والــنـــقــاش والــســجــال واجلــدل
ـــعــنى طــرح ــا إلـى احلــقــيـــقــة  وصــولً
األســـئــلــة الــشـــائــكــة بــدلًـــا من الــقــبــول
بــاألجـوبــة اجلـاهــزة وعـلى حــدّ تـعــبـيـر
الشـاعر الكـبير سـعدي يوسف "الـنهايات
مفـتوحة دائمًا والبدايات مغلقة" فقد كان
تـلك بـاعًا طـويلًـا وصـبرًا غـير مـحدود
وهـــو مـــا تـــعـــكـــسـه كـــتـــبه ومـــؤلـــفـــاته
وتـرجماته وتدقيقاته. وكان بكداش ثاقب
الـبـصـيـرة في اكـتـشـاف الـشـاب الـوسـيم
واألنـيق القـادم من بـروكسـيل مـستـشـرفًا
أفــقـه الــفـــكــري ودأبـه ومــطـــاولــتـه عــلى

القراءة والكتابة والنقد.
لــكن خـالـد بـكــداش الـذي يُـعـرف بــعـمـيـد
الشـيوعي العرب والسيّما لدى الدوائر
ـية مـنـذ الثالثـيـنات غـيّـر رأيه جملرد األ
االخــتـالف وبــروز نــزعـــات اســتــقـاللــيــة
ورؤيــة اجــتــهــاديــة لــدى مــرقص فــعــاد
وخــلع عــنه هــذا الـوصف لــيــتم اتــهـامه
ـركزية األمـريكية بالـعمالـة للمـخابرات ا
ولــعلّ مــثل هـذا االتــهـام لـه عالقـة بــنـمط
الـتــفـكـيـر الـســتـالـيـنـي الـذي كـان سـائـدًا
ولـهــيــمــنـة األفــكــار الــشـمــولــيــة وادّعـاء
إحتـكار احلـقيقـة والزعم بـاألفضلـية على
اآلخـر فاحلـزب عـلى حق دائـمًا أخـطأ أم
أصـاب فما قيمة الـفرد (العضو احلزبي)
ا تـتعارض مع مـا تريده واجـتهاداته طـا

قيادة احلزب (العارفة بكل شيء).
وهــذه هي احلــالــة الــســائـدة فـي جـمــيع
الـتـنـظـيمـات الـشـمـولـية "الـكـلّـانـيـة" التي
اقتـفت أثر الـتنظـيمات الـشيوعـية سواء
ــة أم إسـالمــيــة حـــيث يــتم كــانت قـــومــيّ
مــعـــاجلـــة االجـــتـــهـــادات واالخـــتـالفــات
ــنــظــومـة الــرســمــيـة واخلالفــات داخل ا
لـلـحـركـة الـشـيوعـيـة بـطـريـقـة الـتـهـميش
واإلقـــــصـــــاء مع ســـــيل مـن الـــــشـــــكــــوك
واالتــهــامــات الــتي تــصل إلـى الــتــحـر
ــثــلـــهــا اتُّــهم أمــ عــام والــتــجــر و
احلـزب الــشــيــوعي الـلــبــنــاني الـشــهــيـد

جــورج حـــاوي بـــســـبب وجـــهـــات نـــظــره
وتوجـهاته التّـجديديـة والتي مثّـلت فريقًا
من كـادر الـصّف الـثـاني الـذي ارتـقى سـلّم
ــؤتـمــر الــثــاني لــلــحـزب الـقــيــادة بــعــد ا
(تـموز/يـوليو  (1968بـتوجـهات مـختـلفة
ــثـلـة بـالـرفـيق عن الـقــيـادة الـتـاريـخـيـة 

خالد بكداش.
ـحــاولـة الــنـيل من ــسـألـة ال تــتـعــلّق  وا
كانـة مرموقة خالـد بكداش الـذي يتمـّتع 
في تــاريخ احلـركــة الـشـيــوعـيــة الـعــربـيـة
ـيـة لــكن ذلك جـزء من احلـديث عن والـعـا
نواقـصهـا وثغراتـها وعـيوبهـا ناهيك عن
هـيمـنة ط التـفكـير الـسـائد والـعقـليـة ا
ارسات وانتهاكات ال يجمعها ا عن  فضلً

ُعلنة.  جامع مع األفكار ا
ـثل ـة أسـبـاب فـكـريـة وعـمـلـيـة أخرى  وثمّ
هـذا الـسـلـوك يـعود بـعـضـهـا إلـى ظروف
الــصــراع اإليـديــولـوجـي في عـهــد احلـرب
ــنــافــســة بــ الــبــاردة بــشــكـل خــاص وا
عـسكـرين فكل مـنهـما يـخفي عـيوبه عن ا
اآلخـر ويظهـر مزايـاه ويسـتخـدم الصالح
ـا والـطـالح واحلق والـبــاطل أحـيـانًـا طـا
يـقرّبه من هدفه حـتى وإن جلأ إلى وسائل
غيـر مـشروعـة وطـرق ميـكـافيـلـية أحـيـانًا
بـزعم أن هدفه نـبـيل وإنسـاني عـلى عكس
عـدوّه وخصـمه األمـر الذي يـعطـي لنـفسه
احلق بـاستخدام جميع الوسائل للوصول
إلى الـهدف الـنـبيل خـصـوصًا وأن الـعدو
ثل. يستخدمها قال بأس من الردّ عليه با
ويـخــطــأ كــثـيــرون بــفـصـل الـوســيــلـة عن
الـغــايــة فــمــهــمـا كــانت األفــكــار ســامــيـة
وإنسانية ونبيلة إلّا أنها ليست معصومة
ضــد االرتـكـابــات واالنـتـهــاكـات لـلــحـقـوق
كن والكـرامات اإلنسانية بل إنها ذاتها 
ــة بـزعم أن أن تــصــبح أداة حـتّى لــلــجـر
ـطـلـقة لـصـاحلـهـا مثـلـمـا تُـقرّر احلـقـائق ا
ـستـقـبلـية لـلـتاريخ فـمـا قيـمة احلتـميـة ا
اخلـطأ أو حتى االنـتهاك حلـقوق الفرد في
ظل هــذه الــتــبـــريــرات الــتي كــان الــيــاس

مرقص شديد احلساسية إزاءها?
هـكذا تـصـبح قرارات الـزعـيم أو القـائد أو
األمــ الــعــام "الــقــانــون"  الــذي يــجب أن
يـخـضع له اجلـمـيع فـمـا بـالك حـ يـكون
ـطـيـع في مكـتـبه الـسـيـاسي خـلـفه من ا
الـغالب وهـو اآلخـر تصـبح قـراراته ملـزمة
تُطـبق بـطـريقـة عـمـياء أحـيـانًـا علـمًـا بأن
األنـظــمـة الـداخـلـيـة لـألحـزاب الـشـيـوعـيـة
وجمـيع الكـيانـات الشـمولـية مُـستـمدة من
كتـاب لينـ : ما العمل? الـصادر في العام
ـــلــزم الـــعـــضـــو احلــزبي  ?1902والـــتي تُ
باخلـضـوع والتـنـفيـذ الـلّاشـرطي لـقرارات
الهـيـئـات الـعـليـا واألقـلـيـة لألكـثـرية حتت
قـراطية التي تتحوّل ركزية الد عنـوان ا
بــالــواقع الــعــمــلي إلى مــركــزيــة صــارمــة
وشــديــدة الــبــأس حتت مــبــررات الــعــمل
الـسـرّي أو مـؤامــرات الـعـدو أو مـحـاوالت
االخـتـراق اخلـارجـيـة ولـعلّ ذلك مـا واجه
الــيــاس مـرقـص وهـو في بــدايــات حــيـاته
الــســيــاســـيــة; وهــو يــســـمع احلــديث عن
الرواسب الـطبقـية للبـرجوازية الـصغيرة
ـا عن تـأثـيرات الـدعـايـة االمبـريـالـية فضـلً
لـــيـــنـــتـــهي األمـــر إلى اتـــهـــامه بـــالـــعـــمل
لـصاحلـها بـعد طـرده من احلزب في الـعام

.1957
انية" التبشيرية ربّمـا بسبب األجواء "اإل
السـائدة وقلّة الوعي وشحّ فرص التعبير
يحـجم الكثير من الشيوعي عن رفع لواء
الـنقد أو رايـة االختالف حتى وإن توصّل
بعـضهم للحقائق ذاتها ألنهم يخشون من
العقوبات واالتهامات فضلًا عن األساليب
ـبع لـلـتـشـهيـر والـتـشـويه والـعزل التي تـتّ
ــنع تـكــوين نـواتـات صــلـبـة فــكـريًـا وذلك 
وسيـاسيًا تكون سـابقة خطيـرة للمواجهة
واجملاهـرة بـالرأي وغـالبًـا ما تـنتـهي تلك
إلـى االنـشـطــارات واالنـقــسـامــات وهـكـذا
ـاركـسـيــ بـعـد جـيل يـســتـمـر جـيـل من ا
يدفـع الثـمن باهـظًا حـيث يسـود التّـعصب
ـزمت والــغـلــو والــتـهــمـيش واإللــغـاء والــتّ
ـــراجــعــة وتـــغــيــيـب الــنــقـــد الــصّــادق وا

اخمللصة.
ـــة الـــذين لـم يـــبــالـــوا في من هـــؤالء الـــقــلّ
ــواجـهـة كـان الــيـاس مـرقص الــتـحـدي وا
الذي امـتشق سالح النقد وسـيلة مشروعة
ـنـهجه لتـحـقـيق األهـداف السـامـيـة وفقًـا 
اجلـدلي الـقـائم عـلـى الـبـراكـسـيس ولـيس
ــــنـــهـج الـــتــــجـــريــــدي في حــــ ضـــاع ا
ماركـسيون مـجتهدون ونـاقدون حقـيقيون
في منـظومـة البروقـراطيـة احلزبيـة ولفّهم
النـسيان بعـد الصمت سواءً بـقوا داخلها
أم اعـتبروا خارجها وحتـملوا صنوفًا من

األذى والــــهـــوان بــــســـبب
آرائـــــــــــــــــــهـم
واجتهاداتهم
. واألمـــــــــر ال
يـقـتـصـر على
الـشــيـوعــيـ
الـعـرب بل أن
األنـظـمـة الـتي
حــكـمـت بـاسم
الـــشـــيـــوعـــيــة
ارتـكبت مجازر
وأعــمــال إبـادة
حــــقـــيــــقـــيـــة ال
تــقــتــصــر عــلى

اإلدارات
احلـــــزبـــــيـــــة أو
ـــالكــــــــــــــــــــــات ا

Issue 6937 Saturday 10/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6937 السبت 26 من شعبان  1442 هـ 10 من نيسان (ابريل) 2021م



6
ÊU e « ≠œ«bGÐ

أعلنَ االحتـاد الدولي بـكرة القـدم فيـفا الـتصـنيف اجلديـد للـمنـتخـبات الـوطنيـة لشـهر نـيسـان/ أبريل احلالي.
ياً برصيد 1352.82 ركز الـ  68عا وقفزَ منتخـبنا الوطني مـركزاً واحداً في تصنيف الـفيفا اجلديـد ليحتل ا
ـغـرب ومـصـر وقـطـر ـركـز الـسـابع عــربـيـاً بـعـد مـنـتـخـبـات تــونس واجلـزائـر وا نـقـطـة. وجـاءَ مـنـتــخـبـنـا في ا
ركـز الـسابع آسـيـوياً بـعـد كل من اليـابـان وإيران وكـوريـا اجلنـوبـية والسـعـودية. وحلَ أسـودُ الـرافدين فـي ا

واستراليا وقطر والسعودية.
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{ لـــنــدن- وكــاالت: عـــاد مــانــشـــســتــر
يـونايـتد اإلجنلـيزي بـانتصـار ثم من
مـيدان غـرناطـة اإلسبـاني بهـدف دون
رد على ملعب نويفو لوس كارمينيس
 فـي ذهــــــاب ربـع نـــــــهــــــائـي الــــــدوري
األوروبي. وســجل ثـنـائـيــة مـانـشـسـتـر
يـــونـــايـــتـــد مـــاركــوس راشـــفـــورد في
الــدقــيــقــة  31 وبــرونــو فــيــرنـاديــز في
الــدقـيــقـة  90 أتـت احملـاولــة األولى في
ـباراة لـصالح مانـشسـتر يونـايتد في ا
ـخــالــفـة نــفــذهـا الــدقــيــقـة  19 وذلـك 
راشـفــورد مـسـددًا كـرة مـبـاشـرة ذهـبت
ــرمى. وعـــاد راشـــفــورد بـــعـــيــدًا عـن ا
لــلــظــهـور مـن جـديــد في الــدقــيــقـة 27 
بـــتــــســـديـــدة مــــقـــوســـة ذهــــبت أعـــلى
الـعارضـة ورد عليه كـينـيدي بتـسديدة
ـــــرمى. وجنح ذهـــــبت بـــــعـــــيــــدًا عـن ا
الـيــونـايـتـد في افـتــتـاح الـتـسـجـيل في
الــدقـيــقـة  31 بــعـدمــا أرسل لـيــنـدلـوف
بـيـنـية لـراشـفـورد الذي انـفـرد بـحارس
غــرنـاطــة مـســددًا كـرة أرضــيـة ســكـنت
الــشـبـاك. وحــاول غـرنـاطــة الـعـودة في
الــدقـيـقـة  ?41بــعـدمـا أرسـل مـونـتـورو
عــرضـيــة تـابـعــهـا هــيـريــرا بـتــسـديـدة
مـــبــاشــرة من داخل مـــنــطــقــة اجلــزاء
اصـطــدمت بـالـقـائم. وبـعـدهـا مـبـاشـرة
حـاول سولدادو مغالطة احلارس ديفيد
دي خــيــا بـتــسـديــدة أرضــيـة من داخل
مــنـطــقـة اجلـزاء إال أن كــرته مـرت إلى
جوار القائم. وحصل غرناطة على ركلة
ركــنـيــة نـفـذهــا مـونــتـورو لـيــتـابــعـهـا
كـيـنـيـدي بـتـسـديـدة قـويـة عـلى الـطـائر
أمـسـك بـهـا دي خـيـا بـنـجـاح لـيـنـتـهي
الـــشـــوط األول. وأجـــرى الــيـــونـــايـــتــد
الـتبـديل األول مع بدايـة الشـوط الثاني
بــنـزول تـيـلـيس عــلى حـسـاب شـاو ثم
ســدد كــيــنــيــدي كــرة في الــدقــيــقــة 50
تـصـدى لهـا دي خيـا. وظهـر اليـونايـتد

هــجــومـــيًــا لــلــمــرة األولى في الــشــوط
الـثـاني في الـدقـيـقة  ?58 بـعـد انـطالقة
من مـاجـواير أنـهاهـا بـتسـديدة أرضـية
مـرت بـقـلـيل إلى جـوار الـقـائم. وارتـقى
بـوجبـا لعرضـية من ركـلة ركنـية نـفذها
بــرونــو مــســددًا رأســيــة ذهــبت أعــلى
الــعــارضـة ودفـع الـيــونــايـتــد بــورقـته
الـثانـية بـنزول كافـاني مكـان راشفورد.
ح سولدادو تقدم دي خيا عن مرماه و
فـسدد كرة قـوية مرت إلى جـوار القائم
ثم تـبعه كينيدي بتسديدة أرضية قوية
أمـسك بها احلـارس اإلسباني. وواصل
غـرنـاطـة مـحـاوالته لـتـحـقـيـق الـتـعادل
بــعـدمـا اســتـقـبل هــيـريـرا عــرضـيـة في
الــدقــيــقــة  70 مــســددًا من عــلـى حـدود
مـــنـــطـــقـــة  اجلــزاء كـــرة ذهـــبت أعـــلى
الـعـارضة. ومع ذلك الـنشـاط الهـجومي
ـلـحـوظ لـغـرنـاطـة أجـرى مـانـشـسـتـر ا
يونايتد التبديل الثالث بنزول ماتيتش
عـلى جساب بول بوجبا في الدقيقة 74
وكــاد الــيــونــايـتــد أن يــضــيف الــهـدف
الـثاني بعـدما مرر جـيمس كـرة سحرية
لــلـبـرتــغـالي بـرونــو لـيـنــفـرد بـحـارس
غـــرنـــاطـــة الـــذي تـــألق فـي الـــتـــصــدي
لـتسديدته. وحصل اليونايتد على ركلة
جـزاء نفـذها برونـو بنـجاح في الدقـيقة

 مسددًا كرة أرضية اصطدمت بيد 90
احلــارس وسـكــنت الــشـبــاك لــيـنــتـهي
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فـشل آرسـنـال اإلجنلـيـزي في استـثـمار
عـامل األرض لـيـتـعادل  1-1 مـع ضيـفه
سـالفيـا براج الـتـشيـكي في ذهاب ربع
نــــهــــائـي الــــدوري األوروبي.  وســــجل
نــيـكــوالس بـيــبي هــدف آرسـنـال ق 86
ورد سـالفـيـا براج ق  94 عـبـر تـومـاس
هـــولـــز.   ورغم بـــدايــة سالفـــيـــا بــراج
اجلـيدة للمبـاراة كان آرسنال من شكل

أول تــهــديـد فـي الـدقــيــقـة اخلــامــسـة
ـيــزة إلى عــنــدمــا مــرر الكــازيت كــرة 
سـاكـا الذي لم يـحـسن التـعـامل معـها
لـيقطعهـا الدفاع من أمامه. ورد سالفيا
بـراج في الدقيقة التاسعة عندما أطلق
أوســـكــار دورلـي تــســـديــدة قـــويــة من
خـارج منطقة اجلزاء ارتدت من الدفاع
رمى.   وفي الدقيقة 24 وابـتعدت عن ا
نـــفـــذ ســـاكــــا ركـــلـــة حـــرة تـــابـــعـــهـــا
مـاجـالهـاييس بـرأسه لـترتـطم باألرض
ــرمى.  وتــقـدم قــبل أن تــمــر بــجــانب ا
ـلعب قبل بـارتي بالـكرة من منـتصف ا
ـــرر إلى الكــازيـت الــذي ســدد من أن 
ـرمى بالدقـيقة الـناحـية اليـمنى فوق ا
 وبــعــدهــا بـدقــيــقــتـ أهــدر ســاكـا 28
فــرصــة خــطـيــرة عــنــدمــا حـصـل عـلى
تـمـريـرة مـتـقـنـة من هـولـديـنج بـيد أنه
ســدد بـجـانب الـقـائم الــبـعـيـد.  وطـالب
العـبو آرسنال بركلة جزاء عقب سقوط
ـنطقـة إثر لعـبة مشـتركة سـاكا داخل ا
ا العب سالفيا براج لكن احلكم مـع ز
احــتــسب ركـلــة حــرة نـفــذهــا ويـلــيـان
بـإتقان لترتد من الـقائم في الدقيقة 49
وبـاغـت سالفـيـا بـراج آرسـنـال عـنـدمـا
تـــقــدم بـــوريل بــالـــكــرة مـن الــنـــاحــيــة
الــيــسـرى لــيــسـددهــا ويــتـصــدى لــهـا
ـاني بـيـرنـد لـيـنـو بـقـدمه احلـارس األ
فـي الدقـيـقة   58 وكـاد آرسـنـال يـسجل
هـدف الـتـقـدم فـي الـدقـيـقة  62 عـنـدمـا
نافس ليتقدم قـطع الكازيت الكرة من ا
بـهـا ويـسددهـا قـويـة في الـقائم. ودخل
جــابــريـيـل مـارتــيــنــيـلـي في تــشـكــيــلـة
اجلـانــرز بـدال من ويـلـيـان بـيـنـمـا كـاد
سالفـيا بـراج يسجل هـدفا في الدقـيقة
 لـكن محـاولة سـيفـيك الـقريـبة مرت 77
بــجــانـب الــقــائم.  ودخل كل من بــيــيــر
ـيريك أوبـامياجن ونـيكـوالس بيبي إ
ومــحـمـد الـنــني في تـشــكـيل أصـحـاب

األرض فـأضـاع األول فـرصـة بالـدقـيـقة
 عـندمـا تلقى تـمريـرة من سميث رو 79
ـرمـى من زاويـة لــيــسـدد بــعــيــدا عن ا
ضـيـقـة.  وأثـمـرت الـتـبديـالت عن هدف
آلرسـنال في الدقيقة  86 عـندما انطلق
بـــهـــجــمـــة مـــرتــدة مـــرر عـــلى إثـــرهــا
أوبـاميـاجن الكرة إلى بـيبي الـذي تقدم
بـها من الـناحـية الـيمنـى قبل أن يضع
الـكـرة بـهـدوء في الشـبـاك. لـكن سالفـيا
بـراج أبى أن يـسـتـسـلم وانـتـظـر حـتى
الـــدقـــيـــقــــة األخـــيـــرة من الـــوقت بـــدل
الــضـائع لــيـســجل هـدف الــتـعـادل عن
طـريق مدافـعه هولـز الذي تـابع برأسه
ركـلـة ركنـية أحـدثت دربـكة أمـام مرمى

باراة 1-1. آرسنال لتنتهي ا
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وضـع رومـا اإليـطــالي قـدمــا في نـصف
نــهـائي الـدوري األوروبـي بـفـوزه عـلى
مضيفه أياكس الهولندي بنتيجة 1-2 
فـي ذهـاب الـدور ربع الــنـهـائـي. افـتـتح

ديـــفي كالســـ الــتـــســجـــيل لــلـــفــريق
الـــهـــولــنـــدي صــاحب
األرض عـــــــــــــــــلـى
مـــلـــعـب يـــوهــان
كـــــــــــــــرويــف فـي

الـــدقــيــقــة  39 وكــاد
أيـــــــاكس أن يـــــــضــــــاعف
الــنـتـيـجـة فـي الـدقـيـقـة

لكن دوسان 53
تــــاديـــتش أهـــدر
ركـــــلـــــة جـــــزاء.
وعـاد الضيوف
لـــــلــــمـــــبــــاراة
بـــــعــــدهــــا عن
طريق لورينزو
بـليجريني الذي
عـادل النتيجة في
الـدقيـقة  57 وأحرز
روجـر إيـبـانـيـز هـدف

الـفـوز لـلفـريق اإليـطالي في

ـبـاراة. ويــقـام لـقـاء الــدقـيـقـة  87 مـن ا
الـــــــعــــــودة عــــــلـى مــــــلـــــــعب

األولـيمـبيـكو في روما
يــــوم اخلــــمــــيس

قبل.  ا

u“∫ روما تتقدم نصف

شوار بفوزها في ا
منافسات الدوري االوربي
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ســـيــــســـتــــمـــر  من دون تــــوقف خالل
قبلة للمسابقة. وقالَ عضو اجلوالت ا
ــســابــقـات عــلـي عـبــيس: إن جلــنــة ا
مـنـافـسـات الدوري سـتـسـتـمر من دون
تـأجــيل ومـبـاريــات اجلـولـة الــثـامـنـة
والعشرين ستنطلق في السادس عشر
من الشهر احلالي. وأضافَ عبيس: ان
مــبــاريــات الــقـوة اجلــويــة والــشــرطـة
ستؤجل فقط خالل خوضهما مباريات
دوري أبطـال آسيا فيـما تواصـل بقية
األنــديــة خــوض مــبــاريـاتــهــا من دون
تـوقف. واخــتـتـمَ قـائال: هــدفـنــا إنـهـاء
الدوري في توقـيته احملدد من دون أي
ــشـــاركــة في تــأثـــيـــر عــلى األنـــديـــة ا
ا لذلك من انعكاس إيجابي سابقة  ا
ــنــتــخب الــوطــني في عــلى مــشــوار ا

زدوجة. التصفيات اآلسيوية ا

كـشـوفة الـثـالث والـرابع  للـسـاحـات ا
ـستقـبل وبالدي وتقام فريـقي شباب ا
في الــيــوم ذاته  عــلى مــلـعـب الـشــعب
ـلـعب نـفـسه الـدولي  تـعـقـبـهـا عـلى ا
ــبـاراة الــنـهــائـيــة بـ فــريـقي فــتـاة ا
نــيــنـوى ونــفط الــشــمـال في الــســاعـة
الــواحــدة ظـهــرا بــعــدهــا يـتـم تـوزيع
اجلوائز بـ الفرق الـفائزة في دوريي
كشـوفة في ملعب الشعب الصاالت وا
الـدولي. وقالَ رئـيس التـطبـيعـية إياد
بـنـيان: إن الـتـطبـيـعيـة تـولي اهـتمـاماَ
واسـعـا لـلـمـباريـات الـنـهـائـية من أجل
ـيز ومـختـلف كحال إظهـارها بـشكل 
األلــعـاب واألنـشـطــة األخـرى اخلـاصـة
بكـرة القدم العـراقية. ومـن جهة اخرى
ـســابــقـات في الــهـيــئـة أكــدت جلـنــة ا
ـمـتـاز الـتــطـبـيـعــيـة أن دوري الـكــرة ا
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عـقـدَ  رئـيس الهـيـأة الـتطـبـيعـيـة إياد
بـنـيان اجـتـماعـاَ مع الـلـجنـة الـنسـوية
بـحـضـور األمـ الـعـام مـحـمـد فـرحان
ورئـيــســة الــلــجــنـة الــنــســويــة أزهـار
محمد وبقية  أعـضاء اللجنة. وتناولَ
االجــتــمــاع مــنــاقــشــة الــتــحــضــيـرات
الالزمـة إلقـامة نـهـائي دوري الـصاالت
ـكشوفة حـيث يلتقي في والساحات ا
ركزين الثالث والرابع مباراة حتديد ا
لـكـرة الـصـاالت فـريـقـا الـبـلدي وبالدي
قبل على في مباراة تقام يوم اإلثن ا
قـاعـة وزارة الـشـبـاب والـريـاضة وفي
الــيـوم وبـالــتـوقــيت نـفــسـهــمـا جتـري
ـبـاراة الــنـهـائـيـة بــ فـريـقي الـقـوة ا
اجلوية والـزوراء على قاعة األعـظمية.
ــركـزين وســتــجـمـع مـبــاراة حتــديــد ا
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في اإلخــراج الــســيــنـمــائـي يـطــلـب  اخملـرج  بــعض
األحيـان من  الـفـنـان اعـادة  بعض مـقـاطع الـتـمـثيل
الـتي ال يـقـتـنع فـيـهـا رغم أن الـفـنـان صـاحب الـدور
ـيز يـشـعـر أن لـقـطة الـفـيـلـم قدمـهـا بـشـكل رائـع و
تـثل الوامر اخملرج  ويعـيد تمثـيلها مـرة ثانية لكنه 
وثــالــثــة ورابــعــة  واعـــتــقــد  أن اخملــرج اخلــلــيــجي
سؤول على مـلف تنظيم بـطولة اخللـيج يحذو حذو ا
اخملرج الـسـينـمـائي لكـن بطـريـقة مـخـتلـفـة من حيث
ضـمـون واجلـوهر ويـطـلب من الـعـراق في كل مرة ا
بتـقـد مـلف جـديـد الستـضـافـة دورة  اخلـلـيج وهو
يـعـلم عـلم الـيـقــ أن الـعـراق  مـنـذ طـلـبه االول قـدم
ـيـز لــتـنـظـيم الــبـطـولـة لـكـن تُـسـحب مـنه في مـلف 
الـلـحـظـات األخـيـرة  بــحـجـة الـوضع األمـني  ونـحن
نعلم  أن الـقرار الـسيـاسي  هو الـذي يتـحكم اجتاه
ـاذا الـعـراق  في مـنــحه الـبـطـولــة من عـدمـهـا وإال 
تفـسر مـنح دولة الـيمن الـشقـيق استـضافـة البـطولة
عام 2010 والـوضع األمــني  في وقـتــهـا كـان سيء
دن الـيـمنـية  ومع ذلك جدا بـصنـعـاء وعدن وبـاقي ا
نح كان هـناك مـصلـحة سـيـاسيـة في تلك الـفتـرة  

اليمن حق استضافة البطولة.
ــقــدمـة بــعــد ان وصل قــبل ايــام وفـد أسـوق هــذه ا
خـلـيـجي الـى مـحـافـظـة الــبـصـرة لـزيـارة مــنـشـآتـهـا
الـريـاضـيـة ومالعـبـهـا وفـنـادقـهـا  لـتـقـريـر مـصـيـرنا
للمـرة اخلامسـة واستقـبلهم الـبصاروة  بـقلوب نـقية
سمراء ومـحبـة  وعشق اخـوي ولهفـة وحال لـسانهم
يـقـول انـتم اصـحـاب الــدار ونـحن  الـضـيـوف ولـكن
أضع أمـامــهـا الـف عالمـة تــعـجب الن تــصـريــحـات
ـســؤول  في الـسـابق واحلــاضـر  تـؤكـد أن الـوفـد ا
البصرة جاهـزة الحتضان العـرس اخلليجي  وأنهم
متضامن مع الـعراق وجمهوره  الذي من حقه  ان
ــنــتـخــبــات اخلـلــيــجـيــة في مالعـب الـبــصـرة يـرى ا
وعندما يـح موعد الـقرار النـهائي تُسحب الـبطولة
من الـعـراق وتــمـنح  الى بـلــد خـلـيــجي اخـر ويـكـون
سبب الـرفض الـوضع األمـني الـذي أصـبح شـمـاعة

في كل مرة.
اقـولـهـا بـصــريح الـعـبـارة إذا لم يُــمـنح الـعـراق حق
يز من رة  بعد ان قدمـنا ملف  االستضافة هـذه ا
كل اجلوانب  بشهادة البحريني ميرزا احمد األم
ـتواجـد في البـصرة حـاليا العام لـلجـنة الـتنـظيـمية ا
حـيث صـرح بـالــقـول عـمـلت جــاهـدا عـلى اسـتـرداد
العـراق حقه بـالـلعب عـلى ارضه عام  2017 واليوم
اشاهـد الـبـصـرة مـختـلـفـة تـمامـا عـمـا شـاهـدته قبل
اربـعـة سـنــوات مـضت إذ بـاتت تــمـتـلك بــنى حتـتـيـة
ومالعب ومسـتـشفـيـات وقادرة عـلى تـنظـيم الـبطـولة

وسأنقل ما شاهدته بأمانة.
طـمئن لـلـسيـد ميـرزا األم فأقـول بعـد التـصـريح ا
ـوافقة نـظمـة فعل اصـحاب الـقرار ءا العـام للـجنـة ا
على منح تنظـيم البطولـة  لبصرة الـسياب  وخالفها
عــلى االحتــاد الــعــراقي االنــســحـاب
نــهـــائـــيـــا من هـــذه الــبـــطـــولــة الن
كـرامـتـنا اكـبـر مـن الـبطـولـة وكـفى
اعــذار وتـبــريــرات ومــثــلــمــا نــقـول

بالعامية (اللي ميريدنا منريده).
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ركـز الـثاني بـتـرتيب إنـتـزع فريق الـنـجف ا
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم  بـعد الدوري الـعـراقي ا
فـوزه عـلـى ضـيـفه الــشـرطـة بــثالثـة أهـداف
باراة الـتي  في ملـعب النجف لهـدف  في ا
الــــدولي  حلـــســــاب اجلـــولـــة الــــســـابـــعـــة
ــمــتــاز .وســجل والــعــشــرين  من الــدوري ا
احملـتــرف كــنــان عــادل  هــدفـ مــتــتــالــيـ
بالدقـيقت  15 و   21 واضاف طـاهر حـميد
الـهـدف الــثـالث في الــدقـيـقـة  36 من الـوقت
ـضـاف  لـيـنـتـهي الـشـوط بـتـقـدم الـغـزالن ا
باراة التي شهدت بثالثة أهداف دون رد . ا
تـوقـفــاً إضـطـراريـاً بـسـبـب أنـقـطـاع الـتـيـار
الــكــهـــربــائي .وفي الــشــوط الــثــاني حــاول
الـشـرطـة إعـادة الــتـوازن ويـقـلص الـفـارق 
وتـمـكن احملتـرف البـرازيـلي رافائـيل سـيلـفا
من تـســجـيل الـهــدف الـوحـيـد لــلـشـرطـة في
بـاراة بـفوز الـنجف الدقـيـقة    54لـتنـتـهي ا
بــثالثـة أهــداف مــقــابل هــدف واحـد . ورفع
ركز الـنجف رصـيده إلى الـنقـطة    51 في ا
الثـاني  بـيـنمـا جتـمد رصـيـد الـشرطـة عـند

ركز الثالث. النقطة    49 في ا
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ـبـيـة فـاحتت االحتـادات الـريـاضـيـة مـثل االو
احتاد كرة القدم والسلـة وكرة اليد والطائرة
واجلـمنـاسـتك وغـيـرهـا لـتـهيـئـة انـتـخـابـاتهم
ودراسة مناهجهم بـاالضافة الى متابعة
نـتـخـبات وابـطـال االلـعاب الـفـردية ا
ــشـــاركــة في دورة وامــكـــانــيـــة ا
االلـــعـــاب اآلســـيـــويـــة لـــفـــئـــة
الــــشــــبــــاب. واضــــاف أن
ــبـيــة تـبـدي الـلـجــنـة األو
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً
بـالـدورات الـشـبـابـيـة
ســواءً اآلســـويــيــة أم
ـا تـقـدمه من الـدوليـة 
خبرة للمـالكات الشابة
لــــــكي تــــــاخــــــذ دورهـــــا

ية. احلقيقي في احملافل العا
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بـية الوطـنية العـراقية دعوة تلقَّت اللـجنة األو
بي اآلسيوي تدعو رسمية من اجمللس األو

فيـها االحتـادات الـعراقـية
ـــبــيــة الــريــاضـــيــة األو
لــلـــمــشـــاركــة في دورة
األلعـاب اآلسيـويـة لفـئة
الشـبـاب والتي سـتـقام
في جمهورية الص
الشـعبـية لـلفـترة من
من 28 ولــغــايــة  20
شـهـر تـشـرين الـثـاني

ـقـبل .وقــال مـديـر اعالم ا
ــبــيــة الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة االو

العـراقـيـة حسـ عـلي حـس في
تصريح تـابعته صـحفي  إن اللـجنة
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تشكيلة فريق النجف بكرة القدم

الـفـنيـة والتـطـوير - قـسم تعـلـيم وتطـوير
ـراجـعـة لـلدورات دربـ فـيـمـا تـكـون ا ا
الـتـدريبـية الـتي تـقام في احملـافـظات عـبر
االحتــادات الـفـرعـيــة عـلى أن يـتم إرسـال
الــتــرشــيــحــات إلى
قــــسم تــــعـــلــــيم
وتـــــــطـــــــويـــــــر
ـــــدربـــــ في ا

بغداد.

التطبيعية مواعـيد بدء التسجيل للدخول
في الدورات التدريبـية اآلسيوية فئــــــــــة
   A, B , C جلــــــمـــــــيع احملـــــــافــــــظــــــات
ويـكـــــــــــون الـتسـجـيل قبل  60 يوما من
بدء الـدورة حسب الـتعلـيمـات والضوابط
ـنــصـوص عــلـيـهــا .وأوضـحت الـلــجـنـة ا
الـفـنيـة ان الـدورات الـتدريـبـية الـتي تـقام
راجـعـة علـيـها عـبر في بـغـداد تكـون ا
االحتاد الـعراقي لـكرة القـدم - اللـجنة

في بــغـداد بــالــرابع من نـســيــان احلـالي.
وقـالَ األمــ الـعـام لـلـتـطـبــيـعـيـة مـحـمـد
فـرحان إن مـؤتمـر أمنـاء السـر اآلسيـوي
سـتجدات كان فـرصة لالطالع عـلى آخر ا
والــتـعــلـيــمـات والــضـوابـط الـتي يــسـعى
االحتـاد اآلسيـوي إلى نـشرهـا وتطـبـيقـها
ـا يخدم مشوار العمل اإلداري مستقبال 
في االحتـاد مـســتـقـبال. ومـن جـهـة اخـرى
أعــلــنـت الــلـــجــنــة الـــفــنـــيــة في الـــهــيــأة
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منحَ اإلحتـاد اآلسيوي لـكرة القـدم شهادة
مـشـاركة لألمـ للـعام لـلـتطـبيـعيـة محـمد
فــرحـان عن مــشـاركــته في مـؤتــمـر أمــنـاء
الـسـر لــلـعـامـلـ فـي االحتـادات الـقـاريـة
وسـلّم الشـهادة الـوفـد اآلسيـوي الذي زار
الـعـراق مــوخـرا لإلشـراف عــلى تـصـويت
الـهـيــأة الـعـامـة بـشــأن الـنـظـام األسـاسي
لعام 2021 وقانون االنـتخابـات الذي أقيم
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قبل. يركـاتو الصـيفي ا يـرجني في ا { مدريد- وكـاالت: يخطط مـسؤولو ريال مـدريد لبـيع العب من قـائمة ا
عطلة مقابل  100مليون ووفقا لـبرنامج الشيرجنيتو اإلسبـاني فإن ريال مدريد يخطط لبيع اثنـ من صفقاته ا
قـبل. ويـتعـلق األمـر بالـثـنائي الـصـربي لوكـا يـوفيـتـيش والنـرويـجي مارتن يورو خـالل االنتـقاالت الـصـيفـيـة ا
ـوسم مع آيـنـتراخت فـرانـكفـورت كـما أعـيـر أوديجـارد إلى آرسـنال أوديـجارد. ويـلـعب يوفـيـتيش مـعـارا هذا ا
وسم. يذكر أن ريال مدريد بحاجة إلى األموال للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي جنم اإلجنليزي حتى نهاية ا
باريس سان جـيرمان والنرويجي إيرلـينج هاالند مهاجم بوروسـيا دورتموند. وبات ريال مـدريد مهددا بخسارة

سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز مجانا بسبب انتهاء عقديهما ورفضهما التجديد حتى اآلن.
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{ بـاريس- وكاالت: يخـطط باريس سان
جـيـرمـان للـتـعـاقد مع  3صـفـقـات مـدوية
ـقـبل. وقـال ــيـركـاتـو الـصــيـفي ا خالل ا
الـصـحـفي في راديـو كـاديـنـا كـوبي رافا
ــانــســا خالل اســتـضــافــته بــبــرنـامج ا
الـشيرجنيتو اإلسباني إن سان جيرمان
يــسـتــهـدف جـمع الــثالثي كــريـسـتــيـانـو
رونالدو (يوفنتوس) وسيرجيو راموس
(ريـــال مــدريــد) وســـيــرجــيـــو أجــويــرو
(مــانــشـســتــر ســيـتـي) مـعًــا في حــديــقـة
قبل. وينتهي عقد وسم ا األمراء خالل ا
رامـــوس وأجــويــرو مع أنــديـــتــهــمــا في
ـوسم احلالي بـينـما يـتبـقى عام واحد ا
في عــقـد رونـالـدو مع الـسـيـدة الـعـجـوز.
وزعــمت تـقـاريــر عـدة أن سـعــر رونـالـدو
مـــحــدد بـ  29 مـــلـــيـــون يـــورو إذا قــرر
الـالعب الـــــبـــــرتــــــغـــــالي الـــــرحـــــيـل عن
قبل. يذكر أن بـيانكونيري في الـصيف ا
ســان جـيـرمــان مـهــدد بـخـســارة جنـمـيه
كــيـلـيــان مـبــابي ونـيـمــار دا سـيــلـفـا في
ـقبل لـذا يسعـى لتعـويضـهما الـصيف ا
يزة.  وأعـلن لنس الذي يحتل بـأسماء 
ـــركــــز اخلـــامس فـي تـــرتـــيب الـــدوري ا
الـفـرنسي لـكـرة القـدم عن إصـابة أربـعة
من العـبـيه بـفيـروس كـورونا لـيـنضـموا
بـذلـك الى عـدد كـبـيـر من أعـضـائه الـذين
سـبـقوا أن أصـيـبوا بـ"كـوفـيد-19. وقـال
لــنس الـذي يُــقـاتل من أجل مــركـز مـؤهل

الـى مـسابـقـة الـدوري األوروبـي "يـوروبا
قبل إنـه "رغم اجلهود وسـم ا لـيغ" في ا
ـوجـة الــتي بـذلـهـا اجلـمــيع خالل هـذه ا
الـثالـثة من وبـاء فيـروس كورونـا يعرب
راســيـنغ كــلـوب لــنس عن أسـفـه لـوجـود
أربع حـاالت إيجابـية جديـدة في صفوف
. يــبـــقى الـــنــادي أعـــضـــائه احملــتـــرفـــ
واجهـة هذه احلـلقـة اجلديدة مـستـنفـراً 
وسـيـواصل اتـخـاذ االحتـيـاطـات الالزمة

للحفاظ على صحة اجلميع". 
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ووفــقــاً إلذاعــة "فــرانـس بــلــو نــور" فـإن
الـالعـبـ األربـعـة هم قــلب الـدفـاع لـويك
بـــدايه العب الــوسـط الــعــاجـي ســيــكــو
فــوفــانـا الــلــذان يـعــتــبـران من الــركــائـز
ـهـاجـمـان تـوني األســاسـيـة لـلـفـريـق وا
مـاوريـسـيـو والـكـامـيـروني إيـنـيـاتـيوس
غـاغانو. وتشكل إصابة الالعب األربعة
ضـربـة قـاسـيـة لـهـذا الـفـريق الـذي يـقـدم
أداءً رائـعاً في موسمـه األول بعد العودة
الـى دوري األضـــواء وهـــو ســــيـــحـــاول
ؤهل األحـد الدفـاع عن مركـزه اخلامس ا
الـى "يوروبا ليغ" حـ يواجه لوريان في
.وسبق لـلنس ـرحلـة الثـانيـة والثالثـ ا
أن عـانى بـسـبـب الـفـيـروس الـذي أصاب
اضي  11من فـي تشرين األول/أكتوبر ا
أفــراده مــا أدى في حــيــنــهـا الـى إرجـاء

مباراتيه ضد نانت ومرسيليا.
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ــرحـلـة الـسـابـعـة اجلــمـيع في نـهـايـة ا
واألخــيـرة والـتي فـاز بـهــا الـبـلـجـيـكي
تـومـاس دي جيـنت. واحتل الـبريـطاني
كــريس فــروم بــطل ســبــاق فــرنــسـا 4
ـركـز  81 فـي الـتـرتـيب مــرات سـابـقــا ا

العام.

لـلـفـريق البـريـطانـي في وقت سابق من
ركز األول مـتقـدما على الـعام احلـالي ا
زمـيليه األسـترالي ريتـشي بورت وعلى
الـويـلـزي جيـريـنت تومـاس الـذي سبق
له الـتـتـويج بـسبـاق فـرنـسا لـلـدراجات
وبــــكل جــــدارة تــــفـــوق الــــثالثـي عـــلى

{ مـدريـد- وكاالت: فـاز الـبريـطاني أدم
يـيــتس بـسـبـاق كـتــالـونـيـا لـلـدراجـات
الذي استمر أسبوعًا كامالً في إسبانيا
لـيحصل فريقه إنيـوس جريناديرز على
ــــراكـــز الـــثـالثـــة األولى فـي نـــهـــايـــة ا
الــســبـاق. واحــتل يـيــتس الــذي انـضم
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{ مـدن - وكــاالت: قـال مـنـظـمـون الـيـوم اجلـمـعـة إن
رالـي أكـروبــولــيس في الــيــونــان ســيــعـود إلـى جـدول
بـطـولـة العـالم لـلرالـيـات في سـبتـمـبر/أيـلـول ألول مرة
بـعـد غـيـاب  8 ســنـوات بـدال من رالي تـشـيـلي. وأُلـغي
رالي تـشـيـلي بسـبب قـيـود الـسفـر الـناجتـة عن جـائـحة
كــوفــيـد- 19 وســيــصــبح الــرالي الــيـونــاني الــذي يــبـدأ

بــالـقـرب من مــعـبـد بـارثــيـنـون في أثــيـنـا ويــسـتـمـر من 12
سـبـتـمـبـر/أيـلـول اجلـولـة الـعـاشرة ضـمن  12 سـبـاقـا في
بـطـولـة العـالم لـلـرالـيات. وأقـيم رالي أكـروبـوليس ألول

مــرة في  1951 وكــان جـزءا مـن بـطــولـة الــعـالم 38
مــرة. وقــال جــان تــود رئــيس االحتــاد الــدولي
لـــلـــســيـــارات في بـــيــان أنـــا واثق أن جـــهــود
االحتـــاد الــتــشــيـــلي لــريـــاضــات احملــركــات
ـنظـم لن تـذهب سدى وسـيكـون هناك وا
فـرصـة لرؤيـة نسـخـة رائعـة أخرى من رالي
ستقبل. وأضاف نحن سعداء تـشيلي في ا
بـعودة أكروبوليس.. بـفضل دعم السلطات
. نظم الـيونانية بجانب الـتزام قوي من ا
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ÊuJÒ L²¹ W½uKýdÐ u³Žô

—ULO½ …œuFÐ

ôu¹œ—«uſ n Ë dÒ H¹ U KOOÐ

dŠU UÐ

نـقطة مع  7مـتابـعات والـثاني  27 مع
مـتابعات ومـثلها تمـريرات حاسمة 5
فــيــمـا كــان ديــفن بــوكـر  24 ومــيــكـال
بـريدجز  20 وديـاندري أيتون   18 مع
متابعات األفضل في صفوف صنز 10
تـه اخلامـسـة عـشرة الـذي مـني بـهـز
ـركــز الـثــاني خـلف ـوسـم في ا هــذا ا
نـطقة جـاز وأمام كلـيبرز بـالذات في ا
الــغـربــيـة.وبــغــيـاب جنــمه الـيــونـاني
ـبـو إلصـابـة في يــانـيس أنـتـيـتــوكـو
ته ركـبته مني مـيلووكي بـاكس بهز
الـثـانيـة توالـياً والـتـاسعـة عشـرة هذا
وسم بخسارته أمام مضيفه داالس ا
مـافـريكس 116-101 ويـدين مافـريكس
بـفـوزه التـاسع والعـشـرين واستـعادة
تــوازنه بـعــد خـســارته األربــعـاء أمـام
هــيـــوســ روكــتس الــذي وضع حــداً
ـسـلـسل انـتـصـارات مـنـافـسـه عـند 5
مـبـاريـات عـلى الـتـوالي الى الـثـنـائي
الـــســلـــوفــيــنـي لــوكـــا دونــتــشـــيــتش
والالتـفي كريستابس بورزينغيس إذ
سـجل األول  27نـقـطة مع  9مـتـابـعات
ومـثلها تـمريرات حاسـمة والثاني 26
مع  17مـتـابـعـة.ولـعب بـورزيـنـيـغـيس
دوراً حـاسـماً في الـفوز بـتـسجـيله 11

نـــقــطـــة في الــربـع األخــيــر
بـينـها ثـماني على

ألربع مباريات بسبب إصابة في قدمه
خـالل مـــــبـــــاراته األولـى مع فـــــريـــــقه
اجلـديـد في  31آذار/مـارس  15نـقـطة
مع  12مـتـابـعـة من دون أن يـكـون ذلك
ة كـافـيـاً لـتـجـنـيب حـامل الـلـقـب هـز
ثــانــيــة عــلى يــد وصــيــفه بــعــد الــتي
تــعـرض لـهـا في شـبــاط/فـبـرايـر عـلى
ــلك" أرضه .96-94وافــتــقــد لــيــكــرز "ا
لــيـبـرون جـيـمس لـلــمـبـاراة الـعـاشـرة
تـوالـيـاً بـسـبب اإلصـابـة الـتي حـرمته
أيـضاً من جنمه اآلخر أنتوني ديفيس
في آخر  24مـباراة.كما غاب عن ليكرز
ـته الـعشـرين في 52 الـذي مـني بـهـز
مـبـاراة كايل كـوزمـا إلصابـة في ربـلة
الـسـاق وتـالن هـورتون-تـاكـر بـسبب
ــــبـــاراة واحــــدة لـــدوره في إيــــقـــافه 
الــشـجــار الـذي حـصل الــثالثـاء خالل
ـبـاراة ضـد تورونـتـو رابـتورز.ورغم ا
ــدرب فــرانك فــوغل اخلــســارة كــان ا
"فـخـوراً باجملـهود الـذي بُذِلَ وبـالروح
ان ببـعضنا... لقد قاتل الـقتالية واإل
ت رجـالنا بـكل ما لديـهم".وبعـد هز
عــلى الـتـوالي أمــام داالس مـافـريـكس
وفـيـنيـكس صـنز اسـتـعاد يـوتـا جاز
ـنـطـقــة الـغـربـيـة وصـاحب مــتـصـدر ا
أفــــضـل ســــجل في الــــدوري تــــوازنه
بـتـغــلـبه عـلى ضـيـفه بـورتالنـد تـرايل

{ لــــوس اجنــــلــــيـس (الــــواليـــات
ــتــحــدة)-(أ ف ب): أفــاد مــيــامي ا
ــاضي من ـــوسم ا هـــيت وصــيف ا
الــــغـــيــــابـــات فـي صـــفــــوف لـــوس
أجنــلــيس لــيـكــرز حــامل الــلـقب
لــتـحـقــيق فـوزه الـثــاني عـلـيه
ـوسم وجاء بـنـتيـجة هـذا ا
فـــــيــــمــــا أوقف 110-104
لـوس أجنليس كـليبرز
مــسـلــسل انــتـصـارات
فـينيـكس صنز بـالفوز
113-103 عــــــــــــلـــــــــــيـه 
اخلــمـيس في دوري كـرة
الــــــســــــلـــــــة األمــــــيــــــركي
.وسـجل جـيمي لـلـمـحتـرفـ
بـاتلر  28نـقطـة وفيـكتـور أوالديبو
لـيقودوا هيت 15وتـايلر هيرو  18
الـى اســــتــــعــــادة تـــــوازنه بــــعــــد
اخلــسـارة بـفـارق  12نــقـطـة أمـام
ـــفــيس غـــريــزلــيـــز عــلى أرضه
الـثالثـاء وحتـقـيق فـوزه الـسابع
وسم.لكن فريق والـعشرين هـذا ا
ـدرب إيريك سـبويـلسـترا خـسر ا
جـــهــــود أوالديـــبـــو الـــقـــادم الى
الــفـريق في  25آذار/مــارس بـعـد
صـــفـــقــة تـــبـــادل مع هـــيـــوســ
روكـتس في الربع األخير بسبب

إصابة في ركبته اليمنى.
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وكـشـف سـبـويـلـسـتـرا أن الـفـريق
الــطـبي ســيـقـوم بــتـقـيــيم إصـابـة
أوالديـبو اجلمـعة مشـيداً بالعبه
اجلـديـد الـذي "يـعـطـيـنـا إضـافـة
فـي الـهــجــوم".وسـجـل هـيت 9 
نـقاط مقابل نقطت لليكرز في
آخــر  2,14 دقــيــقـة مـن الـلــقـاء
لــيــتــقـدم  94-104 آخــرهــا من
رمــيـتــ حـرتــ لـبــاتـلــر إثـر
خـــــطــــأ فـــــني أدى الـى طــــرد
مــــاركـــيـف مـــوريس بــــســـبب
اعــــــــتــــــــراضه عــــــــلـى قـــــــرار
احلـــكم.وقــلص حـــامل الــلــقب
الـــنــتـــيــجــة الى  106-100إثــر
ثالثية من كنتافيوس كالدويل-
بــوب فـي آخـر  29 ثــانــيــة لـكن
هــيت ضـمن الـفـوز بـعـدمـا جنح
بــاتـلــر في تـرجــمـة أربـع رمـيـات
حــرة في الـثــواني احلـاســمـة من
ـــبـــاراة.وكـــان كـــالـــدويـل-بــوب ا
أفـضل العـبي ليـكرز بـتـسجـيله 28
نقطة بينها  6ثالثيات من أصل 11
مـحـاولـة فـيمـا سـجل الـوافـد اجلـديد
أنـدري درومــونـد الـعـائـد بـعـد غـيـابه

{ باريس- وكاالت: يتمسك العبو برشلونة بحلم التعاقد مع البرازيلي نيمار جنم باريس
ـقبـل. وينـتـهي عـقـد نـيـمـار مع سـان جـيـرمان فـي صيف سـان جـيـرمـان خالل الـصـيف ا
 ولم يـعـلن الـنـادي الـفـرنـسـي عن جتـديـد الـنـجم الـبـرازيـلي بـشـكل رسـمي. ووفـقًـا2022
لصـحيفـة موندو ديبـورتيفـو فإن الالعبـ في غرفة خلع مالبـس برشلونـة يحلـمون بعودة
نيـمار. وأشـارت إلى وجود إجـماع علـى أن عودة نيـمار سـتعـزز فرص الـفريق في الـظفر
بـلقـب دوري أبطـال أوروبـا ال سيـمـا من قـبل الالعـب الـذين زامـلـوا النـجم الـبـرازيلي في
كـامب نـو. وأوضحت الـصحـيفـة أن نـيمـار قريب من جتـديد عـقـده مع سان جـيرمـان حتى
صيف  2026 وذكرت أن العـبي برشلـونة يـفضـلون صـفقـة نيمـار على تـعاقـدات برشـلونة
ـفيس ديباي وجورجيـنيو فينـالدوم. وقالت الصحيـفة إن نيمار إذا لم يوافق احملتملة مع 
علـى جتديـد عـقده سـيـعرضه بـاريس لـلـبيع كي يـسـتفـيـد مـاديًا من رحـيـله. وأضافت أن
ـبلي وجريزمان إال أن األخـير يرفض أن يكـون ورقة مساومة في باريس مهتم بـعثمان د

أي صفقة كما أنه ال يريد اللعب لباريس ألنه من مشجعي مارسيليا. 

الـتـوالي مـا مهـد الـطريق أمـام فـريقه
لـلتقـدم نهائـياً على بـاكس الذي خسر
إثــنـ من مــبـاريـاته الــثالث األخـيـرة
ــبـو رغم جـهـود بــغـيـاب أنـتــيـتـوكـو
دونــتي ديــفــيــنـتــشــنـزو ( 22 نــقــطـة)
وبوبي بورتيس ( 20 مع  14متابعة).
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ورغـم تـألـق الــكـنــدي كــريس بــوشــيه
والـــكــامـــيــروني بـــاســكـــال ســيـــاكــام
بـتسجيلهما  38 نقطة مع  19 مـتابعة
و 27مع  8 مــتــابــعــات تــوالــيـاً مــني
ته اخلـامسة تـورونتـو رابتـورز بهـز
عــشــرة فـي آخـر  18 مــبــاراة وجــاءت
عـلـى يـد ضـيـفه شـيـكـاغـو بـولـز -113
ونـتـينـيـغري 122 ولـعب زاك الفـ وا
نـيـكـوال فـوتـشـيـفـيـتش دوراً أسـاسـيـاً
بـالــفـوز الـثـالث تـوالـيـاً لـبـولـز والـ22
ـوسم إذ سـجل كـل مـنـهـمـا 22 هــذا ا
نـقـطـة مع  15تـمـريـرة حـاسـمـة لألول
فـيـما سـاهم الفـنلـندي الوري مـاركانن
بـ 18 نـقطة بعـدما جنح في ثماني من
مـــــــحـــــــاوالته الـــــــعـــــــشـــــــر خالل 18
دقــيـقــــــــــة. وفـي مـبـاراتــ أخـريـ

فـــاز ديــــتـــرويت بــــيـــســـتــــونـــز عـــلى
ســـاكــــرامـــنـــتـــو كــــيـــنـــغـــز 113-101
وكـليـفالند كـافاليـيرز عـلى أوكالهوما

سيتي ثامدر 129-102.

ـفاجآت { لـندن- وكـاالت: توقع مارسـيلـو بيـيلـسا مدرب لـيدز يـونايـتد مـباراة ملـيئـة با
ـيرليج. عـندما يـلتقي الـفريق مع مـضيفه مـانشسـتر سيـتي في اجلولة  31 من عمـر البر
ـرحـلـة الـرابـعـة من الــدوري اإلجنـلـيـزي في تـشـرين وقـدم الـفـريــقـان مـبـاراة مـثـيـرة فـي ا
نضم إلى ليدز في صفـقة قياسية للنادي هدف ـاضي وسجل رودريجو ا أول/أكتوبر ا
باريات أمام الـتعادل بـعد أن تقـدم سيتي بـهدف ستـرلينج في الـدقيقة 17 وقال بـييلسـا ا
الـفـرق الــقـادرة عـلى إيــجـاد احلـلــول أو الـتي حتــقق أشـيـاء غــيـر مـتــوقـعـة تــكـون مـلــيـئـة
درب األرجنتـيني بتوضـيح التصريـحات التي أدلى بهـا قبل أيام والتي فاجآت. وقـام ا بـا
وصف مـن خاللها بـيب غوارديوال بـأنه ساحر. وأوضح عـندما صـنفت الفـريق الذي يدربه
ـارس السـحـر. وأضـاف ما غـوارديـوال وأسلـوب الـلـعب بـأنه ساحـر لم أكن أقـصـد أنه 
فـاجئة وبالطـبع ما يساعد على كنت أحاول قوله إن الفـريق يصنع العديـد من الهجمات ا
. وتـابع في التصريحات التي نـشرتها وكالة األنبـاء البريطانية لكن ذلك هي كفاءة الالعب
هـناك طريقـة للتحـفيز على مـا يقدمونـه وهو أمر يصـعب اكتشافه من اخلـارج يبدو األمر
ـركز  11إلى ـديـر الـفـني يـفـعل شـيـئـا سـحـريا. ويـتـطـلع لـيـدز يـونـايـتـد صـاحب ا وكأن ا
ـوسم في الـنـصف األول من جدول الـدوري بـينـما حتقـيق نـتيـجـة إيجـابـية سـعـيًا إلنـهاء ا
ـتصـدر مانـشستـر سيـتي إلى الفـوز والتـقدم خطـوة جديـدة نحـو اللقـب الثالث له يـسعى ا

خالل  4 أعوام.
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بـاليـــزرز  103-122بــــفــــضـل جــــهـــود
دونــوفـان مــيـتــشل والـفــرنـسي رودي
غـــوبـــيـــر إذ ســجل األول  37نـــقـــطــة
والـثاني  18مع  21مـتـابعـة.وأكـد جاز
مـرة أخـرى أنه ال يـقـهـر في مـعـقله إذ
حـقق فـوزه الـثالث والـعـشرين تـوالـيا
عـلى أرضه مسـتفيـداً من تفوقه حتت
الـسـلـة حـيث حقق  58مـتـابـعـة مـقابل
لـــباليــزرز الــذي بـــرز في صــفــوفه 41
دامـيان ليالرد ( 23نـقطة) وسي دجاي
ماكولوم ( (19دون أن يكون ذلك كافياً
ة الـثالثة في لـتجنيب فـريقهمـا الهز
آخـر أربع مباريـات.وحسم جـاز اللقاء
فــعــلـيــاً في الــربع الـثــالث حــ حـول
تــخــلـفه بــفــارق ست نـقــاط الى تــقـدم
كــبـيـر بـعــدمـا أنـهــاه بـأربـعــ نـقـطـة
مـقابل  19فـقط لضـيفه نـتيـجة جناحه
ــئــة من مـحــاوالته.وأوقف في  57 بــا
كــلـيـبـرز مـسـلـسـل انـتـصـارات ضـيـفه
صـنز عند سبع مـباريات على التوالي
بــالـفـوز عـلـيه  103-113 فـي مـواجـهة
ب فريق يحاوالن اللجاق بجاز الى
نـطقة الغـربية.ويدين كـليبرز زعـامة ا
بفوزه الثالث توالياً والتاسع في آخر
مــبـاراة واخلـامس والــثالثـ هـذا 11
ـــــوسم الـى جنــــمــــيـه بــــول جــــورج ا
وكــواهـي لـيــنــارد إذ ســجل األول 33
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{ تــــــــــــــــــــــونــس - (أ ف ب) - أوقــف
التلـفزيون الـتونسي احلـكومي معـلّقاً
ريــاضـيــاً عن الــعــمل وفـتـح حتـقــيــقـاً
بــــعــــدمـــــا طــــلب جــــعــــة مـن زمــــيــــله
ــيـــكــرفــون ال يـــزال مــفـــتــوحــا في وا
ـــبـــاشـــر قـــبل انـــطالق مـــبـــاراة في ا
الــدوري احملــلي لــكــرة الــقــدم.وسُــمِعَ
ـعـلـق قـبل انـطالق بـوضـوح صــوت ا
ــبــاراة األربــعــاء يــطــلب من زمــيــله ا
تـشـكـيـلـة الـالعـبـ ثم يـقـول "أعـطـني

علبة جعة".
وأصدرت مـؤسـسـة التـلـفـزة الوطـنـية
بيان "اعتذار" األربعاء أشارت فيه الى
ـــعـــلق أن "عـــلـى إثـــر مـــا صـــدر مـن ا
ـداومـة في مـبـاراة االحتـاد ـكـلف بـا ا
ــنـســتــيــري والــنــادي االفـريــقي من ا
عـبـارة غيـر الئـقـة قـبل الـلـقـاء تـعـتذر
مؤسـسة الـتلـفزة الـوطنـية الـتونـسية

شاهدين". من السادة ا
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{ رومـا- وكاالت: طـلب إيريك تـ هاج مـدرب أيـاكس أمسـتردام من حـارس مرمـاه كيل
باراة نافس روما هدف التعادل في ا عنوية بعد خطأ أهدى ا شيربن احلفاظ على روحه ا
اضية. وانتهت ب الفريقـ في ذهاب دور الثمانـية بالدوري األوروبي لكرة الـقدم الليلـة ا
باراة بفوز روما  1-2 في أمستـردام واعترف تن هاج بأن فريقه يواجه مهمة صعبة في ا
لـقاء اإلياب في الـعاصمة اإليـطاليـة بعد أسبـوع. تقدم أياكـس بهدف من دافي كالسن قبل
نهاية الشـوط األول بست دقائق وكان ينبغي أن يـضاعف النتيجة عـقب نهاية االستراحة
لــكن دوسـان تـاديـتـش أهـدر ركـلـة جــزاء تـصـدى لـهــا حـارس الـضـيــوف. وأدرك لـوريـنـزو
بليـجريني التعادل لروما في الدقيقة  57 من ركلة حـرة عندما انزلقت الكرة من يد حارس
أيـاكس الشاب شيربن  21 عاما لتـسكن شباكه قـبل أن يحسم روجـر إيبانيـز الفوز لروما
ة قبل دقـيـقتـ من صـفارة الـنـهايـة. وأوقـفت اخلسـارة مـسيـرة أيـاكس اخلالـيـة من الهـز
والتـي استمـرت على مدار  24 مـباراة بيـنما يسـعى الفريق لـلفوز بـثنائيـة الدوري والكأس
احمللـية إلى جـانب منـافسـته في الدوري األوروبي. وقـال مدرب أياكس سـيطـرنا بـقوة على
ـبـاراة.. ولم يــكن هـنـاك مــا يـشـيــر إلى دخـول أي أهـداف مــرمـانـا. وشــارك شـيـربن في ا
ـبـاراة بـدال من احلـارس اخملـضـرم مـارتن سـتـيـكــلـنـبـرج الـذي غـاب عن مـواجـهـة فـريـقه ا
السابق لإلصابـة. وحرص ت هاج عـلى عدم وضع الكثـير من الضغط عـلى شيربن الذي
ـباراة ـدرب عن ذلك خالل ا كـان يشـارك أسـاسـيا لـلـمرة الـثـالثـة فـقط مع الـفريق. وقـال ا
ـرمى عادة ما يـتسبب طـلبت منه أن يـرفع رأسه. لقد قـدم مباراة جـيدة لكن خـطأ حارس ا
في هدف. وسيحـتاج أياكس لتسجيل هدف على األقل في لقاء العودة في روما للحصول

على فرصة الظهور في قبل النهائي في مواجهة مانشستر يونايتد أو غرناطة. 

بيب غوارديوال

ـعـلق فـوراً وقـامت "االدارة بـإيـقــاف ا
إلى حــ انـتــهــاء الـتــحـقــيق التــخـاذ
االجـراءات الــتـأديــبـيـة الـالزمـة".وقـال
ــــعـــلق فـي تـــصـــريـح لـــراديـــو جنل ا
موزيـيك اف اف (خـاص) اخلـميس إن
" حصل وإن شـرب اخلمر "خطـأ تقـنيـاً
من دونه "حرية شخـصية" كـاتباً على
فيسبـوك أيضاً أن والده يـتناول جعة

محلية خالية من الكحول.
وانـتـشر مـقـطع الـفـيـديـو الـذي يـظـهر
ـعــلق فـقط عــلى مـواقع فـيه صــوت ا
التـواصل االجـتـماعي وتـسـبب بـسيلٍ
من الـتــعـلـيــقـات الـســاخـرة و نـشـر
صور مُرَكَبة لشعـار التلفزيون بجانب
ـصــنـعـة شـعــار الـعالمـة الــتـجــاريـة ا
لـلـجـعـة.تـنـظـم الـسـلـطـات الـتـونـسـيـة
اســتـهالك وبــيع اخلــمــور بـأنــواعــهـا
وتمـنع شرب اخلمـر في مواقـع العمل

ؤسسات احلكومية. وداخل ا

كريستيانو
رونالدو
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ضــــرورة اقـــامـــة الـــتــــوازن بـــ حـــجم
توفرة ومعدل النمو وارد ا الـسكان و ا
الـسكاني الى حجم االقتصاد اخملصص
لـتـلــبـيـة احلـاجـات االسـاسـيـة لـلـسـكـان
لـــيس االن فــقط بـل لالجــيـــال الــقــادمــة
ويـــنــــبـــغي عـــلـى احلـــكـــومـــات اتـــبـــاع
سـياسـات سكـانيـة تنـطوي عـلى اهداف
سـكـانيـة قـومـية عـريـضة وثـيـقة الـصـلة
بــاالهـداف االجـتـمـاعـيـة  –االقــتـصـاديـة
االخـــرى فـــالـــعــوامـل االجــتـــمـــاعـــيــة و
الـثـقـافيـة تـسيـطـر علـى جمـيع الـعوامل
االخـرى في التأثـير علـى االجناب واكثر
ــرأة الــعـــامــلــة و هـــذه الــعــوامـل دور ا
االقــتــصــاد و اجملـتــمع بــصــورة عــامـة.
وهــنـاك عــامل مـلــمـوس فـي هـذا اجملـال
يـتمـثل في حتقيـق التوازن بـ حاجات
ــوارد الـطــبـيـعــيـة. فـفي و الــسـكـان و ا
بــعض اجملــتــمــعــات تــمــيــز الــتــحــديث
وارد بـواسطـة توفر االرض اجلـيدة و ا
الـطبيعية  –اجـزاء من امريكا الـالتينية
وبــورمــا وتــايــلــنــد  –وان مــتــطــلــبــات
الـتـحـديث والنـمـو االقـتصـادي تـقـتضي
اجــراء تــغـيــيـرات جــذريــة ومـبــكـرة في
ـــنــافع الــعـــامــة و الــزراعـــة. ان بــنــاء ا
ـال االجتـماعي ـنـافع الهـامة  –رأس ا ا
ـــاء مـــثـل االتـــصــاالت   الـــكـــهـــربــاء   ا
مــطــلــوبــة عــلى الــســواء الجل حتــقــيق
الـــنـــشـــاطـــات االقـــتـــصـــاديـــة اجلـــيــدة
ولــتـحـديث الـزراعــة وتـوسـيع االسـواق
وخـفض التكاليف  ومن اجل االستغالل
االمــثل لـلــمـوارد الـطــبـيـعــيـة ولـتــوفـيـر
الــوســائـل الــتي تــســتــطــيع احلــكــومــة
اجنـازهـا. كذلـك ان التـوسع الـسريع في
الـــزراعــة ضــروري الن الــســـكــان الــذين
يــنـــســحــبــون من الــزراعـــة لــلــعــمل في
الصناعة وقطاع يتحركون نحو التنمية
الـسـريعـة ويـتـطلب االمـر تـوفيـر الـغذاء
الـيـهم. بـاالضافـة الى ذلك فـمن احملـتمل
ان يـنـمـو الـسكـان بـشـكل اسـرع من تلك
الـتي يتخـذها التـغييـر االقتصادي. وان
كن ـتزايد عـلى الغذاء  بـعض الطلب ا
ـدفوع من تـلـبـيـة بـواسطـة االسـتـيـراد ا
قــبـل الــصــادرات اجلــديــدة وعن طــريق
مـنـوحـة من اخلارج. ومن ـسـاعـدات ا ا
غـيـر احملتـمل ان تـنجح غـالبـيـة البـلدان
في احلـفاظ عـلى النمـو ما لم تـتمكن من

انتاج غذائها. 
ي)  2- على الصعيد الدولي (العا

يـــعــد هـــذا الــعــامـل من ابــرز الـــعــوامل
ــؤثـرة في الـعالقــات الـدولـيــة.وغـالـبـاً ا
مـاتستـخدم الدول الـوسائل االقتـصادية
مـن اجل حتـــقــــيق اهـــدافــــهـــا من خالل
الـدبلوماسية التي تـعتبر أداة السياسة
اخلـارجـية لـلدول الـقومـية في الـعالقات

يهتم علم االقتصاد بدراسة اجلهود التي
يــبــذلـهــا االنـســان لــكي يـشــبع حــاجـاته
ـادية  وهـذه اجلـهـود برمـتـها ورغـبـاته ا
تــــخــــضع لــــقــــواعــــد وأسس اجملــــتــــمع
الــسـيــاسي وعـلـم االقـتـصــاد الـســيـاسي
يـتـنـاول مـهـمـة الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة في
االشـراف عـلى الـشـؤون االقـتـصـاديـة في
اجملتمع   وكان االقتصاد الى وقت قريب
أحـد فـروع عـلم الـسـيـاسـة الن الـسـيـاسة
تـسيطر على جميع الـنشاطات االنسانية
ـا فيها الـنشاطات االقـتصادية   ولذلك

أطلق عليه " االقتصاد السياسي"
ان الـدولـة والـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة في أي
بلد صغيراً كان او كبيرا   حتدد أهدافها
الـسيـاسـية في تـبني الـنظـام االقتـصادي
ـطـلوب كـأن يـكـون نظـامـاً رأسمـالـياً أو ا
اشـتراكياً   أو نـظاماً مختـلطاً يجمع ب
االثـن  ولـكن فـي جـمـيع احلـاالت فـانـها
تـــتــدخل فـي الــشــأن االقـــتــصـــادي عــبــر
الــقــوانــ و الـتــشــريــعــات الـتـي حتـقق
الــهــدف االقـتــصــادي في زيـادة ثــروتــهـا
ـوارد اخملتـلفة وقـوتها   وفـي استغالل ا
الشــبـــاع حــاجــات الــســكـــان من الــســلع

واخلدمات.      
وهـذا يعني أن وظيفـة الدولة ليست فقط
ــا حـــمــايــة أمن وسـالمــة اجملــتــمع  وأ
ـتــســاويـة رفــاهــهم  وتــوفــيـر الــفــرص ا
ا أمـامـهم لتـنمـية مـواهـبهم وكـفاءتـهم 
ــصــلــحـة ــســاواة  يــحــقق الــعــدالــة و ا
ــكن آليــة دولـة اجملــتــمع و االفـراد  وال 
إهــمـال مـبـاد االقـتـصـاد وأسس تـوزيع
الـــــدخل الـــــقــــومـي ووســــائـل االنــــتــــاج
ـاليـة و الـنـقـدية  غـيـر أن والـسـيـاسـات ا
وظــيـفــة الــدولـة في الــنــظـام االشــتـراكي
ـواضـيع تـكـون واسـعـة  اذ تــتـدخل في ا
االقـتصـادية اسـتيـراداً وتصـديراً إنـتاجاً
وتـوزيعـاً لتحـقيق الهـدف االشتراكي  بل
تـفــرض احلـمـايـة و الـتـعـرفـة اجلـمـركـيـة
حلــمــايــة االنــتــاج الـوطــني  األمــر الــذي
يـؤدي الى جلم الـطـبـقـات الـرأسـمـالـية و
حتـــديــد دورهــا  وهـــذا يــعـــني تـــقــيـــيــد
ـرتـبـطة بـاحلـرية احلـريـات الـسيـاسـية ا

الــدولــيـة  وان الــقــدرة االقـتــصــاديـة في
ــعـــاصـــر هي حتـــدد الـــقــدرة ـــنـــا ا عـــا
الـسيـاسية و الـعسـكرية. يـشكل الـتبادل
الـــتـــجـــاري الـــدولي جـــزءاً من كـــلـــيــات
الــعالقــات الــدولـيــة اذ اليــوجـد من بالد
الـعـالـم من يـعـتـمـد عـلى انـتـاجه احملـلي
بــصــيـغــة مــطـلــقــة في اشـبــاع حــاجـات
سـكـانه من الـسـلع و اخلـدمـات. كذلك ان
الـــكــثــيــر من تـــلك الــبالد مـن يــنــتج من
ـوارد مـا يـفـيض عن ـتـلك ا الـسـلع او 
حـاجاته من االسـتهالك احمللي لـذلك فقد
قـام التبادل بـ الدول ليحـصل كل منها
ـا يـتــوفـر لـديـة من عــلى مـا يـحـتــاجه 
الــسـلع واخلــدمـات ويــعـطـي لـغــيـره مـا
يــفـــيض عن حــاجــاتـه االســتــهالكــيــة و
االنـتـاجيـة. وهـكـذا جتري عـمـليـة تـبادل
الــسـلع بــ الـدول في اجملـتــمع الـدولي
اذ تــعـد صـادرات دولــة مـا ورادات دولـة
اخرى   فـي ح تعـتبـر واردات دولة ما
صـــــادرات دولـــــة اخـــــرى . وعـــــنـــــدئــــذ
تــتــخـصص كـل دولـة في انــتــاج سـلــعـة
مــعـيـنــة او مـجـمــوعـة من الـســلع تـقـوم
تـصدير فـائضهـا الى العالم اخلارجي و
ان االسـاس يقوم على تـخصص دولة ما
في انـتاج سـلعة مـعيـنة وتصـديرها الى
غــيــرهـــا من الــدول تــتــحــدد في قــواعــد
الـسلوك االقتصادي وهي سعي االنسان
الشــــبـــاع حــــاجــــته في حــــدود مـــوارده
ــتــاحــة وهــذه الــســيــاســة هي مــحـور ا
الــعالقـات الـدولـيــة في اجملـتـمع الـدولي
ــعـــاصـــر. ان الـــتــنـــمـــيــة ـــنـــا ا في عـــا
االقــتــصـاديــة تــهـدف ان تــكــون الـســمـة
الــواضــحــة لــلــتــحـديـث و االنــتـقــال من
االقـتصاد الـتقلـيدي الى االكتـفاء الذاتي
ـركزيـة للـمجـتمـعات هـو احـد االهداف ا
وذج النمو و الدرجة احلديثة كما ان ا
ـطلوبة لـلتحديث تـختلف من دولة الى ا

دولة اخرى.                           
الية العامة باالقتصاد القومي  عالقة ا
الـية بعلم االقـتصاد تعد ان عالقـة علم ا
مـن الــعالقـــات الـــوثــيـــقـــة جــدا. ذلك أن
االقـتــصـاد الـسـيـاسي كـمـا هـو مـعـروف
ـتـعـلـقـة بـالـظـواهـر يـتـنــاول الـقـوانـ ا
االقـتـصـادية  اي الـعالقـات االجـتـمـاعـية
الـتي تأخذ من االنتاج و الـتوزيع للسلع
و اخلـدمات التي تشبع حاجات االنسان
اذا فـان جـوهـر النـشـاط االقتـصـادي هو
وارد حتت بـذل الـعـمل علـى استـخـدام ا
تــــصــــرف اجملــــتــــمـع من اجل اشــــبــــاع
احلــاجــات الــعـامــة وقــد رأيــنــا ان عـلى
ـوارد الــدولـة ان تـســيـطـر عــلى بـعض ا
ـتاحة للـمجتمع ـنتجات ا االنـتاجية و ا
مـن اجل اشــــــبـــــاع  هــــــذه احلـــــاجـــــات
الي اخيرا على وبـالتالي نشاط الدولة ا

االقـــتـــصــاديـــة فـــالـــنــظـم الــســـيـــاســـيــة
االشـتراكيـة السابـقة في أوروبا الـشرقية
رفـضـت الـتـعـدديـة احلـزبـيـة الـسـيـاسـيـة
وطــبــقـت نــظــام احلــزب الــواحــد والـذي
انـــهــار مع نـــهــايـــة احلــرب الـــبــاردة في
أواخر الثمانينات  أما النظم الرأسمالية
فـقـد منـحت احلـرية االقـتـصاديـة لـلقـطاع
اخلـاص  وثــرت عـدم الـتـدخل في الـشـأن
االقـــتــصــادي إال بــشـــكل مــحــدد  وبــذلك
صـارف التي أصبح تـعددت الشـركات وا
لـهـا شـأن كـبـيـر في احلـيـاة االقـتـصـاديـة
وبــالــتــالي أصــبـح لـهــا شــأن كــبــيــر في
احلـياة السياسية سـواءً عبر االنتخابات
الـرئاسية أو التـشريعية  أو عـبر الضغط
عــلى احلــكــومــات لــسن الــقــوانـ الــتي
قراطية تـخدم مصاحلها  فـاقترنت بالـد
والـتعـددية الـسيـاسية  وتـداول السـلطة.
غـير أن نظماً سيـاسية أخرى جمعت ب
حــــســــنــــات الــــنــــظـــامــــ االشــــتــــراكي
والـرأسـمالي  واتـبـعت سـيـاسات مـعـبرة
عـن هــذا الــتــوجه  واخـــتــارت صــنــاديق
االقــتــراع في تــشــكـيـل احلـكــومــات بــعـد
فـوزهـا  وتـطـبـيق بـرامـجهـا االقـتـصـادية
واالجـتـماعـية و الـسيـاسيـة. والى جانب
ذلك فــان الـنــظم الـســيـاسـيــة مـنــذ الـقـدم
ارتـبطت باالوضاع االقتصادية فيها  فقد
طـلقة مع لكـية ا اقـترنت أنـظمة احلـكم ا
وجـود الـنظـام االقـطاعي  بـيـنـمـا ترادفت
الـنظم الـسياسـية البـرجوازية مع أنـظمة
قيدة  بـينما ترادفت احلـكم الدستـورية ا
الـنظم الـسياسـية البـرجوازية مع أنـظمة
ـقـيـدة  وفـي بـداية احلــكم الـدسـتــوريـة ا
الــعـــهــد االســتــعــمــاري كـــانت الــطــبــقــة
الـرأسـمـاليـة و الـبـرجوازيـة تـفـرض على
حـكـومـاتهـا الـتوسع االسـتـعـماري بـحـثاً
وارد األولـية و األسـواق الـتجـارية عـن ا
ولذلك اتبعت الدول االستعمارية سياسة
بـنـاء جـيـوش حـديـثـة  وارسـال الـبـوارج
احلــربــيــة و الــسـفـن حلـمــايــة رعــايــاهـا
ومـنـع الـدول االخـرى من مـنـافـسـتـهـا في

مختلف القارات.
ـشكـالت االقتـصـاديـة في الدول كـمـا ان ا

أجــبــرتـهــا عــلى الــتـدخل حلــلــهـا  بل إن
بـعـضـها لم تـسـتطـيع احلـد من الـطبـقـية
وارتـــفــاع االســعـــار و الــبــطـــالــة وســوء
عـيـشيـة فـقامت ثـورات شـعبـية احلـالـة ا
ـعـادلـة في الداخل  كـالـثورة لـتـصـحيح ا
الــفـرنــسـيــة عـام 1789 و الــثـورة 1917
والــثــورات الــشـعــبــيــة في بــعض الـدول
الـعـربـيـة مـنـذ بـدايـة عام 2011 وغـيـرهـا
ـســائـل االقــتــصــاديــة تــفـرض والزالـت ا
وجـودها وجتـبر احلكـومات على تـكييف

. سياستها جتاهها ومعاجلتها سلمياً
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وفي احلـقـيقـة فإن سـيـاسة الـدولة تـلعب
دوراً كــبــيــراً فـي اجملــال االقــتــصـادي اذ
بــامـكـانــهـا تـنــفـيـذ ســيـاسـة اقــتـصـاديـة
لـتـنـمـية الـبالد و تـصـنـيـعهـا واسـتـثـمار
الــثـروات الـداخـلــيـة عـبـر امــكـانـاتـهـا او
الـشركـات االجنـبيـة و تشـجيع الـرأسمال
الـوطــني و االجـنـبي لـغـرض االسـتـثـمـار
غـيـر أن الـتضـيـيق عـلى أصـحاب رؤوس
االمــوال ومــنــعــهم من مــزاولــة الــنــشـاط
االقــتـصـادي سـوف يــؤدي الى هـجـرتـهم
الـى اخلـارج مع أمــوالـهم  وشـل احلـركـة
االقــتــصــاديـة  وبــالــتــالي الــضـغـط عـلى
الـنـظـام الـسـياسي  الجـبـاره عـلى تـعديل

سياسته جتاههم.      
ومـن الـــواضح ان الــــدول الـــضـــعــــيـــفـــة
اقــتــصــاديــاً تـعــول عــلى الــدول الــقــويـة
اقـتــصـاديـاً في احلـصـول عـلى الـقـروض
ـساعدات  أو تـلك التـي يكـون موردها وا
االقـتصـادي مورداً واحداً رئـيساً كـالنفط
فـتعـتمـد على الـدول الكـبرى السـتخراجه
وتـسـويقه  ويـرتـبط اقتـصادهـا بـها عـبر
سـياسة التبعيـة االقتصادية لها  ومن ثم
قابل فإن الدول الـتبعـية السـياسية  وبـا
ـكـتـفـيـة ذاتـيـاً ـسـتــقـلـة اقـتـصـاديـاً و ا ا
ــا هي دول مــسـتــقـلـة بــشـكل نــسـبي  إ
ســـيــاســيــاً الـى حــد كــبــيــر  ولـــذلك فــان
الــعالقــات الــدولــيـة هـي في حــقـيــقــتــهـا
عالقـــات اقــتــصـــاديــة ومــصـــالح مــاديــة
ــــــوارد وصـــــــراع وتـــــــنـــــــافس عـــــــلـى ا
االقـتصاديـة في البلدان الـنامية  ولـيست
ــة اال مـــظــهـــراً من مــظـــاهــر هــذا الـــعــو
الـصراع ورؤوس أموالهـا وشركاتها الى
مــخـتـلف دول الـعـالـم. وهـنـالك من يـقـول
بـأن السياسـة أكثر تأثيـراً على االقتصاد
ومن يــقـول بـأن االقــتـصـاد أكـثــر تـأثـيـراً
عـليـها  ومن يـقول بـوجود تأثـير مـتبادل
بــيــنـهــمـا  غــيــر أن هـذا الــقـول يــخــتـلف
بــاخـتالف الــدول ونـظــمـهـا الــسـيــاسـيـة
وقـدرتها االقتصادية. وهنا سنتحدث عن
: السياسة االقتصادية للدولة من جانب

1- على الصعيد القومي (الوطني)
سالة التي ينبغي االنتباه اليها هي ان ا

انــشــطـة  مـن شـأنــهــا اسـتــخــدام بـعض
مــوارد اجلــمــاعـة  او احــيــانـا  –حــسب
طـبيـعة الـنظـام السـياسي  –حـتى انتاج
نتـجات اخملصصـة الشباع هذه بـعض ا
الية العامة جزءا احلـاجات. لذلك عدت ا
مـن عـلم االقــتـصــاد  و بــذات الـوقت هي
فـــرع من فـــروع الـــقـــانــون الـــعـــام الــذي

يستمد مصادره من:
1- النصوص التي يتضمنها الدستور. 

الية ذاتها.  2- التشريعات ا
ـسـتقـرة في نـطاق 3- الـقـواعد الـعـامة ا

القانون االداري. 
ـالي في العراق يـتضمن ما و الـتشريع ا
وازنة العـامة حتضيرا يـتصل بتنـظيم ا
ـا فيها و تـنفيـذا ورقابة عـلى التنـفيذ  
الــنــفـقــات الــعـامــة و االيــرادات الـعــامـة
فــــضال عـن الـــقــــوانــــ الـــتـي يـــنــــصب
اهــتــمــامــهــا عــلى تــنـظــيـم الـضــرائب و
الـرسوم و احكامـها. ان القواعد الـعلمية
ـاليـة العـامة تـتنـاول النـظام ـتعـلقـة با ا
ـاليـة التي تـنعكس اخلـاص بالـعالقات ا
بــشـــكل فــعــلي فـي عالقــات اقــتــصــاديــة

عينية.             
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تـهـتـم الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة بـدراسـة نـظم
احلـكم والـعالقات بـ السـلطـات العـامة
فـــيــمــا بــيـــنــهــا مـن جــهــة و عـالقــاتــهــا
ــواطــنــ من جــهــة اخـرى. فـي حـ بــا
الـية العامـة في النفقـات العامة تـبحث ا
و االيــــرادات الــــعــــامــــة فـي اطــــار هـــذه
الـسلـطات. كـما ان لالوضـاع الدسـتورية
و االداريــة في دولــة مــعــيــنــة اثـرهــا في
مـاليتها العامة  حـيث تختلف النفقات و
االيــرادات الـعـامــة بـحــسب مـا اذا كـانت
ــقــراطــيـة" الــدولــة "اســتــبــداديــة" او د
"مـوحدة"  –بـسيـطة  –كـانت او تعـاقدية
 –مركبة  –تـملك نظاماً اداريا مركزيا او
ــالـيــة اثـراً ال مــركـزيــاً اذ ان لـلــظـروف ا
مـهماً في اوضـاع الدولة السـياسية  فكم
من دولـة فـقـدت اسـتقاللـهـا الـسـياسي و
تـعـرضت لقـيام ثـورات بـسبب اضـطراب
في مـاليتهـا العامة وعـدم استقرارها. ان
ــالـــيـــة تـــرد في وثـــائق الـــعـــمـــلـــيـــات ا
علومات احـصائية كبيرة  وتـشكل هذه ا
مــعــطـيــات ثــمـيــنــة بـالــنــسـبــة لــلـعــلـوم
الــســـيــاســيــة حـــيث تــســمح بـــتــحــلــيل
مـوضوعي حملـتوى الـسياسـات اخملتـلفة
بـبـيـان مـا انـفـقـته الـدولـة الـى اي نـشاط
تـتـــــداخـل فيه فـمثال تـمكـننـا من معـرفة
مــا اذا كــانت دولــة مــعـيــنــة تــنـفـق عـلى
الـدفـاع او الـتـعـلـيم او عـلى الـصـحة  او
الــــبـــــحث الــــعــــلـــــمي او الــــتـــــنــــمــــيــــة
االقــتــصــاديــة...الخ اكــثــر من غــيــره من
حــــقــــول االنــــفــــاق.                          
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كـافحة نص ان يكون لـلهـيئة الـوطنـية 
الفساد ميـزانية مسـتقلة تودع مـبالغها
في حــســاب خــاص بـاسـم الــهـيــئــة في
مــؤســســة الــنــقـد الــعــربـي الــســعـودي
ــالــيــة ويــصــرف مــنه وفــقـــاً لــلــوائح ا
نصوص عليها في التنظيم  في ح ا
ــالــيـة تــتـفــاوت درجــة االســتــقاللــيــة ا
ألجهزة مكافـحة الفساد في الـتشريعات
الــعــربــيــة فـفـي االردن تــتــمـتـع هــيــئـة
ـوازنـة الـنــزاهـة ومــكـافــحـة الــفـســاد 
وازنـة الـعامـة إضـافة مسـتـقلـة ضـمن ا
سـاعدات وأي موارد ـنح وا للهـبات وا
أخـرى يـقـرر اجملــلس قـبـولــهـا شـريـطـة
موافقة مـجلس الوزراء علـيها إذا كانت
ـــشــرع من مـــصــدر غـــيــر أردنـي أمــا ا
الـكـويـتي فــقـد نص عـلى قـيــام الـهـيـئـة
كافـحة الـفساد بـوضع مشروع العامـة 
الية كما ميزانيتها وترسل الى وزارة ا
هو احلـال في التـشريع الـعراقي إال أن
شـرع الكـويتي نص عـلى أنه في حال ا
حـصــول خـالف او اعـتــراض من وزارة
الـيـة عـلى تـقديـرات الـهـيئـة فـيـعرض ا
ــالـــيـــة اخلالف عـــلـى مــجـــلس وزيـــر ا
الوزراء التخاذ ما يراه مناسباً وهذا ما
ادة ( (18من الـقانـون رقم ((2 قررتـه ا
لـسـنـة  2016في شـأن إنــشـاء الـهــيـئـة
كن أن كـافحـة الـفسـاد حـيث  العـامـة 
نـلـمس تــبـعـيــة هـذه الـهـيــئـة لـلــسـلـطـة

التنفيذية في الكويت.
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 تتمتع الهيئة باالستقالل اإلداري وهذا
ــارســة مـــهــامــهــا يــعــنـي إمــكــانــيـــة 
ونـــشــاطـــاتـــهـــا دون وجـــود رقـــابــة أو
وصـايــة عـلى أعــمــالـهــا  ومن مـظــاهـر
االســـتــــقالل اإلداري إصـــدار الــــلـــوائح
ـالـيـة الـتـنـظـيـمـيـة لـلـكـشف عن الـذ ا
وإصدار لوائح السلوك وإصدار النظام
الـداخـلـي بـتـشــكـيالت ودوائــر الـهــيـئـة
ــادة ( (6الــفـــقــرات وهــذا مـــا قـــررته ا
) من ) و(ســادســـاً (رابــعـــا) و(خـــامـــســـاً
قـانــون هـيــئـة الــنـزاهــة  ووفـقــا لـقـرار
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا آنف الـذكـر
فـانه قــرر بـأن هـيــئـة الــنـزاهــة تـخـضع
لـلــسـلــطـة الــوصـائــيـة جملــلس الـوزراء
وهـــــــذا مـــــــا ال نـــــــؤيـــــــده  النـه يـــــــخل
ــوجب ــفـتــرضــة  بــاســتــقاللــيــتــهــا ا
الــقــانــون ويــعــرقـل حتــقــيق أهــدافــهــا
الــوقــائــيــة والــعـالجــيــة في مــكــافــحــة
ـا يــجـدر اإلشــارة إلـيه أن الـفــسـاد و
كافحة مسودة االستراتيجيـة الوطنية 
الـفـســاد الـتي أعــدتـهـا هــيـئـة الــنـزاهـة
لألعوام (2016 -2020) عـلى مـسـتوى
شـتـركة العـراق الـتي تتـضـمن الـرؤى ا
لألجهزة الـرقابيـة بالتعـاون من مجلس
النـواب والـسلـطـة التـنـفيـذيـة والقـضاء
ـواطـن ـدني وا ومنـظـمـات اجملتـمع ا
أرسلت لالمـانـة الـعامـة جملـلس الوزراء
إلقــرارهـــا مــنـــذ تــمــوز 2016 ولم يــتم
اقـرارهـا الى االن حــسب مـعـلــومـاتـنـا 
رغم أن االســتـراتــيــجــيـة ذاتــهــا أشـرت
غـيـاب الـتـخطـيـط االسـتـراتيـجـي كـأحد
عـنـاصـر الـضـعف الــتي تـواجه الـبـيـئـة
الـداخــلـيـة  وهــنـا يــحق لـنــا أن نـسـأل
كـــــيف اجنـــــزت هـــــيـــــئـــــة الـــــنـــــزاهــــة
عزل ـكافحة الـفساد  استراتيجـياتها 
ـكـافـحـة عن االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة 

الفساد التي لم يتم إقرارها?.
ا يجدر اإلشارة إليه أن هيئة النزاهة
استكملت مسودة اخلطة االستراتيجية
ـــكــافـــحـــة الـــفـــســاد لـالعــوام (2017
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عـمــلـيــة انــتـقــائـيــة أكــثـر من أن تــكـون
حــرفـــيــة تـــمــارس من هـــيــئـــة تــتـــمــتع

باالستقاللية.
ب- إن تعزيـز استـقالليـة هيـئة الـنزاهة
كجهة رقـابية يفـترض أن يتم عن طريق
الـتـعـديالت الـتـشـريـعـيـة علـى مـسـتوى
نصـوص الـدسـتـور والقـانـون ويـفضل
إناطة الترشيح الى عدة جهات كالهيئة
ذاتهـا فـيـمـا يـتعـلق بـنـوابـهـا ومـجلس
الـوزراء ومـجـلس الـنـواب أمـا إذا كان
رئيس الهيـئة ونوابه من الـقضاة وهذا
شرع لم يشترط ذلك ما نفضله إال أن ا
في شروط شـغل مـنصب رئـيس الـهيـئة
ونوابه وهذا نـراه مخالً بفـاعليـة هيئة
الــنــزاهـــة كــونــهـــا مــؤســســـة تــبــاشــر
اختصاصاً حتقيقياً فيفترض ان يكون
الـتـرشـيح من مـجـلس الـقـضـاء االعـلى
في حـــ يــذهب جـــانب مـن الــفـــقه الى
إناطة ترشيح رئيس الـهيئة سواء أكان
قـاضــيــاً أم ال يــحــمل صــفـة قــاضي من
مجلس القـضاء االعلى بـاعتبـارها جهة

محايدة كما يفترض أن تكون.
جـ- إن مــوضــوع خـــضــوع الــهـــيــئــات
ستقلة وبضمنها هيئة النزاهة لرقابة ا
ـوجب مـجـلس الـنـواب هـو امر مـقـرر 
/هـ) مـن الدسـتور وال ادة (61/ثانـياً ا
ـادة يـحــتـاج العــادة الـنـص عـلــيه في ا
ــشــرع (102) ومــا يــنـــبــغي قـــوله أن ا
ـذكورة في الدسـتـوري مـنح الـهيـئـات ا
ـادة اسـتقـالالً تـامـاً من الـنـاحـية هـذه ا
العـضـويـة والـوظيـفـيـة أما خـضـوعـها
لـرقـابـة مـجـلس الــنـواب فـإنـهـا مـسـألـة
تـخص صالحـيـات مــجـلس الـنـواب في
ارسـة رقابـته النـيابـية عـلى الهـيئات
ـسـتـقـلـة وعـلى الـسـلـطـة الـدسـتـوريـة ا
الـتــنـفــيـذيــة  وبـالــتـالي فــإن مـحــاولـة
احملكمة اإلحتادية العـليا أخضاع هيئة
ـرجعـيـة مـجـلس الـوزراء فـيه الـنـزاهـة 

خرق الستقاللية الهيئة.
د- إن قــانـون هــيــئــة الــنــزاهـة احلــالي
ـعـيـار يـعـتـبـر أكـثـر تــطـوراً واعـتـمـاداً 
االستـقاللـيـة مـقـارنـة مع بـعض قـوان
نظـمة ألجهزة مـكافحة الدول العربـية ا
الفـساد في مـجال ارتـباط هـذه األجهزة
وآلـيـات تــعـيـ رؤسـائــهـا فـفي االردن
يـتـم إدارة هـيــئــة الــنــزاهـة ومــكــافــحـة
الـفـسـاد مـن مـجـلس يـتــكـون من رئـيس
وأربـعـة أعـضــاء يـتم تـعـيــيـنـهم بـإرادة
ملكـية سـامية بـناءً عـلى تنـسيب رئيس
الـوزراء اســتــنــاداً لــلــمـادة (/6أ/1) من
قــانــون الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــسـاد
االردني رقم (13) لــــســــنـــة 2016 وفي
الـكـويت يـعـ أعــضـاء مـجـلس االمـنـاء
ــســـؤول عن إدارة الــهـــيــئــة الـــعــامــة ا
ــكــافــحــة الـفــســاد والــتـي من بــيــنــهـا
ــرســوم الــرئــيس ونـــائــبي الــرئـــيس 
أمــيـــري بـــنـــاءً عــلى تـــرشـــيح الـــوزيــر
اخملــتص وتــخــضع الــهــيــئــة الشـراف
واد (3) و(6) من وجب ا وزير العدل 
القـانـون رقم (2) لـسـنة 2016 في شأن
كـافـحة الـفـساد إنشـاء الـهيـئـة العـامـة 
واالحـكـام اخلاصـة بـالـكـشف عـن الـذمة
ـالـيـة  وفي الــسـعـوديـة فــإن الـهـيـئـة ا
لك ـكافـحة الـفسـاد ترتبـط با الوطنـية 
ـرسـوم مـلـكي ويـعـ رئـيس الـهـيــئـة 
وفـقـاً لــلـمـادة (الــثـانـيـة/1) من تـنـظـيم
كافحة الفساد الصادر الهيئة الوطنية 
رقم (165) في بقـرار مـجـلس الـوزراء ا
وافق 2010 ميالدي  28/5/1432هـ ا
وفي مصـر تتـبع هـيئـة الـرقابـة اإلدارية
ادة (األولى) من مجـلس الـوزراء وفق ا

نائبـاً الرئيس وهـم بدرجة وكـيل بنفس
الطـريقـة الـتي يعـ بـها رئـيس الـهيـئة
ــــادة وبــــنـــــفس الـــــشــــروط وحـــــسب ا
ـادة (8) من قـانـون ) وا /ثـانــيـاً (4/أوالً
هـيــئـة الـنــزاهـة رقم (30)لـســنـة 2011
ولكون رئيس الـهيئة بـدرجة وزير يع
دة (5) سـنـوات طَـعَنَ رئــيس مـجـلس
الوزراء (إضـافـة لـوظـيفـته) بـدسـتـورية
) من قانـون هيـئة الـنزاهة ادة (/4أوالً ا
رقم (30)لسنة 2011 كونـها قد خـالفت
/ب) مـن الـدســتـور ـادة (61/خـامــسـاً ا
الـــتي نـــصت عـــلـى أن من صالحـــيـــات
ـوافــقـة عـلى تـعـيـ مـجـلس الـنـواب (ا
وكالء الــوزارات والـســفــراء وأصــحـاب
الدرجـات اخلاصـة بـاقتـراح من مـجلس
) من ـادة (80/خـامــســاً الــوزراء) وأن ا
ـارس مجلس الدستـور نصت على أن 
الـوزراء صـالحـيــته بـ (الــتــوصــيـة الى
ـوافـقـة علـى تـعـي مـجـلس الـنـواب بـا
وكالء الــوزارات والـســفــراء وأصــحـاب
الدرجـات.. الخ) وبذلك يـكون الـدستور
قد منـح حق ترشـيح أصحـاب الدرجات
اخلاصـة جملـلس الـوزراء وأن صالحـية
صـادقة مجـلس الـنواب تـقـتصـر علـى ا
ـؤهـل لـلـمـناصب على الـتـرشـيح من ا
ــذكـورة وبــالــتــالي فــإن اآللــيـة الــتي ا
رسـمهـا قـانـون هـيـئـة الـنـزاهـة لـتـعـي
رئيس هيئـة النزاهة ونوابـه باعتبارهم
من ذوي الــدرجــات اخلـاصــة مــخــالــفـة

للدستو.
وقـد قـررت احملـكـمـة اإلحتــاديـة الـعـلـيـا
ـــــــــــــرقـم ـــــــــــــوجـب قـــــــــــــرارهـــــــــــــا ا
(105/إحتــــــاديـــــة/2011) فـــــــــــــــــي
ادة 30/1/2012 عـدم دستـوريـة نـص ا
) من قـانـون هـيـئـة الـنـزاهـة رقم (4/أوالً
ـذكورة ـادة ا (30) لـسـنة 2011 كـون ا
بدأ الـفصل ب الـسلطات تشكل خرقـاً 
وجتـاوز عــلى اخـتــصـاصــات الـســلـطـة
الـتـنـفـيـذيـة وخـروج عـلى الـصالحـيـات
ادة (61) جلس الـنواب في ا ناطـة  ا
من الدستـور واشعـرت مجـلس النواب
رسومة ادة وفقاً لآللية ا لتعديل هذه ا

في الدستور.
ولنا على قرار احملكمة اإلحتادية العليا

الحظات اآلتية : آنف الذكر ا
أ- إن قـرار احملـكـمـة اإلحتــاديـة الـعـلـيـا
/إحتــــــــاديـــــــة/2011) في /30/1 105)
2012 ال شك في كونه يـتـفق مع احـكام
الـدسـتور وصـالحـيـات مجـلـس الـنواب
ومـــجــــلس الــــوزراء في تــــرشـــيح ذوي
صادقة عليهم إال الدرجات اخلاصة وا
ـذكور أغـفل ان رئـيس هيـئة أن احلكم ا
النـزاهـة بـدرجه وزيـر و يـشـغل مـنصب
رئـــيس مـــؤســـســـة رقـــابـــيـــة تـــخـــتص
ـكـافــحـة الــفـسـاد وهي مــسـتــقـلـة في
مــواجــهــة الــســـلــطــات وبــاخلــصــوص
ـقصـود هنـا االسـتقالل في االستـقالل ا
مواجهة السلـطة التنفـيذية التي يتولى
الـرقــابــة عـلى أعــمــالـهــا وهــذا الـوضع
يــحــتـاج الـى تــنـظــيـم قـانــونـي خـاص
ــشـرع الـدســتـوري لـم يـوفـر ونـرى ان ا
ضمانات استقالل األجـهزة الرقابية من
ناحية جهة الترشيح إذ لم  يعطي دوراً
لهـذه األجهـزة في تـرشيح نـواب رئيس
ـالـية هـيئـة الـنـزاهـة وديـوان الـرقـابـة ا
اإلحتــاديــة كـــمــا أنه ســـاوى األجــهــزة
الـرقـابيـة بـاألجـهـزة الـتـنـفـيـذيـة عـنـدما
أناط اخـتـصـاص تـرشـيح رئـيس هـيـئة
الـنــزاهــة ونــوابه الى مــجــلس الـوزراء
وهذا يشـكل خرق السـتقالل الهـيئة من
شأنه ان يجـعل عمـليـة مكافـحة الـفساد

ـادة (102) ـقـصــود بـا إن االسـتـقـالل ا
من الـدسـتـور هـو أن مـنــتـسـبي الـهـيـأة
وكل حـسب اخـتـصـاصه مـسـتـقلـون في
ــنــصـوص عــلــيــهـا في أداء مـهــامــهم ا
قانون الـهيئة ال سـلطان عـليهم في أداء
همة لغير القانون وال يجوز ألي هذه ا
جــهــة الــتــدخـل أو الــتــأثــيــر عــلى أداء
هـامـهـا إالّ أن الـهيـئـة تـخضع الهـيـئـة 
لـرقــابــة مــجــلس الــنــواب في أداء هـذه
ــــهــــام فــــإذا مــــا حــــادت عــــنــــهـــا أو ا
ـلك جتـاوزتــهـا فــإن مـجــلس الـنــواب 
لـوحـده مــحـاسـبــتـهـا ويــتـخـذ االجـراء
ـنــاسب في ذلك بــهــا ومـعــنى ذلك أن ا
الـهـيـئــة تـديـر نـفــسـهـا بـنـفــسـهـا وفـقـاً
ـركزي لـقـانـونـهـا شـأنـها شـأن الـبـنـك ا
الذي يتـمتع بهـذه االستقاللـية لتمـكينه
من أداء مـهامـه دون تدخـل من اجلـهات
ـادة االخـرى وهـذا خـالف مـا ورد في ا
(103) من الـــدســـتـــور حــيـث حـــصــرت
) مــنـــهـــا االســـتـــقالل الـــفـــــــــقـــرة (أوالً
الي اإلداري بالنسبة لديوان باجلانب ا
ــــالـــيــــة وهــــيـــئــــة االعالم الــــرقـــابــــة ا
جلس واالتصاالت وربطتهما وظيفياً 

النواب).
 والذي يفهم من هـذا الرأي االستشاري
أن هيئـة النـزاهة غـير مـرتبـطة عـضوياً
جلس النواب وإنها تمتع باالستقالل
الي واإلداري وان مـجلس الـنواب من ا
ـستـقـلة مسـؤولـيـته مراقـبـة الـهيـئـات ا
والسلطة التنفيذية وأن استقالل هيئة
الـــنـــزاهــــة يـــفـــوق من حــــيث الـــدرجـــة
ـالــيـة الـذي اسـتـقـالل ديـوان الـرقــابـة ا
ـالي واإلداري فقط يتمـتع باالسـتقالل ا
دون العضوي إالّ أن احملكمة اإلحتادية
الـعـلــيـا خـفــفت من رأيـهــا االسـتـشـاري
ـــــــــــــرقـم ـــــــــــــوجـب قـــــــــــــرارهـــــــــــــا ا
/إحتـاديـة/2010) في 18/1/2011 88)
عــنـــدمــا قـــررت أن أرتــبـــاط الــهـــيــئــات
جلس الـنواب ال يحول دون ستقـلة  ا
اشراف مجـلس الوزراء علـيها أسـتناداً
) من الدستـور واعتبر للمادة (80/أوالً
ـسـتـقـلـة اخلـاضـعـة لـرقـابـة الـهـيـئـات ا
مجلس النواب تعود مـرجعيتها جمللس
الـوزراء وأنــهــا مـســؤولــة أمـامـه شـأنه
شـأن أي وزارة أو جـهـة تـنــفـيـذيـة غـيـر
مــرتــبــطــة بـوزارة وبــذلـك يــكــون قـرار
احملــكــمــة اإلحتــاديــة الــعــلــيــا قــد أخل
بـاستـقالل هـيـئـة الـنـزاهـة عـنـدمـا جعل
مرجعيتها واالشـراف عليها من مجلس
الـوزراء وهـذا من شــأنه الـتــخـفـيف من
حدة الرقابة التي تمـارسها الهيئة على

مجلس الوزراء.
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 يـتـم تـرشــيح رئــيس الــهــيــئـة مـن قـبل
جلنة يشكلهـا مجلس النواب تتألف من
(9) أعــــضـــاء مـن جلــــنــــتي الــــنــــزاهـــة
والـقـانـونــيـة الخـتـيـار ثـالثـة مـرشـحـ
نـصب رئيس الـهيـئة يـصادق مـجلس
رشـحـ بـاالغلـبـية النـواب عـلى أحـد ا
ـطـلـقـة لـعــدد أعـضـاءه ويـتم اخـتـيـار ا

حتى تتـمكن هيـئة الـنزاهة من مـباشرة
مهامـها واختـصاصاتهـا بشكل مـستقل
عن تــــدخل اجلــــهــــات الــــتي تــــخــــضع
لرقـابتـها ومـجال اخـتصـاصهـا البد أن
تــتــوفـر جــمــلــة من الــضــمــانــات لــهـذه
ـــهــــمـــة ومن أبـــرز هـــذه ـــؤســـســـة ا ا
الـضـمـانـات تـمـتع الـهـيـئـة بـاالسـتـقالل
سـواء مـا تعـلـق بـاجلانـب الـعـضوي أو
اجلــانب الــوظــيــفي... والــســؤال الــذي
يطرح هل حقق الـدستور والـقانون هذا
ـــنـــشـــود ? ومـــا هــو دور االســـتـــقالل ا
احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا في دعم هذا
االستقالل وهـذا ما سـيتم االجابـة عليه
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ــؤســـســات  إن هــيـــئــة الـــنــزاهـــة من ا
ـســتــقــلـة الــتي تــتــمـتع الـدســتــوريــة ا
الي عنـوية واالستقالل ا بالشخصـية ا
واإلداري وهي تخـضع لـرقـابـة مـجلس
ـــادة (102) من الـــنــــواب اســـتــــنـــاداً ا
دستـور جمـهوريـة العـراق لسـنة 2005
ادة (2) من قانون هيـئة النزاهة رقم وا
(30) لـــــســـــنــــة 2011 وان مــــثـل هــــذا
االرتباط يـثيـر التـساؤالت حـول طبـيعة
خضوع الـهيـئة لـرقابـة مجـلس النواب
انية هل يكون وفقاً ألدوات الرقابة البر
ـان أم وفق االرتـبـاط الـعــضـوي بـالـبـر
شـرع الدستـوري على اذا لم يـنص ا و
ـا قـرر ــان وإ أرتـبــاط الـهــيـئــة بـالــبـر
خضـوعه لـرقـابـته فـقط? ولإلجـابـة على
هذا الـتـسـاؤل نـقـول أن تمـتع الـهـيـئات
ستقـلة باالستـقالل ال يكون مـطلقاً بل ا
هو استقالل نسبي كمـا عبر عنه الفقيه
االنـكــلــيـزي (Howard Mahin) إذ من
ـقـبـول مــنـطـقـيـاً االقـرار بـوجـود غـيـر ا
هــيــئـــات غــيــر مـــرتــبــطــة فـي الــنــظــام
القانوني لـلدولة وبالـتالي فإن خضوع
انية أو ستقـلة للـرقابة البـر الهيئـات ا
س بـــــأي حـــــال الـــــقـــــضـــــائــــــيـــــة ال 
ــانـيـة بـاســتـقاللــيـتـهــا فـالــرقـابـة الــبـر
والـــقـــضـــائـــيـــة أصــــبـــحت من االمـــور
ستقرة في النظم الدستورية احلديثة ا
ــشـروعـيـة كـونـهــا تـمـثل دعــائم مـبـدأ ا
وسيادة القـانون فضالً عن ذلك أن هذا
االستـقالل يـتـفـاوت بـالـدرجـة من هـيـئة
الى أخـــــــرى وخـالصـــــــة الـــــــقــــــول أن
ـقـصــود هـو في مــواجـهـة االسـتـقـالل ا
الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة ومـبـاشـرة أعـمـال
الـهـيـئـة بـصـورة مــسـتـقـلـة عن الـرقـابـة
الرئـاسية الـوصائـية وال تـعني في ذات
الوقت أنعزالها عن االهداف احلكومية
وقـد بـيـنت احملـكـمــة اإلحتـاديـة الـعـلـيـا
ـسـتـقـلة مـفهـوم االسـتـقالل لـلـهـيـئـات ا
ــعــرض إجــابــتــهــا عــلى اســتــفــســار
مجلس النواب / جلنة النزاهة النيابية
ـادة (102) ـقـصـود بـا عن االسـتـقالل ا
من الـدســتـور حـيث جــاء في حـيــثـيـات
ــــرقم (/228 رأيــــهـــــا االســــتــــشـــــاري ا

ت/2006) في 9/10/2006) ...

قانون إعادة تنظيم الرقابة اإلدارية رقم
(54) لسـنة 1964 أما في اجلـزائـر فإن
الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلوقـايـة مـن الـفـساد
ومكافحته ترتبط برئيس اجلمهورية إذ
ــشــرع اجلـــزائــري الى أن هــذه أشــار ا
الهـيئـة سلـطة إداريـة ومـستـقلـة تتـمتع
الي عنـوية واالستقالل ا بالشخصـية ا
وهي حتت تصـرف رئـيس اجلمـهـورية
ويــعــ رئـــيس الــهـــيــئــة واعـــضــاءهــا
ـرســوم رئــاسي إذ يــســتــأثــر رئـيس
اجلــمـهــوريــة بــســلـطــة تــعــيــ رئـيس
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ـدة (5)  يـعــ رئـيس هــيـئــة الـنــزاهـة 
ســنـــوات ولم يـــتــضـــمن الــقـــانــون أي
حصانـة للرئـيس ضد العـزل خالل فترة
تــعــيــيــنه وهـــو يــخــضع الســتــجــواب
مــــجــــلس الــــنــــواب وفــــقــــاً الجــــراءات
ـنـصـوص عـلـيـها اسـتـجـواب الـوزراء ا
في الدسـتور ويعـفى بنـفس االجراءات
ــوجــبــهــا اعــفــاء الــوزيــر الــتي يــتم 
وكذلك احلـال بالـنسـبة لنـائبي الـرئيس
فهم ال يـتمـتـعون بـحصـانـة ضد الـعزل
ولم يـب الـقـانـون طـريـقـة أعفـاءهم من
منصـبهم واجلهـة اخملتصـة بذلك كذلك
أغـفل الــقـانــون حتـديــد آلـيــة اسـتــقـالـة
رئــيـس الــهـــيــئـــة واجلــهـــة اخملــتـــصــة
شرع عن حتديد بقبولها وأن سـكوت ا
هـذه اجلــهـة يــجـعل اجلــهـة اخملــتـصـة
سؤولة عن إنهاء بالتعي هي اجلهة ا
اخلــدمــات أو قــبــول االســتــقــالــة وفــقـاً
لقاعـدة (توازي وتـقابل االختـصاصات)
وهـذا يــجــعل تـابــعــيـة رئــيس الــهـيــئـة
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ستقلة  إن هيئة النـزاهة من الهيئـات ا
ـعــنـويـة الـتي تــتـمــتع بـالــشـخــصـيــة ا
ـالـي واإلداري ويـتــرتب واالسـتــقـالل ا
ـعـنـويـة عـلى تـمـتـعــهـا بـالـشـخـصــيـة ا
نتائج مهـمة أهمـها ثبـوت االهلية وهي
ـعـنـوي الكـتـساب صالحـية الـشـخص ا
الية احلق والتحمل بااللتزام والذمة ا
ستقلة وحق الـتقاضي كذلك فإن من ا
ــالي لــلــهــيــئـات مــظــاهــر االســتـقـالل ا
ستقـلة ان تكـون لها حسـابات خاصة ا
متمـيزة عن حـسابـات الدولـة أو الهـيئة
ـرتـبــطـة بـهــا عـضـويـاً كــمـا يـجب ان ا
يزانية يكون لها ميزانية منفصلة عن ا
الــعـــامــة اســـتــثــنـــاءاً من مـــبــدأ وحــدة
يـزانـية  وقـد نص قـانـون الهـيـئة في ا
) مـنه عــلى قـيـام رئـيس ادة (/6ثـانـيـاً ا
ــوازنـة الــسـنــويـة الـهــيــئـة بــاقـتــراح ا
ـالــيـة لـلــهـيــئـة وإرســالـهــا الى وزارة ا
لــتــوحــيــدهــا ضــمن مــوازنــة الــدولــة 
واحلقيقة أن هذا االستقالل في حقيقته
ظاهرياً وليس استقالالً تاماً ألن وزارة
ـيــزانــيـة اخلــاصـة ـالــيــة قـد تــعــدل ا ا
بـالــهـيـئــة بـالــتـخـفــيض وهـذا ســيـؤثـر
بـطـبـيـعـة احلال عـلـى اسـتـقالل الـهـيـئة
ويــعــرقل تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــاتــهــا
شرع على إلزام ومهامها إذ لم يـنص ا
ــوازنــة كــمـا ــالـــــيــة بــإدراج ا وزارة ا
وردت من الــــهــــيــــئــــة وبــــذلـك يــــكـــون
ــذكـور مـتـحــقق في نـطـاق االسـتـقالل ا
القانـون اكثر مـنه في نطاق الـواقع كما
عـبـر عن ذلـك الـفـقــيه الـفـرنــسي فـيـديل

.(Vedel)
ــقـابل جنــد بــعض الــتـشــريــعـات  في ا
كـفـلـت اسـتـقـالالً تـامـاً مـن خالل إنـشـاء
حـســابــات خـاصــة لـهــيــئـات مــكـافــحـة
الفساد ومنها الـتشريع السعودي الذي
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ن بـقـينـا في مقـرنا الـبديل في كـنا ثالث ضـباط 
في صـبـيـحة ذاك كـليـة الـدفـاع الـوطـني بـالوزيـريـة
اليـوم من نيـسان 2003. توادعـنا ولم نـكن نعرف
مــا سـيــحـدث لــنـا او لــلـعــراق.هـو صــبـاح ال أحب
تـذكره!فـفيه شـاهدت من بـعيـد اول دبابـة وبسـطال
الـرجل وانــا عـائــد الى بـيـت ابي نـبــيل امــريـكــيـان
في داره الـطــيب الـذي اسـتـضــافـني انـا وعــائـلـتي
نـصـور)الن بـيـتي كان ـنـصـور (قـرب اورزدي ا بـا
فـي مــــنــــطـــــقــــة خـــــطــــرة. شــــاهـــــدتُ ابي نـــــبــــيل
فرحـاً بسـقوط النـظام وبـاالحتالل.اما باشـاً هـاشاً
انا فكان بادياً الغـضب والوجوم على محياي.كان
فـــــهـــــو مـــــزيـج من الـــــذل شـــــعـــــوري ال يــــــوصف
واخلـــــوف من واالحـــــبــــاط واخلـــــجل والـــــغـــــضب

احلاضر  وترقب اجملهول! 
فـالـقـادم بـالـتـأكـيـد افـضل. قـال ابـو نـبـيل ال تـزعل
وانــا انــظــر لــلــحــواسم وقــد بــدوا كــاســراب قــلت
ــــنــــصـــور اجلــــراد وهــــو يـــنــــقض عــــلـى ســـوق ا
لـكني اتـمـنى ان يـكـون مـا تـقـوله صـحـيح ـركزي ا
الذي أخـشى ان الـقادم لـيحـكـمنـا مثِـل ابو گـصبـة
جـعل الـنــاس تـتـرحم عـلى ابــيه الـذي كـان يـسـرق

وتى.  اكفان ا
وكــيـف ذلك? قــلت ان(ابــو گــصــبــة)لم يــكــتفِ قــال
بل كــان يــزيــد عـلـى فـعــله ــوتى بــسـرقــة اكــفــان ا
كي ثل باجلثة فيضع(گصبة)فيها اخلسيس بأن 
تــقــول الـنــاس:رحـم الــله ابــاه الــذي كــان يـكــتــفي

بسرقة الكفن فقط!!
في ذاك اليـوم بدأتُ مـراجعةً جـديةً لـكل ما حصل
فـاهيم التي بـضمن ذلك كثـير من ا لنـا في العراق
فبـدت ليس اكـثـر من سخـافات كـنتُ مـبهـوراً فيـهـا
. مـعظم مخـدوعاً او سـاذجاً ابـتلـعـتُهـا وآمنتُ فـيهـا
تـلك الــســذاجــات واخلـرافــات كــانت مــبـنــيــة عـلى
والـشــعــور الــزائف اسس احلــمــاس الالعــقالنـي 
بالقوة وبـاحلق كما نراه ولـيس كما يراه االخرون.
كنت وغيـري من الضباط احملـترف نتـساءل: نعلم
جـيـداً ان الـعــدو االمـريـكي مـتـفـوق عـلـيـنـا بـسـنـ
ضــوئـــيــة فـــمــا الـــذي يــجـــعل الــنـــظــام يـــؤكــد انه
كنـا نقول:ال بد ان سيـنتصـر?! ولكي نقـنع انفسـنا
تــكـون اســلــحـة الــدمـار الــشــامل او سالح(مـا) ال
ـعـادلـة نــعـرفه جـاهــز بـيـد (الـقــيـادة) لـكي يـقــلب ا

حق االعداء!!  و
وحـ سـمـعـنا مـن زمالءنا الـضـبـاط في الـوحدات
الــفـعـــــــــــــالــة انـهم كــانـوا يـقــاتـلـون اشــبـاحـاً ال
يـرونهـا الن دبـابـاتـهم واسـلـحـتـهم كـانت تُـدمر من
بــعـد االف الـكـيــلـومـتـرات كــنـا نـتـســاءل مـتى يـتم
استـخدام صـواريخ العبـاس او احلسـ أو طائرة
او سـواهـا من اخملـتـرعـات الـعـسـكـريـة عـدنان1  
التي سوّقها لنا النظـام وملء بها عقولنا وخياالتنا

ففاقم شعورنا بالقوة اخلاوية?!! 
ـزدوج وهم قـد بل مـتى (نـهـلــطـهم) بـالـكـيـمـيـاوي ا
هـــلـــطـــوا جـــيـــشـــنـــا وشـــعـــبـــنـــا ودمـــروا بُـــنـــانـــا
وارهـبوا اطـفالنـا وقطـعوا عـنا كل سبل وشـوارعنا

احلياة?!!
متى نشاهد(العلوج) وقـد جندلهم (الويالد)?!لكننا
(بـرنـو)منـگـاش وهو لم نـشـاهد سـوى في االعالم 
يُـــــســـــقِط فـي طــــويـــــريج الـــــتـي صــــارت عـــــوجــــة

االباتشي االمريكية!!  العراق
فاكـتـشفتُ بـعد 2500 سـنة مـا اكتـشـفهُ افالطون
سـجونـ في الكهف بـاننا لم نـعدو كـوننا اولـئك ا
الـذين اعــتـقـدوا ان مــاكـانـوا يـشــاهـدوه من صـور
في ح انه تتراءى على جدار الكهف هو احلقيقة
لم يعدو كونه ظالل االشـياء التي تعكـسها النيران

وقدة على باب الكهف!! ا
الـيـوم وبـعد 18 سـنـة عـلى االحـتالل اتـساءل: هل
يــتـرحم الــعـراقـيــون االن عـلى والــد (ابـو گــصـبـة)
الــذي بـيّض صـورة ابـاه في اذهـان الـنـاس?اعـرف
ان صـديـقـي ابـا نـبــيل بـات يــتـرحم االن عـلى ذاك
واعـــرف (من اســتـــطالعـــات الـــرأي الــتي الــوالـــد

.( اجريها دورياً
ان كـثـير من الـعـراقـيـ يـشـتمـون ابـو گـصـبـة ليل
نـهـار لـكن مـاذا عـمّـن جـاء مع ابي گـصـبـة?!كـيف

يفكر بهذا التاريخ االن ?! 
وأهم من ذلك اتـــســـاءل:هل اســـتــوعـــبـــنــا دروس
والعـلم والتي لم يـستـوعبـها والد والـواقع  الـتاريخ
(ابو گصبة) فأوردنا الـتهلكة بحجة ان الله واحلق
وانه يــريـد حتـريــر فـلــسـطــ والـقـضــاء عـلى مــعه
االمـبريـالـيـة الـدولـية وتـوحـيـد االمـة حتت رايـة الله

واكبر?!
 هال اســـتــوعـــبـــــــنــا ان الـــشـــعــارات الـــفـــارغــة
وااليـدلـوجـيـة اجلـوفـاء والـشـعـور الـكـاذب بـالـقـوة
ـسـتبـدين يـسـوقونـها مـاهي اال اوهـام في اذهان ا
كي يـتـمـكـنوا من لـلـبـسـطـاء ويُقـنـعـون بـهـا البـلـهـاء

رقابهم وثروتهم?!
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خلصت دراسة حديثة إلى أن لوحاً صخرياً من العصر البرونزي اكتُشف في العام  1900في غرب فرنسا هو أقدم خريطة في أوروبا.
وأشار عالم اآلثار إيفـان باييه وهو أحـد مؤلفي الدراسة الـواردة في نشرة اجلمـعية الفرنـسية لدراسات مـا قبل التاريخ إلى أن الـقطعة التي

عروفة باسم لوح سان بيليك محفورة بعالمات تمثل جزءاً من منطقة اجلبل األسود في غرب فرنسا. يبلغ عمرها أربعة آالف عام وا
كنك أن تـرى على األلواح منحـوتات تبدو لـلوهلة األولى غـير مفهـومة. يجب أن تمعن في نطقـة في أوروبا" مضيـفا " وقال "إنها الـيوم أقدم خريطـة 

النظر للبدء بفهم طريقة تنظيم وهيكلة الزخارف وكيفية ربطها ببعضها البعض عبر اخلطوط".
ة في منطقة فينيستير سنة  1900قبل تخرينه لعقود في عقار تابع له. وقد اكتشف عالم اآلثار بول دو شاتيلييه اللوح في مقبرة قد

وتع االنتظار حتى سنة  2017النطالق الدراسات العلمية على اللوح الصخري الذي يبلغ طوله  2,2متر وعرضه  1,5فيما يقرب وزنه من طن.
رتـبطة بـخطوط تـمثل منـطقة طـولها  30كيلـومترا وعـرضها  21كيلـومترا وقـد تشيـر إلى ملكـية األرض كانت تـكررة ا وقال البـاحثون إن الـزخارف ا

تعود إلى أمير أو ملك.
وأوضح باييه "إذا تمكنا من فك ما تعنيه هذه الرموز فسنعرف ما تمثله اخلريطة" الفتا إلى أن اللوح يثير تساؤالت كثيرة.

رسالة باريس
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بلوعةِ اجلالدْ
××

.. ياسادةَ األمجادْ
لن تكتبوا بعد اليوم 

بأحرفَ السماءْ 
ولن تدركوا آدميةَ األسماءْ
فال صالةَ لكم.. وال نومْ 

ولن يعودَ لكم
 صوتُ باللْ 

ولن تعرفوا حرامكم..
من احلاللْ 

 ( ألن كعبتكم ( بغدادْ
تغص بحشرجة الفرسانْ 

وحمحمةِ اجليادْ!
××

.. ياسادةَ األمجادْ
بجب (بوش)
ملعب نادرْ

ألخشنِ (القنادرْ)
وندبة حذاءْ  وضربة جزاءْ 
سجلتْ على أمريكا العجوزْ

كل (فاوالت) اخملازي
فلم تعد مليكةً للرموزْ 
بل (صعلوكة) الفسادِ 

..  واإلفسادْ
 } } }

(1) كـــتـــبت فـي ذكـــرى ســـقـــوط بــوش
واحتضار بغداد 

(2) الـسلـسلـة منـهجيـتي للـوصول الى
الكتابة الذهبية 

(3) تـكرار لـفظـة االدبـاء معـيار يـبحث
عن العقالء 

هجر { عضو احتاد ادباء ادباء ا

.. ياسادةَ األمجادْ
التقولوا سقطتْ بغدادْ

بل قولوا سقطَ ( بوش) 

واحتضرتْ بغدادْ! 
××

.. ياسادةَ األمجادْ

ماكان لبغدادْ 
 أن تخذلَ ( وامعتصماه) 

وتخذلَ ( واقدساه)
وتخذلَ (واموصاله)

فليسَ من عادتها 
 أن تتبع العبيدْ 

 وتتركَ األسيادْ !
××

ياسادةَ األمجاد..
اال ترون شمس األوطان 
كسفتْ بغمامةِ الشيطانْ 
وارتطم نيزكُ الفسادْ
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هَرِم
على عَتَبَة كُل يَوْمٍ

تُعَرْقِلُهُ
سَواعِدُ الْعِتاب
تَأَخَّرَ الْمِشوار
وَأُغْلِقَتِ الْأَبْوابُ

عَنِ الْإِياب
قَلَم اعْتَنَقَ الْهوى
وَبَلَغَ في الْكِتابَةِ
حَدَّ النصَاب

زَغْرَدَة
خَجِلَْت مِنْ فِعْلِها
عِشْق بِدونِ عُرْسٍ

وَقَيْس
عُلقَتْ على عُنُقِهِ
شُؤْمُ الْغُراب

الْعُمْرُ
عَوَّجَتْه الْهُموم
فَما عادَ يَليقُ بِهِ

أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الثياب
حُبٌّ

وَقَدْ عَزَمَ نَفْسَهُ 
بَعْدَ أَنْ فاتَ الْأَوان 

أَمِنَ الْقَدَرِ
أَنْ يَبْقَى اسمي

على سِجلِ الْغياب
سَأَسْتَمِرُّ و أكْتُب

لَعَلَّ التَّأْرِيخَ
يَحْسَبُني يَوْماً

حاضِراً
فَيكونُ لِيَ الْواقِعُ

وَلِيَ الثَّواب

1
- الشعراء اخلائفون-

......................
ذعورون ان الشعراء ا

رون مسرعا 
بجوار مواقد النقد

خوفا من احتراق اقالمهم
×
وعندما تختفي النجوم
 في سماء ليالي داكنة
يخافون من الظهور

ألن مشكاوات أشعارهم
فيها قناديل منطفئة 

×
 وكلما ينهمر مطر احلقيقة 

ال يودون اخلروج
جتنبا 

لذوبان حالوة قطن
 ديوانهم

×
هنالك دوما 

شعراء  متخوفون
ينظرون من بعيد

الـ معركة اللغة احلامية
×××
2
- مرارة احلقيقة  –

....................

ان احلق مر
كوردة الدفلى

أو كبلوط تلك الشجرة التي
 غرسها أبي 
قبرة  في ا

قبل أمد بعيد...
لكن الشعراء 

عشوقة يوصفون ا
بالعسل واحللوى

لذا ال يودون االستماع 
الـ قصائد 

تنزف جروحها دوما
×××
3

- القوة  الكامنة في احلق -
............................

لو تسكن احلقيقة اجلوهر 
فمم تخاف?

تقدم خطوات الـ األمام
دون األلتفات الـ
نباح في الطرقات
واذا لن حترق النار

احلقيقة 
فمم تخاف?

وأنت تمشي علـ مسرح
 ال تعدو كونها اال 

أساطير األوهام 
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بغداد
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حمله رضيع وكهل وسيدة.
ــا تـســبب في طــال أمــد احلـصــار; 
ـقـاومـة فـقـد مـخـزون رجـال احتـاد ا
ـــاديّ مــعًـــا وتــفـــاقــمت الـــروحيّ وا
مشكلة احلصار أكثر بتصفية العديد
من األنفاق حال اكتـشافها. ولكن ثَمّة
عــوامل كـــانت تــثــبـت أقــدامــهم ضــد
الــعــدوان اإلســرائــيـــليّ عــلــيــهم من

من رواية قنابل الثقوب السوداء
سـيحي ضِ على مـظاهرات ا لم 
سـوى ثــمـان وأربــعـ سـاعــة حـتى
يادين إال ؤتمر ولم يتركوا ا عُقد ا
بـعد رضـاهم عن الكالم الـذي حتدث

به مهديّ.
فـــفـــيه اســـتــطـــاع أن يـــكــظـم غــيظ
قــلــوبـــهم من خالل بـــعــد الــقــرارات
واإلصالحــــات الــــتي مـن شــــأنــــهـــا
ــارسـون تــشـعــرهم بــأنـهـم سـوف 
حقوقهم بكل حرية وأريحية تامة. 
 ولــقـد تــكـلّم فــيه عن أهـمــيـة وحـدة
الـوطن والتـعـليم وحـريّـة العـبادة
واســـــتــــقـــــرار األمن واالهـــــتــــمــــام
بالـصـحـة. ولـقد ركـز عـلى الـقـضـايا
األســـاســـيــة الـــتي يـــشـــكــو مـــنـــهــا
ــســـيــحــيــ وأوجـــد حــلــوال لــهــا ا
ـناصب بغض كـتنصـيب األكفأ في ا
الــــنــــظــــر عـن ديــــنه أو انـــــتــــمــــائه
السياسيّ وكذلك البعد عن التطرف
. وأهم مـا أشار الـدينيّ والـسـيـاسيّ
; حتـتوي إلـيه هـو أنّ مصـر مثل األمّ
اجلــمــيـع فال انــفـــصــال عـــنــهــا ال
انـفصـال عـنهـا فـكل من عـاش فيـها
يحكمهم دستور واحد وال استبعاد
ألحد مواطنيها وأنّها لم تكن أرض
ـــســلـــمــ وال أرض الـــنــصــارى; ا
ــا هي أرض مَن عــاش عــلــيــهــا وإ
كافٍ األذى عن غيره. بيد أن  مسألة
االنـفـصــال عن الـدولـة في الــعـلـمـ
وجـنـوب سـيـناء والـتـي أشـار فـيـها
مــــهــــدي بــــقــــوله الــــذي كــــرره: »ال
انـــفــصــال عـــنــهــا. «ال يــزال ضــمن

مخططاتهم الضرورية.
×××                        

حكمة:إذا عقم العالم إجناب الرجال

بينها الـرغبة في االستشهاد وكذلك
الــرغــبــة الـشــديــدة في الــعــودة إلى
أزواجــهم وآبــائــهم وأوالدهم الــذين

تركوهم بال مأوى أو حمى.
فـــــــــصــــــــرخ االحتـــــــــاد مـن أجـل فكّ
احلصار داعـيًا اجملتمع الدولي إلى
رعـايـة الـرضـيـع والـسـيـدة والـكـهل
لــكن لـم يــســتــجـب لــهم أحــد ســوى
بـضع كـلـمـات الشـجب واالسـتـنـكار
; لـيس دفــاعًــا عن قـضــيـة فــلـســطـ
ـا مـن أجل حـفظ مــاء وجـوهـهم وإ
خــشــيـة أن يــتــهـمــوا بــالـنــفـاق إزاء
ـة والصـارخة إلى ـستـد دعوتـهم ا

قراطية واإلنسانية. الد
أما األنظمة الـعربية فمارست دأبها
وهـــو اخلـــيـــانـــة عـــلى طـــول اخلط
فخـذلتـهم وهذا لم يـكن جديـدًا على
تـــلك األنـــظـــمـــة; ولــكـن اجلـــديــد أن
الـثورات الـتي حدثت عـلى أراضيهم

دفــــــعت تـــــلـك األنـــــظـــــمــــــة لـــــبـــــيع
القضـــــــــــــية بـرمتها وتسليم دماء
ـقاومة إلى إسرائيل وشرف احتاد ا

يدًا بيد.
; فـــكــان أمّــا اجلـــيش اإلســـرائـــيـــليّ
مــدفـوعًـا أيــضًـا بــالـعـقــيـدة; لــكـنـهم
أحرص عـلى احلياة كمـا أنّ التهاب
نـزلة الـشـدّ على ـنـطقـة الـعربـيّـة  ا
قاومة أياديهم للخالص من احتاد ا
بـصـفـة نـهـائـيـة. وكـان مـعـول الـهدم
وعــصـــا الــقــيــادة نـــحــو اســتــمــرار

احلصار هو الرئيس األمريكي.
كلُّ هـذا ألــقى بــظالله عــلى كـلّ بـيت
في فلسط فقام الصبيان والنساء
والعجائز لعمل انتفاضة عظيمة في
كافّـة أرجاء فـلسـط اعـتراضًـا على

محاصرة األنفاق.
فالصبيـان -تتراوح أعمارهم ما ب

عامًا- يحملون احلصى 6-11
والـــثـــرى وبـــعض أعـــواد الـــثـــقــاب
اخلشبيّة اخلاليّة مِن مادة االشتعال
وورق الـكــرتـون ثمّ يــرمـونــهـا عـلى
. بيـنما النساء اجلنود اإلسـرائيلي
يحمـلنّ رايات مـرسومًا عـليـها أثداءً
جـــافـــة ويـــلـــقـــمــهـــا أطـــفـــال رُضّع
لـيطعمـوها لكن بال طـائل لذلك كان
النـساء يـضعنّ أصـابعـهنّ في أفواه
صـغـارهنّ الـرّضّع إشـارة مـنـهنّ إلى

. فراغ األثداء مِن الل
أمّا العجائز فكانوا يرفعون عصيّهم
إلى الـســمـاء إشــارة مـنــهم أنّ الـربَّ
مـــوجـــود وذاك ألنّ أصــــواتـــهم مـــا

سامع إلّا همسًا. عادتْ تبلغ ا
وكــانــوا يـــســيــروا مـــتّــكـــئــ عــلى
: »ال انـــهــزام وال الـــعِــصيّ قـــائــلــ
انكسار. «وقد رمى أحدهم عصاه -
وكان طاعنًا في العمر- ثمّ قال: »وال

اتكاء. «
ولألسف وقع عــلى األرض; فــنـاوله
ـنـتـفــضـات عـصـاه قـائالً: »ال أحـدُ ا
اتـكــاء بـقــلـبك جــدّي األعـلى. «فــقـام
ـنطـقة الرجل ورمى بـعـصاه جتـاه ا
الـعــربـيـة وهـو يـقـول: »وال خـيـانـة
وخـزي وعار يـا سـفـلة هـذا الـزمان
(يـقـصد األنـظـمـة العـربـية). «صمت
هنـيهـة يتـأمل أطفـال احلجـارة التي
ترمي بـذرات الرمل ثـم قال مـتوجـعًا

دامــــعًــــا: »وكل زمــــان. «وأشــــار
بالسبابة نـحو السماء وهو يقول
ًا: »إلى الله إلى الـله نشكو متأ
منكم حسبنا الله ونعم الوكيل.«
حــدثتْ مـنــاوشـات كــثـيـرة فــيـهـا
ـــنــــاوشـــات لـــدى كلّ وتـــكـــررتْ ا
انـتــفـاضـة تــلـتـهــا فـيـمــا بـعـد إذ
كــانت ال تــتــعـدّى أكــثــر من إلــقـاء
سيلة للدموع ئات مِن القنابل ا ا
عـلى االنتـفاضة بـاستثـناء بعض
احلـــاالت الــتي اُســتـــخــدم فــيــهــا
الـعـدوان اإلســرائـيــلي الـرصـاص
. ومن جـــراء االنــتــفــاضــات احليّ
توالية اضطر اجليش ستمرة ا ا
اإلسـرائــيـلي لــتـحـويـل كلُّ أحـيـاء
فلسط وشوارعها ومبانيها إلى
ثــكــنــات عــســكــريّــة إســرائــيــلــيّـة
آ خـالـطهـا وجـاورهـا ثكـنـات ا

والــصــراخــات وأنــهــار الــدمــوع
احلــارة; الـتي كـان يـنـصـبـهـا أهل

. فلسط
وطالت االنتفاضات; الواحدة تلو

األخرى لم ينقطع فيها:
نضال أطفال احلجارة
        وشيوخ العصي
     ورايات أثداء النساء

ــئـات مـنــهم وهـذا لم  رغـم قـْتل ا
يــــعــــجـب اإلدارة الــــعــــســــكــــريّـــة
اإلســرائـيــلـيّــة فـرفــعتْ األمـر إلى
ـــتـــحـــدة بــأدلّـــة مـــصــوّرة األ ا
مـزيـفـة تبـيّن سـقـوط آالف الـقـتلى
مِن اجلـنود اإلسـرائـيـليـ بـسبب
قـيـام رجـال االنتـفـاضـة بعـمـلـيّات
اســتــشـهــاديّــة بــوسـاطــة أحــزمـة
نــاســـفـــة حتـــتـــوي عـــلى قـــنـــابل
هــيـــدروجــيــنــيّــة صــغــيــرة. كــمــا
أسـمعـوهم عشـرات الرسـائل; تلك
الــتـي كـــانـــوا يـــرســلـــونـــهـــا إلى
يادين نتفـض في الشوارع وا ا
ـكوث في لـتنـاشـدهم بـالرحـيل وا
بيـوتـهم وعـدم إثارة الـشـغب على
أرض إسرائيل (بحسب زعمهم).
ـتـحـدة عـلى هـذه وكـان ردّ األ ا
الـصور وتـلك الـرسـائل بالـصـبر
عـلـيـهم ومـحـاولـة أخـذهم بـالـل
واحلــــكــــمــــة حـــتـى يــــكـــفّــــوا عن

جرائمهم.
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ــقـــال اوال الى بــلـــورة رؤيــة يـــهـــدف ا
جــديـدة لــتـفــسـيــر اشـكــالـيــة احـتــقـان
الـتـنمـية االقـتصـادية بـالعـراق وثانـيا
ــنــطــلــقــات ربـط الــرؤيــا اجلــديــدة بـــا
الـفكرية التي طرحها الصدر في اواخر
الـسـتـيـنـيـات عـنـدمـا حتـدث عـن االطار
الــعــام لـضــمـان حــسن اداء االقـتــصـاد
االسـالمي. ثالـثـا يـوضح  دور رأسـمال
االجــتـمــاعي والـســيـاسي فـي االرتـقـاء
ـــســتــوى  اخلــصـــوبــة الــضــروريــة
لـتـحـقيق الـتـنمـيـة االقـتصـاديـة (حيث
تـختـلف اخلصوبـة من دولة إلى أخرى
بـــحـــسب مـــســـتـــوى تــوفـــر احلـــوافــز
وضوعية والـضوابط الذاتـية للفـرد وا
احلـكوميـة الضروريـة حلمايـة احلقوق

العامة واخلاصة).  
عـــــمــــومــــا هــــنــــاك اربع رؤس امــــوال
ضـروريـة لتـحقـيق اي عـملـية تـنمـوية
وان الـــتــفــاوت بــيــنــهم يــفــســر حــالــة
الــتـفــاوت في حتـقــيق الـتــنـمــيـة بـدول

العالم:
ـثل ـال االقـتـصـادي (   راس ا •

تاحة ).  ادية ا الية وا وارد ا ا
ـــثل ــــال الـــبـــشــــري (  راس ا •
ـتـوفــرة) وكالهـمـا ــهـارات الــفـنـيــة ا ا
ـــثالن عــوامـل االنــتــاج الـــضــروريــة
ــؤلــفـات ــا تــشــيــر لــهــمــا ا (الــتـي طـا

االقتصادية حصرا).
ـثل ــال االجــتـمــاعي (  راس ا •
الـقيم والـعادات والسـلوكيـات السائدة
الـتي تـضـفي قيـمـة حقـيـقة لـلـنشـاطات

االقتصادية ). 
ــثل ـــال الــســيـــاسي (  رأس ا •
قــوة احلــكــومــة في تـطــبــيق الــقــانـون
وتـطبيـق بقية مـفردات احلكـم الرشيد)
ـثالن الـبـيـئـة االجـتـمـاعـية وكـالهـمـا 
والــســيــاســيــة احلــاضـنــة لــلــعــمــلــيـة
الـتنموية االقتصادية والتي اعبر عنها
ــسـتـوى اخلــصـوبـة (وال جتــد لـهـمـا
اشـــــــارة واضـــــــحــــــة بـــــــاالدبـــــــيــــــات

االقتصادية).
يـى برهـنت الـتـجـارب الـتـنـمـويـة الـعـا
ـــال الــســـيــاسي عـــلى اهـــمــيــة راس ا
تميز في تكوين وتقو رؤس ودوره ا
االمـوال االخرى فـالتـجربـة السـياسـية
الـسنغافورية الرائدة صنعت راس مال
بــشـري واجــتـمـاعي االمــر الـذي شـجع
ــسـتـثـمــرين االجـانب في جـلب رؤس ا
االمــوال االقـتـصـاديـة واقـامـة مـخـتـلف
الـنشاطات داخل سـنغافورة.   ال عجب
ان تـرى مواطني دولـة ما ذات مستوى

خــصـوبـة اقــتـصـاديــة واطـئـة لـهم دور
مـتـميـز  في االداء ومخـتلف عن دورهم
فـي الــدولـــة االم (يــســـهل تـــصــور دور
ـقـارنـة ـشـار لـهـا اعاله  اخلــصـوبـة ا
االخــتالف بـفـعـالـيـة مـاء الـبـحـر  ومـاء
اء).  النهر في دفع اجلسم الغاطس با
عـنى الـعام اخلصـوبة ضـرورية في بـا
رفـع مــســتــوى االنــتــاج الــزراعي وان
عــدمــهــا يـعــيق حــتى فـي حـالــة تــوفـر
االيــدي الــعــامــلــة والــبــذور احملــســنـة
ـكـنـنـة احلـديثـة في تـقـد مـسـتوى وا
انـــتــاج زراعي مـــقــبــول.  عــلـــيه تــأتي
أهـمية موضوع اخلصوبـة بانها تفسر
تـقدم وتأخر الدول في حتقيق التنمية.
 مـن مـؤشـرات اخلـصـوبـة في دولـة مـا
ــواطـنــ بــاجلــهـاز هـي مـقــدار ثــقــة ا
الـتـربـوي والـتـعلـيـمي  ومـدى احـترام
ـوطن للضوابط والقوان السائدة ا
ـرور في الطـرق  على سـبيل  كـحـركة ا

ثال... الخ. ا
ـيـا نــسـتـطــيع ان نـفـســر الـتـفـاوت عــا
بـاالداء االقـتصـادي الـتنـموي من خالل
"مـفهوم اخلصوبة" فالتقدم االقتصادي
كن فـي روندا وسـنغـافورا وتـركيـا ال 
ارجـاعه الي تـوفـر الثـروات الـطـبيـعـية
قارنة او تـوفر عوامل االنـتاج فقط (بـا
ـتـخـلف لـدول مـثل نـيـجـيـريـا بــاالداء ا
والــعــراق والـســعـوديــة). فــاجملـمــوعـة
واطن لهم االولـى من الدول تتمتـع 
قدرة نسبية على احترم احلقوق سواء
كــانـت خــاصــة او عـامــة كــمــا ان لــهم
حـكومات قـادرة اعتمـاد مفردات احلكم
ـمارسـات احلـمـيـدة والتي الـرشـيـد ( ا
تـتجـسد بـاعتمـاد اجلدوى  والـشفـافية
ـشاركـة بـصنع ـسـؤوليـة  وا وحتـمل ا
الـــقــرارات والــســعي اجلـــاد لــتــشــريع
وتــــطــــبــــيق الــــقــــوانــــ واالجـــراءات

احلكومية النوعية ... الخ ).
 عــنــد مـقــارنـة حــصـة الــفـرد الــعـراقي
بـــالـــنــاجت احملـــلي االجــمـــال بــحـــصــة
ـواطن الــسـنـغــافـوري جنـد نــظـيــريه ا
انــــهــــا  6االف و  48 الـف دوالر عــــلى
ـتـلك ثـروة الــتـوالي (رغم ان الـعـراق 
نـفـطيـة كـبيـرة تـفتـقـر لهـا سـنغـافورا).
وعـنـد مـقـارنـة الـعـراق بـرونـدا جند ان
ئة  و 8 مـعدل الـنمو االقـتصادي 2 بـا
ـئـة  عــلى الـتـولي. سـيـاسـيـا روانـد بـا
بــدأت حــكم جــديـد و وضــعت دســتـور
ـاثلة لـلعراق عام ) 2005وهـي حالة 
حــيث شـرع الـدسـتـور الـعـراقي بـنـفس
الـــســـنـــة).  في عــام  2008كـــان وضع
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هـو الشيخ جالل الـدين بن محي الدين
بـن عـبــد الـفــتـاح بن مــصــطـفى بن مال
مــحـمـود احلـنـفي الـبـغـدادي (-1914
(2006م. فــــقــــيه وعــــالِم مــــوســـوعي
وكـاتب وصـحفي ومـؤرخ ولغـوي جمع
إلـى علوم الفقه جـمع اخملتص اخلبير:
عـلم العروض وتميـز على نحو خاص
بـاهتـمامهِ في الـتراث والـتاريخ احمللي
ـقام العراقي حتى الـبغدادي وعلوم ا
إمـتـزج أسـمه بهـمـا كـما امـتـزج أسمه
بـجـامع اخلـلفـاء لـعـمرهِ الـطـويل الذي
قـضاهُ فـيهِ معـلمـاً وإمامـاً وخطـيباً بل
حــتى حـارسـاً وخــادمـاً ولـقــد أشـتـهـر
بــولــعهِ بـالــلـغــة الــعـربــيـة وعــلـومــهـا
عـظم علمـاء بغداد وأدبـائها وأتـصل 
ومـنهم الشاعر جميل صدقي الزهاوي
والـشيخ مـحمـد القـزجلي والشـيخ عبد
الـقادر عبد الـرزاق الذي كانت لهُ إمامة
االقــراء في بـغــداد ومن الـذين درسـوه
فـي اجلامعة االسـتاذ طه الراوي وكان
يـــتــردد عــلى مــجـــلس األب أنــســتــاس
األديـب الـلــغــوي الــذي لـقــبّهُ بــالــشـيخ
الـــعالّمـــة في سن مــبـــكــرة من حـــيــاتهِ

وحتديداً في عام 1933م.
جــامع اخلـلـفـاء في بـغـداد حـيث تـولى
فـيه الـشيخ احلـنفي اإلمـامة واخلـطابة
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وُلــد جالل الـدين في مـحـلـة الـبـاروديـة
فـي بغداد عام 1332هـ/ 1914م في
أسـرة عراقية بغدادية. ولقد عاش فترة
قـصيـرة من طفولـته في البصـرة بحكم
عــمل والــده وقـرأالـقــرآن الـكــر عـلى
ـال إبـــراهـــيم األفـــغـــاني فـي مـــحـــلــة ا
ـيـدان كـما تـعـلم بـعض علـوم الـقرآن ا
درسة فـي كتاتـيب البـصرة ثم أنـهى ا
االبــتـدائــيـة فـيــهـا عـام 1930م وكـان
والــــده مـن رفـــاق ومــــؤيــــدي الـــزعــــيم
الـعـراقي طـالـب النـقـيب ثـم عـاد والده
إلـــيـــبـــغــداد فـــدرس جالل فـي مــدارس
ــأمــونــيـة بــغــداد وهي: الــبــاروديـة وا
واحلــيـدريـة االبــتـدائـيــة أشـتـغل أيـام
شـبـابه مـصحـحـاً ومـحرراً في اجملالت
ـساء وواصل االسـالميـة ويـدرس في ا
دراسـته العـلمية والـتحق بـدار العلوم
الـعربية والـدينية والـتي تسمى اليوم
بـكـلـيـة اإلمـام األعـظم. وأثـنـاء ذلـك كان
يــتـصل بـعـلـمـاء عــصـرهِ مـنـهم الـشـيخ
مــحــمــد الــقــزجلي والــشــيخ رشــيـد آل
الـــشـــيخ داود والـــشــيخ كـــمـــال الــدين
الـطائي والشيخ العالمة سليمان سالم
الـــكــركـــوكــلـي والــشــيـخ عــبـــد الــقــادر
اخلـطيبوالشيخ محـمد سعيد األعظمي
واالسـتـاذ رشـيـد شلـبي واالسـتـاذ عـبد
الـلطـيف ثنيـان واالستـاذ محمـد شفيق
الـعاني واالستـاذ محمـد فهمي اجلراح

وغيرهم.
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تــقـلــد الـشـيـخ جالل احلـنـفـي مـنـاصب
عـــــديــــدة وشــــغل مـــــنــــصب اإلمــــامــــة
واخلــطـابــة ألول مـرة عـام 1935م في
ـــراديـــة ثم بـــعــد عـــام واحــد جـــامع ا

أقــصـاه مـديـر األوقـاف مــحـمـد بـهـجت
ــنــبـر ـن مـنــصــبهِ وأنــزلـه من ا األثــر
وعـزله عن مـهـنة اخلـطـابة حـيث بـلغهُ
إن الــشـيخ احلـنـفي كــان يـلـقي خـطـبـة
ـقـامـات البـغـدادية اجلـمـعـة بطـريـقة ا
فــرد عـلـيهِ احلـنـفي بـقـصـائـد من شـعـر
الـهجاء جتـاوزت األربع قـصيدة[.[3
وفـي عــام 1939م ســـافـــر إلـى مـــصــر
ـواصـلـة دراسـة الـعـلـوم الـشـرعـية في
اجلـامع األزهر ليـعود إلى بغداد وإلى
ـسـجـد مـلـتـزمـاً بـاإلمـامـة مــهـنـتهِ في ا
واخلـطابـة في جامع اخلـلفاء[ [4ولـقد
شـــغل مــنـــصب اإلمــام واخلـــطــيب في
مـساجـد بغـداد فع خـطيـباً في جامع
عـطـا وإمامـاً في مـسجـد احلـاج نعـمان
الـباجه جي ثم نـقل إلى جامع الوصي
) في محـلة الـعيـواضية (احلـرية حـاليـاً
عام 1949م وبـعدهـا نقل إلى مـسجد
أمــ خـلـيل الـبـاجه جي عـام 1953م
ثـم نــــقل إلـى جــــامع كـــــوت الــــزين في
الـبصرة ثم إلى جامع الكهية في محلة
ـــيـــدان عــام 1957م ولـــتــدخـــلهِ في ا
شــــــؤون دائـــــرة األوقــــــاف فـــــصـل من
وظـيـفـته عام 1959م حـيث وقع بـينهُ
وبـ مدير األوقاف العام آنذاك خصام
شـديـد وبـقي بعـيـداً عن دائـرة األوقاف
مـدة طـويـلـة فـتـوسط لهُ بـعض مـعارفه
وأصــدقـائه فـصـدر مــرسـوم جـمـهـوري
بـإعادته إلى وظيفتهِ فرفض أن يباشر
وفي عام 1966م انـتدب مشرفـاً لغوياً
فـي وزارة االعالم العراقية فكان يتكلم
مـن دار اإلذاعـــة الـــعـــراقــــيـــة ويـــكـــتب
ــــقــــاالت الـــطــــويـــلــــة في الــــصـــحف ا
ا دلّ واجملـالت الـعـراقـيـة والـعـربـيـة 
عـلى طول بـاعهِ وسعة اطالعه وثـقافتهِ
ـوسوعـية الـعاليـة وكان يـحسن عدة ا
لــغــات أجــنــبــيــة فــهــو يــجــيــد الــلــغـة
االنــكـلـيــزيـة واالسـبـانــيـة والـصــيـنـيـة
والـتـركـيةوالـكـردية والـفـارسيـة وقـليالً
انـية والعـبرية ولم مـن الفرنـسية واأل
يـلـبث في هذه الـوظيـفـة إال قلـيالً حيث
أوفـدته احلـكومة إلـى الص لـتدريس
الــلــغــة الــعــربـيــة فـي مـعــهــد الــلــغـات
ديـنـة شنـغهـاي وبقي في األجـنـبيـة 
الــــصــــ يــــدرس حـــتـى عـــام 1969م
وأتـقن خاللـهـا اللـغـة الصـينـيـة أحسن
إتـقان وكتب مسودات لقاموس (عربي
 –صـيـني) لم يُـسـبق إليه لـكن أتـلـفتهُ
مـــيــاه الـــبــحـــر في طــريـق عــودته إلى
الــعـراق. وكـان حـريـصـا عـلى تـسـجـيل
سـجد كما إن خـطبهِ التي يـلقيـها في ا
لـهُ خطبـاًباللـغة اإلنكلـيزية فـي مساجد
بـعض الدول ومنـها كوريـاواليابان في
مـديـنـة طـوكيـو ومـا زالت هـذهِ اخلطب

مسجلة عند عائلتهِ في بغداد.
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ومـن إجنــــازاته أنه أسـس جـــمــــعــــيـــة
اخلــدمـات الـديــنـيـة واالجـتــمـاعـيـة في
عوزين بـغداد والتي ترعى الـيتامى وا
وكــان رئــيــسـاً لــهــا ومن أهــداف هـذه
اجلــــمــــعــــيــــة مــــكــــافــــحــــة اخملـــدرات
ــســكـرات وســعى إلى نــشـر الــعـلم وا
بـصورة مـتطورة فـقد درّس في مدارس

عارف عام 1950م كما درّس وزارة ا
فـي كلـية اإلمـام األعـظم مادة الـعروض
فـي الشـعـر واألدب الـعربي لـلـفـترة من
عـام 1973م إلـى عام 1978م وكـذلك
قــدّم بـرامج ديـنـيّـةوثــقـافـيـة في راديـو
وتــــلـــفـــاز بـــغـــداد. وأثـــرى الـــصـــحف
قاالت ذات الطابع الـعراقية بعشرات ا
اخلـاص والسـيّـمـا في ما يـخـصـتاريخ
ـقـام بــغـداد وثــقـافــتـهـا الــشـعــبـيــة وا
الـعـراقي. كمـا حـاضر في مـعـهد الـنغم
الــعــراقي ونــتــيــجــة جلــهـوده تــأسس
ـركز االقرائي الـعراقي للـقرآن الكر ا
عـام 1977م فـي جامع اخلـلفـاء وكان
مـديراً لهُ ومارس تدريس علم التجويد
والـقـراءات القـرآنيـة في مـعهـد الفـنون
ــوســيــقــيــة في بــغــدادلــعـدّة دورات ا
وأجــرى فـي عـلـم الــعـروض تــعــديالت
ونـشـرهـا في كتـاب (الـعروض تـهـذيبه
واعـادة تدويـنه) ويعـد هذا الـكتاب من
أضـخم مؤلفاتهِ فوضع فيهِ رسم خطة
لـلـعـروض حـيث ان هـذه اخلـطـة ترمي
إلـى تهـذيب وتدويـن العـروض والغى
جـمهرة من التعليالت التي ال قيمة لها
فـي الـواقع ألوزان الــشــعـر وتــفـاعــيـله
وذاك أنـه قــسم الـــتــفــاعـــيل الــبـــديــلــة
بـالـنسـبة لـكل تـفعـيـلة أصـيلـة وأوجد
ـاذج لـلـعـروض فـالـرجـز مـثـال هو 8
بــحــور جــعــلــهــا احلــنــفي  50بــحــرا
وأخـتـرع بهـا أوزان جـديدة. ولـقـد لقي
كـــتـــاب (الـــعــروض تـــهـــذيـــبه واعــادة
تــدويـنه) جنـاحـا في األوسـاط األدبـيـة
فـي الـعــالم حــتى تــرجم إلـى أكـثــر من
لغة وعن هذا الكتاب قال الدكتور عبد

الــرزاق مـحي الــدين في كـلــمـة كـتــبـهـا
خـالل فـتـرة رئاسـتـهِ لـلمـجـمـع العـلـمي
العراقي: (الشيخ جالل شخصية أدبية
مــعــاصــرة مـوســوعــيــة تـعــرف عن كل
شـيء أكــثــر من شـيء إنه إمــام جــامع
وخـطيب جـمعة من مـكانهِ في الوظـيفة
ولـكـنهُ فـقـيه وأصـولي في نـظر دارسي
الــــفـــقه وأصـــوله والـــشــــيخ جالل في
كـــتــابـهِ ( الــعــروض تـــهــذيـــبه واعــادة
تــدويــنه ) ضـرب من قــواعـد هــذا الـفن
أكــثـر من قـاعـدة وهــد أكـثـر من سـاريـة
ــواصـفـات ).[[6 وخــرج عـلى جــمـلـة ا
ويـذكر أنه عندما كـان مدرساً في معهد
الـدراسات النغمية درس الـلغة العربية
ـقـامـات ولـقد درس وعـلـم الـعـروض وا
عهـد الكـثيـر من الفـنانـ وكانوا فـي ا
تـالمـيــذاً عـنــده ومــنـهم: أحــمــد نـعــمـة
ومـحـمـود أنـور وكاظم الـسـاهـر وكذلك
ـقـام كــانت إحـدى الـطـالـبـات مـطـربـة ا
فــريـدة وسـيــتـا وعالء مـجـيــد ونـصـيـر
شـــمـه بــاالضـــافـــة إلى طالب آخـــرين
(ولـقـد ذكـرهُ الـفـنـان كـاظم الـسـاهـر في
ــنــاســبــات ذاكـــراً فــضــله في إحـــدى ا
تــعــلــيــمهِ الــلـغــة ومــخــارج احلـروف)
بــاإلضــافــة إلى إشـرافـهِ الـلــغــوي عـلى
ـذيـعـ في إذاعـة بـغداد الـعـديـد من ا
كـمـا إن للـشـيخ جالل احلنـفي دراسات
ــقـــامــات ــوســـيــقـى وا كـــثـــيــرة عـــنـــا
الـعـراقيـة وقـد عقـد الـندوات الـثـقافـية
قام العراقي وكان ذو اطالع فـي بيت ا
واسـع على ما يـدور في مجـالس بغداد
األدبــيــة والـثــقـافــيـة الــتي كـان يــتـردد
عـليـها. ولـقد اجنـز أكثر من  40مؤلف

فـي مـخــتــلف نــواحي احلـيــاة األدبــيـة
واالجتماعية.
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ــركــز أسـس الــشــيـخ جالل احلــنـــفي ا
األقـرائي العـراقي فيبـغداد عام 1977
وكــــان مــــقــــرهُ في جــــامع اخلــــلــــفـــاء
ــوافـقـات واســتـطــاع احلـصــول عـلى ا
الـرسـميـة األصولـيـة ألجل فتـحهِ وكان
عـاهـد التـعـليـمـية الـتي أخـتصت مـن ا
بتعليم أصول وقواعد التجويد وقراءة
الـقرآن وااللقـاء الصوتي حـيث يخضع
ـركـز إلى ــتـقـدم عـلى االشــتـراك في ا ا
ـقابلـة واألختبار جلـنة خاصـة تقوم با
وأعـد الـشـيخ احلنـفي هـذهِ اللـجـنة من
عــدة أعـضــاء ومـنــهم الــدكـتــور مـهـدي
اخلــالـصي (اخـصــائي في احلـنـجـرة)
وخـــبــيــر اجلــوزة إبــراهـــيم شــعــوبي
ــوسـيــقي عــادل الـهــاشـمي والــنــاقـد ا
والـفنان روحي اخلمـاش باالضافة إلى
ـدرس الـشـيخ احلـنـفي. ومـن ضـمن ا
الـقار مـال عبـد الفـتاح مـعروف وكان
ــركــز ذا دوامــ أحــدهــمــا صـبــاحي ا
يــحــضـره الــطـالــبــات واآلخـر مــسـائي
يــــحـــضـــرهُ الـــطالب وكـــان من ضـــمن
ــركــز الــذيـن بــرزوا بــعــد ذلك: طـالب ا
الـقار ضاري الـعاصي والقار عالء
الـدين الـقـيسي والـقـار عبـد الـرحمن
تــوفـيق وغـيـرهم كـثـيـر. وكـان الـشـيخ
وزوجــتـهِ يــقــومــون بـخــدمــة وتــعــلــيم
الـــطالب مــجــانــاً بال أجــر أو راتب من
دائـرة األوقـاف وكانت زوجـته أم لبـيد
ـركـز بـعد تـدرس الـطـالـبات ثم أغـلق ا
ذلـك بــســبب وشــايــة من بــعض الــذين
يخالفون احلنفي في آرائهِ ومعتقداته.

أفكاره وخالفه مع علماء عصره
أخـتـلف الشـيخ احلنـفي مع الـكثـير من
األدبـاء والـعـلمـاء في بـغـداد وكانت له
ســجـاالت ونـقــاشـات حـادة تــنـاقـلــتـهـا
الـصـحف واجملالت ومـنـهـا خـصـومته
مـع الـشــاعـر مـعــروف الـرصــافي الـذي
نـظم قصـيدة في وصـف احلنفـي بأقذع
الـــهــجـــاء يــصــفه فـــيــهـــا إنه: (الــنــزق
ؤرخ والـهذر). كما خاصم مشاهير ا
وكـبار الباحث وكان ال يرجع عن رأيه
ـقـتـنـع فـيه إذ انـتـقـد الـدكـتـور جواد ا
عــلي ونــاقش الــدكـتــور عــبـد الــعــزيـز
الــدوري والـشـيخ عــبـد الـكـر زيـدان
والـــدكــتـــور بــديع شـــريف ولم يـــتــفق
مـــعــهم واخـــتــلف مع الــدكـــتــور عــلي
الــــــوردي وخـــــاض مــــــعه فـي اجلـــــدل
لك فـيـصل وسجن الـعـقائـدي وقـابل ا
لـكي أكـثـر من مرة خلالفهِ فـي العـهـد ا
. كما أختلف لك فيصل وسياستهِ مـع ا
مـع الشـيخ أحمـد الكـبيـسي وحدثت له
مـعه مـعـركـة كالمـيـة نـقـلـتـهـا الـصحف
الـعراقـية حـيث قال الـكبـيسي إن اجلن
يـــتــلــبس جـــســد اإلنــســـان فــرد عــلــيهِ
احلـنـفـي بقـوة ووصـف رأي الـكبـيـسي
بــاخلـرافـات. كـمـا كــانت لهُ إجـتـهـادات
مـــثـــيــرة لـــلـــجــدل ومـــنــهـــا إنه يـــكــره
مصافحتهِ وهو جالس للتدريس وكان
ـــــنــــامــــات واألحالم ال يـــــعــــتــــرف بــــا
ويـعـتـبـرهـا أضـغـاث أحـالم بـاسـتـثـناء

األحـالم اخلاصة بـاألنبـياء والـفالسفة
ونــــهـــيهِ عن رفع مـــكـــبـــرات الـــصـــوت
ـسـاجـد بحـجـة إن الـناس بـاآلذان في ا
يـــعـــلــمـــون بــوقـت الــصالة عـن طــريق
الـسـاعـات الـيدويـة واإلذاعـة واالكـتـفاء
سجد وكذلك بصوت منخفض داخل ا
اجــــتـــهـــادهِ في جـــواز حـــلق الـــلـــحى
صـل بصوت عال وكـراهيته لـترديد ا
خـلف اإلمـام بعـد قراءة سـورة الفـاحتة

.( بقولهم (آم
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تـزوج من امرأة تركمانـية عراقية وكان
لـهُ من األوالد: لبـيـد الذي كـان يـكنى بهِ

وواعية وداعية.
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أكـثر الشـيخ احلنفي من الـتأليف وكان
ــؤلــفــات اخملــطــوطـة لـهُ الــعــديــد من ا

ائة ومنها: طبوعة جتاوزت ا وا
عـلم الـتجـويـد كتـاب أقـر للـتدريس في
مــــنـــاهج الـــدراســـة لـــلــــصف الـــثـــالث
ـــــتـــــوسط.أصـــــول الــــتـالوة.كالم في ا
اإلمـالء الــــــعـــــربـي.مـــــعـــــجـم احلِـــــرف
(بـــــكـــــســـــراحلـــــاء) والـــــصـــــنـــــاعــــات
الـبـغداديـة.الـتشـريع األسالمي تـأريخه
وفـلسـفته عام 1940م.مـعاني القرآن
عـام 1941م.آيـات مـن سـورة الـنـساء
عــام 1951م.ثـالث ســنـوات فـي جـوار
ــيــتم األسالمي عـام 1955م.صــحـة ا
اجملــــــتــــــمـع عـــــام 1955م.الــــــروابط
األجــــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـي األسالم عـــــام
ــكــرفــون 1956م.احلـــديث من وراء ا
عام 1960م.أعـيان البصـرة: لعبد الله
بـاش أعيان  –حتـقيق جالل احلنفي -
ــرأة في طــبـع بــبــغــداد عـام 1960م.ا
الـقـرآن الكـر عام 1960م.الـرصافي
فـي أوجه وحـضـيـضه طـبع في بـغـداد
عـام 1962م.األمــثـال الـبـغـداديـة عـام
ـقـام ـغـنـون الـبـغـداديـون وا 1964م.ا
الـعـراقـي عام 1964م.الـدر الـنـقي في
ــوسـيــقى ألحــمـد عــبـد الــرحـمن عــلم ا
ــسـلم الــقــادري الـرفــاعي الــشـهــيــر بـا
ـوصـلي حتقـيق جالل احلنـفي طبع ا
فـي بغـداد عام 1964م.الـزواج الدائم
ـؤقت رد عــلى كــتــاب مــنــافع الــزواج ا
ــتـعــة) طــبع في بــغــداد عـام (نــكــاح ا
1967م.الـــعـــروض تــهـــذيـــبه واعــادة
تـدوينه طبع عام  ?1985وترجم إلى
عـدة لغـات.رمضانـيات وشهـر رمضان
كــــــــــراس طـــــــــبـع فـي عـــــــــام 1988م.
(مــجـمــوعـة من احلــلـقــات في الـتــلـفـاز
عـــــــــرضت فـي شــــــــهــــــــر رمــــــــضــــــــان
1408هـ/1988م).صـــدام وقــادســيــة
صـــدام (ديـــوان شـــعـــر يـــتــغـــنى فـــيه
).مـقــدمـة في بــالــرئـيس صــدام حـســ
ــــــوســــــيــــــقى الــــــعــــــربــــــيــــــة عـــــام ا
1989م.شــخــصــيــة الــرســول األعــظم

قرآنيآ عام 1997م.
tðU Ë

تـوفى في مدينـة بغداد فـجر يوم األحد
 4صــــــفـــــر  1427هــــــجـــــري/ 5آذار
2006م ودفـن في مقـبـرة الشـيخ عـمر
الــــســـهـــروردي الــــواقـــعـــة فـي جـــانب

الرصافة من بغداد.

االداء احلــكــومي لـرونــدا مـتــخـفال عن
الــعــراق غــيــر انــهــا بــعــد هــذا خــطت
خـطوات اصالحيـة  تفوقت كـثيرا على
حـالـة الـعـراق واحتـلت مـرتـبة بـالـنـمو

. تضاهي الص
حــالـيـا مـسـتـوى اخلــصـوبـة بـالـعـراق
منخفض جدا (بسب التردي والضعف
فـي قـــيــــمــــة رأس مـــال االجــــتــــمـــاعي
والـسـياسي ) وحـالت هذ احلـالة دون
حتـقيق اي اجناز تنمـوي  حيث تعثر
تــطـبـيق الـسـتـراتــيـجـيـات احلـكـومـيـة
(والـتي تـشـمل ستـراتـيجـيـة الصـنـاعة
والـــطـــاقـــة واالســـكـــان  ... الخ) وذلك

بسبب:
ال االجـتماعي ١. تـدهور قـيمـة راس ا
ــتـمــثل بـالــقـيم والــعـادات احلــمـيـدة ا
الـتي تصون اإلنسان من التجاوز على
ــا في ذلك احلـقـوق حــقـوق اآلخـرين 
ـــعـــنى ضـــعف احلـــوافــز الـــعـــامـــة (
الـذاتـيـة). ان مـسـؤولـيـة هـذا الـتـدهور
مــــزدوجــــة وتــــعــــود الـى غــــيـــاب دور
برمج احلـكومة الـرائد وغيـاب الدور ا

للمؤسسات الدينية والثقافية.
ـال الـسـياسي ٢. تـدهـور قـيـمـة راس ا
بـسب تـعدد مـراكـز القـوى ومن ثم عدم
الــقــدرة عـلى تــطـبــيق مـفــردات احلـكم
ــعـــنى ضــعـف احلــوافــز الـــرشــيـــد (
ـوضوعـية) وهي مـسؤوليـة مشـتركة ا
ايـــضــا تــتــجـــســد بــغــيـــاب الــنــخــبــة
ـصـداقـيـة الشـعـبـية الـسـيـاسـية ذات ا
وغـــيــاب الـــنــضج االجـــتــمـــاعي الــذي
ــر بـهـا ــرحـلــة الـتي  يــتـمــاشى مع ا
الــعـراق.  احلــقـيـقــة ان الـعــراق تـبـنى
ــاني ال يـتــنـاسب مع ــوذج حـكـم بـر
ـرحلـة القائـمة التي تـتجسـد بضعف ا
الـقـدرة عـلى تـطـبـيق الـقـانـون (بـسبب

تعدد مراكز القوى).
لـتـعـزيـز االعـتـقـاد بـاهـمـيـة اخلـصـوبة
االقـتصـادية في حتـقيق التـنمـية ندرج

االمثلة التالية: 
اوال: كـوريا الشمالية واجلنوبية كانتا
ـيــة الــثـانــيــة دولـة قــبل احلــرب الــعــا
واحـــــدة  اال انه بــــعــــد احلــــرب كــــان
اخلــيـار الـسـيـاسي لــلـطـرف اجلـنـوبي
مــغــايــرا لـلــطــرف الــشـمــالي جنم عن
ذلـك  ان يكون للمـواطن قيم وعادات
وحــوافــر مــخــتــلــفــة  وعــلـى صــعــيـد
اإلدارة الـسياسـية ايضـا ضوابط عمل
مـــخــتــلــفـــة.  بــالــنــتــيـــجــة أصــبــحت
اخلـصوبة اجلنـوبية مغـايرة لتك التي
بــالـشـمـالـيـة ومن ثم اخـتـلف مـسـتـوى

التنمية بكال الدولت بفارق كبير.
تحدة االمريكية ثـانيا : ب الواليات ا
ــكــســيك هـنــاك مــديــنـة نــوغــالـيس وا
( (Nogalesتــــطـــور فـــيــــهـــا اجلـــانب
ـتحـدة االمـريـكـية احملـاذي لـلـواليـات ا
بـشكل مختلف عن اجلانب االخر وذلك
ـال الـسـيـاسي بــسـبب طـبـيـعـة رأس ا
الـــذي جتـــســـد بـــتـــشـــريع الـــقـــوانــ
واالجــراءات الــنــوعــيـة. عــلى صــعــيـد
ــكــســيك نــفــسـهــا وجــد ان الــتــطـور ا
ــنــاطق االقـــتــصــادي مــخــتـــلف بــ ا

ـال الســبـاب تـرجع الى نــوعـيـة راس ا
الـــســـيــاسي احملـــلي (نـــوعــيـــة احلــكم

الرشيد).  
ـكن االشارة الى ثـالـثا: بـنـفس القـوة 
ـانيـا الشـرقيـة والغـربيـة بعـد احلرب ا
ـانـيا ـيـة الثـانـيـة حيث خـرجت ا الـعـا
بـــكــامــلـــهــا مــحــطـــمــة اال ان اجلــانب
ى بـشـكل مـتواضع الـشـرقي تـطـور و
بــــالــــنـــســــبــــة الى اجلــــانب الــــغـــربي
ــعـيــشـة مــثال بــاجلـانب (فــمــسـتــوى ا
الـــشــرقي كــان يــعــادل خــمس اجلــانب

الغربي) .
رابـعا: روندا والعراق كانا يعانيان من
انـقسـام مجـتمـعي وكالهـما دفـعا ثـمنا
بـــــاهــــضــــا في عــــام  2005 اقــــرار
دســـتــور وتــشـــكــيل حــكـــومــة جــديــدة
ــقــارنــة بــ اداء بـــالــدولــتــ عــنــد ا
الـدولـت خـالل الفـترة 2014 – 2008
جنـــد ان مــســتـــوى ســيــادة الـــقــانــون
ونـــوعــيــة الــقــوانــ قــد حتــســنت في
ـا هـو احلال في رونـدا اكـثـر بـكـثـيـر 
العراق وانعكس ذلك علي معدل النمو
ـئـة   وهـو االقـتـصـادي الـذي بـلغ 8 بـا
ـو االقــتـصـاد اقـل بـكــثـيــر عن حـالــة 
الــعـراقي.  عـلى صـعـيـد الـعـراق مع ان
اقـلـيم كـردسـتان جـزء من الـعـراق (قبل
عــام  2003كــان االقــلــيم مـتــخــلــفـا في
نــواحٍ كــثــيــرة لالســبـاب الــســيــاســيـة
ــــعـــروفـــة) ولــــكن بـــسـب االخـــتالف ا
الــــنــــســــبي فـي قــــوة و وحـــدة االرادة
الـسياسية والتي انعكست على ارتفاع
ال الـسياسي ادت الى ان قـيمـة رأس ا
يـكـون االداء االقـتصـادي مـخـتلـفـاً عـما

هو في باقي انحاء العراق .
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احلـقـيقـة ان الصـدر أول من حتدث عن
اخلـــصــوبـــة (بــشــكـل غــيــر مـــبــاشــر )
ـــــنــــهج بـــــاإلشـــــارة إلى تـــــطــــبـــــيق ا
االقـتـصـادي اإلسالمـي فقـد أشـار  في
ـنصرم أواخـر السـتيـنيـات من الـقرن ا
(بـكـتـاب اقتـصـادنـا وبالـفـصل اخلاص
باالطار العام لالقتصاد االسالمي) الى
ان جنـــاح الـــتـــجـــربـــة االقـــتـــصـــاديـــة

االسالمية يتوقف على مقدار :
الــــتــــزام األفــــراد بـــالــــقــــيــــمـــة •
ـتمـثلـة بـالعـمل الـصالح ( اإلسـالميـة ا
الـتـضحـية وااليـثـار ) والتي تـدعو لـها
ـعـنى الدعـوة  الى رفع قـيـمة االديـان 

ال االجتماعي. راس ا
مـقدار قوة احلكـومة في تطبيق •
الـضوابط والـقوان اإلسالمـية  وهنا
اشـــارة واضـــحـــة الى ضـــرورة وجــود

ال السياسي. قيمة حقيقة لراس ا
مــؤكــدا ان جــوهــر الــديـن هــو الــبــنـاء
الـروحي لالنسان لكي يـستطيع جتاوز
صلحة مـحنة حب الذات (اي تفضيل ا
صلـحة العـامة) والتي اخلـاصة عـلى ا
تــتــقـاطع مـع تـطــبـيـق مـفــردات احلـكم
الـرشـيـد الـتي تـنـشـد الى حتـقيـق حكم
شــفــاف خـالــيــا من الــعـبث والــفــسـاد.

تــمــثـل األعــراف والــتــقــالــيــد وقــواعـد
الـسـلـوك ومـنـظـومـة الـقـيم. ويـؤكد أن
ــأســســة هي الــتي تــمــنح لــكل هــذه ا
اقــتــصـاد بــنـيــة الــضـوابط واحلــوافـز

الضرورية للتطور واالرتقاء.
انــــطــــلق نــــورث مـن قـــراءة الــــتــــاريخ
االقــــتــــصــــادي لـــلــــغــــرب والــــواليـــات
ـتحدة بـشكل خاص  لالسـتدالل على ا
هــذا االفـتـراض والـوقـوف عـلى الـدور
ؤسـسات في الـذي لـعبه بـروز بـعض ا
الـتـطور االقـتـصادي لـلـبلـدان الـغربـية.
ويــــرى في هـــذا اإلطــــار أن الـــتـــطـــور
الـــتــقــني الــذي شــهـــدته اجملــتــمــعــات
الـغربية عقب الثـورة الصناعية لم يكن
لـوحـده كـافـيـا لـلـدفع بـعـجـلـة الـتـنـمـية
ـا تـطلب االقـتـصـاديـة إلى األمـام  وإ
ـــأســســـة في اطـــارهــا األمـــر تـــوفــر  ا
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جـدلـيـة مـا زالت حـاضـرة مـنــذ سـنـوات بـ األوسـاط الـسـيـاسـيـة حـول
مفهوم السـيادة العراقيـة وإذا ما كان العراق دولـة ذات سيادة كاملة أم
ال نتيجة اإلختالف في األركان األساسـية التي يجب أن تكون حاضرة

ألي دولة لتكون ذات سيادة كاملة.
    يـتـبـاهى بـعـضـهم بـخـروج قـوات الـتـحـالف الـدولي من الـعـراق عـام
ان الـعراقي وجالء  2011بعـد إتفـاق احلـكومـة الذي صـوت عـليه الـبـر
تلك الـقوات لـكـنهـا ما لـبثـت أن عادت بـعد إجـتيـاح داعش لـثلث الـعراق
عام  ?2014وما زالت متـواجدة عـلى األراضي العـراقيـة حتت "ذريعة"
شاركة في العمليات ضد داعش في أنهم إستشاريون ومدربون مرة وا
أخـرى حـتى أصـبـحت هـنـاك قـواعـد ثـابـتـة لـهـذه الـقـوات وبـعـد إنـتـهـاء
احلرب مع داعش ال ندري ما سبب تواجـد هذه القوات وما هـو التفسير
ـستـقـلة بـعـد أن شهـدنـا عمـلـيات القـانـوني لهـا.. فـغـاب مفـهـوم الدولـة ا

قصف دولي جتري على أرض العراق.
  إختلـفت الكـتل السـياسيـة في موقـفها من هـذه القـوات فبعـضهـا مؤيد
لبقائها وبعضـها رافض آخرون يعتبروه إحتالال يـوجب قتالها وشهدنا
ـتـبـادل والـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة وقـصف كـثـيـرا من عـمـلـيـات الـقـصف ا
القوات األمـريكـية لقـطعات احلـشد الـشعبي وإتـهامـات بتدخل دولي في
مظاهـرات تشـرين وإسقـاط احلكومـة العـراقيـة السابـقة حـتى أصبـحنا
ـكـونــات الـعـراقـيــة بـحـسب نـشـاهــد سـيال من اإلتـهــامـات بـ أطــراف ا

الوالءات لهذا الطرف أو ذاك.
الـتدخل بـالـشـأن الـسـيـاسي الـعراقـي ومحـاولـة الـسـيـطـرة علـى قراراته
ورسم سياساته الداخـلية واخلارجيـة وجره الى محاور إقلـيمية ودولية
ثل العقدة الكبرى ومحاولة جعله ساحة للصراع وتصـفية احلسابات 
كن أن يتخلص العراق منها إال في قضية السيادة العراقية والتي ال 
بحـوار وطنـي كبـير يـضع قـواعد وأسس ثـابـتة جتـعل مصـلـحة الـعراق
ـقـيـاس األول فـي أي عالقـة دولـيــة وأن يـكـون شـعــار الـعـراق أوال هـو ا
احلاضر لـدى اجلميع واإلبـتعاد عن الـشعارات الـطائفـية والقومـية التي

تريد رهن البلد وقراره الى اخلارج.
  أن تكون الـدولة ذات سـيادة يـعني أنـها تـفرض سيـطرتـها وقـراراتها
على جميع أراضيها وفق األطر القانونية والدستورية فال معنى لتطبيقه
ـواطـن في بـقـعـة مـعـيـنـة عـلى جـزء مـعـ وتـركـه في غـيـره وأن يـعـامل ا
نـطق التـأثيرات بشكل مـغايـر عن أخرى ويـختلف تـوزيع الثـروات تبـعا 
واألهواء احلزبية والصفقـات السياسية.. تبـعا لذلك يجب أن تكون هناك
عالقة واضـحـة وثابـتة بـ احلـكومـة العـراقـية وإقـليم كـردسـتان حتـدها
ساومات السياسية. األطر الدستورية والقانونية ال تخضع لإلبتزاز وا
  إذا ما أردنا أن يكون العراق دولة ذات سيادة فيجب على اجلميع أن
يتـمسك بالءات ثالث ال لـقوات قـتـاليـة في العـراق وال لقـواعد عـسكـرية
ثـابـتـة فـيه وال لـلـتــدخل اخلـارجي في الـشـأن الـعـراقي
وحصـول أي واحدة من هـذه القـضـايا هـو إنتـهاك
للـسـيـادة العـراقـيـة ومحـاولـة إيـجاد تـبـريرات ألي
مـنـهـا هـو مـحـاولـة لـبـيع الـعـراق في سـوق الـغـزل

السياسي.
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ــمــارسـات فــالــدين يــســعى من خالل ا
الــروحـيـة الي حث االنـســان بـالـتـحـلي
بـــالــعـــمل الــصـــالح والـــذي هــو هــدف
اســــاسـي لــــبـــنــــاء دولــــة حــــضــــاريـــة
ـمـارسـة العـبـاديـة الروحـيـيـة التي (فـا
تــخــلـو مـن الـتــجــارة مع الـلـه بـتــقـد
اعــمـال تـتـصف بـالـعـمل الـصـالح غـيـر
مــجــزيــة بـالــفــوز بــرضى الــله). عــلـيه
فــالــدين بــجــوهــره الـســعي لــتــحــقـيق
ـصالح العامة والتي عادة ما تتقاطع ا
ــصـــلــحــة مـع الــنـــزعــة الـــذاتــيـــة او ا

اخلاصة.
مـن اجلـــــديــــر بـــــالــــذكـــــر ان الــــعـــــالم
ـعـروف "دوكـلس نـورث" االقــتـصـادي ا
اثال فسر الـتفاوت باالداء قـدم بحثـا 
قدار الـقدرة على تطبيق االقـتصادي 
الـقـوانـ النـوعـيـة الداعـمـة وقـد توج
عــمــله بــاحلــصـول عــلى جــائــزة نـوبل
بــاالقــتــصــاد عــام  . 1993وقــد تــبــنى
ـــــأســــــســـــة "نــــــورث" مــــــصـــــطــــــلـح ا

Institution) .)
ــأســســة عــلـى أنــهـا ويُــعَــرف نــورث ا
الــــضــــوابـط الــــتي يــــتـم تــــبــــنــــيــــهـــا
بــاجملــتــمــعــات اخملــتــلــفــة وهي عــلى
ـتـمـثـلة ـأسـسـة الـرسـمـيـة ا :  ا نـوعـ
لكية… بـالدساتير والقوانـ وحقوق ا
ـأســسـة غــيـر الـرســمـيــة الـتي الـخ وا

الية  2020نشرت واخيـراً وبعد مرور ثالثة أشهـر ونصف على انتهاء الـسنة ا
فتـوحة"  بيانات االيـرادات واالنفاق الفعلي وازنة ا الـية على موقعهـا "ا وزارة ا
ـوقع  تـصـمـيـمه قـبل ـنـصـرمـة. جتـدر االشـارة الى ان هـذا ا ـالـيـة ا لـلـسـنـة ا
ـسـاعــدة الـبـنـك الـدولي بـعــد فـشل تــطـبـيق نــظـام مـعــلـومـات بـضــعـة سـنــوات 
قـدوره تـوفـير ـالـيـة واالداريـة الكـتروني   IFMASوالـذي كـان  احلـسـابات ا
بيـانات االيـرادات والصرف بـشكل فـوري. وحسب الوزارة بـلغ اجمـالي االنفاق
الـفــعـلي فـي سـنـة  2020اكـثــر بـقــلـيل من  76تـرلــيـون ديــنـار وهــو قـريب من
نشور على مـوقع الشبكة بتاريخ /15 تقـديرات الزميل د. علي مرزا في بـحثه ا
ـالية سـجل حجم  12/2020بواقع  78ترلـيون ديـنار. وحـسب بيـانات وزارة ا
االنـفــاق الـتـشـغـيـلي الـفـعـلي في سـنـة  2020حـوالي  72,9تـرلـيـون ديـنـار اي
مايعادل   %96من حجم االنـقاق الكلي. وجاء هذا الرقم مـطابق لتوقعاتي قبل
ـشـاريـع الـتـنـمـوية ـاليـة وبـواقع  73تـرلـيـون ديـنـار. امـا ا نـشـر بـيـانـات وزارة ا
اضية والـعمل وفق قـاعدة الصرف وازنة فـي السنـة ا فكـانت الضحـية لغـياب ا
ـالـيـة حـيث بـلغ االنـفاق االسـتـثـمـاري الـفـعلي  1عـلى  12وفق قـانـون االدراة ا
ا يثير ـئة من حجم االنفاق الـكلي. و  3,2تـرليون دينار فقط وما يساوي 4 با
ـاضي استمـرار اخلالفات ب القـلق بتكـرار سينـاريو الـسنة ا
ا الـكـتل الـسيـاسـيـة علـى توزيع كـعـكـة الريع الـنـفـطي 
يعـني ضمـان استـمرار الـصرف الـتشـغيـلي وخصـوصا
ـــشـــاريع ـــوطـــفـــ واهـــمــــال تـــنـــفـــيـــذ ا عـــلـى رواتب ا

االستثمارية التنموية.
{ عن مجموعة واتساب
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إن العـمل من أجل السالم ..أشد صـعوبة وتـعقيـداً من احلرب ...وللـسالم تهفو
أفئدتنا ..ألن األمن والسالم هو حلمنا اجلميل  ورسالتنا اخلالدة  وهو جوهر

ديننا  واخلطأ في السالم أبلغ خطراً من اخلطأ في احلرب والقتال ...!
وأكيد أن الـله ليس مع الظلم والقهر والطغيان والتعصب  فعندما تكون أرادتنا
واحـدة  فـبـعـون الله تـعـالى يـتـحـول الـضعـف قوة والـتـفـرق وحـدة والـيأس أمالً
والتـشاؤم تـفـاؤالً  فدمـائنـا لـيست أرخص مـن دماء الـشعـوب األخـرى  وبلـدنا
ليس أقل حـصانة من الـدول األخرى  وشعبـنا ليس أقل وطـنية وأرادة وتـمسكاً

باحلرية والسيادة من الشعوب األخرى ..
ندثرة كانت تتوق لـفكرة األمن والطمأنيـنة ...هكذا تقول بطون كل احلضـارات ا
الـكـتب وكــراسـات الـتــاريخ ..فـالـسـالم احلـقـيــقي ..هـو الـسالم الــداخـلي الـذي
العالقـة له بـالظـروف اخلـارجـية ..الـقـيم اإلنـسانـيـة النـبـيـلة ..الـسـعـادة البـشـرية
ـا جعلت هـمجـية الشـيطان ..وخالصهـا على هـذه االرض أجتمـعت وتزاوجت 

تدلف من سقوف الشر لطفيء شموع احملبة وبذور اخلير وقمح احلياة ..
 الـسالم الينبع إّال من داخل اإلنسان  وهـو اليأتي من خارج النفس  هو حسّ
ا سبـبها هو إنسـاني عميق  وماتـعانية الـبشرية من ويالت وحـروب وكوارث أ
نـقص في هـذه احملــبـة  وجتـسـدت الـويالت بـسـبـب زراعـة احلـقـد والـكـراهـيـة 
ثـابة ـناسـبـات اإلنسـانيـة الـعظـيـمة  هـي  ـسـيح وغيـرهـا من ا فـميالد الـسـيد ا
أسـلـحـة تـتوجه إلـى األعداء ألنـهـا تـزرع الـبـذرة الـطيـبـة  فـالـذي يـريـد أن يزرع
ـشوهـة فيـها  احلـقد يـريد أن يـجد أرضـاً خـصبـة ملـيئـة باحلـقد لـيلـقي بذرته ا
فنحـن يجب أن نربي أطـفالـنا وأجيـالنـا على تقـبل السالم وتـقبل احملـبة ليـكونوا

عقبة قوية بوجه من يريد أن يزرع احلقد في أرضنا وربوعنا ..
نأمل - بـعد وقت صـعب وعام ثـقيـل-  لديـنا فـرصة حـقيـقيـة أن نبـحث عن فرح
وجنـده  نـبـحث عن عن نـور وعن تـفـاؤل  وأكـيـد أنـنـا سـنـجـده هنـا  في أرض

العراق ..!
هذا الـعراق ..أول أرض عمرهـا اإلنسان ..معـبر آدم  ومولد إبـراهيم  وبشارة

سيح  ونبوءة محمد ..وصوت احلس ..!! ا
هنـا العـراق ...جتّول بـنـظرك ..تـعمّق مـلـياً  تـلك أرض مهـبط الـديانـات  وموئل

سؤوليات... احلضارات  تلك أرض حتملت كل ا
 هنا الـعراق .... أخـلع نعـليك وتطـهر بـالفرات ..سـيُسـمعك احلجـر اليـوم حثيث

خطى األقدم ..وكل الذين مروأعليه من الرسل والقديس ..
سـيُـسمـعك الـكلـمـات التي صُـلـبت  وثمـرة الدمـاء الـتي سالت مـن قلب احلـس

!!..
اء واحلناء ..مشكاة هنـا العراق  دار السالم ...أرض النخل وا
الـشرق  ومـصـبـاح الكـون ..أهالً بـكم في الـقـبس اإللهي
النـواراني الـذي جتسـد في أضرحـته ومراقـده وكنـائسه
ومـســاجـده  ..مــنه يـصــعــد الـكــلم الـطــيب  والـصــلـواة
للـسماوات العلى ..لك وحـدك ياعراق  مباركة الرب في

سرمدية البقاء ....

كربالء
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ســكـانـيـة عـراقــيـة تـنـتـمـي إلى مـجـمـوعـة
الـشـعـوب الـغـجـريـة الـتي تـعـود جـذورها
إلى الـهـنـد.ويشـكل الـغـجـر العـراقـيون أو
الـكاولية أقلية عرقية في العراق استناداً
ــصــادر كــان عــددهم في 2005 لــبـــعض ا
يـتـراوح ال 50ألـف نسـمـة. ويـسـكـنون في
قــرى وجتـمـعـات بـشــريـة عـادة مـا تـكـون
دن والبلدات. حيث مـنعزلة على أطراف ا
تــوجـد لـلـكـاولــيـة جتـمـعــات سـكـانـيـة في
مــحـافـظـة بــغـداد والـبـصــرة ومـحـافـظـة
نــيــنـــوى إضــافــة إلى بــعض الــقــرى في
ـــثـــنى ســــهـــول جـــنــــوب الـــعـــراق فـي ا

والديوانية .
تـسمـية كاولـية تنـطبق عـلى قبائل هـندية
كــانت بــعض نــســائــهم تــمــتـهـن اجلـنس
والـرقص كـخدمـة دينـيـة لرجـال الدين أو
بـاألجـر آلخـرين ومـنـهن مـا كن فـي مـعـبد
ــلك كـاول ــلك كــاول فـانــتــسـبــوا إلى ا ا
تـشرفاً وتعظيماً ألنـفسهم. وفئة الكاولية
مـــحــرومـــون في الــعـــراق ومــحـــتــقــرون

اجتماعيًا وال يقبل أحد بعاداتهم.
تــعــرض الــغـجــر في الــعــراق لـعــمــلــيـات
انـتقامية من مـليشيات مـسلحة في أنحاء
مـتفـرقة من العـراق بسبب امـتهان الـغجر
ــهن الــرقص واجلـنس حــيث  تـدمــيـر
قـريـة الغـجـر جنـوب شـرق بغـداد عـلى يد
ـهـدي عـام  2004 كــمـا  تـدمـيـر جــيش ا
عــدة قــرى لــلــغــجــر في جــنــوب الــعـراق
والــفـــرات األوسط ومن اهــمــهــا مــديــنــة

قـد يـسـتغـرب الـعـراقي اذا عـلم ان يوم  8
ي لـلــغـجـر اي نــيـســان هـو (الـيــوم الـعــا
(الـكاولـية) حسب الـتسـمية الـعراقـية.يوم
ي يــهـتـم بـثــقـافــة الـغــجـر الــغـجــر الــعـا
ارسات االضطهاد ويـسلط الضوء على 
والتمييز العنصري الذي يواجهه الغجر.
ويــعـد "شـعب الـغــجـر" أو "شـعب الـرومـا"
أكـــبـــر األقـــلــــيـــات اإلثـــنـــيـــة في الـــقـــارة
األوروبـيـة وأشـدهـا تـعـرضـا لالضـطـهـاد
والـعزلة االجتماعـية في ح يسلط "يوم
ي" الضـوء أيضـا على ثـقافة الـغجـر العـا
الـغـجـر وتاريـخـهم ولـغـتهـم وتطـلـعـاتهم
والــتي ال يـعـرف كـثـيــر من الـنـاس عـنـهـا.
وفـي الــعــراق يــطـــلق عــلى الـــغــجَــر اسم
الـكـاوليـة ومـفردهـا كـاولي وهم مـجمـوعة
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ــلـتـقى االذاعـي والـتـلــفـزيـوني يـواصل ا
ــبـدعـ الــفـنـانـ اسـتـضــافـة عـدد من ا
ـثــقـفــ الـعــراقـيــ لـلــحـديث بــشـكل وا
ــنــصــة مــبــاشــر مع جــمـــهــورهم عــبــر ا
ـلـتــقى فـتـحـهـا االفـتـراضـيـة الــتي قـرر ا
لــلــحـــوار حــفــاظــا عـــلى قــرارات جلــنــة
السـالمة الـتي الـزمت ضـرورة الـتـبـاعد
اجلـســدي وتــطـبــيق كــافــة االجـراءات
االحترازيـة التي تـضمن سالمـتنا من
وبـاء كـورونـا وبــعـد ان اسـتـضـاف
لتقى عدد من الشخصيات الفنية ا
لحن كر عروفة واخرها كان ا ا
هـمـيـم الـيـوم حتـل ضـيـفــة عـلى
ذيـعـة عائـشـة الدوري نـصـة ا ا
والتي حتدثت عن جتربتها في
تـــقـــد بـــرامـج الـــســـيـــنـــمـــا
ية وكذلك عن رأيها في العا
الـــشـــاشـــة ومـــا يـــقـــدم من

 . اشكال ومضام
تــقـــول الــدوري في بـــدايــة
حـديـثـهــا (انـا الاحب ابـدا
لـلحـديـث عن نـفـسي بـقدر
مــا ان عـــمــلي هـــو الــذي
يـتـحـدث عـني من بـرامج
وعـمل اعالمي هي الـتي
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ـمـثـلـة الــسـوريـة شـكـران مـرجتى نــشـرت ا
عـــلى صـــفـــحــتـــهـــا اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع
الــتـواصل االجــتــمـاعي رداً عــلى مــنـتــقـدي
الـتـغـيـيــر في شـكـلـهـا وإتـهـامــهـا بـعـمـلـيـات
التـجـميل اجلـديدة. ونـشـرت فيـديو وأرفـقته
بـعــبـارة: (ردا عـلى بـعض الـتـعـلـيـقـات الـلي
دائـما ما تـتكـرر... أنا مـتل ما أنـا) وظهرت
بدون مـاكيـاج على وجـههـا لتـؤكد مـا قالته.
اكياج لتوضح وأطـلت مرجتى قبل تطبـيق ا
أنـــهــا مــدركــة لـــكــمــيـــة األشــخــاص الــذين
يـتـابـعونـهـا وسـيـعلـقـون عـلى الفـيـديـو الذي
ستـنشره بأنها خـضعت للكثـير من عمليات
التـجمـيل لذا فـضلت أن تصـور فيـديو قبل
اكـيـاج يغـير اكـيـاج ليـعرف اجلـمـيع ان ا ا
شـكـل الفـنـانـة مـثـل الـكونـتـوريـنـغ او رسـمة
الــعــ اوحــتى زاويـــة الــكــامــيــرا . وقــامت
مرجتـى بنشر مقطع يـظهر التحول اجلذري
ـاكـياج وهي الـذي خـضعت له بـعـد وضع ا
برفـقة خبراء التجميل الذين يقومون بوضع
الــلــمـــســات االخــيـــرة الطاللــتـــهــا وأرفــقت
الــتـــعــلــيق (مــو كل صـــورة يــعــني عــمــلــيــة
جتميل 9 وهي تـستمع ألغنيـة (حالة خاصة
ـصـريــة أنـغـام مـشـيـرة أن جـدا) لـلــفـنـانـة ا

األخيرة ترافقها في كل حاالتها.

ـانـيـا فـتبـلغ نـسـبـة شعـب الرومـا فـيـها أ
ئة.  ئة وإيطاليا 0.2 با  0.1 با

ؤرخـ على حـقيقة أن ويـتفق كثـير من ا
الـــهـــنـــد هي األصل اجلـــغـــرافي لـــشـــعب
ـوقع الذي أخذوا ينـتشرون منه الـغجر ا
جلـميع أنحاء األرض خالل الـقرن العاشر
ـؤرخـون ــيالدي وذلك بـعــدمـا تـعــقب ا ا
جـذور لغتـهم "روماني" التـي وجدوا لها
ة والتي ارتـباطا بـاللغات الـهندية الـقد
هي أيـضا أصل عديد من الـلغات األوربية
ـعـاصـرة. ويـشـتـهـر تـاريخ الـغـجـر بـأنه ا
مـليء بـاألحـداث الـدمـويـة والـتـراجـيـديـة
تـتراوح ب تهـجير وطرد واعـتقال وقتل
وكـانت أشهرهـا "محرقـة الغجـر" التي قام
ــيــة بــهــا الـــنــازيــون خالل احلــرب الــعــا

الثانية.

كــنــعـان حــيث هــاجم مــسـلــحــو عـشــائـر
مـجاورة لهم أمـاكن سكنـاهم بدعوى انهم
ا ـلكـون نظـاما اخالقيـا متـماسـكا  ال 
أدى إلى هـجرة غـالبيـة الغجـر من العراق
بــــعــــد احـــتـالل الـــعــــراق عـــام  2003 من
مــشــاهــيــر الــكــاولــيه في الــوسط الــفــني
بـالـعـراق حـمـديـة صـالح وغـزالن وهـنـد
طــــالـب وماليــــ وســـــاجــــدة عــــبــــيــــد
وصــبـيـحـة ذيــاب ودمـوع حتـسـ ورنـ

البصري.
UÐ—Ë« w  rNHB½ w ËU  ÊuOK  12 

وجــــاء االهـــتـــمــــام  الـــدولـي بـــالــــغـــجـــر
ي لـهم (الــكـاولـيـة) وتــخـصـيص يــوم عـا
عاصـرة بثـقافة ضـمن حمالت الـتعـريف ا
الــغــجــر حتت اخــتــصــاصــات الــتــشــريع
األوروبـي من بـاب احلـفـاظ عـلى الـتـنـوع
الـثـقـافي واللـغـوي في أوروبـا وكذلك من
بــاب حـمـايـة لـغـات األقــلـيـات اإلثـنـيـة من
ـبـرمة عـاهـدات ا نـاحـيـة أخـرى حسـب ا

ب أعضاء االحتاد األوربي.
وتـقـدر أعـداد شـعب الغـجـر بـأكـثر من 12
مــلــيــون شــخص يــتــوزعــون فـي أنــحـاء
مــخـتــلـفــة من الـعــالم في حـ يــعـيش 6
مـاليـ مـنــهم في دول االحتـاد األوروبي
يـتـركـزون بـشـكل كـبـيـر في بـلـغـاريا الـتي
ــــئــــة مـن تــــعـــداد يــــشــــكــــلــــون  9.9 بــــا
سـكانها.وتلي بلـغاريا سلوفاكـيا بنسبة
ئـة من تـعداد الـسكان غـجر تـقارب  9 بـا
ـئـة أمـا ومـن ثم رومـانـيـا بـنـسـبـة 8.6 بــا

ويــعــاني شــعب الـغــجــر في دول االحتـاد
األوروبـي حــــــتى يـــــــومــــــنــــــا هــــــذا من
االضـطــهـاد وتـبـعـات الـصــورة الـنـمـطـيـة
الـسـلـبيـة عـنـهم نـاهيك عـن تفـشي الـفـقر
واجلـهل وارتفاع نسبة الـبطالة ب أفراد
هـذا الشعب ما يجعلهم يعيشون حرمانا
يـشبه ذلك الذي يـعيشه سكـان أفقر الدول
حـول العـالم.  هاجـر الغـجر من أراضـيهم
فـي الـــهـــنـــد فـي حـــوالي الــــقـــرن الـــرابع
ــؤرخـ أنـهم ــيالدي وأوضح بـعض ا ا
وصـلوا فـي أواسط القـرن اخلـامس عـشـر
إلـى مـنــاطق اجملـر وصــربـيــا وبـاقي بالد
الـبلقـان األخرى ثم بعـد ذلك انتشروا في
بـولـندا وروسـيا واسـتمـر انتـشارهم إلى
أن بــلـغـوا الـســويـد وإجنـلــتـرا في الـقـرن
ـيالدي كمـا اسـتوطـنوا الـسـادس عشـر ا

واخــتـــيــار الـــتــفــاصـــيل الـــدقــيــقـــة فــيه
ه اســبـوعــيـا وعـلى واسـتـمــريت بـتــقـد
مدار نصف ساعة لكل حلقة وكنت اعتمد
على جهدي الشخصي بدون الرجوع الى
اليـوتـيـوب واقـتـنـاص مـقـاطع او مادة ال
ــادة كــان اجلــهــد شــخـــصي لــنــخــتــار ا
ـــنـــاســــبـــة فـــكـــنـت اجـــري الـــلـــقـــاءات ا

ـــقــابـالت واســـافــر وا
الجـــــــــــــــــــــــــــراء كــل
الــتــفـــاصــيل رغم
الـتــعب ولــكـني
عـشــقــته جـدا
واقـــــول مع
االسف لم
احـتــفظ

تكشف عن نفـسي واحاول ان اجيب على
بـعض االســئـلــة ومـنـهــا سـؤال الــدكـتـور
صالح الـصحن الذي طـلب ان احتدث عن
بدايـاتي في مـهنـتي هـذه فاقـول ولو اني
دائما اسال السؤال نفسه ويعتقدون اني
خريـجـة اعالم ولـهـذا انا لـيـست خـريـجة
اعالم انـا خـريـجـة اداب انـكلـيـزي ولـيس
ـكن اتت بـالـصـدفة لي عالقـة بـاالعالم و
زائد حظ واجتهـاد واالهم حب هذا الشئ
وكنت دائـمـا ارغب بالـظـهور عـلى شـاشة
الـتـلـفـزيـون اضـافـة الـى حـبي لـلـسـيـنـمـا
ولدي شغف وولع كبـير جدا في السـينما
واحب ان احتـــدث عن عــالـم الــســـيــنـــمــا
فتحقق لي ذلك واكيـد الظروف ساعدتني
واحلظ مع االجـــتـــهــاد واالهـم هــو احلب
الـذي يـسـاعــد اي شـخص لـلــنـجـاح كـون
الـصــدق واالخالص بــعــمـلك يــســاعـد ان
يـــوصـــلك لـــلـــنـــاس الــذيـن يـــتــابـــعـــونك
ويـشـاهـدونك من عـلـى الـشـاشـة بـالـتـالي
ــشـاهـد فــالـصـدق هـو ـكن ان نـغش ا ال
الــذي يــصـــلــنــا بــاالخـــرين واحتــدث عن

جتـربـتي في الـتـلـفـزيـون اذ عـمـلت
في الـبــدايـة بــبــرنـامج ســيـنــمـا
الـذي كـان من كـتـابـتي واعـدادي
ي وكــــنت احــــرص ان وتــــقــــد
اتـابع حـتى مـونــتـاج الـبـرنـامج

بـارشـيــفي طـوال  10اعـوام عــمـلت بــهـا
ــتـــفـــرقــات عـــلى بـــاســتـــثـــنـــاء بــعـض ا
ن تاثرتي فاقول اليوتيوب وعن سؤال 
تقـريبا بـاجلمـيع تاثـرت بهم خـاصة اني
ية وانا التقيت بكل جنـوم السينمـا العا
انــدم النــني لم احــتــفظ بــارشــيف يــوثق
لقـاءاتي مع هـؤالء النـجـوم والسـبب كان
قلة وسـائل التوثـيق من تصويـر وغيرها
لـكي احـتـفـظ بـهـا اكـيــد انـني حـزيـنه
لـذلك الن الــتـواصـل االجـتــمـاعي
الـتـي تـتــوفــر الـيــوم لم تــتــوفـر
بـوقـتــنـا لـنــحـتــفظ بـارشـيــفـنـا
ولهـذا ان جـيل الـشبـاب الـيوم
لديه الـفرص االكـبر لالنـتشار
ـنصـة اليوم اعالميـا وهذه ا
هي جـزء من انـتـشـار تـوفر
اليوم للجيل الذي سياتي
من بـــعــدنـــا ويـــتــمـــتع به
اضـــــــافـــــــة الـى وســـــــائل
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
ـتــعـددة الــتي لم تـتــوفـر ا
لديـنا في وقـتهـا) اجابت
الـــدوري عــلـى اســـئـــلــة
ـــــــــشـــــــــاركــــــــــ في ا
الـــــتــــــواصل عــــــبـــــر
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رئيس مؤسـسة عـيون للـثقافـة والفـنون يخـضع في بغداد
يـوم غـد االحد لـعمـليـة كـبرى في احلـبل الـشوكي وتـلقى

االمنيات بنجاح العملية والشفاء العاجل.
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الـشـاعـر الــعـراقي تـلـقى امـنـيـات
االوســـاط الــثـــقــافــيـــة بــالـــشــفــاء
الـــعـــاجل من فـــايــروس كـــورونــا

الذي اصابه وعائلته.
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ـمثـلة االردنـية تلـقت تعـازي االسرة الـفنيـة لوفـاة والدها ا
اضـي سائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنه فـسيح االربـعـاء ا

جناته.
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ــطـربــة الـسـوريــة أطـلــقت مـيــدلي يـحــمل اسم (في حب ا
حـلـيم) في الـذكـرى الـسـنـوية لـرحـيل عـبـد احلـلـيم حـافظ
وضم مقـاطع من أربع أغـنيـات هي (الهـوى هوايـا - على

حسبي وداد - زي الهوى - جانا الهوى).
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قـــائــد شـــرطـــة ذي قــار اجلـــديــد
تـسـلم مـهـام عـمـلـه خـلـفـا لـلـقـائـد

السابق اللواء عودة اجلابري.
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التـدريسي في قسم عـلم النـفس بكلـية االداب في جـامعة
اضي بغداد ضـيفـته مجمـوعة (ابنـاء العراق) اخلـميس ا
عــبـر (زووم) في مـحــاضـرة بـعــنـوان (الـقـدم اخلــفـيـة في

العراق).
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رئـيس اجلـامـعـة األردنيـة اعـلن اسـتـحـداث قـسم العالج
ـاجسـتير الـطبـيعي الـتابع لكـليـة علـوم التـأهيل بـرنامج (ا
في العالج الـرياضي) وذلك بالتـعاون مع مبادرة قصي

بية األردنية. واللجنة األو
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مـسـتــشـار الـدراسـات والـبــحـوث وخـبـيـر نــظم مـالـيـة في
حكومـة الشـارقة حاضـر االربعاء في نـدوة علـمية اقـامها
ــالـــيــة ــالي واحملـــاســبـي في وزارة ا مـــركــز الـــتــدريـب ا
ـالـية الـعـراقـيـة بـعـنـوان(اسـتـراتـيـجـيـات تـطـويـر االدارة ا

العامة في العراق).
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شـاركة العراق في ـصدرة للنـفط (أوبك)  الدول ا
عام 1960وكان الـعراق قد خـطط الستضـافة حفل
ـاضي أوبك في قـاعـة الـشـعـب في بـغـداد الـعـام ا
ـاسي والـذكـرى الـسـتـ عـلى ـنـاسـبـة الـيـوبـيل ا
ـنـظمـة لـكن  إرجاء االحـتـفال لـظروف تـأسيس ا
جـائـحـة كـورونـا في الـعـالم. وتـعـد قـاعـة الشـعب -
- أقدم ـلك فـيـصل األول سـابـقـاً أمـون ثم ا قـاعـة ا
ــســارح في الــعـاصــمــة والـتـي تـسع الــقــاعـات وا
لــقــرابــة  400 كــرسي وافــتــتــحـت في مــنــتــصف
األربعـيـنـيات  وهـي أحد مـعـالم بـغداد وتـاريـخـها
تـقع ضـمن سـور بــغـداد الـتـاريـخي (مـديـنـة بـغـداد
ة من ـدورة) وبنـاية الـقلـعة ووزارة الـدفاع الـقد ا

عظم. باب ا
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زار وزير الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار حسـن ناظم
ـعـظم ـاضي قـاعـة الـشـعـب في الـبـاب ا األربـعــاء ا
راحل األخيرة لتأهيلها لع على ا وسط بغداد وأطـَّ
واســـتـــمع خـالل جـــولـــته فـي أروقـــة الـــقـــاعـــة إلى
مــداخالت عـــددٍ من مـــســـؤولي الـــوزارة في دائــرة
ـوســيـقـيــة فـضالً عن عــرضٍ سـريعٍ عن الـفــنـون ا
الكات الهندسية والفنية مشروع التأهيل من قبل ا
شرفة عـلى عمليات التأهيل التي استغرقت قرابة ا
العام والـتي تمت فيها مراعاة ظروف احلفاظ على
ــــعــــمــــاري والــــتـــصــــمــــيم األســــاسي الــــطـــراز ا
للقاعـة.وجرت عملـيات التأهيل بـتمويل وزارة النفط
ـنظـمة للـقاعـة الـتي شهـدت توقـيع بـيان الـتأسـيس 

في إسـبانيـا بأعداد كبـيرة. انقـسم الغجر
حـيـث أصـبح جــزء مــنـهم فـي ديـانــاتــهم 
كـمــا في دول الــشـرق االوسط مــســلـمــ 
والــبـوسـنـة والـهـرسك بــيـنـمـا جـزء آخـر
اتــبــعـوا مــذهب األرثــوذكس في صــربــيـا
واجلـبل األسود كما أصبح مـعظم الغجر
في أوروبـــا الــغــربــيــة رومــان كــاثــولــيك
ولـكنهم حافظوا على كـثير من معتقداتهم

سيحية. السابقة قبل اعتناقهم ا
ـتــهـنـون الــتـقـاط الــطـعـام كــان الـغـجــر 
إضـــافـــة إلى خــــبـــرتـــهم في والـــصــــيـــد 
ــعـرفــة الـتـقــلـيــديـة بـطب احلــيـوانـات وا
األعـشـاب كـمـا يـشـتـهـر الـغـجـر في الـدول
األوروبــيـة بــأعـمــال الـســرقـة واالحــتـيـال
والـتي غالـبا مـا تتسـبب باضـطهادهم من

قبل الشعوب األخرى.

WO³KÝ d¼«uþ b dð WO½UC —  UIKŠ

واخـراج يـحـيـى رضـا وأداء مـجـمـوعة
) .وأكد بأن (اسـرة برنامج ـمثلـ من ا
عـالي دورسن تسـتعد لـتصويـر حلقات
رمـضـانيـة بـاللـغة الـتـركمـانـية لـصالح

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

تـــســتـــعــد اســـرة بـــرنــامج تـــوب شــو
تــصـويـر حــلـقـات رمــضـانـيــة تـتـنـاول
ـدانة االحـداث والـظواهـر الـسلـبـية وا
اجـتـمـاعـيـا ومن ذلك ظـاهـرة اسـتغالل
الــتـجـار لـشـهــر رمـضـان من خالل رفع
ـوظف لـعـمله االسـعـار بل وعـدم اداء ا
في الــــدائـــرة لـــتـــمـــشــــيـــة مـــعـــامالت
ـــــواطـــــنــــــ بـــــدافع انـه صـــــائم او ا
االنـشغال بالـصالة اثناء اوقات الدوام
او حـاالت الـتـعـصب او قـضـاء الـنـهـار
بالنوم او احداث مشادات مع اجليران
التــــفه االســــبـــاب الى جــــانب احـــداث
تـتناول حـقوق الوالدين وجتـاهلها من
قـــبل االبــنـــاء . اعــلن ذلـك لـ (الــزمــان)
الــفـنـان عــلي عـبــدالـبـاقي وقــال (انـهـا
تــشـتــمل عـلى  30 حــلـقـة مـن تـصـويـر

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصريـة ياسـمـ صبـري بأي فـترة من مـثـلة ا لم تسـلم ا
الـهجـوم والـتـعـلـيـقـات الـسـلبـيـة مـنـذ أن بـدأت مـسـيـرتـها
اضـيـة تداول الـناس وحتى الـيوم.وقـبل االيـام القـلـيلـة ا
صور لـصـبري عـلى أنهـا تـقلـد كـيم كاردشـيـان بأسـلوب
إطالالتها وأيضا بأنها تقلد نادين نسيب جنيم وغيرها

من التعليقات.
وهذه التـعلـيقـات لم تستـفز صـبري ولـكنهـا وبعـد غيـابها
عن السـباق الـرمضـاني الدرامي هـذا العـام حتدثت عن
ـن بــات لي احلــســـد وبـــطــريـــقـــة راقــيـــة قـــالت (أال قل 
حـاسـداً أتـدري عــلى من أسـأت األدب أســأت عـلى الـله
في فــعـلـه ألنك لم تــرض لي مــا وهب فــكــان جـزاؤك أن

زادني وسد لديك طريق الطلب..اإلمام الشافعي).

تــلـفـزيـون تـوركــمن ايـلي وتـعـرض في
شـــهـــر رمــضـــان تـــتــنـــاول مـــواضــيع
اجـتماعـية عامـة من اخراج وسيـناريو

الفنان علي عبدالباقي.

ـواجـهة مـشـكالت جديـدة فـاألمور يجـب أن تسـتـعد 
ليست جيدة في العمل .

qL(«

ـنـدفع الـذي قـد تـندم عـلـيه فـيـما تـمـيل إلى الـسـلوك ا
بعد.

Ê«eO*«

استعن أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل ال تخاف
باالخرين.
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ستـلقى ترحاب عارم من قبل  أنت مهووس بـالنجاح 
كل من تقابلهم.

»dIF «

مــراحل جتـيء ثم تــذهب في حـــيــاتك اخلــاصــة أنت
بحاجة إلى دافع جديد.

¡«“u'«

ــطـلــوب عــلى أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا
حساب اآلخرين. 

”uI «

 تـشعـر أن الـعالقات مع من حـولك تـفقـد رونـقهـا.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.
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 اكـسـر قـيود الـروتـ وافعل شـيـئًـا غيـر تـقلـيـدي.يوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ.9

Ë«b «

يـجب أن تــفـكـر مـرتــ في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 

¡«—cF «

جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــــكــــلـــمــــات الــــربــــاعــــيـــة
ــشـتــركـة فــيــمـا بــيـنــهـا وا
بـحــيث تــسـيــر وفق اجتـاه

ثل خليجي) : السهم : (
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 3-عاجل

 4-أهلك وأفنى
5- يتوجع
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 7-يصيب بألة حادة
 8-أحد االنبياء
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انـتــشــرت مـؤخــرا ظــاهـرة ســرقــة اجلـهــود الــفـنــيــة من قـبل
اشخـاص اعتـمدوا عـلى نسـب اعمـال فنـية وابـداعيـة لهم من
دون مـحـاسبـة او رادع قـانـوني الـذي هـمش وسـط الفـوضى
ـشـهد الـثـقـافي والفـني االمـر الذي انـتـشرت واالنفالت في ا
نجـزات الفـنية ومـنها ـقاالت واالعمـدة وا معه ظاهـرة لطش ا
الـتشـكـيـلـيـة والـسـيـنمـائـيـة والـتـلـفـزيونـيـة واالذاعـيـة ونـسـبـها
نجزات الفنية السماء ليست لها عالقة المن قريب او بعيد با
ويقيـنا نـتذكـر كم حلن وكلمـات الغاني مـطربـ رواد وشباب
 لـطـشــهـا ونـسـبــهـا الخـرين وتــسـجـيــلـهـا بــاسـمـاء آخـرين
ضارب االلتزامات االدبـية والقانونية واالنـسانية واالخالقية
عرض احلـائط كـذلك هـو احلـال عـنـدما ظـهـرت سـرقـة افـكار
اعمال درامية تلـفزيونية او مسـرحية وسينمائـية ونسبها الى
اشخاص وهـمي ويـقينـا ان للتشـكيل الـعراقي حصـة كبيرة
في الـسـرقـات عـنـدمـا تـلـطش فـكـرة او لـوحـة لـفـنـان وتـنـسب
ـصـدر او االسـاس ولـتـجاوز الخـرين من دون االشـارة الى ا
عـلـى احلـقــوق االنـســانــيـة واالخالقــيــة والـقــانـونــيــة من قـبل
الـسـراق وهـكـذا هـو احلـال بـالـنـســبـة لـلـبـرامج الـتـلـفـزيـونـيـة
واالذاعـيـة عــنـدمـا تـظــهـر اسـمــاء ادمـنت عـلى ســرقـة جـهـود
االخرين والشواهد كثيرة ليـنسبوا افكار برامج اذاعية كانت
ام تلفزيـونية تـصل حد االسم الصريح لـتلك البـرامج لتلطش
باسـمـاء الـغـيـر وهـذا ماحـصل ويـحـصل االن عـنـدمـا تـسرق
افـــكـــار واســمـــاء بـــرامج واعـــمـــال ونـــســـبـــهـــا الى اســـمــاء
ـبتـكـري ومؤسـسي تلك مـهمـشـ االسمـاء احلـقيـقيـة  اخرى
البـرامج وهنـا البـد من تفـعـيل قانـون احلقـوق من قـبل نقـابة
عنيـة االخرى وحتاسب اخالقيا وقانونيا الفنان واجلهات ا
ثلة السراق الذين يتـقصدون بسرقة اعـمال ومنجزات غيرهم
ونسبـها الخرين دون وجه حق سـرعان ماتـنكشف سـرقاتهم
عندما تقدم االثبـاتات القانونية والـدالئل الصحفية وشهادات
االخرين التي تؤكد على ان ثلـة من السراق قام بلطش افكار
واسماء بـرامج ولوحـات ومقـاالت وحتقـيقـات واغاني واحلان
وقصائد من غيـر وجه حق من اصحابهـا الشرعيـ ونسبها
ـاء العكر متـعكزين على جهود السماء مساك يـتصيدون با
االخــريـن وســرقـــتـــهــا من دون االعـــتـــذار او ذكــر االســـمــاء
نـجزات الـفنـية والـثقـافيـة بالـتالي يـعرضون احلقـيقـية لتـلك ا
انفسهم للمساءلة القـانونية واالخالقية وفضحهم امام الراي

الـعـام واجلـمـهـور الــذي مـاعـاد مـعـصـوب
العـ في ظل انـتـشار مـواقع الـتواصل
االجتماعي الـتي تفضح وتمـيز اليابس
من االخـضــر لـتـفــضح تـلك الــفـئـة من
الــســـراق امـــام اجلــمـــهـــور وبـــالــوجه

االسود. 
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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

ال تـوجــد دولـة  كـبـرى أو صــغـرى  في الـعـالم تــسـتـطـيع
تـحـدة  هذا هـو مـيزان الـقوى االستـغـناء عن الـواليـات ا
ي الـذي يعـطي هـذه احلـقـيـقة اخملـتـصـرة لـكن هذا الـعـا
وجه واحــد من احلـقــيـقــة ذلك ان الـدول تــعـيــد اولـويـات
ـية في صـراع معـها ـا ال تدع اكـبر قـوة عا مصـاحلهـا 

ومن ثم تخسر من حيث موازين االمكانات والتأثير. 
في الـعـراق وحلـداثة الـسـيـاسـي الـواصـلـ لـلـحكم مع
االحـــتالل االمـــريـــكي لـم تــكـن هــنـــاك رؤيـــة قــادرة عـــلى
استنباط الفوائد االستراتيـجية للبالد من القوة االمريكية
قـاربة غيـر دقيقة بعد ان اصـبح االحتالل امراً واقـعاً . ا
يل من البدايـة ذلك ان اجلهد الـسياسي الـعراقي كان 
في قــســمه االســاس في الــســنــوات الـثـالث االولى نــحـو
اسـتــمـداد يـد الـعـون لـتـثـبـيت حـكـم الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
برمـتها ولم يـكن مطـروحاً في اللـغة السـياسـية الرسـمية
ــا كـان هــنـاك قـوى مــسـألــة االنـســحـاب االمــريـكي  وا
مــقـاومــة  تـدعــو لــطـرد االحــتالل وتـدخـل في مـواجــهـات

عسكرية معه.
الـعالـم كله شـهـد اعـترافـات لـزعـامات امـريـكيـة كـمـا فعل
أيـضـاً تــوني بـلـيـر في انَّ مـبــررات الـذهـاب الحـتالل بـلـد
تحدة كانت تستند الى أوهام من حيث عضو في اال ا
ملف أسلـحة الـدمار الشـامل والعالقة مع تـنظيم الـقاعدة
وزعيـمه اسـامة بن الدن فـي افغـانسـتـان حيـنـها. من هـنا
كــان الــعـراق لــو تــوافـرت له قــيــادات وطـنــيــة ال حـزبــيـة
تشـرذميـة بعد االحـتالل مبـاشرة أن يـطالب بـتعـويضات
تحدة ليس بقصد احلصول على تاريخية من الواليات ا

ا برامج البناء ومشاريع اموال  وا
ـفــكك اقـتــصـاده وقــاعـدته  تــدعم اعـادة تــركـيب الــبـلــد ا
الــصــنــاعــيـة ولــيس لــدعم جــهــة دون اخــرى في ســيـاق
منـفعي مـفروض. لـقد استـغرقت احلـكومـات السـابقة في
جــهل وعــجــز ولم تــفــكــر بــقــيــمــة الــعــراق الــتــاريــخــيــة
واحلضـارية والـوطنـية واالن احلـكومـة امام مـهمـة كبرى

لتدارك ما جرى وفات.
ــفـتــرض ولـيس اول نــقـطــة في احلــوار االسـتــراتـيــجي ا
اجلاري هـو ان البـلد مـثل اي بلـد آخر من حـقه ان تقوم
داخله صـناعات ثـقيـلة بفـضل دعم النـفط والغـاز حتى لو
كـانت صـنـاعـات عـسـكريـة مـادامت الـسـيـاسـات سـلـمـية

سعى تنموياً . وا
مـــا يــصـــدر عن قـــرارات من وحي احلـــوار اجلــاري هي
قرارات سياسيـة مسبقة لـها مبرراتهـا من اجلانب لكن
ـنـظور نـريد اجـنـدة احلـوار التي تـؤسس لـعالقـة امـدها ا

نصف قرن في االقل .
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