
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

∫ Ÿ«d² ù« wHþu  —UO²šù WM' qOJAð sKFð WO{uH*«

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ــفـوضـ كـشف رئــيس مـجـلس ا
ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا في ا
لالنـتـخـابـات جـلـيل عـدنـان   عن
اجــراءات سـتــعــزز ثـقــة الــنـاخب
ــقــراطـيــة الـتي بــالـعــمـلــيــة الـد
سـتجـري في الـعـاشـر من تـشرين
قبل   مؤكدا انه ال مجال االول ا
لـتــزويـر الـنـتــائج االنـتــخـابـيـة  
وشـكـلـنـا جلـنـة الخـتـيار مـوظـفي
يــــــوم االقـــــتـــــراع مـن الـــــدوائـــــر
ـؤســسـات احلـكــومـيـة   وفق وا
قـرعــة تــضـمن شــفـافــيـة ونــزاهـة
االخـتـيـار. وقـال عـدنـان لـعـدد من
ثلي الصحف   بينها (الزمان)
امس ان (موعد االنـتخـابات الذي
حـددته احلـكـومـة في الـعاشـر من
ـقـبل   حـتـمي ال تـشـريـن االول ا
تــراجع عــنه وانــنــا مــاضــون في
الــتـــحــضــيــرات  الــتـي تــســتــبق
مـرحــلـة االقــتـراع )  واضـاف ان
فـوضيـة وبعـد موافـقة مـجلس (ا
الـوزراء   تــشــرع بـــطــبع ســجل
الــــنـــاخــــبــــ الـــعــــام واخلـــاص
ـرشـح  الـنهـائـيـ  وكـراس ا
 ( وبـــوســتـــر ســجل الـــنــاخـــبــ
واضـــــاف ان ( مــــدة تـــــســــجـــــيل
التـحالـفات الـسيـاسيـة واألحزاب

ـرشــحــ  انـقــضت في االول وا
من ايـــار اجلـــاري   وســـيـــجــري
تـــبــــاعًـــا الـــتـــحـــقـق من أهـــلـــيـــة
ــرشــحــ الــذين يــقــدر عــددهم ا
بــــأكـــــثــــر مـن ثالثــــة االف و500
مــــــرشح  بـــــالــــــتـــــنـــــســـــيـق مع
ؤسـسات ذات الـعالقة)  وتابع ا
انه (كـان هــنــاك  احـبــاط من قـبل
فوضية السابقة واطن ازاء ا ا
ومـا رافق انـتــخـابـات عـام 2018
من شــبـــهــات تــزويــر ومــصــادرة
ارادة الــــنــــاخب   ولــــكـن بــــعــــد
اخــتــيــار الـقــضــاة عــمــلــنـا عــلى
تـــطــبـــيع الـــقـــانــون الـــذي جــرى
تــعــديــلـه في مــجــلس الــنــواب  
وقـمنـا بـسـلـسلـة تـغـيـيرات داخل
فـوضـيـة واجريـنـا تطـويـر على ا
االجـهـزة الـتي تـعرضـت لـلحـريق
مـشــيـرا في الـرصــاقــة واربـيل)  
الى ان (نــســبـة الــتــســجـيـل عـلى
الـبـطــاقـات الـبـايــرومـتـريـة وصل
ئة   اي ما يعادل 17 الى  70با
ملـيـون مواطن   وما زالت هـناك
مليون و 800ناخب لم يـتسـلموا
هذه الـبطاقـات حتى االن   حيث
نازل جنري حاليا جولة ميدانية 
لـــلــمـــواطـــنــ بـــالــتـــنــســـيق مع
االســـتـــخـــبــارات واخملـــتـــارين  
بــهــدف تــوزيـع هــذه الــبــطــاقــات

فوضية الصحابها)  مبينا ان (ا
تــعـــاقــدت مع شـــركــات رصـــيــنــة
ـيـا من اجـل اجناح ومـعـروفـة عا
التـجـربـة على ا وجه   واعادة
ـواطن بـهذه الـعـملـيـة التي ثقـة ا
ستشـهد اشراف  75جهـة دولية)
ـفوضـية شـكلت  ولفت الى ان (ا
ـركـزيـة الخـتـيـار مـوظـفي جلـنـة ا
االقـتـراع   وتـعــمل حــالـيــا عـلى
إعداد آلية دقيقة تضمن االختيار
وفق مـبـاد الشـفـافـيـة والـنـزاهة
واالســـتـــقاللـــيــة  حــيـث ســيـــتم
اختيـارهم من فئة مـوظفي الدولة
على أن ال يـكونوا مـسجـل لدى
ـفـوضــيـة كـمــرشـحـ أو وكالء ا

الحــزاب ســيــاســيــة او مــراقــبـ
لـــــكــــيـــــانــــات   وهــــذا االجــــراء
سيساعـد على احلفاظ على ارادة
ثـلهم النـاخبـ في اخـتيـار من 
داعـــيــا ـــقـــبل)   ـــان ا في الـــبـــر
ـــشـــاركـــة في ـــواطـــنـــ الى (ا ا
ــرتـقـبــة واخـتـيـار االنـتــخـابـات ا
ـثـليـهم   وجنـدد تـأكـيدنـا لـهم
بـأنه ال مـجـال لــلـتـزويـر وان هـذه
االنـــتــخـــابـــات ســتـــعـــزز الــثـــقــة
ـــفــــوضـــيــــة الـــتي بــــاجـــراءات ا
ستـضـمن الـتنـافس الـشـريف ب
ـــرشــــيـــحن   كـــمــــا ان هـــنـــاك ا
مــبـاحــثــات مــسـتــمــرة مع امــانـة
بغداد والدوائـر اخلدمية لـتحديد
امـاكن نـشر الـداعـيـة االنـتـخـابـية
للـمـرشـح   وسـنـطبـق االلـيات
الـــتـي حـــددهـــا الـــقـــانـــون بـــحق
فوضية اخملالف لذلك). وكانت ا
مـنتـصف قد حـددت قـبل يـوم  
قـبل مـوعـداً إلجراء شهـر تـمـوز ا
محاكاة فعلية للعملية االنتخابية
. وقالت بحضـور مراقـب دولـي
فوضـية جـمانة تحـدثة بـاسم ا ا
الـــــغالي فـي تـــــصـــــريح امس إن
فوضية تستعد إلجراء محاكاة (ا
وهـي عــمـــلـــيــة ألكـــثــر مـن مــرة  
اقـتـراع فـعـلــيـة لـلـتـأكـد من الـدقـة
والـــســــرعـــة ونـــزاهــــة االجـــهـــزة

ــــســـتـــخـــدمـــة فـي الـــعـــمـــلـــيـــة ا
االنـتـخـابـيـة)  واضافـت ان (تلك
احملـاكــاة سـتــكــون في مـنــتـصف
وبــحـضـور ـقــبل   شـهــر تـمــوز ا
ؤسـسة الـدولية تحـدة وا اال ا
ـراقــبـ لــلـنــظم االنـتــخــابـيــة وا
الــــــــدولـــــــيــــــــ واالعـالم ووكالء
 ( ــراقـبـ احملــلـيـ االحـزاب وا
واشـــــــارت الـى ان (اهــــــتـــــــمــــــام
ــفــوضــيــة يــتــركــزعــلى نــزاهــة ا
وشفـافـيـة االنتـخـابات  وذلك من
خالل االجهزة ومشاركة الناخب
ـتـلـكـون الـبـطـاقات كـافـة الـذين 
البـايومـتريـة والبـطاقـة القـصيرة
وهي بـــطـــاقــات نـــزيـــهــة االمـــد  
ــكن اخـتــراقــهـا)  وأمــيـنــة وال 
مـــؤكـــدة أن (أجــــهـــزة الـــتـــحـــقق
وتــسـريـع الـنــتــائج وغــيــرهـا من
ـشــاركـة في ــلـحــقــة ا االجــهـزة ا
رصـيـنـة الـعـمــلـيـة االنـتـخــابـيـة  
وغــــيـــــر قــــابــــلــــة لالخــــتــــراق) 
واسـتــطـردت الــغالي بـالــقـول ان
فوضية االن في مرحلة تبويب (ا
ـرشـح لـلـتـأكد مـنـها  اسمـاء ا
وسـتـرسـلــهـا  لـلـهـيــئـة الـوطـنـيـة
لـلـمــسـاءلـة والـعــدالـة و الـنـزاهـة
واالدلـــة اجلـــنــــائـــيـــة ولـــوزارتي
الـتـربـيـة و الـتـعلـيـم للـتـحـقق من

رشح).  اهلية ا

ستفيد نح السلف   هو تعهد ا
ـــصــرف بـــتــوطـــ راتــبـه لــدى ا
مـسـتـقـبال). فـيـمـا أعـلن صـنـدوق
اإلسـكـان الـتـبـعـة لـوزارة االعـمار
واالعـمار والـبـلـيـديـات واالشـغال
عن آلـيـة مـنح الـقروض الـعـامـة  
لــلـمــحــافــظـات. وقــال مــديــر عـام
الصندوق ضـياء موجـد عبدالله 
في تـــــصــــريح امـس إن (مــــبــــالغ
الصـندوق وزعت بـ احملافـظات
حسب الـتعـداد الـسكـاني ونسـبة
ـعــتـمـدة لـدى وزارة خط الـفــقـر ا
الــتــخـطــيط)  واضـاف ان (مــنح
ـوظف الـقــرض يـكـون  بــكـفــالـة ا

وطن راتبه) . ا
 واشــار الى انه (يــتم احــتــســاب
حاجة كل محافـظة للقروض التي
يجـري تقسـيمـها عـلى مدى ثالثة
او اربــــعـــة اشــــهـــر)  وتـــابع ان
(حصة كل محـافظة تطـلق شهرياً
فــهــنــاك مـــحــافــظــات يــتم نــفــاد
حــصــتـــهــا خالل الــيــوم االول او
خـالل ســـــاعـــــة واحـــــدة  وهـــــذا
يـــتــــوقف عـــلى حــــجم الـــتـــقـــد
للـقروض)  مؤكـدا انه (في حـالة
انتـهاء حـصة احملـافظـة الشـهرية
يتم غلق احلـساب االلـكتروني) 
الفـــــتــــا الى ( وجـــــود خــــمــــســــة
ثـنى واالنبار محـافظات  وهي ا
وصالح الـدين وكـركـوك ونـيـنوى
لـم يــــــتم حــــــتى اآلن انــــــتــــــهـــــاء
حصصها الشـهرية بسبب ضعف

التقد على هذه القروض).
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منح رئيس مجموعة االعالم
ستقل االستاذ سعد البزاز ا
االعالمية شـيماء عـماد زبير
قالدة االبــداع الـذهـبـيـة وكل
مـــا يــــتـــرتـب عـــلــــيــــهـــا من
امــتـيــازات ومــخـصــصـات 
ــــاً لـــهـــا وتــــقـــديـــرا تـــكـــر
جلــهـــودهـــا االبـــداعــيـــة في
ادخــال الــفــرحــة الى قــلـوب
عــــوائل عـــراقــــيـــة من خالل
بــــرنــــامج (عــــلـى نـــيــــاتــــكم
تـــــرزقــــــون) الـــــذي تــــــقـــــدم
قـنـــــــــــاة (الـشـرقـيـة) عـبـره

ـساعـدات للـعـوائل احملتـاجة ا
وتــمــد يــد الــعــون الى جــمــيع

. العراقي
كما كرم البـزاز االربعاء عائلة
ابو حس من مدينة الكاظمية
في بــغــداد بــأربــعــ مــلــيــون
ديـنـار العــانـتـهــا عـلى ظـروف
احلـيـاة فـضال عــلى مـسـاعـدة
رب العائلة في مواجهة ظروفه

الصحية. 
وقـالت زبـيـر عنـد تـلقـيـها خـبر
الـتـكــر وهي في بث مــبـاشـر
من حــــلــــقــــة الــــبـــــرنــــامج في
الـكاظـميـة (القالدة هـذه تعـتبر
مـثل الوسـام الوطنـي للمـقاتل

اني اعـتـبـرهـا حـقـيـقـة جنـاحـا
عـظـيـمـا لي النـهـا مـنـحت الهم
ـبـدعـة في الـعـراق). االسـمـاء ا
وشــكـــرت الــبـــزاز قــائـــلــة (لي
شــــرف كــــبـــيــــر ان حـــضــــرتك
تــقــلــدني بــقالدة االبــداع اني
شـاكـرة تـقـيــيـمك وتـقـديـرك لي
وان اكـون ضـمن الـرعـيل الـذي
شـكراً حصـل على هـذه القالدة
ـــنـــونــة جــزيـالً حلــضـــرتك 

منكم).
فيمـا شكرت عائـلة ابو حس

البزاز مؤكدة انه (ابو الفقراء)
وقال ابـوحس انه كـان يتابع
بـرنامج (عـلى نيـاتكم تـرزقون)

ويـــتــمــنـى من الــلـه تــعــالى ان
يصل البرنامج اليه في يوم ما

 وها هي امنيته تتحقق .
وابـوحسـ رغم فقـدانه احدى
سـاقـيه نـتيـجـة مضـاعـفات داء
الــســكــري  يــعــمل وهــو عــلى
كـرسي مـتـحـرك في بـيع الـثـلج
ـــكــونــة من العــالــة عـــائــلــته ا
ســبـعــة افــراد و تـضـم زوجـته

سن وابنائه. ووالده ا
وفي حلقة اخـرى من البرنامج
بـثت عـلـى الهـواء مـبـاشـرة من
مـــنــطـــقــة االعــظـــمــيـــة مــســاء
اجلــمـعــة مـنـح الـبــزاز عـائــلـة
(ابـو اية) ثالثـ ملـيون ديـنار

العـانتـها عـلى جتـاوز ظروفـها
احلياتية الـصعبة فهي تسكن
في مـحل من اجلـيـنـكو بـيـنـما
يـعمل االب عـلى عربـته لتـأم
كـونة من بـناته قـوت عائـلتـه ا
الـــــثـالث فـــــضـال عـــــلى ولـــــده

الصغير وهو وزوجته.
واتـصل الـبزاز هـاتفـيـا بزبـير
ــــبـــاشــــر  من اثــــنــــاء الــــبث ا
االعـظـمـيـة قـائال لـهـا (اشـكرك
عـــلى الــذي تــبــذلـــيه من خــيــر
وبــــركــــة واشــــكــــر كل الــــذين
اشـتـغـلـوا مـعك انـا فـخـور بك
واتـبــاهى بـك وكل الـعــراقــيـ
يــحـنــوك تـسـتــاهـلــ شـهـادة

الـتـقـديـر وتـسـتـاهـلـ الـقالدة
الذهبية).

 مــضـــيـف ا(ومن خاللك حـــيي
كل الـنـاس الـطـيـبـ حـواليك..
حــــــــــــــــــــــــــــــيـــي لـــي كـــل اهـــل
االعظمية..ومـا ينرد اللي يجي
ـنـا..نـنـطــيـهم عـيـونـا.ونـحن
ـمـنـونــ نـحن خـدم لـهـوالء ا
الـناس اشـكرك هـواية واشـكر

وجودين). كل ا
ومـــنح الــبــزاز هـــديــة خــاصــة
ـستقـبل سمـا التي العالمـية ا
خالل سـاهــمت في ادوار عـدة 
حلقات الـبرنامج بشـكل متميز

سعد البزازبالرغم من عمرها الصغير. شيماء عماد زبير اثناء التصوير
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سؤول (الفـرق طالبت بفـتح حتقيق في مركز الـشرطة ا
عن الرقـعة اجلغرافية باالعتمـاد على تقرير خبير األدلة
اجلنـائيـة لتـحديد أسـباب انـدالع احلريق). كـما تـمكنت
ــا مــزروعــة الــفــرق مـن اخــمــاد حــريق الــتــهم  50دو
ـا من مـجـمـوع ـحـصـول احلـنـطـة وانـقذت  450 دو
ــشــخــاب جــنــوب مــحــافــظــة  500 دو في قــضــاء ا
النـجف . وذكر البيان ان (الفـرق طوقت النيران ومنعت
وانـهت امـتــداد الــســنـتــهــا داخل احلــقـول الــزراعــيــة  
احلـريـق دون تــســجـيـل خــســائـر بــشــريــة مع حتــجــيم

ادية).  اضرارها ا
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دني فجر امس من السيطرة على تمـكنت فرق الدفاع ا
ـسـتـهلك في حريق الـتـهم سـوق اجلـمـعة لـبـيع االثـاث ا

منطقة النهضة .
ديـرية في بـيان تلـقته (الـزمان) امس إن (30 و قـالت ا
دني  اسـتنـفرت طـاقاتهـا وطوقت فـرقة تـابعـة للدفـاع ا
الـنــيـران الـتي انــدلـعت في ســوق الـفـقـراء لــبـيع األثـاث
ـســتـعــمل واألخــشـاب وأجــهـزة الــتـبــريـد والــثالجـات ا
ـــاديــة وأخـــمـــدت احلــريق دون وحــجـــمت األضـــرار ا
تــسـجـيل إصــابـات أو خـسـائــر بـشـريـة)  واضـاف ان

ـوطـنـة مـبـلغ  50مـلـيـون ديـنـار ا
للبـناء في قطـعة ارض سكـنية او
ترمـيم الدور . واوضح الـبيان ان
(التقد على تـلك القروض يكون
لـلــمــوظـفــ ومـنــتــسـبي وزارتي
الداخلـية والدفـاع الذين يحـملون
استـر كارد حصرا  وان بطاقـة ا
الـتــقــد يـكــون عن طــريق فـروع
ــــصــــرف وبـــحــــسب الــــرقــــعـــة ا
اجلـــغـــرافــيـــة). واعـــلن مـــصــرف
الـــرشـــيــد مـــنـح ضــبـــاط وزارتي
الدفاع والداخـلية واالمن الوطني
سلفة وطنة رواتبهم   من غير ا  
ـــكــــتب شــــخــــصـــيــــة. واوضـح ا
االعالمـي لــلـــمـــصـــرف في بـــيــان
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (مــبـلغ
السلف  5و 8و 10وحسب حدود
صافي الراتب)  واضاف انه (من
ـصرف الـشـروط الـتي وضـعـهـا ا

عاملة في ستثمـرين وإجناز ا وا
اسـرع وقت بـعــيـدا عن الـروتـ 
ـسـتـثـمـرين لـغـرض اسـتـقـطـاب ا
الراغب باحلصول على التمويل
ومـــــــــنـــــــــحـــــــــهـم الـــــــــقـــــــــروض
إلجنــازمــشـاريــعــهم)  الفـتــا الى
(انـشـاء غـرفـة مـوحـدة في االدارة
الــعـامــة لــلـمــصــرف من االقــسـام
نـاط بهـا مهـمة تسـهيل عـنيـة ا ا
االجـراءات االســتـثـمــاريـة إلجنـاز
ـمــكـنـة)  ـعــامالت بـالـســرعـة ا ا
ـصـرف يدعم الـعـديد وتابع ان (ا
شـاريع االستـثمـارية ومـنها من ا
مــــشــــاريـع االســــكــــان في اغــــلب
احملــافــظــات  اســهــامــاً مــنه في
تـنـشـيط الـقــطـاع والـتـخـفـيف من
ـصـرف أزمـة الـسـكن). كـمـا قـرر ا
ــوظـفـ في وقت ســابق  مـنح ا
ومـــنـــتــســـبي الـــقــوات األمـــنـــيــة
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قرر مصرف الرافدين زيادة نسبة
فائدة الودائع الـثابتة لـلمواطن

ـصـرف . ـودعـ امـوالـهم في ا ا
ـكتـب االعالمي لـلـمـصرف وقـال ا
في بيان تلـقته (الزمان) امس انه
دة (نسـبة الـفائـدة على الـودائع 
ـئـة سـتـة أشـهـر سـتـكـون  4.5بـا
دة سنـة تكون والودائع الثـابتـة 
ــدة سـنـتـ تـكـون ـئـة  و  5.5بـا
ــصــرف قـد ـئــة). وكــان ا  6.5بــا
اطـلق مــبـادرة الــنـافــذة الـواحـدة
ــشـاريع االسـتـثـمـاريـة لـتـمـويل ا
وبسقـوف ماليـة مفتـوحة لتـعزيز
الـقـطـاع االسـتـثـمـاري والسـكـني.
ـبادرة وذكر بـيان اول امس ان (ا
تــــقـــوم عــــلى اســــاس تـــســــهـــيل
وتــبـــســيـط اجــراءات الـــشــركــات
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ذلك   الـــــتــــقـى رئــــيـس احلــــزب
قراطي الكردستاني مسعود الد
ـشـترك لـلـبيت البـارزاني الـوفد ا
األبيض ووزارة الدفاع األمـريكية
 وناقشا األوضاع السياسية في
ـنـطــقـة والـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة ا
قبـلة في العراق . واإلنتخابـات ا
واشــــــــار بــــــــيــــــــان امـس الى ان
(الــــبـــارزاني اســــتـــقـــبـل الـــوفـــد
االمريـكي بـرئـاسة مـنـسق شؤون
الـشرق األوسط وشـمـال أفـريـقـيا
فـي الـــــبـــــيت األبـــــيـض  بـــــريت
فـي مــصــيف صالح مــاكــغــورك  
الدين بـأربيل   وبحـثا األوضاع
نـطقة والـعمـلية السـياسيـة في ا
وكـذلك ـقــبــلـة   واإلنــتـخــابــات ا
اســـتــعــراض الـــتــحــديـــات الــتي
تـواجه الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة في
الــعــراق والــعالقــات بــ بــغــداد
واربــيل). واعــرب الــبــارزاني عن
عن (تـــقــديـــره لـــلــدور األمـــريــكي
ومـــســـاعـــداتـــهـــا لإلقـــلـــيم خالل
احلرب ضد داعش). بدوره   اكد
الـــوفـــد ان (اإلدارة اجلــديـــدة في
أمـريــكـا لـديــهـا إطالع جــيـد عـلى
ـشـكالت في الـعـراق االوضـاع وا
نطقة)  مشددا على (إستمرار وا
ــشــتــرك بالدهم فـي الــتــحــالـف ا
ــوجــود مع االقــلــيم واحلــلــفـاء ا

اآلخرين). 

مـرتكـبي الـعـنف ومـحـاسـبـتهم) 
واضـــاف ان (االجـــتـــمــاع نـــاقش
عـدداً من الـقـرارات والـتـوصـيـات
الــرامـيــة لــلـحــد من الــعــنف ضـد
ودعـــوة وســــائل اإلعالم ــــرأة   ا
الى الــتــعــاون وأن تــؤدي دورهـا
ـــال في مـــواجــهـــة الـــعــنف الـــفــعّ
وتـوعـية اجملـتـمع  وبـخالف ذلك
انـهـا سـتـصـبح مـنـبـراً لـتـشـجـيع
الــــعــــنـف وتــــفـــشـي الــــظــــواهـــر
االجتماعية السلبية). في غضون

واألســـرة بــــشـــكل عــــام  وســـبل
مواجـهـة هذه الـظـواهر الـسـلبـية
واحلـد مــنـهـا)  وأكـد الــبـارزاني
(التـزام احلكومـة بحـمايـة حقوق
ـرأة والـدفـاع عـنـهـا ومـنـاهـضة ا
الـعـنف عـمــومـاً  وال سـيـمـا ضـد
الــنــســاء  من خالل تــعــزيــز دور
ـرأة داخل احلـكـومـة واجملـتـمع ا
وتوفـير فـرص عـمل لهـا وتطـبيق
الــقـوانــ وتــعــزيــز دور احملـاكم
وجـعـلـهـا أكـثـر كـفـاءة  واعـتـقال

كـونـات آيدن مـعروف  لشـؤون ا
اســــتــــعـــرض خـالل االجـــتــــمـــاع
الـوضع الـعام لـلـمـكـونـات فضالً
عن أنـــشـــطــة الـــوزارة احلــالـــيــة
ـــســـتــقـــبــلـــيـــة). كــمـــا تــرأس وا
الــبــارزاني   اجــتــمــاعــاً خــاصـاً
ــرأة. ــكـــافــحــة الــعـــنف ضــد ا
ووذكر البيـان ان (االجتماع الذي
حــضـره نــائب رئــيس احلــكــومـة
عني  بحث وعدد من الوزراء ا
ــــرأة حـــــوادث الـــــعـــــنف ضـــــد ا
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نــــاقـش مــــجــــلـس وزراء إقــــلــــيم
كـــردســـتــان  االســـتـــراتــيـــجـــيــة
ـكــافــحــة الــفــسـاد   الــوطــنــيــة 
ـوافـقـة عـلى قـانـون الـشـركات وا
االمـــنـــيـــة. وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته
(الزمان) امس ان (اجمللس ناقش
بـــرئــــاســـة مـــســـرور الـــبـــارزاني
وبحضور نائبه قـوباد الطالباني
  مسودة مشـروع اإلستراتـيجية
ـكــافـحــة الـفــسـاد في الــوطـنـيــة 
االقليم التي عرضـها رئيس هيئة
الـنـزاهة   حـيث جـرى الـتـشـديد
عــلى ضــرورة مــحـاربــة الــفــسـاد
والقضـاء علـيه ومنع هـدر الثروة
واضــــاف ان (وزيـــر الـــعــــامـــة)  
الــــتــــخـــطــــيط دارا رشــــيــــد قـــدم
لــلــمــجــلس تــقــريـراً عـن إيـرادات
ونـفـقـات حـكـومـة اإلقلـيـم وإعادة
تـنـظـيـمـهـا ضـمن مـشـروع قـانون
ــــوازنــــة   فـــــضال عن بـــــيــــان ا
االستعدادات بـشأن القانون   اذ
تـقرر احـالـة الـقانـون إلى مـرحـلة
قبلة التصويت في االجتماعات ا
ـان   تــمــهــيــداً إلحـالــتـه إلى بــر
كـردســتـان)  وتـابـع ان (اجملـلس
وافق عــــلى قـــانــــون الـــشـــركـــات
األمـنــيــة اخلـاصــة في االقــلـيم) 
»ŸUL²ł∫ البارزاني خالل ترؤسه اجتماع مجلس وزراء االقليممـــشـــيـــرا الى ان (وزيـــر اإلقــلـــيم
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سـجـلت وزارة الــصـحـة والــبـيـئـة
 5763إصـابـة مــؤكـدة بــفـايـروس
كــورونــا وشــفــاء  6289حــالــة  
وبواقع  29حالـة وفاة جـديدة في
عـــمـــوم الـــبالد  فـــيـــمـــا تـــشـــرع
اجالء اخلطوط اجلوية العراقية  
الـدفـعـة الـثانـيـة مـن العـالـقـ في
الــهــنــد يــوم غــد االحــد . واوضح
الذي ـوقف الـوبــائي الـيـومي    ا
اطــلـعـت عـلــيـه (الـزمــان) امس ان
(الــفــحــوصــات اخملـتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الوزارة  بلـغـت اكثـر من
 40الف عــيــنــة حلـــاالت مــشــتــبه

اصـابـتـهـا بـالـفـايروس  حيث 
تسـجيل  5763اصابة مـؤكدة في
البالد)  واضاف ان (الـشـفـاء بلغ
6289حــــالــــة وبــــواقع  29وفـــاة
جديـدة في عمـوم البالد)  مشـيرا
الى ان (اكــثـر من  18الف تــلــقـوا
جرعـات اللقـاح في مـراكز الوزارة
نتـشرة في بغـداد واحملافظات). ا
وحـددت وزارة الـنـقل  غـدا االحـد
مــوعــد الــرحــلــة الــثــانــيــة الجالء
العراقي العالق في الهند.وقال
مدير عام الشركة الـعامة للخطوط
اجلــويــة كـــفــاح حــسـن في بــيــان
تلقته (الزمـان) امس انه (استناداً
لتـوجيـهـات الوزيـر نـاصر حـس
الشبلي   حتـديد موعد انطالق
رحـلـة االجالء الـثـانـية الـى الـهـند
بـعـد اسـتـحـصال يـوم غـد األحـد  

سلماوي والبيئة الـنيابية مـنال ا
 اعـتــمـاد خــيـار حــظـر الــتـجـوال
األمـني ولــيس الـوقـائـي الـصـحي
ـواطن. وقالت الذي اضـر بقـوت ا
ـسـلـمـاوي في تـصـريح امس ان ا
(اجراءات احلظر الواجب اتباعها
من قــبل احلــكــومــة  يــنــبــغي ان
تـرتـكــز عـلى احلـظــر الـصـحي من
خالل الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي ومـنع
ـــنــاطـق الــعـــامــة الــتـــجـــمع في ا
وااللـــتــزام بـــإجـــراءات الـــوقـــايــة
ومــحـــاســـبــة اخملـــالـــفــ لـــهــا) 
واضــافت ان (مــايــجــري االن هــو
عبارة عن حـظر اقـرب لالمني منه
وهـو يـؤثر الى احلظـر الـصـحي  
واطن). بشكل مباشر على قوت ا

 في وقت سابق اعـادة الـنـظر في
قـرار احلـظــر خالل أيـام الــعـيـد  
وذلك بعد قرار بفرض حظر شامل
للـحـد من تـفشي كـورونـا.ومـنحت
الوزارة  الصالحـية لـلمـحافـظات
ـســتـقــلـة بــاتـخــاذ مـا واإلدارات ا
يلزم لـتطبـيق اإلجراءات الوقـائية
بشأن احلـظر بأن يـكون شامال أو
مــــــــحــــــــدودا حــــــــسـب الــــــــوضع
الصـحي.وعـلى إثـر ذلك اجـتـمعت
غــرفــة الــعــمـــلــيــات اخلــاصــة في
مـــــحـــــافــــظـــــات اربـــــيـل ودهــــوك
والسليمانـية   وقررت جعل تنقل
األهـالي في أيـام الـعـيـد اعـتـيـاديا
مع االلتـزام باالجـراءات الوقـائية.
وانـتــقـدت عــضـو جلــنـة الــصـحـة

ـوافـقـات الـرسـمـيـة من اجلـهـات ا
ـسـافـرين الذين العـلـيا)  داعيـا ا
ســــــيــــــتـم اجالؤهـم الى (اجــــــراء
فحص بي سي ار الذي يثبت عدم
وااللــتــزام اصــابــتــهـم بــالــوبــاء  
بـقـرار الــلـجـنــة الـعـلــيـا لـلــصـحـة
والـــسـالمــــة الـــوطــــنــــيـــة ووزارة
الصـحـة الـذي يـنص عـلى احلـجر
دة  14يومـا من تاريخ وصـولهم
الى الــبالد). فـــيــمــا قـــررت غــرفــة
عــــــمــــــلـــــيــــــات أربــــــيـل ودهـــــوك
والسليمانيـة في إقليم كردستان 
إلغاء قرار حـظر التـجوال الشامل
في احملـــافـــظـــة خالل أيـــام عـــيـــد
الفطر.ويأتي القرار بعد أن أعلنت
وزارة الداخلية في حكومة االقليم
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مـن الـــطــــــــــرق الـــريـــفـــيـــة واجنـــاز
شـبــكـات الــكـهــربـاء في حـي احلـريـة
الــثـــالــثــة وتــأهــيل مــغــذيــات مــركــز
ــديـــنـــــة وانــشــاء قــاعــة ريــاضــيــة ا
تضم 500 كـرسي مـتـعـددة االغـراض
لــدعم قــطــاع الــشـبــاب والــريــاضــبـة
بـاالضـافـة ألنــشـاء جـسـر لـلـسـيـارات

عـــلـى جـــدول احلــــريــــة الــــرئـــيــــسي
وتشــييد مـستـشفى في مـقاطـعة هور
اجلــبـور. واشــار الــقـائـم مـقــام : بـأن
قدمـة للقـضاء سوف منحـة االعمـار ا
شاريع التي تسهم في اعادة تأهيل ا
تــوقـفت نـتــيـجــة قـلـة الــتـخـصــيـيـات
الية والتي ستشـمل تطهير شبكات ا

مـشـاريع ضمـن اخلطـة االسـتـثـمـارية
مع الـــوزارات لــــلـــمـــديــــنـــة لـــغـــرض
الــنــهــوض بــهــا في الــواقع اخلــدمي
حــيث يـحــتــاج الـقــضـاء لــلـعــديـد من
ـشـاريـع قـد تـصل الى   16 مـشـروع ا
احـيـلت ولم تــنـفـذ اغـلـبـهـا في قـطـاع
اخلدمـات الـبلـدية واكـد الـقائـممـقام :
ان اهتمام االجهزة اخلدمية بالقضاء
ـــقــررة ضــمن ــشــاريع ا في اجنـــاز ا
ميـزانيـة الـعام احلـالي لتـغيـير وضع
ــديـنــة وتــابع قـائــمــمـقــام الـقــضـاء ا
حـــديــثـــة بــالـــقــول : ان اســـتــعــدادت
واسعة لألجهزة اخلدمية والهندسية
واالداريــة بــالــقـضــاء تــعــمل من اجل
ــشـاريع اخلــدمـيــة لالسـهـام اجنـاز ا
بـــتـــطــويـــر الـــواقع اخلـــدمي ألبـــنــاء
قـررة وكذلك القـضـاء ضمن اخلـطـة ا
ـقـدمـة لـلـقـضـاء من مـنـحـة االعــمـار ا
الــــتي ســــوف تــــســـهم فـي تـــطــــويـــر
ـــشــاريع الــتي اخلــدمـــات وتــأهــيل ا
تـوقـفت نـتـيـجـة قـلـة الـتـخـصـيـصـات
ــشــاريع ـــالــيــة وســـتــشــمل هـــذه ا ا
اجلـــاني الـــزراعي من خالل تـــوفـــيــر
ــبـــيـــدات لــلـــمـــزارعــ االســـمـــدة وا
والــفالحــ وكـــذلك تــبــلــيط عــدد من
الشوارع في احـياء الزهـراء واحلرية
ومـعـاجلـة مـشـكـلـة الـتـطـمـر الـصـحي
ـــاء واجملــاري وان تـــقـــوم اجـــهـــزة ا
ـلـيـون ومـجمع بـتـأهيـل مجـمع مـاء ا
البـو صـالح وتـطهـيـر شبـكـة اجملاري
في احياء الزهراء واحلرية والشرطة
والعسكـري والشهداء وتـأهيل مجمع
مـاء مــنـطـقـة قــدوري وصـدر الـدغـارة
وانشـاء مركـز صحي في حي احلـرية
فــيـمــا سـتــقــوم االجـهــزة الـبــيـطــريـة
بــتــشـيــيـد مــجــزرة مـديــنــة مـتــطـورة
ـــوجب مــوافـــقــة بـــيــئــيـــة وحــسب
الـــضـــوابط والـــتــعـــلـــيــمـــات لــوزارة
الــصـحــة وفي هـذا اجملــال الـتــربـوي
ســـتـــتـم صــيـــانـــة وتـــرمـــيم عـــدد من
دارس وبـناء مـدرسة ذات 12  صفاً ا
في حي احلـرية الـثـالثـة وتبـلـيط عدد
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اجملـاري من اخلط الــسـريع الى الـبـو
خــزعل الى جــانـب تــوفــيــر االســمـدة
الـعضـويـة وااللـيـات احلديـثـة لـزيادة
االنــتــاج الــزراعـي من خالل تــوســيع
الرقـعـة الزرايـعة من  10 االف الى 11
الف دو مـن احلــنـــطــة والـــشــعـــيــر
واضـــاف الــقــائــمـــمــقــام أن (الــطــرق
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تاسسـت الدغارة كـناحـية عام 1877م
في زمن احلـــاكم الــعــثـــمــاني مــدحت
باشا وتـعد من اقـدم من النواحي في
الـــديــوانـــيــة انـــذاك وهــا هـي الــيــوم
اصــبــحت قــضــاء وشــهــدت تــوســعـا
كبيرا عبر الـسنوات االخيرة وقد قدم
ابـنـائهـا الـنـجـبـاء تضـحـيـات سـخـية
دفـاعـا عن الـعـراق احلـبـيب في ثـورة
الــعـــشــرين اجملــيـــدة وثــورة الــشــيخ
(شـعالن عـطيـة) زعـيم عـشـائـر االكرغ
وانتفاضة 1941م والتصدي لألنظمة
الــبـــائــدة ووقــفــتــهــا الــشــجــاعــة في
الـتـصـدي لـداعش والـعـمل عـلى بـنـاء
العـراق اجلديـد حيث تـواصل ماضي
االجــداد اخلـالــدين بــحــاضـر االبــنـاء
البررة وقـال السـيد عالء الـدين طاهر

قائممقام قضاء الدغارة : 
WÝU  WłUŠ

ان الـدغارة الـيـوم بـحـاجـة مـاسة الى
شـاريع اخلدمـية وتـعاني من اقامـة ا
نــواقص كــثــيــرة لــســبـب عــدم تــوفـر
ــاديـة حــيث ال تــوجـد االمــكـانــيــات ا
ايـــرادات تــفي بـــالــغـــرض لــتــنـــفــيــذ
مـشـاريـع خـدمـيـة احــيـلـة عـام 2019م
ولم تـــنــفــذ حـــتى الــعـــام احلــالي في
مـقـدمـتـهـا تـبـلـيط شـبـكـات لـلـشـوارع
اء واكد القائممقام واجناز مشروع ا
تابـعة مسـتمرة مع قـسم العقود ان ا
في اعالم تـبـليط شـبـكـة من الـشوارع
ـاء وتــأهــيل الــكــهــربــاء ومــشـاريـع ا
ـوافـقات واجملـاري بعـد ان حـصـلت ا
عـــلى اســـتــحـــداث قــطـــاع الــتـــربــيــة
والصـحـة وقـسم الشـرطـة والكـهـرباء
ورفع صـــنف الــبـــلــديــة مـن الــصــنف
الـثــالث الى الـصــنف الـثـانـي كـونـهـا
اصبـحت قضـاء وتضـمن من السـكان
بــحـدود  72 الف مــواطن ومــواطــنــة
ـســاحـة مـتــرامـيــة االطـراف حـيث وا
ــراجـعـة يـضم الــقـضـاء  97 قـريـة وا
مــســـتــمــرة مع احملـــافــظــة واعــضــاء
مجلس النواب لغرض احلصول على
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أعـلن االحتـاد احملـلي للـجـمـعيـات الـفالحيـة في ديـالى  بـدء موسـم حصـاد اكـثر من
نصف مـليون دو من محصولي احلـنطة والشعيـر. وقال رئيس االحتاد احمللي رعد
التـميمي لــ(الـزمان) أمس ان  ( موسم حـصاد محـصولي احلنـطة والشـعير بدأ في
ـناطق تدريجيا وفق ديالى وكـانت اولى مراحله في ناحيـة العظيم  ثم ستـشمل بقية ا

خطة منظمة بالتنســــيق مع دائرة زراعة ديالى).
واضـــاف الــتـــمــيـــمي ان (اجـــمــالي
ــحــصــولي ــزروعــة  ــســـاحــات ا ا
احلـنـطـة والـشـعـيـر تـزيـد عن نـصف
ــواسم مــلــيــون دو وهي اقل من ا
ـــاضــيــة بـــســبب تـــداعــيــات ازمــة ا
اجلــــفـــاف الـــتي بـــدأت مـــبـــكـــرا في
ديـــالى) مــــؤكـــدا بـــان (عــــمـــلـــيـــات
احلــصــاد تــرافــقــهـــا خــطــة امــنــيــة
ـــواجــهـــة اي مــحـــاوالت ارهــابـــيــة
إلحــراق احملــاصـيـل كـمــا حــدثت في
واسم السابقة من قـبل التنظيمات ا

االرهابية). 
ـــوسم واشــــار الى ان (تـــوقــــعـــات ا
احلالي بـان تصل ديـالى الى مرحـلة
االكــتـــفــاء لــلــمــوسـم اخلــامس عــلى
الــتـوالي) مــعـتــبـرا أن (االنــتـاجــيـة
ـؤشرات جيـدة حتى االن من خالل ا
االولية). الى ذلك اعـلنت.مـدير دائرة
ـهــجـرين في مــحـافــظـة الــهـجــرة وا
ديــالى ابـتــهـال الــدايـني لــ(الــزمـان)
ــيــدانــيـــة بــتــوزيع (قــيــام الــفـــرق ا
ساعدات على العوائل العائدة الى ا
قـرى الــلـهــيب الـبـومــوسى بـروانه
الكبيرة والصغـيره البازول التابعة
قدادية.حيث  شمول 550 لقضاء ا
ــــســــاعـــدات عــــائــــلــــة نــــازحــــة بــــا

االنسانية).
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واشـــــــــــارت الـــــــــــدايــــــــــنـي الـى ان
ــســـاعـــدات الـــتي  تـــوزيـــعـــهــا (ا
تضـمنت سـلة غذائـية وسـلة صـحية

الـصـحيـح لضـمـان حتـقـيق االكـتـفاء
الـــــذاتـي من مـــــحــــــاصـــــيـل الـــــرقي

واحملاصيل الزراعية االخرى).
.الـعـبـيـدي انه (عـلى الـرغم من وبـ
شـاكل الـتي واجهت الصـعـوبـات وا
اخلطط الـزراعيـة في ناحـية الـعظيم

اال اننـا نأمل بـتـحقـيق بإنـتاج وفـير
وسم من احملاصيل الزراعية خالل ا

الصيفي احلالي).
ومن جــهـــة اخــرى قــال مــديــر اعالم
دائـــرة مـــاء ديـــالـى ســـرمـــد احـــمـــد
لــ(الزمان) ان ( دائـرته قررت ايقاف

عمل مشاريع ماء التحرير وبهرز في
وارد بعـقـوبة بـسـبب قيـام مـديريـة ا
ـاء اخلام ـائـية بـتـقـلـيل اطالقـات ا ا
ـغـذي لـنـهـر ـصـدر الـرئــيـسي ا من ا

سارية).
ــكن اعــادة انه (ال  واضــاف احــمــد

وســلـة مالبـس و سـلــة مـنــزلـيــة لـكل
عـائـلـة) مـشـيـرة الى انه (سـيـسـتـمر
ــــســــاعـــدات عــــلـى االســـر تـــوزيـع ا
النـازحـة والعـائـدة في عمـوم مـناطق
احملافظة للتخفيف من معاناتهم).  
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ودعت ناحية العظيم الـتابعة لقضاء
اخلالص في مـحـافظـة ديالى  وزارة
الـزراعـة إيـقـاف اسـتـيـراد مـحـاصـيل
الـرقي حلــ انـتـهــاء مـوسم اإلنـتـاج
والتصدير احمللي في ديالى ومناطق
اخـرى. وقــال مـديـر نــاحـيـة الــعـظـيم
عـــبـــد اجلـــبـــار احـــمـــد الـــعـــبـــيـــدي
لــ(الزمـان) أمس إن.(نـاحيـة العـظيم
بدأت بـتـصديـر مـحصـول الرقي ذات
اجلـودة الـعـالــيـة تـدريـجـيـا بـدءاً من
الـشـهـر احلـالي ولـغـايـة اوائل تـمـوز
ـــــوسم الـــــذهـــــبي ـــــقـــــبل وهـــــو ا ا
لـلمـزارعـ الذي يـتـطلب وقـفـة جادة
ـنـتج ودعم حـكـومي لـلـحـفـاظ عـلى ا
احملــلـي وتــفـــادي خـــســـائـــر مـــاديــة
زارع في حال عدم جسيمة تطال ا
إيــــقـــاف اســـتـــيــــراد الـــرقي من دول

أخرى).
واكد العبيـدي ان (االسابيع القادمة
سـتـشـهـد تصـديـر كـمـيـات كـبـيرة من
الـــرقي مـن نـــاحـــيــــة الـــعـــظــــيم الى
محـافظـات اخرى وان الطـلب احمللي
على احملـصول في تزايـد مسـتمر في
كل مــوسم ) مــشــددا عــلـى (ضـرورة
الئـمـة والـتـخـطـيط تـوفـيـر الـبـيـئـة ا

ـشـاريع قـبل عـودة ارتـفاع تـشعـيل ا
مـــنــســوب اخلــام فـي نــهــر ســاريــة
ـوارد مــؤكـدا بــان االمـر مــتــعـلق بــا
ــائـيـة داعــيـا االهــالي الى تــرشـيـد ا
ـيـاه االسـتـهالك حلــ جتـاوز شح ا

ائية). اخلام وزيادة االطالقات ا

الريـفـيـة ستـكـون خارج اخلـطـة حيث
ســتــكـون مــوحــدة لــتـنــفــيــذ االريـاف
شـــاريع وشبكات اجملاري باالضافة 
وززارة التـخـطـيط وهيـئـة االستـثـمار
بـاحملافـظـة كمـا اشـرنـا حيث سـتـقوم
بتـوفـير احلـفـارات لتـطهـيـر شــبـكات

اضي). نفذة في العام ا اجملاري ا

صورة جوية لقضاء الدغارة في محافظة الديوانية
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اتـذكر في بدايـة افتتاح الـطريق الدولي بـ بغداد ومـحافظات اجلـنوب بعد

 2003

واثناء عودتي من بغداد الى الناصرية
ولالسـف تـعـودنــا ان نـشـاهــد الـشـاحــنـات مـحــمـلـة مـن الـبـضــائع وجـمـيع
ـنافذ الى يـناء واحلدود الـبرية وا ـستوردات االخـرى من البصـرة حيث ا ا
بـغداد مركز االستهالك والتوزيع وترجع تلك الشاحنات في اجلهة االخرى

من الطريق فارغة
ولــكن اثـار انـتـبــاهي وفـرحت مـؤقــتـا عـنـدمــا شـاهـدت شـاحــنـات بـاالجتـاه
ـعـاكس من بغـداد وبـابل باجتـاه الـبصـرة وانـها مـحمـلـة باكـيـاس داخلـها ا

شيء
اسـتفـسـرت عن االمر قـيل انه التـمور الـعـراقيـة تصـدر ولكن تـكون بـطريـقة
مـباشـرة من الـنخـلة الى الـكونـية (الـكيس) الى الـشاحـنة بـاسعـار رخيـصة
جـدا ومن ثم الى الـكـويت والـسعـوديـة لـيتم هـنـاك ادخـالهـا مـعـامل الـتعـبـئة
والـتغلـيف ويعاد تصـديرها بـاسعار مرتـفعة وفـعال انا في سنة  2005 كنت
اســتـاذ زائـر في اجلــامـعـة االمــريـكـيــة في بـيـروت وصــادف ذلك في شـهـر
ـنشأ وسعودي رمـضان وكنت افطـر على التمـر السعودي ( طـبعا عراقي ا

التعليب)
وكذلك في سنة  2010 في لندن وبعدها في كندا

ماذا تتطلب معامل تعليب التمور من تقنيات عالية
اليس في العراق شباب عاطل عن العمل

اليس هذا هدر للثروات
{ عن مجموعة واتساب

معك ياعزة الشابندر.. االعظمية ميزان العمل القومي العربي في العراق..
ساس باجتاهاتها  وليس لكائن من.كان قدرة على ا

اجملتمعية والسياسية والدينية.
فـهي مـدينـة العـروبة وحتـتـضن امامـها الـقادم مـن بالد الفـرس.وهي مديـنة
الـتس ويعـبر للسـكن فيها زعمـاء ورواد الشيعـة امثال سلـمان الصفواني

ومهدي اخملزومي.وكاتب السطور.
عظماوية افضل من سواها انفتاحا على الشيعة . وزوجتي ا

امـضيت فـيها سـنوات اجلامـعة وما بـعدها.وكـنت اتناول الـعشاء يـوميا من
قهى النعمان وهي مقهى التيار القومي . الصق  كباب هبوبي ا

وكـان صاحب مـكـوى النـعمـان شقـيق عبـد السالم عـارف .ولم يبـدل مهـنته
واخـوه زعيم الـبالد.وكانت ابـنته نـاهدة زمـيلـة ملتـصقـة بشـقيـقتي حـ كنا
في كـلـيـة االداب. وكـانـتـا تقـفـان في الـفـرصـة عـلى بـاب الصف ولـم تدخال
همة واال فال ـشترك الحتساء الـكوال او الشاي فأقـوم انا با نـادي الكلية ا

اء. تشرب الواحدة منهما كأس ا
} } }

صري جمال  عبد النـاصر يبدأ عمله صباحا باالطالع على كـان الرئيس ا
ـصريـة وهي جمـيعا تـابعـة للـدولة وال توجـد صحـيفـة حرة.وعنه الـصحف ا
اخـــذ هــذه الــعـــاده صــدام حــســـ الــذي يــطـــلع عــلى
ــــطـــــابع وقــــبـل ان تــــنــــزل الــــصـــــحف تـــــاتــــيه مـن ا
ا اتصل بى في الساعة الرابعة فجرا لالسـواق.زلطا
يــسـألـني عن خـبـر او مـقــال في اجملـلـة . وقـد غـيـرنـا

مقاالت واخبارا باخرى.بعد اطالعه عليها.
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شـاركت يـوم اخلـميس (6 مـايس 2021)  فـي انتـخـابـات لـنـدن الننـي احمل
دة اجلـنسـية البـريطـانية وهـو حق مكـتسب لكل انـسان يـقيم في بـريطانـيا 
خـمس سنوات. وقد اقـمت في هذا البلـد بشكل مستـمر منذ عام 1990 الى

عام 2003 ثم بشكل متقطع بعد ذلك. 
ـتالحقـة الـتي سـبـبهـا لي الـنـظام وسـبب قـدومي الى لـنـدن هو الـهـجـرات ا

البعثي منذ عام 1976 بسبب عدم انخراطي في صفوف حزب البعث.
وهي هـجـرات قادتـني الى مـصـر والكـويت وايـران وسوريـا ولبـنـان قبل ان

احط الرحال في مدينة الضباب.
ـركـز االنـتـخـابي مـشـيـا علـى االقدام النـه قريب مـن بيـت ابني ذهـبت الى ا

الذي اسكن فيه. 
وتمت االنتخابات على الشكل التالي: 

 1-انــتــخـاب عــمـدة لــنـدن  .mayor وتــتــضـمن الــورقـة االنــتــخـابــيـة اســمـاء
رشـح ان كان حزبـيا. وهم 20 ـرشحـ واسم احلزب الـذي ينـتمي الـيه ا ا
رجال وامـرأة  بعـضهم ينـتمي الى احزاب فـيمـا البعض االخـر مستـقلون.

فيهم مسيحيون ومسلمون. سود وبيض. وغير ذلك.  
ــرشح ان يـســتـحــوذ عـلى اكــثـر مـن نـصف االصــوات لـكي يــفـوز وعــلى ا

نصب با
ـثل خـياره االول لـلـمـنصب وعـلى الـنـاخب ان يـختـار اسـمـ . احدهـمـا 

ثل خياره الثاني.  واالخر 
يقدر عدد سكان لندن وضواحيها بـ  7.556.900مليون نسمة

جلس احملافظة عندنا.   2-انتخابات مجلس لندن وهو   شبيه 
ويتألف اجمللس من 25 عضوا. 

يـتم انـتخاب 14 عـضوا لـيمـثل كل واحد مـنهـم احدى مـقاطـعات (او بـلدية)
لندن البالغ عددها 14 مقاطعة.  

قاطعة. نصب من يستحوذ على اعلى االصوات في ا ويفوز با
ـثـلـون لـنـدن كـكل بـغض الـنظـر عن فـيـمـا يـجـرى انـتـخـاب   11 شـخـصـا 

قاطعة.  ا
واطنة. النقطة االساسية ان االنتخابات جتري على اساس ا

جرت االنتخابات بيسر وسهولة وال يتصور احد امكانية التزوير. 
تظهر النتائج عادة بعد يوم او ثالثة ايام. 

سـتوى الـعراقي انـا مؤمن بـفكـرة مجـالس احملافـظات  واعـتقد ان عـلى ا
سـوء اداء بـعـضـهـا ال يـبـرر الغـاءهـا اصال. لـكـني اعـتـقـد بـضـرورة ان يتم
انتخاب احملافظ من قبل الشعب  مباشرة وليس من قبل مجلس احملافظة.

مالحظة
ماثلة ان بعضهم سوف انـا اعلم من استقراء ردود  الناس في احلاالت ا
يــشــعـر بــاالسـتــيــاء من هـذا الــكالم بــسـبـب نـظــرتـهم
الـسلبية الى من يـحمل جنسيـة ثانية او الى من يقيم
فـي اخلارج. وكل انـسـان حر في وجـهـة النـظـر التي

يتبناها ويعبر عنها. وكل االراء محترمة.

أســـعــار حــزم اإلنـــتــرانت كــمـــا وجه اجملــلس
بـتـشـكـيل فـرق بحـثـيـة في بـغـداد واحملـافـظات
للتحري عن اجلهات احلكومية اجملهزة بخدمة
انــتــرنت دون الــتــعــاقــد مع شــركــتــنــا خالفــاً
لتوجيهات االمانة العامة جمللس الوزراء ومن
اجل تعـظيم ايـرادات الشـركة).  ودعت الـشركة
(الــوزارات والــتـشــكـيـالت الـتــابـعــة لــهـا كــافـة
لالستفادة من االسعار التنـافسية التي تقدمها
ـعـلــومـاتـيـة  الــشـركـة الـعــامـة لالتـصــاالت وا
واحلـصول عـلى خـدمـة انـترنت ذات مـوثـوقـية
أمنية وجودة فنية عالية وكذلك دعماً لشركات
الـقـطـاع الـعـام).  وأضـاف الـبـيـان ان (الـشـركة
علـوماتية في طور تنفيذ العامة لالتصاالت وا
مـشروع تـقد خـدمة االنـتـرنت بتـقـنيـة النـفاذ
ا الضوئي للـمواطن في كافـة احملافظات و
يــســهم في تــقــد خـدمــة انــتــرنت ذات جـودة
عالية وكـذلك فرض سيطـرة الدولة على جودة

وتسعيرة اخلدمة). 
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علوماتية تستمر الشركة العامة لالتصاالت وا
ــســتــخـدمي االنــتــرنت ســواء كـان بــدعــمــهـا 
ـؤســسـات ــواطـنــ او ا ــسـتــخـدمــون من ا ا
احلكـوميـة فبـالتـزامن مع حرص الـشركـة على
تـطويـر وصيـانـة البـنى الـتحـتيـة الـتي يتم من
خاللـهـا نـقـل وتـوزيع خـدمـة االنـتـرنت صـادق
مــجــلس إدارة الــشـــركــة بــجــلـــســته احلــاديــة
والعشرين على تخـفيض اسعار حزم اإلنترنت
ـقـدمـة لـدوائـر الـدولـة واجملـهزة واإلنـتـرانت ا
حـصراً عـبـر الشـركـة من خالل قسم الـشـراكات

علوماتية.  خلدمات ا
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) أمس أن (اجملـلس
ــفـاحتـة كـافـة ــعـنـيـة  قـرر تــوجـيه االقـسـام ا
ــســتـفــيــدة من خــدمـة اجلـهــات احلــكــومـيــة ا
اإلنــــتــــرنت واإلنــــتــــرانت إلشــــعــــارهم بــــهـــذا
ــئـة من قــيـمـة الـتــخـفـيـض والـذي بـلغ  25 بـا
ـئــة من قـيـمـة أسـعـار حـزم اإلنـتـرنت و 35 بـا
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وصل الـبــطــريـرك مــار اغــنـاطــيــوس يـوسـف الـثــالث يــونـان
بـطريـرك الـسريـان الـكاثـولـيك في العـالم إلى مـطـار البـصرة
الــدولي لــلــقــيـام بــالــزيـارة الــرســولــيـة األولى إلـى الـنــيــابـة
الـبطريركية في البصرة واخلـليج العربي وترؤُّس رتبة تولية
طران الـنائب الـبطريـركي اجلديـد لألبرشـية مار وتـنصيـب ا
أثـناسيوس فـراس دردر.  واستُقـبِل استقبـاالً حاشداً حيث
ـهجـرين إيـفان جـابرو ـسـتقـبلـ وزيرة الـهـجرة وا تـقدّمت ا
الـتي ســتـرافق غــبـطــته طـيــلـة زيـارتـه الـرسـولــيـة األولى إلى
ثّـلةً احلكـومة العـراقية و بحـضور السـيد محافظ الـبصرة 
الـبصرة اسعد العيداني. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن
(الـــعــراق يــشـــهــد خالل تــســـلم رئــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الـكـاظــمي زيـارات مـهــمه لـشـخـصــيـات دولـيــة كـبـيـرة خالل
تـسلـمه احلـكم)  وأشـاد البـطـرك العـام بـالدور الـتي تـقوم به
جـابـرو وقـدم الــبـركـة لـهـا وقـال (ســوف اذكـركي في جـمـيع

صالواتي).
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الثقـة بيـنهـا وب الـقراء السـيمـا بعد
ـسبب الـذي كـمم األفواه..اآلن غيـاب ا
يـحـاول الـكـتـاب والــصـحـفـيـون مـحـو
عــــبـــارة ( كـالم جــــرايـــد ) مـن أذهـــان
الـقــراء لــيـقــولــوا لـهـم إنـنــا مــشـاريع
اسـتـشـهـاديـة حـتى لـو كـنـا نـكـتب في
ـنوعـات فقـد ال تعـجب تلك صفـحات ا
ـنـوعـات فـريـقــا مـتـشـددا ! لـكن ثـمن ا
هـذه احلـريـة كـان كـبـيـرا فـقـد خـسرت
الـصـحــافـة الــعـديـد مـن أبـنـائــهـا بـ
اغتيـال وتغيـيب من قبل قـوى ظالمية
مـجــهـولــة تـســتـكــثـر عــلى الـصــحـفي
الــعـــراقي اإلدالء بـــرأيه بـــحــريـــة لــذا
انزوى الـبعض من الـساحـة وتمـترس
الـبــعض اآلخــر حتت ظل مــطـبــوعـات
ذات انتـمـاءات مخـتـلـفة جملـرد ضـمان
لقـمة الـعيش بـينمـا يواصـل نفر قـليل
الـتـعـبـيـر عن رأيه بـجـرأة عـبـر بـعض
طـبوعـات والـقنـوات اجلريـئـة مهـما ا
ال وجود كـانت الـعـواقب .بـاخـتـصـار 
حلـريـة الـصـحـافـة حـالـيـا في الـعـراق
وان وجـدت فـالـثـمن غـال والـتـضـحـية
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الدكـتـور طه جـزاع يُعـد مـفهـوم حـرية
ـفـاهـيم عـرضـة الـصـحـافـة من أكـثـر ا
لـــلـــخـــلـط وســـوء الـــفـــهـم والـــتـــأويل
وااللـتـبـاس  فـاحلـريـات الـصـحـفـية 
وحـريــات الــرأي والــتــعـبــيــر مــدونـة
كنصـوص قانـونية في عـموم دسـاتير
قراطية  لكنها في الغالب الدول الد
أيضاً  مجرد مواد دستورية  معطلة
أو مهـمـلـة أو مـنـقـوصـة أو غـائـبة عن
أرض الــواقع . وإذا مـــا حتــدثـــنــا عن
واقع احلريات الصحـفية في العراق 
فـإن إشـكــالـيــة االنـفـصــال بـ الـنص
الدستـوري وواقع احلال تبـدو ظاهرة
إلى احلــد الـذي يــســجل فــيه الــعـراق
ـؤشر تراجـعـاً مـلـحـوظـاً كل عـام في ا
ي حلـريـة الــصـحـافـة  وآخـرهـا الـعـا
مـؤشــر الــعـام 2021 لـذي احــتل فــيه
ـرتـبة 163 متـأخراً عن دول العـراق ا
مثل الصومال وبنغالديش على سبيل

ثال .  ا
لكن لـهـذه اإلشكـالـيـة جوانب مـتـعددة
ؤشر ـكن االكتفاء  ومتداخلة  وال 
ي يـقـيس احلريـات الـصحـفـية في عا
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يسـجل الـعـراق تـراجعـاً مـلـحـوظاً كل
ـي حلـــريـــة ـــؤشـــر الــــعـــا عـــام فـي ا
ـرتـبة 163 الصـحـافـة  حيث احـتل ا
في عام  ? 2021وتزامناً مع االحتفاء
ـرور ثالثـ سـنـة إلعالن اجلـمـعـيـة
ي ـتـحـدة اليـوم الـعـا الـعـامـة لأل ا
حلـريـة الــصـحـافــة في كـانـون األول/
ديسمبر 1993 بناء علـى توصية من
ؤتـمـر العـام لـليـونـسكـو ومـنذ ذلك ا
احلـ يُــحــتـفل بــالـذكــرى الــسـنــويـة
إلعالن ويــنـدهــوك في جــمــيع أنــحـاء
الـعالـم في الـثـالث من أيـار بـاعـتـباره
ي حلرية الصحافة. وهنا اليوم العا
البـــــد من اإلشــــــارة إلى إن حتـــــديـــــد
االحـتـفــاء بـاأليــام الـدولـيــة هـو لـيس
مـنـاسـبــة إلعالن الـبـيــانـات واخلـطب
فـقط  بل هي نـقـطــة انـطالق وتـأكـيـد
على ضرورة التزام احلكومات بحرية
الــصـــحــافـــة وحـــريــة الـــتــقـــصي عن
ـعــلـومـات ونــقـلــهـا وتــلـقـيــهـا ألجل ا
ــنـــفــعــة الــعــامــة  وإقــرار حتــقــيق ا
القوانـ اخلاصـة حلمايـة اإلعالمي
 والـــــدفـــــاع عن وســـــائـل اإلعالم من

االعتداءات على استقاللها .
ولتـقيـيم حريـة الـصحـافة في الـعراق
ســــنــــتــــعــــرف عـــــلى أراء الــــكــــتــــاب
والـصحـفـيـ الـعـراقـيـ حـول حـرية

ي . الصحافة في يومها العا
الــصــحــافــة في الــعــراق بــعــد 2003
عـبــارة عن فــوضى عـارمــة وال وجـود
حلـريـة الـصـحـافـة حـالـيـا وان وجدت

فالثمن غال 
الـكــاتب والــبـاحث الــســيـاسي كــفـاح
ا قبل 2003 الفرق محمـود مقارنـة 
كبيـر جدا فـقد خرجـنا من نـفق مظلم
وخــانـق إلى فــضـــاء مـــفــتـــوح بــدون
حـواجـز وال حدود حـتـى أطـلق كـثـير
ـراقــبـ عـلــيـهــا بـأنــهـا فـوضى من ا

خالقة!
ال ازعم إن حـريـة الــصـحـافـة مــثـالـيـة
ـا أولها تـلك الدماء ألسباب كـثيرة ر
الـتـي سـالت مـن أجـســاد الــعــديـد من
أصحاب الرأي لكنـها باجململ أفضل
ـا كـانت عـلــيه أيـام احلـزب األوحـد
ــنح والــقــائـــد الــضـــرورة وهــذا ال 
الـسلـطـات تـزكـيـة ألنـهـا مـسـؤولة عن
تـــلـك الـــدمــــاء الـــتـي ســـالـت من اجل

الكلمة احلرة والرأي اآلخر! 
الـصـحـفي واحملـلل الـسـيـاسي حـمـزة
مــصــطـــفى : في الــعـــراق اآلن وبــعــد
 أصــبــحـت لــديــنـــا فــوضى في2003
الــــــــتـــــــعــــــــامـل مع احلــــــــريــــــــة ومع
ـقـراطــيـة الـتي ـقــراطـيـة. والــد الـد
تـمــثل طــريــقــة احلـكم اآلن فـي الـبالد
عـبـر االنـتـخـابات والـتـداول الـسـلـمي
للسلطة يفترض أن تنظم احلرية عبر
قوانـ طـبـقـا لـلـدسـتور فـي مادته ال
 الـــتي تــــمـــنـح الـــعـــراقـي حـــريـــة38
الـتــعــبـيــر. الــصــحـافــة جــزء من هـذا
الواقع وبالتالي تعيش هذه الفوضى
فـوضى الـتـشـريـعات وسـبـل التـعـامل
مع الـواقع الــذي يـجـعل الــصـحـفي ال

يخاف احلاكم الذي لم يعد دكتاتوريا
لــكـــنه يـــخــشـى ســلـــســلـــة ســلـــطــات
مـجـتـمــعـيـة ال تــزال ال تـتـصـرف وفق
ـقـراطـيــة بل عـبـر سـ وأعـراف الـد
عشائرية وغيرها. الـصحافة العراقية
جتـاهــد من أجل تـغــيـيــر واقع احلـال
نـــحـــو األفــــضل وقـــد قــــدمت مـــئـــات

الشهداء في سبيل هذا الهدف.
وأشار عـدنان الـفـضلي  مـدير حتـرير
جريدة احلقـيقة  بـعد إعصـار نيسان
عام  2003وانهـيـار الـصـنم ألـبـعثي
تبـدّل حال الـصحـافة الـعراقـية ورغم
الــفــوضى الــعــارمـــة الــتي اجــتــاحت
ــا فــيـهــا مــفـصل مـفــاصل احلــيـاة 
اإلعالم اال أننا تلمسنا الشيء األهم
تـمثل بـفـسحـة احلـرية الـتي نزلت وا
عـلـيـنــا مـثل نـعـمــة سـمـاويـة كـيف ال
ونحن نـغـادر مـرحـلـة اإلعالم احلزبي
الــشــمــولي والــتـــوجه نــحــو الــعــمل
اإلعالمي احلـــر حــيث تـــعــدد الــرؤى

واألفكار.
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ـــــــرئي حتــــــوّل احلـــــــقـل اإلعالمـي ا
ــقــروء الـى مـا يــشــبه ــســمـوع وا وا
البستـان حيث ترى شـجرة علـمانية
وأخـرى إسالمـيــة وثـالـثـة شــيـوعـيـة
ــتـلــقي ورابــعـة قــومــيــة ومــا عــلى ا
سـوى اخـتيـار شـجـرته وثـمـرته الـتي
يـــــريـــــدهـــــا  لـــــكـن في الـــــوقـت ذاته
اصــطـــدمــنــا بـــبــعض الـــســوداويــ
تـطرفـ الذين يـضعـون اخلطوط وا
احلمر بوجه الصحفي وهؤالء فقط
كـانــوا الـنـقــطـة الــسـوداء في مــشـهـد
اإلعالم األبـــــيض وعـــــلى الـــــرغم من
تأثيـرهم على مـوضوعـة االستـقاللية
اال أنــنــا نـفــتــخــر يــعــدم خــضــوعــنـا
زاجيتهم وخـطوطهم احلمـر وبقينا
ــلــيه عــلــيــنـا ضــمــيــرنـا نــكـتـب مـا 
انـنا بـوطننـا وشعـبنا ومهنـيتـنا وإ

باد التي تربينا عليها. وا
صــاحب مــوســوعــة صــحــفــيــون بـ
جيـل صادف فـرج التـميـمي :لم يكن
حــال الـصــحــافــة الــعـراقــيــة في زمن
االحــتالل األمـــريــكي لـــلــعــراق 2003
بأفـضل حال عـمـا كانت عـليه في زمن

النظام السابق...
وإذا كـانت الــصـحــافـة الــعـراقــيـة في
زمن ما قبل االحـتالل صحـافة احلزب
الـواحــد فــإنــهــا الـيــوم هي صــحــافـة
أحــزاب وكــتل وتــيــارات وجتــمــعــات
ـــئـــات..وإن كـل مــا جتـــاوز عـــددهــا ا
حـــصل مـــا بـــعـــد عـــام االحـــتالل هي
حريات منـفلتـة وفوضى لم يتم ضبط
إيقـاعـا بسـبب طـبـيعـة الـنظـام الـقائم
ـــبـــني عـــلى أســـاس احملـــاصـــصـــة ا

الطائفية واالثنية والعرقية
وفي هــذا الـــســيـــاق لم يــكن لـــلــوطن
ومـفـهـوم الـدولــة احلـديـثـة أي وجـود
لنهج صحافة حقيقية كان يفترض ان
تــؤدي دورهــا احلــقــيــقي بــوصف ان
الـصـحــافـة مـهــنـة نـبــيـلـة تــسـتـهـدف
التنـبيه إلى مـا ما يدور حـول الشعب
من مؤامرات كـبيـرة استـهدفت تـدمير
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محمود السعدني
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امستردام

ال بـد لنـا نحن الـذين عـملـنا سـنوات طـويلة
في مـــجــلـــة الف بـــاء ان نــذكـــر الــصـــحــفي
ـــصــري مـــحـــمــود الـــســعـــدني ودوره في ا

تاسيس اجمللة عام 1968
رغـم اني لم اكن من بــ الـعــامــلـ في الف
بــاء في الـســنـوات االولى  لــكـني  ارتــبـطت
بـها عام 1976 حـ عرض رئيـس حتريرها
االسـتـاذ حسن الـعـلوي تـعـييـني مـستـشارا
في اجملـلة وهي الوظـيفة الـتي كان يشـغلها

صري  محمود السعدني. الصحفي ا
وقـد علـمت من الزمالء الـقدامى في الف باء
ان الـسـعدني هـو الـذي اختـار اسم الف باء
اثـلة جمللة لـلمجـلة وكان يسـعى ان تكون 

. صريت روز اليوسف او صباح اخلير ا
اذكـر الـسـعـدني الـيـوم في ذكـرى وفـاته عام

2010 اي قبل 11 عاما.
ـكـتب وكـالة وحـ عـمـلت في مـصـر مديـرا 
االنــبــاء الـــعــراقــيــة (واع) لم اتــعــرف عــلى
مـحـمود الـسعـدني لكـني تـعرفت عـلى اخيه

مثل البارع صالح السعدني. ا
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وبــعــد وفــاته كــتـب الـكــثــيــرون عـن (الــولـد
الـشـقي) وهو مـا يـطلق عـلـيه في الـصحـافة
لـكثرة مشاكـله مع االنظمة الـعربية وخاصة
فـي مــصــر ثم في الــدول الـــتي عــمل فــيــهــا

ومنها العراق.
تــظل أعــمــال الــكــاتب الــصــحــفي مــحــمـود
الـسـعـدني عالمـة فـارقـة فـي تاريـخ الـكـتـابة
الــســاخــرة في مــصــر فــقــد أسـس مــدرسـة
ـتـنـوعة سـاخـرة عـبر كـتـابـاته السـيـاسـية ا
الــتي أثـارت غــضب األنــظـمـة الــعـربــيـة في
حـقـبـتي الـسـتـيـنيـات والـسـبـعـيـنـيـات لكن

ـوهـبـة الـولــد الـشـقي كـان ال يـنـفك يـقـول "ا
مسألة ال يستطيع أحد أن يختارها".
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بــدأ الــســعــدني الــعــمـل بــالــصــحــافــة فـور
تـــخــرجه فـــكــان اول  عـــمل له في  مـــجــلــة
"الــكــشــكــول" الــتي كــان يُــصــدرهــا مــأمـون
الـشـنـاوي وبـعـد إغالقـهـا; عـمل في جـريدة
صري" التي كانت لسان حال حزب الوفد "ا
 وعــمل أيـضًـا في دار الـهالل ولم يـلـبث أن
أصــدر مـجــلـة هـزلــيـة بــالـتــعـاون مع رسـام
الـكاريـكـاتيـر طوغـان ولكن  إغالقـها بـعد
إصـدار أعـداد قـلـيـلـة وظل عـلـى هـذا احلال
حـتى قـيـام ثـورة يـولـيـو تـمـوز 1952 الـتي
أيّـدها السعـدني منذ قيـامها وانتـقل للعمل
في جــريـدة اجلــمـهــوريـة الـتـي كـان رئـيس
حتـريرهـا أنور الـسادات لـتكـون لسـان حال

الثورة.
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ـان  وبــعـد تـولي الـسـادات رئــاسـة الـبـر
االسـتغنـاء عن خدماته فانـتقل للـعمل مُديرًا
لـتــحـريـر مـجـلـة روز الــيـوسف األسـبـوعـيـة
وكـــان إحـــســـان عـــبـــد الـــقـــدوس رئـــيـــســـا
لــتـحــريـرهــا وبـعــد تـأمــيـمــهـا بــدأت عالقـة
الـسـعـدني تـسـوء مع نـظـام الـرئـيـس جـمال
عـبد النـاصر إبان زيـارة عمل له إلى سوريا
قــبـيل الـوحــدة بـ الـبــلـدين فـعــنـدمـا كـان
هــــنــــاك طــــلـب مــــنه أعــــضــــاء في احلــــزب
الـشـيوعـي السـوري تـوصيل رسـالـة مُغـلـقة
لــلـرئــيس عـبـد الــنـاصــر وعـنــد عـودته قـام
بــتــســلـيــمــهــا إلى الــســادات دون أن يــعـلم
مـحتـواها; وكـانت الرسـالة حتـتوي تـهديدًا
لــعـبــد الــنـاصــر فـتـم إلـقــاء الـقــبض عــلـيه

وإلـقـاؤه في الـسـجن عـامـ تـقـريـبًـا وبـعد
اإلفـراج عـاد لـلـعـمل في روز الـيـوسف الـتي
خـضـعت لـلـتـأمـيم ثـم تولـى رئـاسـة حتـرير
مـجـلـة صبـاح اخلـيـر; وانضم إلى الـتـنـظيم
الـطليـعي -وهو التنـظيم السيـاسي الوحيد
آنـذاك- والـذي كـان له في تـلك الفـتـرة نـفوذ

كبير.
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بـعد وفاة الـرئيس عبـدالناصـر حدث صراع
الــسـلـطــة الـشـهـيــر بـ الـرئــيس الـسـادات
وعـدد من مـسـئـولـي النـظـام والـذي انـتـهى
بــاسـتــقـالـة هــؤالء واعـتــقـال الــسـادات لـهم
ــهم لــلـمــحـاكــمــة بـتــهـمــة مـحــاولـة وتــقـد
االنـقالب فيما عُرف بـ"ثـورة التصحيح" في
مايو  ?1971وكـان السعدني ضمن القائمة
الـتـي  اعـتـقـالـهـا وتــمت مـحـاكـمـته أمـام
مـــحــكـــمــة الــثـــورة الــتـي أدانــته وحـــكــمت

بسجنه. 
في تـلك الفتـرة حاول الرئـيس الليـبي معمر
الـقذافي الـتوسط له عـند الرئـيس السادات
إال أن الـسادات رفض قائلًـا أن السعدني قد
أطـلق النـكات عـليه وعـلى أهل بيـته "ويجب
أن يـتم تـأديـبه ولـكـني لن أفـرط فـي عقـابه"
وهـكــذا قـضى الـسـعـدني عـامـ آخـرين في
الـــســجن حـــتى  اإلفــراج عــنـه بــقــرار من
الـرئـيس الـذي أصدر كـذلك قـرارا جمـهـوريا
بـفصـله من عمـله في مـجلـة "صبـاح اخلير"
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بغداد

الـعـراقي لــلـحـريــات الـصـحــفـيـة  في
ي حلرية الصحافة العراق اليوم العا
يتذيل قـائمة الـبلدان في ضـمان حرية
ـعــلـومـة  الـتـعــبـيـر والــوصـول الى ا
بـــاســـتـــثـــنــاء االنـــخـــفـــاض فـي عــدد
الضـحـايا من الـصـحفـي مـقـارنة مع
السنوات الـتي تلت العام 2003 وهو
أمر جـيـد نـتـيـجـة لتـطـورات إيـجـابـية
ــــــســــــتــــــوى األمــــــني إال إن عــــــلى ا
اســتـــهــداف الـــصــحـــفــيـــ من خالل
منعهم من التغطـية واالعتداء عليهم
ومــصــادرة مـــعــداتـــهم الــصــحـــفــيــة
وجـــلــــبــــهم الى احملــــاكم فـي دعـــاوى
قضـائيـة ما يـزال هو األسـلوب األكـثر

نصرم.  رواجا خالل العام ا
رصـد العـراقي للـحريـات الصـحفـية ا
ســـجـل الـــعــــديــــد من اإلنــــتـــهــــاكـــات
الحـقـات الـتي طــالت الـصـحـفـيـ وا
خالل الـفتـرة من 3 مـايو 2020 والى
 مايو من الـعام اجلـاري حيث أرتفع3
عدد الـدعـاوى الـقـضـائـيـة التـي رفعت
ضــد الــصـــحــفـــيــ الــعـــراقــيــ مع
مالحـــظــة إن تـــلك الـــدعــاوي ردت من
احملاكم الـعـراقـيـة الـتي رفـضت سجن
الصحفي مع تغر إحدى الصحف

احمللية مبالغ مالية. 
ــرصــد الـعــراقي لــلـحــريـات وسـجل ا
الصحفية تسريح العديد من العامل
في وسـائل اإلعالم بـدعـوى عـدم تـوفر
األموال الكـافية لـدفع رواتب العـامل
في بــعض مــنـــهــا مع إغالق عــدد من
ـاديـة الـصـحف لـضـعف اإلمـكـانـات ا
ونتـيـجـة لـتـداعيـات جـائـحـة كـورونا
كـــمــا  إســـتـــدعـــاء عـــدد كـــبــيـــر من
الـعــامــلـ في مــؤسـســات صــحـفــيـة
ويـديــرون مـكـاتــبـهــا في اخلـارج دون
ـوضــوعـيــة الـتي مـراعــاة الـظــروف ا
حتـيط بـعـملـهم ووجـودهـم في بـلدان

عدة.
ـرصد صـدور مذكـرات قبض وسجل ا
ضـد صـحـفــيـ ومـدونــ ونـاشـطـ

خالل األشـهر األولـى من الـعام 2021
عـلى خــلـفــيـة انـتــقـادات ومــنـشـورات
صــحــفــيــة وعــبـــر مــواقع الــتــواصل
االجتـماعي ووسـائل اإلعالم احمللـية
ــان الــعــراقي في وقت يــســابـق الــبــر
الــــوقت لــــتــــشــــريع قــــانــــون جــــرائم
علوماتـية الذي يشـكل اخلطر األكبر ا
عـلى حـريـة الــتـعـبـيــر والـنـشـر وحق
ـعلـومة. العـراق ووفقا الوصول الى ا
لـلــمــعـطــيــات عــلى األرض ونـتــيــجـة
لظروف سياسـية وأمنية واجـتماعية
ــيــة يــقــبع في ووفــقــا لــتـقــديــرات أ
ــرتـــبــة 163 في ســـلم الـــدول الــتي ا
تواجه مشكالت مختـلفة حيث يتأخر
العراق في الـركب وما تـزال احلريات
فيه مهـمشـة وضعـيفة وغـير مـواتية
ـعــايــيـر الــدولـيــة وتـأتي وال تـلــبي ا
ـــنــافـــســة األولــويـــة لـــلــســـيــاســـة وا
ـكــاسب عــلى حـســاب الــصـحــافـة وا
وحريـة الـتـعـبـيـر وحق الـوصول الى

علومة. ا

حمزة مصطفى
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الـرجـاء مالحظـة أن مـعـايـير وسـلـوك الـسـكن الـعامـودي تـخـتـلف عن الـسكن
االفقي الذي اعتد عليه في االحياء االخرى لذلك يرجى مالحظة ما يلي:
ـر لـكل سـكـان ـا هـو  ـمـر  النه لـيس مـلـكـم ا ـكن وضع اثـاث فـي ا - ال 

البناية.
البس - ضع مـنشـر الـغسـيل في الـبالـكـون فقط وحـاول أن ال يـكون مـنـظر ا

نشورة من اخلارج مشوها للبناية. ا
- ال تـضع مالبس مـبتـلـة اال بعـد تـنشـيـفهـا كي ال تـزعج اجلار الـذي اسـفلك

اء على بالكونه او منشر مالبسه. بخرير ا
- ال تترك باب شقتك مفتوحا حفاظا على حرمة بيتك وأمنه.

ـمـرات حـتى لـو كـان امـام بـيـتك الن ذلك سـيـشـكـل مـضـايـقة - ال تـقف في ا
للجيران خصوصا وان االبواب متقاربة.

- اغـضض بـصـرك عن جيـرانك وتـذكـر ان لك عـائـلـة لهـا حـرمـة وال تـقبل ان
يتابعها احد بنظره.

- ال تـقم باي تـغـيـيـرات خارجـيـة او داخـليـة في الـشـقة بـدون مـوافـقة الـهـيـئة
حفاظا على سالمة البناية وحياة سكانها وكذلك شكلها اخلارجي .

- عـلّم أوالدك أن يلعـبوا في االمـاكن اخملصصـة لاللعـاب وعدم رمي القـمامة
العب. على الطريق وفي ا

- الـتــزم بــدفع اجـور اخلــدمــات من مــاء وكـهــربــاء واجـور تــنــظـيف فــهي لك
وحلـيـاتك ونـظـافـتك وتـوقـفـهـا يـعــني تـوقف حـيـاتك. تـذكّـر أن مـا كـنت تـدفـعه
للـمولـدة والوطـنية وعـامل النـظافـة في منـطقة سـكنك الـسابـقة يفـوق كثـيرا ما
سـتدفـعه في بـسمـايـة فضال عن الـفارق الـكـبيـر في جـودة اخلدمـات في هذه

دينة. ا
- ال ترفع الصوت داخل الشقة لئال يطلع اجلار على خصوصياتك.

- ال تـــرفع صـــوت الـــتـــلـــفـــزيـــون او اي صـــوت اخــر الن ذلـك يـــؤذي اجلــار
خصوصا وان اجلدران والسقوف غير عازلة للصوت.

- ال تـسـتـخـدم مـواقف الـسـيــارات لـعـمـلـيـات تـصـلـيـح وتـغـيـيـر زيت وغـسـيل
لوث بالزيوت اء ا الـسيارة الن شبكة اجملاري اخلارجية مغـلقة وسيعود لك ا

نوع ويوجب غرامة مالية عليك. كي تشربه من االنابيب فضال عن انه 
: اخيراً

ـة بخـدمات تـذكّر دائـما أن مـدينـة بـسمـاية فـرصة ذهـبـية لـتحـظى بحـيـاة كر
ـدينـة هي بيت نـاطق وا ا ال يـتـوفر في بـاقي ا مـستـمرة ونـظـافة وشـوارع 

كـبيـر لسـكانـها واحلـفاظ عـليـها يـعود بـالنـفع على جـميع
السكان. 

ا ال تـفرطوا بفرصـة أن ينشأ اطفـالكم في بيئة نـظيفة 
ســيـــنــعــكس ايــجــابــاً عـــلى ســلــوكــهـم وشــخــصــيــتــهم

ومستقبلهم.

كسيك الكاكاو  إذ كانوا يتناولونه على شكل اكتشف األزتيك وهم سكان ا
ـر اال انهم اصروا على ان شـراب مغذٍ ومنـشط للجسـم وبالرغم من مذاقه ا
يـضعوه في الصدارة فـتوصل الباحثـون إلى امكانية صـناعة مادة لذيذة من
حـبوب الـكاكـاو عرفت بـالشـوكوالتـة ولـهذا الـسبب اعـتبـرت سويـسرا الـدولة
األكـثـر شهـرة في صـنـاعـة الـشوكـوالتـة و لم يـقـفـوا عنـد هـذا احلـد فـتوصل
أخـصـائـيـو الـتـغـذيـة والـسـمــنـة وعالج األلم ان الـشـكـوالته تـثـيـر اإلحـسـاس
ـوجودة فيها بـاالبتهاج والراحـة النفسيـة والسبب يرجع إلى مـادة الكافي ا
الـتي تعتـبر منـشطـا فعاال لـلجهـاز العـصبي وعامال مـهمـا يخلـصه من التعب
واإلجـهاد. لكن و بعـد  اطالعي لدراسة طبـية بريطـانية  اكتـشفت ان البصل
يـجلب الـسـعادة ويـتـفوق حـتى عـلى الشـكـوالته   عرفـت حيـنـها سـر الـبهـجة
ـوسـيقـى.. ! والـسـر هو ـصـريـ بـسـمـاع ا ـتـعـة الالفـتـة لالنـتـبـاه  لـدى ا وا
الــبـصل الــذي يـرافق مــوائـدهم فـقــيـرا وغـنــيـا و بــعـد مـعــرفـتي لـهــذا الـسـر
االسـتثنائي فـهل سيكون سـعر البصل اغـلى من سعر الشـكوالته ?  ال اعتقد
لونـة و تركنـا من بقي يراوح دون ذلك فـغالبـا ما خدعـتنا االشـياء البـراقة وا

ضمون. رداء يكسوه كرداء الشركات العمالقة التي اعتمدت الشكل ال ا
لـكن ايضـا هل يعـني هـذا اننـا سنـستـخلص الـكـافيـ من البـصل ? قد تـبدو
مـداعبة; فالبصل ال يحتوي سوى على مواد غذائية تعالج ابشع االمراض أال

واد الطبيعية ? واد الضارة على ا وهي.. هشاشة العظام فلماذا نفضل ا
يـا أمة الـشـرق سـويـسـرا صـنعـت الشـكـوالته لـتـبـعـيـها عـلـيـنـا و عـلى  غـيـرنا
وأسـتذوقنـاها و اغـلب االحيـان نفتـش عليـها لـعلـنا نكـسر مـرارة القـهوة التي
هي مـشـروبـنـا االصــلي!  ومـزارعـنـا انـتـجت الــبـصل الـذي هـو ضـيف اغـلب
ـوائــد الـفـقـيـرة فـلــمـاذا لم نـكـتـشف ســر الـبـصل وتـركـنـا ـوائـد وبـالـذات ا ا
الـبريطـانيون هم من يـكتشـفوه ? هل حاولـنا ان نعـالج رائحة الـبصل او حتى
احلـد من حرقـته الـتي تـبكـيـنا دون حـزن او فـرح  كمـا فـعل االخرون بـكـسر
مـرارة الـكـاكو . اسـرار عـجـزنـا عن اكـتـشـافـهـا وبـقـيـنـا نـقـرأ عـبـر الصـحف
ـواقع نتـائج االبـحـاث و لعل  بـقـصة الـبـصل والـشكـوالته عـبرة مـفـادها.. وا
اسرار تـاريخنا سنتركها ايضا مختبرا سـائبا لالخرين ليحللوها ويبعثوا لنا
نـتـائجـاً هم يـرغـبـون بـهـا ! دراسة الـبـصل والـشـكـوالته التـخـتلـف عن دراسة

مــســتــقــبل مــا هـو مــحــلي و مــا هــو اجــنـبـي..فـهــنــيــئـا
لـلـشكـوالته بـانـهـا انتـصـرت عـلى الـبـصل وهنـيـئـا لـنا
النـنــا اعـتــدنـا ان نــنـصـف صـنــائع غـيــرنـا ال صــنـائع

ايدينا.

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

-1-
ليس ثمة من مشهد أحلى وأروع من مشهد التضرع الى الربّ العظيم نسأله

غفرة والرحمة  ا
قال تعالى :

( نبئ عبادي أنّي أنا الغفورُ الرحيم )
احلجر /  49

غفرةَ ّا ذَكَـر ا وهـنا أنقل لـكم ما قاله (الرازي) الـذي الحظ أنّ الله سبـحانه 
والرحمة بالغَ في تأكيدهما بألفاظ ثالثة هي :

( انّي ) 
و (أنا ) 

وادخال األلف والالم على الغفور الرحيم واالية التي تلي هذه اآلية هي :
( وأنَّ عذابي هو العذابُ األليم ) 

احلجر /  50
ا ذَكَر العذابَ لم يقل : و

( أنّي )  
و ( أنا )  

بل قال :
( عذابي ) .

انّ رحمة الله وسعتْ السمواتِ واالرضَ فكيف ال تَسَعُنا ?
فال يأس مِنْ رحمة الله 

شمول بتلك سارعة الى تصحيح مساراتنا بالتوبة لنكون مِنَ ا ـقدورنا ا و
الرحمة الواسعة .

الـلهم انّا نـتوب الـيك مِنْ سيـئاتِ أعـمالـنا فَتُـبْ عليـنا واغـفرْ لـنا وارحـمنا انّك
انت الغفورُ الرحيم .

ـرء بـالـغـرور والـعجب  ومـتى مـا ذُكـرت الـرحـمةُ ذُكِـرَ الـعـذابُ لـئال يُـصـاب ا
وعـليه أنْ يبقى حَذِراً مِنَ االنزالق الى مهـاوي الزلل واخلطل وبذلك يُبْعِدُ عن

نفسه العذاب .
الـلــهم ســددنــا في الــقـول والــعــمل واكــتـبــنــا في عــبـادك
ـرحومـ ال احملـروم انك اسـمع الـسامـع وأبـصر ا

الناظرين .
وآخرُ دعوانا أنْ احلمدُ لله رب العا .
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بيروت

مــخـتـلف مع اخملــابـرات الـعــراقـيـة والـذين
مـارسـوا ضـغـوطًـا كـبـيـرة عـلـيه إلخـضـاعه
فــكــان قـراره بــعــد لـقــاء مع نــائب الــرئـيس
الـــعـــراقي في تـــلك الـــفـــتـــرة صــدام حـــسن

غادرة العراق إلى لندن.
WO UH ô W{—UF  ÊbM  w  WK  —b «

 bOH œ V U

عـادت فكرة مجلة 23 يـوليو مرة أخرى إلى
رة استطاع الـسعدني في لندن ولـكن هذه ا
تـــنــفــيـــذهــا بـــتــمـــويل عــربـي غــيــر مُـــعــلن
بــاالشــتــراك مع  مــنـشــقــ نــصــريــ عـلى
الرئيس السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد 
وكــانت أول مــجــلـة عــربــيــة تـصــدر هــنـاك
وحـقـقت جنـاحًـا كـبـيـرًا في الـوطن الـعربي
وكـان يتم تهريبها إلى مصر سرًا والتزمت
اجملـلـة باألفـكار الـناصـرية وكـان السـعدني
يـتـوقع أن تـلقى دعـمًـا من األنظـمـة العـربـية
ولـكـن ذلك لم يـحـدث بل تـمت مُـحـاصـرتـهـا
مـالـيًـا من أنـظمـة الـعـراق ولـيبـيـا وسـوريا
حـتى أن السعـدني سخر من ذلك قـائلًا "كان
يـجب عـلى أن أرفع أي شـعار إال  23يـولـيو
ألحـظى بالدعم" وسرعان مـا توقفت اجمللة
رة في لندن إلى ولـكن السعدني بـقى هذه ا
أن  اغـــتــيـــال أنــور الــســـادات في حــادث
ـنصـة الشهـير; فـعاد إلى مصـر واستـقبله ا
الــــرئـــيس حــــســـني مــــبـــارك في الــــقـــصـــر
اجلـمهوري ليطوي بـذلك صفحة طويلة من
اخلـالف مع الـنــظـام; وظل بــالـقـاهــرة حـتى
ـنـا في مـثل يوم امس  4مـايس رحـل عن عا
عام  2010عن عـمر ناهز الـثانية والـثمان

إثر أزمة قلبية حادة.

ومـنـعه من الـكتـابة
ومـنـع ظهـور اسـمه
فـي أيـــــة جـــــريــــدة
مـصـريـة "حـتى في
صـفـحـة الـوفـيات"
عــــــنــــــدهــــــا قــــــرر
الـسـعدني مـغادرة
مـصر والبحث عن
عمل في اخلارج.
فـي لــــــــبــــــــنــــــــان
واالمـــــــــــــــــــــارات
والـــــــــــــعـــــــــــــراق

والكويت
في الــعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة بـيـروت عـمل في
جـريدة "السفـير" لكنه سـرعان ما غادر قبل
انـدالع احلـرب األهـلـيـة وتـوجه إلـى لـيـبـيا
لـلــقـاء الـرئـيس الـقـذافي الـذي عـرض عـلـيه
إنـشاء جـريدة أو مجـلة له في بيـروت لكنه

رفض ذلك خوفًا من اغتياله
 وبـسبب سـخريته انـتهت عالقته بـالقذافي
فــسـافــر الى أبـو ظــبي عـام 1976. وهــنـاك
درسي اإلماراتي سـرح ا عـمل مسـؤولًا بـا
وإدارة حتـريـر جـريـدة "الـفـجـر" اإلمـاراتـية
شـاكـل مع الـسـفـارة االيـرانـية لـكـنه دخـل 
ليضطر التوحه إلى الكويت حيث عمل في
جــريــدة "الـــســيــاســة" الــكــويــتــيــة وعــادت
الـضـغـوط تالحـقه هـنـاك أيـضًـا فـغادر إلى
الــعـراق لــيـواجـه ضـغــوطـا جــديـدة بــشـكل

عبد الناصر يصافح السعدني

مالذ االم طه جزاع كفاح محمود كر

عدوية الهاللي عدنان الفضلي فتي نرم ا صادق فرج

وجوده اإلنسانـي واحلضاري اال تلك
األقالم الـوطــنـيـة وهـي قـلـة كــانت قـد
ــشــهـــد وهــو مــا قــاد إلى تــصــدرت ا
محـاربـتهـا وال زالت مـحاوالت عـزلـها

وحتجيمها مستمرة حتى اللحظة..
حريـة الـصحـافة ال تـزال مـحدودة في
العراق بسبب انفالت الوضع األمني
أكـد الــكــاتب واإلعالمـي مالذ األمـ 
الـــعــراق رغـم كـــونه من أوائـل الــدول
العربـية الـتي أصدرت فـيهـا الصحف
وافـتـتــاحه لـكـلــيـات مـتـخــصـصـة في
الـفــنــون الـصــحــفــيـة بــاإلضــافـة إلى
تأسيس نقـابة للصـحفي عام 1959
إال إن حـــريــــة الــــصـــحــــافــــة ال تـــزال
بـسـبب انـفالت مـحـدودة في الـعـراق 
الـوضع األمــني فـي الـبالد وســيــطـرة
ـنـاطق جـهـات مـسـلـحـة عـلى بـعض ا
ا يسؤهـا خبر معـ فتعمد والتي ر
ــؤسـسـة عـلى مــضـايــقـة أو تـهــديـد ا
اإلعالميـة او العـاملـ فـيهـا...ولديـنا
ــغــيــبـ الــعـديــد من الــصــحــفــيـ ا
ـهـاجـرين الـذيـن تـركـوا الـبالد اثـر وا
نـتــمـنى ان تـأخــذ نـقـابـة الـتـهــديـدات
الـــصـــحـــفـــيـــ دورهـــا في حـــمـــايـــة
الصحفيـ وتفعل احلكـومة القوان

اخلاصة بحرية الرأي .
دير ولفتت الصـحفيـة آمنة الـذهبي ا
ـؤسسـة مسـارات للـتنـمية التـنفـيذي 
حتى اآلن نعاني من تكميم اإلعالمية 
األفواه وتـرهيـب وتغـييـب من يقـترب
من حـريـة الـتـعـبـيـر...حـريـة الـتـعـبـير
يجب أن نكون مضمونة قانونا وفعال
قـراطـية لكي نـسـتطـيع أن نـدعم الـد
كمـا يـجب ضـمـان احلق في الـوصول
لـلــمـعــلـومــة ألنــهـا مــثل األوكـســجـ
قـراطي. لـيكن بالـنـسبـة ألي نـظـام د
واضـحــا من دون حــريـة الــتــعـبــيـر ال
قـراطيـة وال حقـوق إنسان وجود لـد

وال مواطنة فعالة.
ــفــتي عـلى ان فـيــمـا أكــدت  نــرمـ ا
حريـة الصـحافة مـوجودة فـي العراق
بنـسبـة جـيدة ولـكن مـا الفـائـدة منـها

إذا ال يوجد من يستمع إلينا..
الكاتبة الصحفـية عدوية الهاللي منذ
ان كــفت الـــصــحـــافــة فـي بــلـــدنــا عن
إسـقــاط وزارات ورفع مــســؤولـ عن
وهي حتـاول إعادة جـسور مقـاعدهم 

هــذا الـــبــلــد أو ذاك- اعـــتــمـــاداً عــلى
ارسـات وحوادث مـرصـودة -  لكي
نصـدر حكـمـاً على مـسـتوى احلـريات
الــصــحــفــيــة فــيــهــا  فــحــوادث مــثل
االحتجـاز أو االعتـقال أو االغـتيال أو
الحقات أمـنية أو قـضائية التهديـد 
 تـمــثل بــكل تــأكــيــد خـرقــاً فــاضــحـاً
حلقـوق اإلنـسان بـرمـتهـا وال تـقتـصر
عــلى احلـــريــات الـــصــحــفـــيــة  وهي
ـارســات حتـدث فـي أكـثــر من دولـة
ـقــراطـيـة وتــتـشـدق حتـمل رايــة الـد
بالدستـور الذي يحـمي احلريات على
الـورق فـقط  لـكن األمـر األهم من ذلك
هو احلـمايـة اجملتـمعيـة  السيـما في
الــدول الــتي تــضــعف فــيــهــا ســلــطـة
الــقــانــون وتــكــثــر فــيــهــا اخلــروقـات
القانونية واألمـنية من دون أن تتمكن
الـسـلـطـات احلكـومـيـة مـن مالحـقـتـها
واتخـاذ إجـراءات رادعـة حتـد مـنـها 
وهنا يحـضر دور اجملتـمع الذي يوفر
بيـئة آمـنة لـلـصحـفي واإلعالمي وهو
سؤولة ارس حريته ا يؤدي دوره و

بال خوف وال مجاملة وال تهاون .
ـــؤسـف بـــالـــطـــبـع أن يـــتـــراجع من ا
ي حلــريـة ــؤشــر الــعــا الـعــراق في ا
الـصــحـافــة  وأرجـو أن ال يــكـون ذلك
مدعـاة لـلـيأس مـن اإلصالح  فمـثـلـما
ؤشر تراجع العـراق مرتـبة في هـذا ا
ـكـنه أن يـتـقـدم ـاضي   عن الـعـام ا
ـقــبل ومـا بــعـده  واألمـر في الـعــام ا
لـيـس سـهالً بــالــتــأكـيــد  لــكـنـه لـيس
ـتـلك مـسـتــحـيالً قـطــعـاً  فـالـعــراق 
تعدديـة حزبيـة وصحفيـة وإعالمية ال
تتوفر في أي بلد آخر  على األقل في
احملــــيــــطـــــ الــــعــــربـي واإلسالمي 
والـدسـتـور يـكفـل حـريـة الـتعـبـيـر عن
ادة 38 أوالً " الرأي بـكل الوسـائل " ا
 كما يكفل حرية الصحافة واإلعالم "
ادة 38 ثانـيـاً " مـثـلـمـا يـكـفل حـرية ا
ــادة 40 ـــراسـالت " ا االتـــصــاالت وا
أضف إلى ذلـك كــــله تــــعــــدد جــــهـــات
ــراقـــبــة الــنـــقــابـــيــة واحلــكـــومــيــة ا
ــانـيـة والــدولـيـة الــتي تـسـعى والـبـر
جميعـاً حلمايـة الصحفـي  وضمان
احلـريـات الـصـحــفـيـة  لـذلك البـد من
ــنـظــومـة وجـود خــلل مــا  في هـذه ا
تـعـددة التـي تدعي كـلـهـا كفـالـة تلك ا
احلـريــات وحـمـايــة الـصــحـفي  ومع
ذلك يـــأتي الــــعـــراق في ذيل قـــائـــمـــة

ي ! .  ؤشر العا ا
هنا ألـفت عنـايتكم مـجدداً إلى أهـمية
احلمـاية اجملـتمـعية والـتي بـدونها ال
تنفع تـعدديـة وال ينـفع نص دستوري
ــــارس ــــكن أن   ومن دونــــهـــــا ال 
الـصـحـفي عــمـله بـحـريــة واطـمـئـنـان
وأمان بعيداً عن لغة التهديد والوعيد
الحقة . وعند توفرها إلى جوانب وا
الــعـــوامل األخــرى الـــتي ذكـــرنــاهــا 
سيقفز العـراق إلى مراتب متقدمة في
ي حلــريــة الــصــحــافـة ــؤشـر الــعــا ا

قبلة. لألعوام ا
ــرصــد هــادي جـــلــو مـــرعي رئــيـس ا
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الــشـرطــة عن اسم الــطــفــلـة وال عن
عــــمــــرهـــــا لــــكنّ تـالمــــذة الــــصف
الـــســادس ابـــتــدائي فـي الــواليــات
تّحـدة يترواح عـمرهم في الغالب ا
.وأوضـح ب  11و 12عـــــــــــامـــــــــــاً
أنـدرســون خالل مـؤتــمـر صــحـافي
أنّه "صــبــاح امس قــرابــة الــســاعـة
التاسـعة والدقيـقة الثامـنة استلّت
تـــلــــمـــيــــذة في الـــصـف الـــســـادس
ابـــتــدائـي مــســـدّســـاً من حــقـــيـــبــة
ظهـرها. لقـد أطلقت رصـاصات عدّة
ـــنــــشــــأة وأصـــابـت ثالثـــة داخـل ا
أشــخــاص بــجــروح. اثــنــان مــنــهم
تـــلـــمـــيـــذان والـــثـــالـث مـــوظف في
ـدرسة".وطـمأن قـائـد الشـرطة إلى ا
أنّ اجلـــرحى الـــثالثـــة نـــقــلـــوا إلى

{ لــــوس اجنـــــلــــيس(أ ف ب) -
أطـــلـــقت تـــلــــمـــيـــذة في الـــصف
الـــســـادس ابـــتـــدائي الـــنـــار في
مــدرســتــهــا بــواليـة آيــداهــو في
ـتّــحـدة صـبـاح غــرب الـواليـات ا
ـا أسـفـر عن إصـابة اخلـمـيس 
ثالثـة أشـخـاص بجـروح طـفـيـفة
قـــبل أن تـــتـــمـــكّن مـــعـــلّـــمـــة من
جتريدها من السالح بحسب ما
أعـلـنت الـسـلـطـات احملـلـيـة.وقال
سـتــيف أنـدرســون قـائــد شـرطـة
مـقـاطـعـة جـيفـرسـون إنّ الـطـفـلة
أطــلـــقت الــنـــار في مـــدرســتـــهــا
االبــتـدائــيــة في مــديـنــة ريــغـبي
وســـرعــان مـــا ألـــقـت الـــشـــرطــة
الــقـــبض عـــلــيـــهـــا.ولم تـــكــشف

اربيل

{ الـــــقـــــدس (أ ف ب) - اعــــــلـــــنت
الشـرطة اإلسرائيـلية امـس اجلمعة
مـقـتل مـهاجـمـ فـلسـطـينـ اثـن
واصابـة ثالث بجـروح خطرة خالل
مــحــاولــة هــجــوم بــالــرصــاص في
الـضــفــة الــغــربــيــة احملــتــلــة.وقـال
مـتــحـدث بـاسم الــشـرطــة في بـيـان
"وصـل قــــبل وقت قــــصــــيـــر ثـالثـــة
مهاجم نـحو بوابة قاعدة حلرس
احلـدود سـالم شمـال مـدينـة جـن

وقـامـوا بـاطالق الـنـار نـحـو بـوابـة
الــــقــــاعـــدة بــــأســــلــــحــــة مـن نـــوع
ـتـحـدث "رد افراد كـارلـو".واضاف ا
شرطـة احلـدود وجنـود من اجليش
االسرائيـلي في رد حازم واحترافي

بإطالق النار".
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هاجم الفتا الى مقتل اثـن من ا
واصــــــابــــــة الـــــثــــــالـث بــــــجـــــروح
هاجم خطرة.واوردت الشرطة أن "ا
الـثــالث تـلـقـى االسـعـافــات األولـيـة
على الـفور" ونُـقل "في حالـة حرجة"
الى مستشفى اسرائيلي.ولم تعرف
.وياتي ـهاجـم على الـفور هـوية ا
هـذا الـهجـوم وسط اجـواء مـتـوترة
في الــقـــدس الــشــرقـــيــة والـــضــفــة
.واالربعاء قضى الغربية احملتـلت
شـاب اســرائـيــلي مـتــأثـرا بــجـروح
اصـيب بـهــا بـرصـاص فـلــسـطـيـني
قـــبـل بـــضـــعـــة ايــــام في الـــضـــفـــة
الغربية.وفي الـيوم نفسه قتل فتى
فــلـســطــيـني في الــســادسـة عــشـرة
بــــرصـــاص حـي اطــــلــــقه اجلــــيش
االســــــرائـــــيــــــلـي وفـق مــــــصـــــادر
فــلـــســطــيــنــيــة.الى ذلك هــدّد وزيــر
اخلـــارجــيــة الـــفــرنـــسي جــان إيف
لـودريـان امس اجلـمـعـة من بـيروت
بـــفــرض عــقــوبــات إضـــافــيــة عــلى
سؤول الـلبنانـي للحؤول دون ا
عني "انتحار جمـاعي" مع فشل ا
في تـــشــكـــيل حـــكـــومــة تـــضـــطــلع
بـإصالحات جـذرية تـوقف االنهـيار
تمـادي.وقال لودريان االقتصـادي ا
في تـصـريـحـات لـلصـحـافـيـ غداة
سـلسـلة لقـاءات عقـدها فـي بيروت
أبــرزهــا مع رئــيــسي اجلــمــهــوريـة
كلّف ان ورئيس احلـكومة ا والبر
ــلـحّ بــالــفــعل إيــجــاد ســبــيل "من ا

دون إحــــراز أي تــــقــــدّم عـــلـى هـــذا
الــصـــعـــيــد.ويـــرفض الـــكــثـــيــر من
األمــيــركـــيــ الــتــخــلّي عن حــقّــهم
الــدســتـوري فـي حـيــازة األســلــحـة
النـارية ال بل إنّـهم انـدفعـوا لشراء
ـزيـد من هذه األسـلـحة مـنـذ بدأت ا
جــائـحـة كــوفـيـد- 19وكـذلك أيـضـاً
ــنــاهــضــة خـالل االحــتــجــاجـــات ا
للعنـصرية التي شـهدتها البالد في
ربــــيع  2020وخالل الـــــتــــوتّــــرات
االنــتـــخــابـــيــة الـــتي تــأجّـــجت في
ــاضي.وفي  2020قُــتل اخلــريـف ا
ـتّـحـدة أكـثـر من 43 في الـواليـات ا
ا في ألف شـخص بـسالح نـاري 
ذلك في حـاالت انـتـحار وفـق موقع

"غان فايلنس أركايف".

ستشفى وجروحهم طفيفة.ووفقاً ا
ألندرسون فإنّه "أثـناء إطالق النار
جرّدت معـلّمة التلـميذة من السالح
واحـتجـزتهـا إلى أن ألـقت الشـرطة

القبض عليها".
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وتـعـذّر عـلى قـائـد الـشـرطـة حتـديد
دوافـع الـطـفـلـة في احلـال مـكـتـفـياً
بــالـقــول إنّ الــفـتــاة بــدأت بـإطالق
ــدرسـة ثم الـنــار في بــهـو مــدخل ا
واصـــلـــته في اخلـــارج.وتُـــعـــتـــبـــر
عـمـليـات إطالق الـنـار في الـواليات
ـتّحـدة آفة مزمـنة وتـشهـد البالد ا
في كلّ مــرة يــقع فــيــهــا حــادث من
هـذا الـنــوع جتـدّداً لـلــنـقـاش حـول
تـفـشّـي األسـلـحــة الـنـاريــة لـكن من

ــأزق الــســـيــاسي" لـــلــخــروج مـن ا
الراهن.واعـتبر أنه "حـتى اليوم لم
يــرتق الالعـبـون الــسـيـاسـيـون إلى
مـسـتوى مـسـؤولـياتـهم ولم يـبدأوا
العمل جدياً لتعافي البالد بسرعة"
محـذراً من أنه "ما لم يتـحركوا اآلن
ـسـؤوليـة.. فـعـليـهم أن يـتحـمّـلوا
عـواقب هـذا الـفشـل".وتقـود فـرنـسا
منـذ أشهـر ضغـوطاً دوليـة لتـشكيل
حـكــومـة اخـتـصــاصـيـ لـم تـثـمـر
بــسـبب االنــقــسـامــات الـســيـاســيـة
واخلالفـات عــلى احلـصص. واتـهم
سـؤول بقيادة لودريان اجلـمعة ا
ــوت. وقــال "أنــا هــنــا الــبالد إلى ا
ــــنع هـــــذا الــــنــــوع من حتــــديـــــداً 
االنـتــحـار اجلـمــاعي الـذي يــنـظـمه
ـضــاعـفـة الـبــعض".وفي مــحـاولــة 
الـضغـوط على الـطـبقـة السـياسـية
ــاضي فـــرضت فــرنــســا الـــشــهــر ا
قـــيــوداً عـــلى دخـــول شــخـــصــيــات
لــبـنـانــيـة تــعـتـبــرهـا مــسـؤولـة عن
ـراوحة الـسيـاسيـة والفـساد. ولم ا
يـتم حــتى اآلن اإلفـصـاح عن هـويـة
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات أو مـــــاهـــــيــــة
الــقـيــود.وهـدد لــودريـان من أنه إذا
راوحة فقد يصار استمرت حالـة ا
إلى "تـــشـــديـــد هـــذه اإلجـــراءات أو
توسيعها" لتطال مسؤول آخرين
مـن دون ان يـذكــر أســمــاءهم. وقـال
ـكن أن تـسـتـكـمل بـأدوات ضـغط "
مــــــــــتــــــــــاحـــــــــة لــــــــــدى االحتـــــــــاد
ـــــــــســـــــــؤول األوروبـي".وشـــــــــدّد ا
الـــــفـــــرنـــــسـي عـــــلـى أنه "يـــــعـــــود
لـلـمسـؤول الـلـبنـانـي أن يـقرروا
مــا إذا كـانـوا يــريـدون اخلـروج من
ـأزق الذي وصـلوا إلـيه".ويشـترط ا
اجملـــتـــمـع الـــدولي عـــلـى لـــبـــنـــان
خصوصاً مـنذ انفجـار مرفأ بيروت
في الرابع من آب/أغـسطس تنـفيذ
إصالحات ملـحة ليـحصل على دعم
مــالي ضــروري يــخـرجـه من دوامـة
االنــهـيـار االقـتـصـادي الـتي يـعـاني
مــنـهــا مــنـذ أكــثــر من عــام ونـصف
الـعـام.لـكن بـعـد مـرور نـحـو تـسـعة
أشهر عـلى استقـالة حكـومة حسان
ديـــاب إثـــر االنـــفـــجـــار ورغم ثـــقل
االنـهــيـار االقــتـصــادي والـضــغـوط
الدوليـة لم يتمكن رئـيس احلكومة
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ـكلـف سعـد احلـريري من تـشـكيل ا
حـــكــــومـــة عـــلى وقـع خالف عـــلى
احلصص مع التيار الوطني احلر
الـذي يـتــزعـمه الــرئـيس الـلــبـنـاني
مـيـشـال عـون.وغـالبـا مـا يـسـتـغرق
تـشـكـيل احلكـومـات أشـهراً طـويـلة
جــراء االنــقــســامــات الــســيــاســيــة
احلــادة واخلالف عــلى احلــصص.
لــكن االنــهــيــار االقــتــصــادي الــذي
ــرفــأ وإجـراءات فــاقــمه انــفـجــار ا
مواجهة فيروس كورونا عوامل ال
ـمــاطــلـة.وزار الــرئـيس تــسـمح بــا
انـويل ماكـرون لبـنان الـفرنـسي إ
ـرفــأ وكـرر مــرتـ مــنــذ انـفــجــار ا
مطـالبة القـوى السيـاسية بـتشكيل
حـكومـة تـتـولى اإلصالح حتى أنه
أعــلـن في أيــلـــول/ســـبــتـــمـــبــر عن
مــــــبــــــادرة قــــــال إن كـل الــــــقــــــوى
الـسـيـاسـيـة وافـقت عـلـيـهـا ونصت
عــــلـى تـــشــــكــــيـل حـــكــــومــــة خالل

.خالل زيارته بيروت التي أسبوع
يـخـتـتمـهـا اجلمـعـة تـفقّـد لـودريان
اخلـمـيس مـشاريع تـدعـمـها فـرنـسا
فـي مــجــاالت الــصــحــة والــتــعــلــيم
والــثــقــافــة والــتــراث. كــمــا الــتــقى
ـثـلـ عـن مـجـمـوعـات مـعـارضة
ــن شـــــــــــاركــت فـي حــــــــــــركـــــــــــة
سـبـوقـة التي االحـتـجـاجات غـيـر ا
شـهــدتــهـا الــبالد في الــعـام 2019
واستمرت أشهراً لـلمطالبة برحيل

كل الطبقة السياسية.
bOB « ◊Ëdý

فـيـمــا اعـلن فـرانك ريــسـتـر الـوزيـر
كلف التجارة اخلارجية الفرنسي ا
إلذاعــة "ســود راديــو" أن الــقــرارات
الــتي اتـخـذتـهـا لـنـدن حـول شـروط
ــفـروضــة عـلى الــبـحـارة الـصــيـد ا
الفـرنـسـيـ بـعد بـريـكـست "بـاطـلة
والغـيـة" وال تـزال فـرنـسـا تـرفـضـها
ب"حــــزم".وأضــــاف "لن نــــتــــنــــازل.

ـــطــالب جــديــدة "لم يــتم مــرفــقــة 
التشـاور بشأنـها وال مناقـشتها وال
اإلبـالغ عــنــهــا مــســـبــقــا" في إطــار
االتفاق حول بريكست.وقال ريستر
" مــنح هـذه الــتـراخــيص بـأعـداد
غـــيـــر كـــافــيـــة مع شـــروط (لم يـــتم
تـوضـيـحهـا) و"لم يـتم الـتـشاور مع
الـــــســـــلــــطـــــات األوروبـــــيــــة (...)"
"يـــــتـــــعــــارض ذلـك مع مـــــا ورد في
اتفاقية التـعاون".وصباح اخلميس
جتمعت عـشرات من قـوارب الصيد
الفرنسية بهدوء قبالة ميناء سانت
هـيــلـيـر فـي جـزيـرة جــيـرسي حتت
مـــراقــبـــة زورقـي دوريـــة تـــابـــعــ
غـادرة بعد ـلكـية قـبل ا لـلبحـرية ا
الـظـهـر.ووسط تـرحــيـبـهـا بـتـهـدئـة
تـحدة ـملـكـة ا الـوضع استـدعت ا
اخلـميس زورقي الـدورية الـتابـع
لــهـا بــعـد مــغـادرة قــوارب الـصــيـد

الفرنسية.
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q²I∫ الشرطة االسرائيلية في موقع استشهاد فلسطيني قتال بالرصاص

الـقانـون في غـاية الـوضـوح ويجب
احـــتــرام االتــفــاقـــات (...) نــعــتــبــر
الـــــــقــــــرارات الــــــتـي اتــــــخــــــذهــــــا
البـريطانـيون بـاطلة والغـية".وتابع
"مــوقــفــنــا حــازم جــدا (...) لــكــنــنـا
بالطبع نسعى إلى نزع فتيل األزمة
فـال جـــدوى مـن اجملـــازفــــات غــــيـــر
الــــــضـــــروريــــــة".ال يـــــزال وصـــــول
ــيـاه الـصــيـادين األوروبــيـ إلى ا
ــوضــوع الــشـائك الــبــريـطــانــيـة ا
ــفـــاوضــات حـــول شــروط طـــوال ا
ـتحـدة من االحتاد مـلكـة ا خـروج ا
األوروبي يــــســــبب تــــوتــــرات رغم
االتـفـاق الذي  الـتـوصل إلـيه ب
طبق منذ األول لندن وبروكسل وا
من كـانـون الـثـاني .وذكـرت بـاريس
أن بــريــطـــانــيــا نـــشــرت االســبــوع
اضي قائمة ب 41سفينة فرنسية ا
من أصل  344طــلـــبــا ســمـح لــهــا
بالـصـيـد في مـيـاه جـيـرسي لـكـنـها
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آلـية  تـكوين الـفكر الـثقـافي عنـد الفـرد العـراقي تغـيرت مـنذ عام 2003 فـبعد ان
كان مجرد متـلقي للمعلومات الثـقافية واألجتماعية والسـياسية والتي كانت السلطة
لقى علية واطن من حـال الواجب ا ا يقتضي مصاحلـتها انتقل ا رورهـا  ترغب 
سـؤولية وهذه نقلة في حـراك مجتمعي بعد مـرور سنوات ما بعد سقوط الى مبدأ ا

 نظام صدام.. 
بـحـكم تـوفـر وسـائل الــتـواصل األجـتـمـاعي وكـثـرة الــسـفـر واألطالع عـلى ثـقـافـات
البلدان األخرى حصل ما يشبه الصدمة في عقل اجملتمع ورغبة بأن يكون العراق
مـتـمـاشيـا ثـقـافـيـاً مع األ والبـلـدان األخـرى حـيث ان عـملـيـة الـتـواصل والـكسب
الحـظة االجتـماعيـة والتـواصل األجتمـاعي وأداة التواصل الثقـافي تتم من خالل ا
ـهمـة في بنـاء الثـقافات وعـلى مر الـثقـافات هـو احلوار  فـصار احلـوار هو األداة ا

رسل واألئمة األطهار. العصور واألديان وكان له دور على مستوى األنبياء وا
ـا يرى في احلـوار  ضعفـا وتنازال راقب للـوضع العـراقي سيجـد أن اجملتمع ر ا
ولـيس فـكـراًوتـواصالً.. حـيث عـمـد اجملـتـمع الـعـراقي عـلى مـر عـصـور عـلى تـعنـيف
ا األخـتالف حـتى ان عـمـلـيـة األقـصـاء لم تكُـن وليـدة احلـدث الـسـيـاسي الـقـائم ا
ا  نتيجة تـراتبية أجتـماعية ساهمت عـدة عادات وتقاليـد عشائرية على تـكوينها 

ساهم في عملية تراجع فكرية.
ـتـوافـقـة يولـد نـوعـا من الـقـابـلـية لـلـتـفـكـير تـراكم طـرح األفـكـار سـواء اخملـتلـفـة او ا
وتـنشـيط العقـل ومن ثم احلصول عـلى نتـيجـة علمـية نـاجتة عن تالقح لألفـكار فأن

نطقي. التعبير عن األفكار يكون باحلوار على ان تكون ضمن األطار العقلي وا
نظومة الـفكرية األجتماعـية العراقية مـؤمنة بلغة احلوار  يجب ان يكون اجملـتمع وا
وبـعـدها الـطـبـقة الـسـيـاسيـة الـذي هي نـتـاج ألفكـار اجملـتـمع حيث ان الـتـعـددية من
سـمـات اخلـالق فـقـد بـعث اخلـالق اكـثـر من نـبي ورسـالـة مـخـتـلفـة فألخـتالف لـيس

كفراً.. 
نالحظ ما يحصل في اجملتمع من قتل وتعنيف حتى على مستوى األسرة الواحدة
ـنـطقي أن نـطـلب احلوار من فهل من ا ومن ثم اجملـتمع ومن ثـم الطـبـقة الـسـياسـيـة 
طـبقة هي نـاجتة من بيـئة أجتـماعية  أقـصائيـة  وكيف نطـلب تطبـيق فكرة احلوار و

هي في اصل انبثاقها من اجملتمع الالحواري?!
عندمـا يتقبل اجملتـمع فكرة احلوار كأداة ووسـيلة للوصول
كننا ان الى تفاهم مـشترك ولو في حدوده الدنيا عندها 
نتوقع حصول انفراج وستظهر حملة ضوء في نفق وضعنا

ظلم. ا
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حتية معطرة بعطر اهل العراق
ال زلـنـا اخي الـكـر في حـوار تـطـابق االمـر الـنـيـابي مع الـنـظـام الـداخـلي والـذي هو
مـزعج دائـما ألنه مـحدد قـوي لـلرغـبات واالمـزجة الـشـخصـية والـصفـقـات السـياسـية
ـريــبــة  وأتـذكــر بــأني الــتـحــقت الى اول فــوج بــرتــبـة مالزم وســلــمــوني مـلــزمــتـ ا
  لــلـفـوج ( اكـرر لـلـفـوج ) اي مـقـرة ومـطــبـوعـة في الـفـوج االولى بـعـنـوان ضـخـمـتـ
(سياقات العـمل الثابتة )  والثانيـة (األوامر الثابتة) األولى للحـرب  والثانية للسلم 
وعندما سـلموني اياها قالوا لي ان ال انسى انها ( ثابـتة ومقدسة) تقول ملزمة السلم
ان نأت الى الفوج بـالقيافة رقم واحـد (الكشخة) ونـرتدي فورا قيافـة التدريب ونخرج
الى ساحـة العـرض من الـفجـر حتى الـعاشـرة لنـعود الـى غرفـنا ونـرتدي الـقيـافة رقم
واحــد ( الـكـشــخـة) مــرة اخـرى لـنــحـضـر الــفـطــور اجلـمـاعي مـع اآلمـر لـنــعـود فـورا
درعـات  تنتهي لنستـبدلهـا ب بدلة االدامة (الـبردسون) ألدامه وصـيانة االسلـحة وا
االدامة لنعود الى بـدلة التدريب للفترة التدريبية الثانية  لتنتهي لنعود الى (الكشخة)

لينزل الى بيوتنا .
وضـوع .. وعذري ان اوضح لكم اهمـية النظـام الداخلي وأوضح ايضا خرجت عن ا
اذا بقى مـجلس الوزراء خارقا لـلدستور ويـعمل دون نظام داخـلي حتى رأس السيد
العبادي احلـكومة  انها الفرديـة سيدي فرئيس الـوزراء لديه نواب سيعطـيهما النظام
الداخلي حـصة  وتخيلوا الـفرق الشاسع ب مـجلس وزراء وفوج  ورميت ايضا ان

ستقبل ألحبتي في اجليش العراقي كيف تبنى اجليوش . اوضح ألمل ا
نـظـامكـم الداخـلي سـيـدي الـرئيـس يعـطي لـعـنـوانكـم صالحيـات (حـصـريـة) (( رئيس
ـثله ويـتـحـدث باسـمه)) ومن الـواضح ان الـفـترة االخـيـرة شـهدت اجمللس هـو الـذي 
ـحـاصـصـة ـا يــذكـرني ايـضـا  غـيـر ذلك فـهـنـاك مـن أخـذ دوركم في مـواقف عـدة 
عاون يطلب عاون كـردي وعندما تراجع ا دير عربي وا ناصب في كـركوك فصار ا ا
عاون . كان ذلك قبل عقد من ـدير وتخبره ان يحضر في غـرفة ا منك ان تذهب الى ا
الـزمن و(كمـا وردني) ومن مهـام الرئيس (( الـعمل عـلى تطـبيق الدسـتور والـقوان 

والنظام الداخلي )) وهذا ما لم يتم العمل به تماما .    
ننتقل الى صالحـيات السيد نائب الرئيس لنجد فيها (( متابعة اعمال اللجان الدائمة
وتقـد التقـارير بـشأنـها )) وأسألـكم بربـكم كيف سـيتمـكن من متـابعة جلـنة اجـتثاث
?? هـل حصل ذلك تـيمـنا بـنهج البـعث وأنتم نـسبـتمـوه عـضوا فـيهـا ألسبـاب معـروفة 
ركزي واحتار الـية محافظا للـبنك ا الـكي عندما ع رئـيس ديوان الرقابة ا السيد ا
ـركزي اي عن نفـسه ??هذا فضال عن ان من الرجل كيف سـيقدم تـقريـره عن البنك ا
شتركـة للجـان الدائمة )) فـكيف سيرأس مهامه ايضـا (( تولي رئاسة االجـتماعـات ا
االجــتـمـاع وهــو عـضـو في احــداهـا ??  وهل ان اخـتــيـاره مع الــسـيـد الــنـائب خـلف
عبدالصـمد الذي هو رئيس لـلجنة اخرى والسـيد محمد الـغزي الذي هو نائب رئيس

باد العامة لإلدارة ?? للجنة اخرى جائز في ابسط ا
ـتلك سـيادتكم هـذه الصالحـية ?? او بـسؤال أدق وهـو هل تمتـلك هيـئة الـرئاسة هل 
ادة ( (72من نظـامـكم الداخـلي (( تـعرض هـيـئة برمـتهـا هـذه الصالحـيـة?? جتيـبك ا
ـرشحـ لكل جلـنة من اللـجان الـدائمـة على اجملـلس للـتصويت في الرئـاسة اسـماء ا
في قائمة واحـدة يتم التـوافق عليهـا من قبل الكـتل النيابـية )) وال تقل لي ان هذه هي
ليست تـلك وانها إلكمال النصاب ألن النـظام نص على (( عند حصول نقص في عدد
اعـضاء اجملـلس ينـتـخب اجمللس عـضـوا جديـدا بديال عـنه  واعـتقـد ان ال نقص في

اللجنة ألن النظام يقبل بسبعة نواب فقط .
االستـنتـاج : االمـر النـيابي يـتنـاقض تمـامـا مع النـظام الـداخلي  ومع مـباد االدارة
الـعــامــة  وبـاطل قــانـونــا واتــخـذ من جــهـة خــارج صالحــيـاتــهـا
مـتـنــاقـضـا مع تــصـويت مــجـلس الـنــواب عـلى دمج الــلـجـان
والغاء جلنة االجتثاث وبدورته احلالية وبالتالي يعد انتزاعا

لصالحيات كل النواب واغتصابا لدورهم وأهانه لهم
وللحديث بقية
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اء من قريتنا الى اضي قررت االدارة احمللية آنذاك ايصال ا في سبعينيات القرن ا
وقد اوكلت هذه تد لثالثـة كيلو مـترات تقريـباً  القرية اجملـاورة من خالل حفر نهـر 
وكان نصيب كل فالح مسافة محددة عليه ان همـة الى الفالح في كال القريت  ا
وعنـدمـا بدأ الـعـمل تـرى الفالح يـنـهض مبـكـرا ولـيس في ذهنه شيء يقـوم بـحفـرهـا
ـطلـوب حـفـره ..كـان هـناك ـكـان ا سـوى ان يـحـمل مـعـوله او مـسحـاته ويـتـجه الى ا
شـرطي واحـد التـزال الـذاكـرة حتتـفظ بـأسـمه هـو الـعـريف صبـار اوكـلت الـيه مـهـمة
االشـراف عـلى الـعمل ومـتـابـعة اكـمـال احلـفر كـان عـريف صبـار مـعـززا مكـرمـا ب
وعـنـدمـا يـقتـرب من اي فالح في وكالمه مـسـموع اوامره مـطـاعـة  اهالي الـقـريـتـ 
مكان عـمله ترى ذلك الفالح قـد ازداد همة ونشـاطا  واندفاعـا..لم يكن ذلك العريف
بل كـان عـلى ارفع يـرفع صـوته عـلى احـد ولم يـسـمع الـفالحـون منـه كالمـا خـشنـا 
وعندما يكـون ب الفالح اثناء العمل مايكون في حـسن التصرف والهيبـة والوقار
ـعان االزرار الـنـحاسـية و في حفـر ذلك الـنهـر يـحرص عـلى ان يكـون بـكامل قـيـافته

تزيد بدلته رونقاً وبهاء. 
عـريف االمس اليـشـبه عـريف الـيـوم اخـتـلف كل شيء هـذا واقع البـد ان نــعـتـرف به

والسلوكيات تبدلت . العادات تغيرت اليوم
نتشرة  لننظرالى مفارز ودوريات الشرطة ا دعونا نطل عـلى مشهد حياتنا اليومية 
رغم ـستـشفـيات ـدارس وا وأمام الـدوائر احلـكومـية وا وفي اسواقـنـا في شـوارعنـا

اعدادها الكبيرة أال ان اخملالفات والتجاوزات ترتكب جهارا نهارا .
ؤكد هناك عوامل وظـروف ادت الى احداث تغيرات كبيرة في ماهو الـسبب? .. من ا
مجمل منـظومة القيم االجتماعـية انعكست على سلوك الـفرد وطبيعة تعامله مع واقع

احلياة اليومية وكذلك على االداء الوظيفي للعامل في اجهزة الدولة.
حتى عـلينـا ان نبـحث في ظاهـرة التـراجع الذي نـعيشه في مـختـلف جوانب حـياتـنا 
تـلئ حسرة  عندما اصبح واحدنا نـحن جيل الستيـنيات والسبعـينيات على االقل
تعود بـنا الذاكرة الى تـلك األيام  باخـتصار كـانت هناك قـيم فاعلـة في توجيه افراد
كان هـناك اجملـتمع نـحـو التـصـرف بسـلـوكيـة مـتوازنـة  والـتفـكـير بـعـقلـيـة ناضـجـة 
موروث من العـرف االجتمـاعي على اساسـه يقاس التـزام الفرد االخالقـي والتربوي
ومايترتب عـلى هذا االلتزام من قيمـة اجتماعية يحرص الـفرد على بلوغها من خالل
االندمـاج في اجملـتـمع والتـفـاعل االيـجابي مع هـمـومه وقـضايـاه واشـكـاليـاته بـالدور
ثمر .ولقـد كان من تأثير العـرف االجتماعي احترام الـفانون وتبعا ؤثر والتـعاون ا ا
يـادين الرسـميـة يحـظى بأحـترام وظف احلـكومي  في كـافـة ا لـهذا االحـترام كـان ا
وتوقير.  ماأصـاب البنية االجتماعية نتيجة الظـروف والتقلبات التي مر بها مجتمعنا
ـا انـعـكس عـلى ادى الى اضـمـحالل كـثـيـر من الـثـوابت والـقـيـم وانـحسـار دورهـا 
مانراه في واقعـنا احلاضرمن سـلوكيات تظـهر هنا وهـناك تخرق النـظام االجتماعي
وتـتـجاوز الـقوانـ .  الفـرق بـ ظروف عـريف صبـار وظروف رجل
تقدم . نحتاج الى مشروع الشرطة اليوم يعود الى السبب ا
نظومة وطني يتـبنى إحياء تراثنا االجتماعي وإعادة احلياة 
ستوى قيمنا االخالقية  وقبل كل شيء نحتاج ان نرتقي 
حياة اجملـتمع ورفاهيته وإيـجاد بيئة تسـعد االنسان وتبعث

وفف فيه مباديء اخلير والفضيلة والله ا
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{ الــهـيـجــانـة (سـوريـا) (أ ف ب) -
مـنـذ نـعـومـة أظـافـره اعـتـاد مـحـمّد
ســعــســعــاني أن يــرافق والــده الى
الـــبــاديــة الـــســوريــة لــرعـي قــطــيع
أغـنــامه لـكن بـعـدمـا حـطت احلـرب
ــنـطـقـة مـصـدر رحـالـهـا وحتـوّلت ا
تهـديد بـات العـلف اخلـيار الـوحيد
إلطعـام قطيـعه الذي يتـناقص عدده
.وتـعـدّ الـبـاديـة الـسـوريـة تـدريـجـيـاً
ـمــتــدة من ــتــرامــيــة األطــراف وا ا
تـــخــوم ريف دمــشق حــتى احلــدود
راعي الـعـراقـيـة شـرقـاً أحـد أبـرز ا
الـطـبيـعـية فـي البالد. وكـانت تـوفّر
قبل اندالع النزاع عام  2011السلّة
الغذائـية للـمواشي وتغـني الرعيان
عن شـراء الـعلـف الصـنـاعي.ويـقول
ـلقّب بأبو ) ا سعسعاني ( 51عاماً
قاسم وهو أحـد أشهر مـربي الغنم
في ريف دمـــشق لـــوكـــالـــة فــرانس
بـرس بـيـنــمـا يـضع كــوفـيـة حـمـراء
عـلى كـتـفـيه إنه بـعـد انـدالع احلرب
"أُغـلــقت الـطــرق أمـامــنـا (...) بــتـنـا
نـخـشى األلـغـام والـدواعش وقـطـاع
الـطـرق".ويضـيف "نـخـاف أن نذهب

وت مع خرافنا". بأنفسنا إلى ا
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وجـعلت مـخلّـفات عـشر سـنوات من
احلـرب عـودة الـرعـيـان ومـواشـيـهم
الى الباديـة مهمة صـعبة إن لم تكن
مـسـتـحيـلـة. فـعدا عن خـطـر األلـغام
ــئـات خالل الـتي حــصــدت حـيــاة ا
ســنــوات الــنــزاع جــذبت الــبــاديــة
عــنـاصـر تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة
الذين انـكفأوا إلـيهـا خصوصـاً بعد
الــقــضـاء عــلى "دولـة اخلالفــة" قـبل
. ووجــد هــؤالء في الــبــاديـة عـامــ
مالذاً آمـــنــاً يــنــطــلــقــون مــنه لــشنّ
هـجـمـات مــوجـعـة ضــد خـصـومـهم
رغم غارات سـوريـة وأخرى روسـية

.حتت تــسـتــهـدف حتـرّكــاتـهم دوريـاً
أشــعــة شــمـس حــارقــة يــهــتمّ أبــو
قــاسم بـنـعـجــة حـديـثـة الـوالدة من
دون أن يـــشـــيح نـــظـــره عن أغـــنــام
سـارحـة في منـطـقة الـهـيجـانـة على
أطــراف الـغـوطـة الـشـرقـيـة. ويـعـود
بــذاكـــرته إلى طــفــولـــته حــ كــان
يـرافق والده مـصطـحـب مـئات من
رؤوس األغــنـام فـي رحالت طـويــلـة
ــا قـادتــهم إلى أبــواب مـديــنـة لـطــا
تدمر األثرية في وسط البادية.وبعد
والـده واصل الـتقـلـيد نـفـسه وبات
يـجـول ألسابـيع طـويـلة في الـبـادية

لـيـرعـى أغـنـامه. لـكن كل ذلك تـغـيّـر
ـناطق خالل احلرب بـعدمـا "باتت ا
الــتي نــســتــطـيـع الـوصــول إلــيــهـا
محدودة" على قـوله.وكانت البادية
ـئة من وحـدهـا تؤمّن سـبـعـ في ا
احـتـيـاجـات الثـروة احلـيـوانـية من
أعالف وفق ما يـقول مديـر اإلنتاج
احليواني في وزارة الزراعة أسامة
حـــمـــود لــفـــرانس بـــرس.ولـــكن مع
تراجع مسـاحات الرعي بـات مربو
ــــاشـــيـــة مـــضـــطـــرين إلى شـــراء ا
ـسـتـوردة الـتي ارتـفـعت األعالف ا
أسعارهـا تدريجـياً على وقع األزمة

االقــتـصـاديـة وتـدهـور سـعـر صـرف
الـلــيــرة. وعـلى غــرار كــثـر لم يــعـد
ـقــدور أبـو قـاسـم شـراء مــا يـلـزم
ماشيـته من علف مـا دفعه إلى بيع
معظمها و"تخفيف القطيع من 500
رأس غـــنم إلى أقـل من مــئـــة".وقــبل
ـلقـب احلـرب كان مـربّـو األغنـام ا
بـ"أبــنــاء الــصــحــراء" يــتــفــاخـرون
ــــاشــــيــــة الــــتي بــــأعـــداد رؤوس ا
ــلـكــونـهــا وكــانت تـكــفي حــاجـة
الـســوق احملـلــيـة كــمـا تُــصـدّر إلى
اخلـارج.لكنّ سـنـوات احلـرب قضت
عــــلى مـــا يـــقـــارب نـــصف الـــثـــروة

احليـوانيـة إذ خسـرت سوريا وفق
تـقديـرات مـنظـمـة األغذيـة والـزراعة
ـتحدة (فـاو) ما ب التـابعة لأل ا
ـئة من ثـروتـها ثالث إلى  45في ا
احلـيــوانـيـة.وانـخـفض عـدد رؤوس
األغــــنــــام واألبـــقــــار إلى الــــنـــصف
تقـريباً مـقارنة مع  15مليون رأس
غنم وعشـرة مالي رأس بقـر العام
 2010وفق حــمـود.فـي ريف دمـشق
الشرقي نصب حسـن توهان خيمة
كـبيـرة اعتـاد وضـعهـا سابـقاً وسط
الـصـحـراء. وشــيّـد قـربـهــا حـظـيـرة
صــــغــــيــــرة لـــــعــــشــــرات األغــــنــــام
( ــاعـز.ويـقــول حـسن ( 50عـامـاً وا
وقد ارتـدى زيّاً عـربيـاً تقـليـدياً "قبل
األحــداث كـنت أصل بــأغـنـامي إلى
حـدود الـعـراق لـكن مع بـدء احلرب
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ويـضـيـف "بـتـنــا نـبــحث عن األمـان
بـــــــدالً من الـــــــبــــــحث عـن طــــــعــــــام
ــــاشــــيـــة".وإلى جــــانب خــــســـارة ا
مــســـاحــات الــرعي خـــصــوصــاً في
البادية يتحدث مـدير مركز للرعاية
احلــيــوانــيــة في ريف دمــشق عــبــد
الــرزاق ويـــحــا عن أســـبــاب أخــرى
ســـــاهــــــمت فـي تـــــراجـع الـــــثـــــروة
احلــيـوانــيــة مــنـهــا "الــتـهــريب إلى
الــــدول اجملـــاورة.. كـــون قــــطـــعـــان
ـاشـيـة الـسـوريـة مـرغـوبـة بـشـكل ا
كــبــيـر" فــضـالً عن "نــضــوب اآلبـار
وســنـوات اجلـفـاف نــتـيـجـة تـراجع
مــسـتــوى األمـطـار خالل الــسـنـوات
ـاضـية".ولـم تبق مـزارع ومـنـشآت ا
ـنأى عن ـاشـيـة  تـعـنى بـتـربـيـة ا
تداعيـات احلرب إذ تنـاقص عددها
الى الـنصف تـقريـباً بـحسب وزارة
الزراعـة.وتعمل مـنظـمة الفـاو اليوم
رب عبـر "تأم كميات على دعم ا

إضافيـة ومصادر بديـلة عن العلف
وزيـادة أعداد احلـيـوانات من خالل
إجــراء عــمــلـيــات تــلــقــيح صــنـاعي
وتـوفـيـر خـدمـات بــيـطـريـة".ويـقـول
ــنــظــمــة في ســوريــا مــايك ــثل ا
روبــسـون لـفـرانـس بـرس إن تـأمـ
العـلف هو "احلل احلـقيـقي لـضمان
البديل عن الـرعي الطبـيعي".وتعمل
ـنـظــمـة كــمـا يـشــرح عـلى زيـادة ا
انتاج األعالف في الداخل. ويوضح
ــنــاطق بــدأت الــعــودة أنّ "بــعض ا
إلى اإلنــتـاج وسـاعــدنـا الـنـاس في
تـــــأمــــ مــــيـــــاه الــــري والــــوقــــود
ــــضــــخــــات". ورغم الســــتـــخــــدام ا
ــبــذولــة فــإن "حتــديـات اجلــهـود ا
كـــثـــيـــرة" مـــا زالت مـــوجـــودة وفق
روبــسـون الـذي يـقـول "أعـتـقـد أنـنـا
نـتـجـاوز مـرحـلـة اخلـطـر لـكـنـنـا لم
نـخـرج مـنـهـا بشـكل كـامل".في ريف
دمــشـق لم يــجــد صـالـح فـراح (59
) صاحب مزرعة أبقار حالً إال عاماً
ــفــضــلـة بــبــيع "ســعــدى" بــقــرته ا
لــيـــؤمن بــثـــمــنـــهــا "غـــذاء األبــقــار
األخــرى".وبـــات من الــصـــعب عــلى
صالح وأفراد عائلته الذين يعملون
مـعـه االهـتـمـام بـاألبـقـار كـمـا جرت
الــعــادة بــســبب صــعــوبــات مــاديـة
ولــوجــســتـيــة أبــرزهــا عــدم تــوافـر
ياه إلى ازوت لـضخّ ا الكـهربـاء وا
أرضـه حــــــــــيـث كــــــــــانـت تــــــــــرعـى
أبــقـاره.ويـقـول "بــات تـأمـ الـعـلف
ـئة من وحـده يشـكل نـحو  75في ا
تــكـالــيف تـربـيــة األبـقـار".وأدى ذلك
ـــنـــتـــجــات الى ارتـــفـــاع أســـعـــار ا
احلــيـوانــيـة في األســواق وهـو مـا
يــؤثـر "عــلى مـائـدة الــنـاس إذ بـات
أكل اللحـوم مكلـفاً للغـاية".ويضيف
"وصل الـــغالء حـــتى إلـى احلــلـــيب

والل واجلبنة". بغداد



ــســؤول عـن تــنــفــيــذ ديــكــورات كــان هــو ا
محالت الـوالـد واالعـمـام جمـيـعـا. واذكر ان
احد اصـدقاء الوالد طلب منه ان يعرفه على
ابـو صــبـاح لـكـي يـعـمـل له ديـكــورات بـيـته
ا راءه وراى مظهره الذي لم يكن اجلديد و
يعـتني به لم يصدق انه هو نفس الشخص
الذي نـفـذ ديكـورات معـرض سـاعات الـوالد

اجلميلة واالنيقة.
في السـنـوات االخيـرة من سـتيـنـيات الـقرن
ــــاضي وبـــعــــد اتـــســـاع نــــطـــاق جتـــارته ا
وانـتـشـارهـا في كل مـحافـظـات الـعـراق قام
الـوالـد بشـراء سـيـارة (فان) خـاصـة سلـمـها
الـى ولــــده الــــثــــاني قــــيـس تــــولت تــــوزيع
السـاعات الى الـوكالء. وظلـت هذه الـسيارة
التي حتـمل اسـمـاء الـوكاالت الـتي يـتـعامل
بــهـا الــوالـد جتــوب احملـافــظـات الــعـراقــيـة
لـــفــتــرة طـــويــلــة وحـــتى تــوقف اســـتــيــراد
السـاعـات. وكان لـلوالـد وكالء في كل ارجاء
الـعـراق اصـبـحـوا بــعـد فـتـرة من الـتـعـامل
شـترك من اصدقاءه الذين يـعتز بهم اذكر ا
مــنــهـم بــعض االســمــاء وذكـــرني شــقــيــقي
شوقي بـاسـماء اخـرين واعتـذر عن نسـيان
بعـض االسمـاء. اهم الـوكالء كـانـوا الـسادة
ــوصل واسـمــاعـيل وعــد الـله شــريف في ا
عـبـد اللـة في الـسلـيـمانـيـة وعبـد اجملـيد في
كـــركـــوك وفي الـــبـــصــرة كـــان له عـــددا من
الــوكالء اولــهم كـان نــات (الــهــنـدي االصل)
ومــعه الــعم الــطـيـب هـاشـم الـســريح وزكي
زيتو وعبد الدا الذي ال زلت اذكر طرافته
وخفـة دمه رحمهم الله جميـعا. وعبد االمير
جيـاد في السماوة وفالح الدبوس في سوق
الشـيوخ والـشريـكـان سلـمان واحلـسني في
العمارة وسعد زنكنه في كربالء وجان داود
فـي احلــيــانـــيــة والــزهـــيــري في بــعـــقــوبــة
وشــعــبــان الــكـبــيــسي فـي الــفـلــوجــة وفي
الفـلوجـة ايضـا كان اعـمـامي يتـعامـلون مع
تـــاجــر اخـــر اذكــر اســـمه االول فـــقط عـــبــد
احلمـيد الـذي كان يـستـضيـفهم في مـزرعته

اجلميلة على نهر دجلة.
وبعـد ان  السماح باستيراد الساعات من
قبل الـتجار مـرة ثانـية في نـهاية ثـمانـينات
ــاضي اسس الــوالـد شــركــة بـاسم الـقــرن ا
(شركـة نـاجي جـواد لـتجـارة الـسـاعات) في
شـارع الـسـعـدون وكــان مـسـاهـمي الـشـركـة
ابنـاءه. واصـبح االخ االصـغـر رعـد مـديـرها
ـــفــوض. اال ان ظـــروف احلـــصــار كـــبــدت ا

الشركة خسائر مادية كبيرة.
كـانة فـارقـة احملزنـة هي انه بعـد كل ا من ا
التي اكـتـسبـهـا والـدي في جتارة الـسـاعات
الـســويـسـريـة وزيـاراتـه الـتي كـانت بـواقع
سـفـرة او ســفـرتــ سـنــويـا الى ســويـسـرا
دة جتاوزت االربع للـعمل او االستجمـام 
عامـا توجـهـا بتـالـيف كتـاب عن تـلك البالد
(ســويــســرا خــيــمــة الــعــالم) من فــرط حــبه
واعــــجــــابه بــــهــــا رفــــضـت الــــســــلــــطـــات
الـسـويـسـرية مـنـحه تـاشـيـرة دخـول لـزيارة
جنـيف التي عشقهـا بعد عشقه لـبغداد بعد
فرض احلصار على العراق بعد عام .1990
ولم يـشفع له كل تاريـخه وال حتى وساطات
ـعـامل الـتي كان يـتـعـامل مـعـها اصـحـاب ا
عـلـمـا انه كــان في صـيف عـام  1990وعـنـد
اجتـياح الـكـويت وفـرض العـقوبـات يـقضي
الــصــيف مع عــائــلــته فـي جـنــيـف كـعــادته
اركات وعمل طـلبيـات لساعات جـديدة من ا
الـتي يـتــعـامل بــهـا ودفع مـبــالـغـهـا اال ان
ــشـــرفــة عــلى احلــصــار اوقــفت اجلــهــات ا
الطـلبيـات ومنـعت ارسالهـا الى بغـداد. كما
رفض احد اصـحاب مـعامل السـاعات اعادة
ــبـالغ الـتـي دفـعـهــا لـلـطــلـبـيــات اجلـديـدة ا
وصادرهـا علـى اساس انـها تـعويـضات عن
اخلـسـارة الـتي تـكـبـدتـهـا جتـارة الـسـاعـات
شاكل بسـبب ما جـرى االمر الـذي زاد من ا

الية التي عانت منها الشركة. ا
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ــدمــرة لـــبــغــداد الــتي بــعــد حــرب 1991 ا
عشـقهـا وبعـد ان شاهـد وعاش عـملـية هذا
ـعلق الـتـدمـير (عـنـدمـا  تـدميـر اجلـسـر ا
مــثال والـذي يـقع قــرب دارنـا في شـارع ابـو
ـرحـوم الدكـتور نواس ذهب هـو وصـديقه ا
مــهــدي مــكــيــة الى اجلــســر وجــلــســا عــلى
الـرصـيف وهـما يـبـكـيـان بكـاءا حـارا مـنـظر
ــهــدم). اقـــول بــعــد تــلك ــعـــلق ا اجلــســر ا
ــدمـــرة والــتي لم تـــبق من زجــاج احلــرب ا
نوافـذ الدار اال القلـيل اصيب بكابـة نفسية
عـالـيـة قـرر اثـرهـا تـرك الـعـراق وانـتـهى به
طـاف في نـيوزيـلـنـدا. عاش هـنـاك حوالي ا
عـشـر سـنــوات وكـتب فـيـهــا كـتـابه االخـيـر
(رحـلــتي الى جـزر نـيـوزلــنـدا) ثم عـاد لـكي
يعـيش في لندن التي لم يكن يحـبها كثيرا
كي يــكــون اقــرب الى ابــنــاءه واحـفــاده ثم
ــنــيــة هــنــاك في 18 مــايس 2009 وافــته ا

ودفن فيها.
بــسـبب االوضــاع واحلـروب. بــعـد ان وافت
ـــنــيــة كل الــرواد في هــذا اجملــال هــاجــر ا
االبنـاء واالحفـاد ومن بقي مـنهم ابـتعد عن
ارس عملية هنة ولو ان قسما منهم ظل  ا
تصـليح السـاعات كهـواية. وحتى الـبنايات
الـتي كـانت حتــمل اسـمـائـهـم قـد  بـيـعـهـا
واخـتـفت اسـماء بـانـيـها مـثل بـنـايـة ناجي
جواد فـي شارع السـعدون الـتي ظلت اعلى
عـــمـــارة في بــــغـــداد (عـــشــــرة طـــوابق) في
الـسـتـيـنـيـات حـتى  بـنـاء عـمـارة مـصرف
ـصـارف مـقـابل الـبنك الرافـدين في شـارع ا
ــركــزي. وهــكــذا اخــتــفت مــحالت عــائــلـة ا
السـاعاتي من بـغـداد. اما الـوالد فـلـقد خـلد
ه . االول هـــو تـــقـــد نـــفــــسه عن طـــريـــقـــ
مـجـمــوعـة كـبـيــرة من الـســاعـات اجلـداريـة
ـة والـنادرة الى واجلـيـبـية والـيـدويـة القـد
تـحف البغدادي والـتي ال تزال تعرض في ا
جــنــاح يــحــمـل اســمه. والــثــاني عن طــريق
كــتـابــاته في مــجــال االدب والـرحـالت الـتي
ستـظل تذكر الناس بذلك البغدادي االصيل.
وفي كــتـــابه بــغــداد ســيــرة ومــســيــرة دَوَّن
بــعـض من تــاريـخ عــائـــلــة الـــســاعـــاتي في
بـغــداد وفي كـتـابه االخـر قـصـة الـوقت ارخ

لتاريخ صناعة الساعات في العالم. 
رحـم الـــــله كـل رواد جتـــــارة وتـــــصــــــلـــــيح
ـهـنة الـسـاعـات في الـعـراق الـذين شـرفـوا ا
بــأمــانــتــهم وحــسن تــعــامـلــهم. وعــسى ان

ن ينهج هذا الطريق. يكونوا قدوة 
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تـعـرف العـراقـيـون على الـسـاعـات اجليـبـية
في نـهــايـة الـقــرن الـتـاسع عــشـر عن طـريق
الوالة الـعثماني او ضباط اجليش التركي
الكبار الذين كانوا يحملون ساعات اجليب
ـربـوطـة بسـلـسـلـة معـلـقـة عـلى صدورهم. ا
وبعـد االحـتالل البـريـطاني ودخـول الـقوات
االنكـليزية (والهـندية العامـلة حتت امرتها)
الى الـبصرة (1914) ثم الى بـغداد (1917)
ازدادت ظـاهــرة حـمل الــســاعـات اجلــيـبــيـة
بـنـفس الـطـريـقة وخـاصـة من قـبل الـضـباط
االنـكـلــيـز وكــذلك بـدا يــفـعل بــعض وجـهـاء
ـــدن الـــكــبـــيـــرة مــثـل الــبـــصــرة بـــغــداد وا

وصل. وا
في تلك الفترة كان جدي جواد علي االسدي
ـتـلك مـحال صـغـيــرا لـتـصـلـيح الـسـاعـات
اجلـداريـة والـعـدد الـيـدويـة الـدقـيـقة وكـذلك
ــســدسـات فـي ســوق اخلــفــافــ والـذي ا
عــرف بــســوق الــكــمــرك ايـضــا. (ثم اصــبح
يعرف بـسوق السـاعجية بـاللغة الـبغدادية)
ـسـتـنـصـريـة وكـان قـرب حـائط اجلـامـعـة ا
هذا الـسوق وسوق الـصفـافير الـقريب منه
ـركـز الــتـجـاري لــبـغـداد انــذاك. كـمـا ورث ا
جـدي عن ابـيـه علـي االسـدي مـهارة تـثـقـيب
حــجــر الـلــولـو. وحــسب مـا رواه لــنـا كــبـار
الــعـــائــلـــة انه في احـــد االيــام مـــر بــجــدي
ا شـاهد مهارتـه في التعامل مع شخـصا و
االجهـزة الـتي بـ يديـه اخبـره بـان سـاعته
اجليبية قد تعطلت وساله ان كان يستطيع
ان يصلحها له. وبالفعل جنح في ذلك ومن
يومها اصبح تصليح الساعات اجليبية من
ضمن دائـرة اعمـاله واهتـمامـاته باالضـافة
الـى ســـاعــــات احلـــائـط او اجلـــداريــــة. ولم
يــتـــوقف عـــنــد ذلك احلـــد بل عــلـم اشــقــاءه
االصغـر منه (محمـد حس وعبـد اللطيف)
وابــنــاءه الـكــبــار كـاظـم وابـراهــيم ومــهـدي
هنة بعد ان بدا (رحمـهم الله جميعا) هذه ا
استـخدام الساعات يكثر في العراق. وهكذا
برع اخـوته والكـبار من ابنـاءه من بعده في
ـهـنة. بـعـد وفـاة جدي تـبـنى شـقـيقه هـذه ا
عـبـد الـلـطـيف مـهـمـة تـعـلـيـم ابـنـاء الـعـائـلة
االصــغـر مــهـنــة تـصــلـيح الــسـاعــات وكـان
رحـوم والـدي (نـاجي جواد) من ضـمـنهم. ا
ــهـنـة وزاولـهـا لــفـتـرة لـيـست حـيث تـعـلم ا
بالـقصيرة في محالت اشـقاءه االكبر. ولكنه
كــان يــعــتــرف بــانه عــلى الــرغم من شــغــفه
بـالـساعـات اال ان اهـتـمامه بـالـتصـلـيح كان
ضعيـفا جدا وكان يجد فيهـا مهنة مضنية
وازعج ما فيها هو اجللوس في مكان واحد
ـكبرة لـلتعامل مع واالستـعانة بالـعدسات ا
اجــهـزة وادوات دقـيـقــة جـدا. امـا في فـصل
الــصـيـف احلـار فــالــعــمـلــيــة تــكــون اضـنى
خـاصـة وان الـتــقـالـيــد كـانت حتـتم عــلـيـهم
لبس (سدارة الراس) وعدم رفعها الي سبب
كان واال فعقاب العم لطيف واالخوة الكبار
سـيـكــون قـاسـيـا. اال ان اخـاه فـخـري جـواد
وابـنـاء عــمه عـبـد اجلـبــار وعـبـد الـصـاحب
وعبـد الرضا لطـيف وكذلك عباس ابن العم
االخر مـحمـد حسـ (رحمـهم الله جـميـعا)
بــرعـوا فـي تـصــلــيح الــســاعـات اجلــيــبــيـة
واليدوية فيما بعد. اما االشقاء االكبر كاظم
وابـراهـيم ومـهـدي فـلقـد بـرعـوا جـمـيـعا في
تـصـلـيح الـسـاعـات اجلـداريـة والـعـامـودية.
وكـان لكل واحـد من هوالء االخـوة محال في
سـوق الــسـاعـجــيـة بـاالضــافـة الى مـحالت
. اما الـعـمـ عـبد الـلـطـيف ومـحـمـد حـسـ
االخــوة وابــنــاء االعــمـام االصــغــر فــكــانـوا
يــعـمــلـون مـع اشـقــائـهم االكــبـر او ابــائـهم.
هـنة يـفتتح وبعـد ان كانوا يـتمـرسون في ا
كل منـهم دكانته الصغيرة في نفس السوق.
وهــكـذا امــتـلك افــراد الــعـائــلـة مــنـذ بــدايـة
الـثـالثـيــنــيـات خــمــســة مـحالت لــتــصــلـيح
الـــســــاعـــات في نـــفس الـــســـوق. وبـــســـبب
هـنة طغـى لقب الـساعاتي تمـسكـهم بهـذه ا
على الـعائـلة وغاب لـقبـهم االصلي االسدي.
ة اخرى طبـعا يجب ان اذكر هنا عـائلة كر
اشـتـهـرت في مـجـال الـسـاعـات وهي عـائـلـة
ـرحـوم عـبـد الـرزاق مـحـسـوب الـذي صنّع ا
بـنـفــسه سـاعــة االمـام ابــو حـنــيـفـة (رض)
والذي لم تـكتحل عيناه برؤيتها فوق البرج
كـمــا هي االن. ولــقــد بـرع ابــنــاءه ولــبـعض
هنة ايضا. واذكر ان ابنه احفـاده في هذه ا
الــدكـــتــور صــالـح مــحــســـوب والــذي كــان
اسـتــاذا جــامــعـيــا مــرمــوقـا حــتى تــقــاعـد
وصــديق شــقـيــقي د شــوقي كــان من ابـرع
مصلـحي السـاعات الدقـيقة والـثميـنة وكنا

نلجأ اليه كلما صادفتنا حالة معقدة.
ـرحــوم الـعم فـخـري في عـام 1937 اتــخـذ ا
جواد الـسـاعاتي وهـو في الـعشـريـنات من
عمـره خطوة جـريئة وغـير مسـبوقة عـندما
نقل نـشاطه من سوق الـساعجـية الى شارع
الرشـيد محلة راس الـقرية وكان اول تاجر
ـهـنـة يـفـعل ذلك. وفي عـام مـسـلـم في هـذه ا
تـــشـــارك والـــدي مع ابن عـــمه وزوج 1943
شـقـيقـته العم عـبـد اجلبـار لطـيف وافـتتـحا
محال لـهمـا لـتجـارة وتصـلـيح السـاعات في
راس القـرية ايـضا (اسمـوه محل االندلس)
وزادوا على ذلـك بان قاموا باستيراد بعض
الـسـاعـات الـيـدويـة من سـويـسـرا مـبـاشرة
وكـــــانــــا اول مـن فــــعـل ذلك مـن الــــتـــــجــــار
سـلم بـعد ان كانت هـذه التجـارة حكرا ا
. امـا االخوة على الـتجـار اليـهود الـعراقـي
. ثم الكـبار الباقـ فظلوا في الـسوق القد
رحوم محمد ام الهادي بعد قام قـريبهم ا
ذلك بافـتتاح مـتجر له في ساحـة الوثبة او
الـتـي عـرفت بـاسـم سـاحـة حــافظ الـقـاضي.
ولكن ظل الـتجـار اليهـود في تلك الـفترة هم
ـســتـورديـن لـلــسـاعــات. اهم الـتــجـار اهم ا
الـــيـــهـــود الــعـــراقـــيـــ في مـــجـــال جتــارة
الــسـاعـات انـذاك كــان داود كـرجي ومـنـشي
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بـاسـتـيـراد مــاركـات سـويـســريـة مـشـهـورة
ـا كان ولكن ظل اسـتيـرادهـا قلـيال قيـاسا 
التـجـار االخـرون يسـتـوردونه. فـمـثال قامت
الـشــركـة االفــريـقــيـة الــعـراقــيـة بــاسـتــيـراد
سـاعــات (يـونــيـفــرسل)ومـحالت (نــوفـكس)
الــــتي اشــــتـــهــــرت في اخلــــمـــســــيـــنــــيـــات
والــسـتـيــنـيـات اســتـوردت مـاركــة شـهـيـرة
اخـــرى هي (جـــاكــر ال كـــورت) امــا شـــركــة
ـــعـــروفـــة فـــانـــهـــا كـــانت (اورزدي بــــاك) ا
تـســتـورد سـاعــات (اتـرنـا) قــبل ان يـحـصل
والدي عـلى وكـالتـها. وبـسبب حـرص جتار
السـاعات عـلى ادامـة وصيـانة مـا يـبيـعونه
عـن طــريق تــاســيس ورش لــلــتــصــلــيح في
مـحالتـهـم تـمـكــنـوا من كــسب ثـقــة الـزبـائن
واسـتـطــاعـوا ان يــتـفــوقـوا عـلـى عـمل هـذه

الشركات الكبيرة.
بــسـبـب رواج هـذه الــتــجــارة وازديــاد عـدد
صـلحـ العـاملـ فيـها جتار الـساعـات وا
قام والدي في عام  1954يـطرح فكرة إنشاء
(جمـعية للـساعاتيـة) وجنح في نفس العام
في تشـكيل هـذه اجلمـعيـة وعُقِـد اجتـماعـها
الـتــاسـيـسي في جـامـع اخلالني والـتـقـطت
لــذلك الــصــور الــتــذكــاريــة الــتي ضــمت كل
اصـحــاب مــحالت الــسـاعــات مــســتـوردين
ومــصــلــحــ وهم مــتــجــمــعـون فـي بــاحـة
اجلــامع االمــامـيــة. ويـذكــر شـقــيـقي االكــبـر
شوقي (الـدكـتور) الـذي حضـر هـذا التـجمع
ان احلـاضــرين اتـفــقـوا عـلى ان يــكـون يـوم
اجلــمــعــة عــطــلــة لــكل مــحالت الــســاعــات
ـهنـية والتـشديـد عـلى االسس االخالقيـة وا
ـنـافسـة الشـريـفة كـما كـانـوا يقـومون في ا

بــــاغالق مـــــحالتــــهم
ـهـنـة. عـنــدمـا يـتــوفى اي زمـيل من زمـالء ا
وما دام الـشيء بـالشيء يـذكـر فان اخـتـيار
جامع اخلـالني لعـقد هـذا االجـتمـاع لم يكن
ـا جـاء بسـبب ارتبـاط اغلب اعتـباطـيا وا
جتــار الــســاعـات الــكــبــار انــذاك بــالـعـالمـة
ــرحــوم الــســيــد مــحــمــد احلــيــدري امــام ا
اجلـامع في االربــعـيـنــيـات واخلـمــسـيـنـات
الذي طـرح علـيهم فـكرة حتـويل جزءا مـهما
من جـــامع اخلـالني الى مــــكـــتـــبـــة عـــامـــة
ـكتـبات الـبغـدادية اصبـحت فيـما بـعد من ا

الكـبيرة التي يشار لها بالبنان. وكل ذلك 
بـجـهـود ومـبــادرة الـسـيـد احلـيـدري وبـدعم
كـامل من الــتـجـار الـعـراقـيـ وعـلى راسـهم
مسـتـوردي السـاعات مـن ال ساعـتي الذين
ــكـتــبــة ومـا غــطـوا كـل احـتــيــاجـات هــذه ا
حتــتـــاجه من مــســـتــلــزمــات ومـــتــطــلــبــات
الدامـــتـــهـــا. وعــنـــدمـــا افــتـــتح اجلـــامع في
االربــعــيـنــيــات صــفــوفــا حملــو االمــيــة كـان
ـرحــوم الـوالـد وصـديــقـيه صـالح الـرواف ا
ـرحـوم الـتــربـوي عـبـد احلـمـيـد احملـاري وا
اول من ســــــــاهم فـي اعـــــــطـــــــاء الـــــــدروس

للملتحق بهذه الصفوف.
في تـــلـك الـــفـــتــــرة من الــــتـــاريخ نــــهـــايـــة
االربعينيات وحتى نهاية الستينيات كانت
الـسـوق الــعـراقـيــة انـذاك حتـبــذ الـسـاعـات
ـتينة والـتي تنسجم الشعـبية الـرخيصة وا
ـالــيـة لـلـغــالـبـيـة الــعـظـمى من مع الــقـدرة ا
الـعـائالت الـعـراقـيـة الـذين كـان اغـلبـهم من
وظف البسطاء او كسبة او طالب. فمثال ا
في الـوقت الذي كان فيه والـدي يستورد في
ــا الــســـنــة االف الـــســاعـــات من مــاركـــة او
(الــسـاعــة الــتي جـعل مــنـهــا االكـثــر رواجـا
ومـبـيـعـا وشـعـبـيـة انـذاك وبـاعـتـمـاده عـلى
اسالـيب الـدعايـة) كان ال يـسـتورد اكـثر من
مائـتي ساعة من الساعـات الغالية في نفس
الفـترة. وظل الـطلب علـى الساعـات الغـالية

ضعيفا حتى السبعينيات.
في فـتـــــــــــــرة حــكم حـزب الـبـعث الـثـانـيـة
بــعـد 1968 حــصـلت تــطــورات نـتـج عـنــهـا
توقف الـتجار عن استيراد الـساعات تماما.
واهـم هـذه الــتــطـورات هي عــمــلـيــة حــصـر
االستـيرادات اخلارجيـة بالدولة بـعد تاميم
الــــنـــــفط عــــام 1972. و انــــشــــاء دائــــرة
حكـوميـة جـديدة اطـلق علـيـها اسم ( شـركة
جتـارة االجـهـزة الدقـيـقـة ومخـتـصـرا كانت
تـعـرف ب الـعـراقـي بـاسم الـدقيـقـة) التي
اصبح اسـتيراد الـساعات جزء من مـهامها.
ـاديـة الـكـبــيـرة لـلـدولـة وبـسـبب الـقــدرات ا
بــدات هي بــاســتــيـراد كــمــيــات كــبـيــرة من
الـسـاعـات وتـقـوم بـتـوزيـعـهـا علـى الـتـجار
ومن بــيـنـهــا الـســاعـات الـراقــيـة والـغــالـيـة
الـثـمن والـتي كـانت الـدولـة تـقـدمـهـا هـدايا
لـلـزوار الـكـبـار كـمـا لـعب بـعض الـوسـطـاء
الذين كانت لهم عالقات بشخصيات متنفذة
في النـظـام دورا في اسـتـيراد اعـداد كـبـيرة
مـن هــذه الـــســـاعـــات من الـــذهب اخلـــالص
(بـيـاجـيـه بـاتـيك فـيـلــيب بـوم اي مـرسـيه
رولكس ولـوجن واخترنا وغيرها مطبوع
عــلــيـــهــا صــورة صــدام حـــســ او شــعــار
اجلمـهورية) لـكي تقـدم هدايـا للـشخـصيات
ـــهــمـــة (مــلــوك رؤســـاء وزراء) او اولــئك ا

الذين يحظون بلقاء الرئيس او نائبه.
كــمـا ذكــرت ســابـقــا كـان الــســاعـات االكــثـر
رواجـا هي الـسـاعات الـبـسيـطـة والـشعـبـية
ـيكـانيـكـية والـتي يتم والـرخـيصـة الثـمن ا
فـتاح الـيدوي تشـغيـلهـا يومـيا عن طـريق ا
في جانـبها. وكان سعر الساعة الواحدة في
اخلـمـسـيـنيـات يـتـرواح بـ خـمـسـة وسـتة
دنانـير. وهناك ماركات ارخص بقليل. وهذا
بلغ كان يعتبر كبيرا في معيار تلك االيام. ا
ولهـذا فان جتار ذلك الوقت كـانوا يحاولون
ايـــجــاد االســـالــيـب اخملــتـــلـــفــة لـــلـــتــرويج
ساعـدة عامة الناس وخاصة لبـضائعهم و
وظـف البـسطاء في اقـتنـاء هذه السـلعة ا
الـتي اصـبـحت شـيـئـا فـشـيـئـا من ضرورات
احلــيـــاة. واول من بـــادر في ذلـك هــو الـــعم
فـخـري جـواد الـذي اعـتـمـد اسـلـوب تـوزيع
الـسـاعات عـلى طلـبة الـكـليـة العـسكـرية ثم
الـى ضــبـــاط اجلـــيش بـــاقـــســـاط شـــهـــريــة
بسـيطة. ثم تـبعه والدي نـاجي جواد والعم
عبـد الـصاحب لـطـيف وكل جتـار السـاعات
االخـــرون الــذين قـــامـــوا بــتـــزويـــد اســواق
ــعـلــمــ والــعــمـال ــهــنــيــة ا الــنــقــابـات ا
وحوانـيت اجليش والـتعـاونيـات بجزء من
الـسـاعـات الـتي يـسـتـوردونـهـا بـدون اي ان
ا تدفع هـذه النـقابـات ثـمنـها مـباشـرة وا
يتم تـسديد ثمن كل وجـبة عن طريق دفعات
شـهـريــة مـيـسـرة حــيث ان هـذه الــنـقـابـات

حايـيم وسالم عبدو واالخير كان اشهرهم
ووكــيل ســاعـات لــوجنــ (واذكـر اني في
الــســتــيــنــات اطــلــعـت عــلى ســاعــة جــيب
لـوجنـ من اسـتـيـراده كـانت تـعـود لـوالـد
ا احد االصـدقاء جلـبها لي لـتصـليحـها و
صلح الذي يعمل في محل والدي فتـحها ا
وجـدنـا جنــمـة داود الـسـداســيـة مـحـفـورة

اكنة في الداخل). على ا
في عـام 1948 فك ابـناء الـعم نـاجي وعـبد
اجلبار شراكتهم واحتفظ العم عبد اجلبار
فـي مـحل راس الــقـريـة فـي حـ ان والـدي
استـاجر محال اخـر في شارع الرشـيد عند
سـاحـة الـوثـبــة فـيـمـا كــان يـعـرف بـسـوق
الـرافــدين مـقـابل مـحالت حـافظ الـقـاضي
ـصـور ارشـاك مع زقـاق ويـجـاوره مـحل ا
ضــيق يــقــود الـى شــارع الــنــهــر الــشـارع
عـروف حلد االن والذي اشـتهر التـجاري ا
ـالبس واحلــــلي ــــحالت الــــصــــاغــــة وا
النسائية. وبقي فيه حلد عام  .1956حيث
انـتــقل الى مـحل اخـر فـي الـبـاب الـشـرقي
نـهـايــة شـارع الـرشــيـد (في عــمـارة مـطـاع
يــاســ اخلــضــيــري الــذي جـمــعــته مــعه
صداقـة وثيقـة). وكان محـله مقابال لـشركة
جقـماقجي لالسطوانات ويقع ب الشركة
االفــريــقـــيــة الـــعــراقــيـــة ووزارة الــشــؤون
االجـتـمـاعـية انـذاك. وعـلى بـعـد امـتـار منه
ـــعــروفــة كـــانت مــحـالت حــســـو اخــوان ا
لــلـــمالبس وســيــنــمـــتي روكــسي وريــكس
الصـيفية. وبعد ذلك انشـأت سينما اخليام
ـقـابل للـمـحل. وفي عام 1966 في الـفرع ا
انـتــقل مـحل والـدي الـى عـمـارته اخلـاصـة
فـي شـارع الــســعــدون بــالــقــرب من فــنـدق
بـــغـــداد وكـــان اول مـن انـــتـــقل من جتـــار
الــســاعــات الى ذلك اجلــانب مـن الــشـارع
ــركـز الــتـجـاري والـذي اصــبح بـعــد ذلك ا

اجلديد واالهم في العاصمة.
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في نهـاية الستينات اتخذت حكومة البعث
قرارا بـتحـوير مـنطـقة راس الـقريـة (شارع
الرشـيد) الـساحـة التـي نفـذ فيـها اعـضاء
من حـزب الـبـعث مـحـاولـة الغـتـيـال رئـيس
الــوزراء اجلـمــهـوري االول الــفــريق الـركن
عـــــبــــــــــــــد الــــــكـــــر قـــــاسـم (تـــــشـــــرين
االول/اكتوبر 1959 وكـانت خطة التحوير
ـنطـقة الى سـاحة تتـمحـور حول حتـويل ا
يتوسطها تمثال احد افراد اجملموعة الذي
ـنـاسـبة قـتل اثـنـاء محـاولـة االغـتـيال. وبـا
فان احملـاولة وقـعت امام محل الـعم فخري
جواد بـالـضبط وورد اسـمه واسم متـجره
في جـلـسـات محـكـمـة الشـعب الـتي شُـكلت
شـتركـ بعـملـية االغـتيـال كما حملاكمـة ا
حامت حـوله شبـهة االشـتراك في الـعمـلية
بسـبب ميـوله القـوميـة حتى ثبـت العكس.
ـــــوجـب هــــذا الـــــقـــــرار ازيـــــلت احملالت
الــتــجــاريـة هــنــاك ومن ضــمــنــهـا مــحالت
فخـري جواد وعـبد اجلـبار لـطيف فـانتقل
الــعـم فــخــري الى ســاحــة الــنــصــر ثم الى
شـارع الـســعـدون والـعم عـبـد اجلـبـار الى
مـحل فـي بـدايــة شـارع الــســعـدون مــقـابل
ـدة قصـيرة شـهورة  سيـنمـا السـندبـاد ا
كي يـنـتـقل بـعـد ذلك الـى عـمارة خـاصـة به
ــعــروفـة شــيـدهــا بــالـقــرب من الــســاحـة ا
ارس فـيها بسـاحة الـتحـريات الـتي ظل 

هوايته احملببة في تصليح الساعات.
في فتـرة (اخلمسينيات) اضيف محال اخر
لـعـائـلـة الـسـاعـاتي في شـارع الـرشـيـد هو
ـرحـوم عـبـد الـصـاحب لـطيف مـحل الـعم ا
ـقـابلـة حملل والـدي في سـاحة في اجلهـة ا
الوثـبة ثـم انتـقل في السـتـينـات الى محل
اكــبـر في مــنـطــقـة الــسـنـك مـقــابل الـبــريـد
ركـزي يـعاونه فـيه شـقـيقه االصـغـر منه ا
رحـوم عبد الرضـا ومحل اخر البن العم ا
ناطق ابن اكـبـر االعـمـام كاظم في مـنـطـقة
ربعة ولم يستمر فيه طويال.. العبخانة-ا
وهــكــذا فــان مـــحالت الــعــائــلــة في ســوق
الـكـمـرك لم يـبق مـنـهـا سـوى مـحـل االول
مـحـل الـعم ابـراهــيم الـذي ظل يــعـمل فـيه
حتى جتـاوز التـسـع من عـمره لـتصـليح
الــســاعـات اجلــداريـة والــعـمــوديـة وبــعـد
االحـــــتـالل بـــــاعه ابـــــنـــــاءه الـى صـــــاحب
حتـفـيـات الـتـجـارة الـرائـجـة ومـحل الـعم
مـهــدي الـذي اعـطـاه الى ابن عـمه وشـقـيق
ـرحـوم عـبـد االمـيـر لـطـيف الذي زوجـته ا
عمل فـيه في مـجـال الـساعـات ايـضـا حتى
نهـاية الـثمانـينـات ثم  بيـعه الحد جتار

التحفيات ايضا.
فـي شــارع الـــرشـــيـــد في اخلـــمـــســـيـــنــات
افتـتـحت محالت اخـرى لـتـجارة وتـصـليح
الـسـاعــات الشـخـاص من خـارج الـعـائـلـة
وبـعـضـهم اكـتسـب لقب الـسـاعـاتي ايـضا
وارتبـطوا بـعالقـات اخويـة ومهـنـية راقـية
مع عــائــلــة الــســاعــاتي وكــانت الــعــائــلـة
تتـعامل معهم كجزء من افرادها مثل محل
علـي حسـ السـاعاتي وزوج اخـته صالح
الـــرواف رحــمــهــمــا الـــله االول ركــز عــلى
ــصــوغــات الــســاعــات والــثــانـي اهــتم بــا
الـذهـبــيـة (عــلـمــا بـان الـرواف كــان زمـيل
والــــدي في الـــــدراســــة واديـــا امــــتــــحـــان
الـثـانـويـة الــعـامـة مـعــا- دراسـة خـارجـيـة
بـنـجــاح) وانـتـقل بـعــدهـا والـدي لـدراسـة
احلقـوق وحـصل على الـشهـادة اجلـامعـية

عام 1954.
كـمـا ذكـرت سـابـقـا ان اسـتـيـراد الـسـاعـات
كان حـكرا على التجار اليهود. بعد احداث
ــؤســفــة (الـتـي عـرفت 1941 الــدامـيــة وا
بــحــوادث الــفـرهــود) الــتي تــعــرضت لــهـا
الـعـوائل والـتـجـار اليـهـود والـتي اخـتلف
صادر في تفـسير اسـبابـها (ولكن اغـلب ا
توكـد انها جاءت بسبب تاييد بعض أفراد

واجلـــمـــعـــيـــات كــــانت تـــبـــيع
الــبــضــائع بــاقــســاط شــهــريـة
ــنــتــسـبــيــهــا. وهـذا مــيــسـرة 
االســلــوب يـــدلل عــلـى شــعــور
ــســؤولــيــة جتــاه الــتــجــار بــا
ـواطنـ اوال واحلرص على ا
مسـاعـدتهم ثـانيـا وعـلى الثـقة
ـتبـادلـة التي كـانت مـوجودة ا
ـسـؤولـون عن بــ الـتـجــار وا
اســـواق وتــــعـــاونــــيـــات هـــذه

النقابات ثالثا.
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قبـل فتـرة انـتـشـر عـلى وسائل
الــتــواصل مــقــالــة مــقــتــضــبـة
ا حتـدث كاتـبـها عن سـاعـة او
الـــســويـــســريــة وحـــدد تــاريخ
االعالن عـنهـا في العام .1957
ومع كل الــتــقــديــر واالحــتــرام
لــكــاتب تـــلك الــســطــور اال ان
بـعض احلقـائق لم تكن دقـيقة
نـــعم فـي ذلك الـــعــام اشـــتـــهــر
مــعـــرض الــوالــد فـي مــعــرض
بــــغـــداد الــــذي كــــان يــــعـــرف
عـرض الـزراعي الـصـناعي بـا
ـــعــرض رقم (٢) والـــذي كــان ا
ـــعــارض اال ان في تـــســلـــسل ا
الـبدايـة كـانت قـبل ذلك. واسمح

لنـفسي ان اثـبت بعض االمور الـتي عشـتها
بـنـفـسـي واخـرى اسـتـقــيـتـهــا من اشـقـائي
شـوقي وقــيس ورعــد الــذين عــمـلــوا كــمـا
فعـلت انا في فتـرات مخـتلفـة مع الوالد في

جتارته.
—ËdG  `

بـدون ان يفـهم كـالمي بـانه ادعـاء او تبـجح
مــــــغـــــرور وبـــــدون ان اغــــــمط حـق جتـــــار
الـســاعـات الـبــاقـ اسـتــطـيع ان اقـول انه
ومنـذ اواخر اخلمسـينيات اسـتطاع والدي
ـرتبـة االولى كاكـبر ناجي جـواد ان يـحتل ا
مــسـتــورد لـلــسـاعــات الـســويـســريـة. وهـذا
ا يـعتـمد على الكالم ال اقـوله اعتـباطـا وا
الـتـقـاريـر الـســنـويـة الـتي كـانت تـصـدر عن
Fédér- غرفـة جتارة الساعات الـسويسرية
ation de l'industrie horlogère
ــعــروفــة مــخــتــصـرا ((FHمــنــذ نــهــايـة وا
اخلـمـسيـنـيـات وحتـى بدايـة الـسـبعـيـنـيات
عـنـدما مُـنِع االسـتـيراد بـسـبب تامـيم الـنفط
ــــر شـــهــــر اال ونـــحن ( .(1972ولـم يـــكن 
ـثلـي شركات نسـتقـبل ضيف او اكـثر من 
السـاعـات الـسويـسـريـة في دارنـا في شارع
ابي نــؤاس في بـغــداد وفي احـيـان كــثـيـرة
قـرب منـهم في دارنا مدة كنـا نستـضيف ا
ا زياراتـهم مثـل صاحب شـركة سـاعات او
Numa Jen-) الــــســــيــــد نــــومــــا جــــانـــ
nin)ــثل شـركـة اتــرنـا الــصـديق (جـان و
مـاري جـاسر ) (Gasserوالـذي كـان نصف
مـصــريـا واصــبح وال زال اكـبــر مـســتـورد
سـاعــات في الـقــاهـرة) وكـذلك كــان يـفـعل
اعــمـــامي مع اصـــحــاب الـــشــركـــات الــتي
يسـتـوردون منـهـا فـصاحب شـركـة فورتس
(رالف  (Ralfكـان يقـيم في دار الـعم فـخري
جــواد وصــاحب شــركــة فـلــكــا (الــعم عــبـد
الصـاحب لطيف) كان يفعل نفس الشيء مع
افـراد عائلـة (شلوب (Schluepالـتي تمـتلك
ثل عـمل والعم محـمد ام الـهادي مع  ا
Hammer) شـركة رومـر (كـان اسـمه هـامر
وكـان جتـار الـسـاعــات الـعـراقـيـ يـنـادونه
ـزاح بــاسم مـســتـر جــاكـوج عـلى ســبـيـل ا
ـطـرقة) بـالـلهـجـة العـراقـية. وكـان مـالكي (ا
مـصـانع الـساعـات هـذه بـدورهم يـتعـامـلون
مـع والــــدي واعــــمــــامي وكـل مــــســــتـــوردي
ودة واالحـترام. السـاعـات بنـفس الـروح وا
ــكن ان انــسى من بــ هــوالء عــائــلــة وال 
نـتجة لسـاعات فلكا) االب شركـة (تيتوني ا
ــصـنع (فــرتس) واالبن (بــرونـو) مــوسس ا
ـعـمل االن واحلـفــيـد (دانـيـل) الـذي يـديــر ا
وكـيف تـعــامـلـوا مع وكـيــلـهم الـعم صـاحب
لطـيف والعناية االخويـة التي احاطوه بها
بـعـد ان تـعـرض عـمي حلـادث سـيـر مـوسف
اقــعــده عــلى كــرسي مــتــحــرك حـتـى وفـاته
عـمل كان يـصر على ان وكيـف ان صاحب ا
يــســتــقــبــله عــنــد وصـــوله ويــدفع كــرســيه
ـنح الـوكـالة ـتـحـرك بـنـفـسه. ورفض ان  ا
الـى اي تـــاجــــر عـــراقـي اخـــر رغـم ان الـــعم
صـــاحب كــان قـــد تــوقف عن اســـتــيــراد اي

سلعة منه منذ بداية السبعينيات.
اعتـمـد والـدي نـاجي جـواد عـلى ابـناءه في
جتـــارته مع حــرصـه عــلى ان ال تــشـــغــلــهم
التـجـارة عن اكمـال دراستـهم. وكان اول من
ـعـتـرك هذا هـو االبـن االكبـر شـوقي دخل ا
والذي مـنحه الوالد وكالة عـامة مطلقة وهو
في سن الـرابع عشرة من عـمره وكان يوكل
له ادارة الــعــمل اثــنــاء ســفــره االمــر الـذي
جعل بـعض االقـرباء يـنـتقـدونه على ذلك اال
انه لم يـتراجـع عنه. وكـذلك فـعل مع االبـناء
االخرين فـيما بـعد. وعنـد انتقـاله الى محله
في سـاحـة الـوثـبـة عـمل مـعه بـاالضـافة الى
درسـة طبـعا مـجمـوعة ولده شـوقي بعـد ا
مـن االشـخـاص االوفـيــاء الـذين رافـقـوه الى
ـرحوم فائق الى اخر ايـام حيـاتهم. اولهم ا
الصـفـار والذي ظل يـعمـل معه حـتى وفاته
في نهـاية التسعينات كما انه لم ينس احد
رحوم كاظم ـدرسة االبتدائية ا زمالءه في ا
جواد (كـنا نـكـتيه كـما كـان يـناديه ابي مـنذ
صـغــره بــابــو جــواد عـلى الــرغم مـن ابـنه
الــــبـــكــــر كـــان اســــمه عـالء). والـــذي عـــرف
يـزا لكونه ظل بطـرافته وخـفة دمه وكـان 
مصـرا على اعتـمار السـدارة العراقـية حتى
اخـــر ايــامه وكـــان ابـــو جــواد مـن عــائـــلــة
مــيــســورة في صــغــره ثم افــقــرهــا الــدهــر
واوكل الـيه والدي مـهمـة وسـيط في بيع او
نـــقل الـــســـاعـــات وخـــاصـــة في االقـــضـــيــة
والـنــواحي الـنــائـيـة عــلى الـرغم من انه لم
همـة واذكر انه عندما يكن بـارعا في هذه ا
افـتـتح والـدي مـحلـه الكـبـيـر في بـنـايته في
ـهـنـئـ يـتـوافدون شـارع الـسـعـدون وبـدا ا
علـيه بـهدايـاهم (صـدقـا او نفـاقـا) دخل ابو
جواد عـلى مكتب والـدي وقال له (ناجي انا
ـكنـني من اشـتـري لك هـدية ليس لـدي مـا 
تلـيـق بك او بـاحملل اجلـديـد ولـيس لـدي ما
اقـدمه لك سوى اخالصي) وبـالفـعل فانه بر
بوعـده وظل معه حتى وفاته. كما كان هناك
الوسـيط االخـر االذكى واالمـهـر جعـفـر (أبو
اهرين الذين صبـيح) ومصلحي الساعات ا
عمـلوا مـعه (سـيد حـسـ العـدنـاني قبل ان
يصـبح من مـستـوردي االدوات االحتـياطـية
لـلـسـاعـات ومــحـمـد عـلي (ابـو عـزام) الـذي
اصبـح بعد ذلك ضـابط احتـياط في اجليش
وتــدرج فـيه وحــســ ابـو عــلي الــذي تـرك
ــهـــنــة بــعــد ان نــاسب عن طــريق الــزواج ا
عـائـلـة ثـرية ادخـلـته في جتـارتـهـا). عـمـلـية
مــسك الــدفـاتــر واحلــسـابــات كـانـت مـهــمـة
الـصــديق الـعــزيـز عــزيـز مــراد والـذي كـان
يـــعـــمل رئـــيس قـــسم في شـــركـــة الــتـــامــ
ــتــابــعــة ــســاء يــقــوم  الـــوطــنــيــة وفي ا
حـسـابـات جتـارة الـوالـد ثم تـولى الـشـقيق
ــهــمــة بــعــد ذلك. امــا عــامل شــوقي هـــذه ا
الــنــظــافــة رشــيــد والـــذي فــشــلت مــعه كل
مــــحــــاوالت والـــدي لــــكـي يـــكــــمل دراســــته

االبـتـدائـيـة فـلـقـد ظـل يـعـمل مـعـنـا حـتى 
تسـفيـره في السـبعـينـيات مع عـائلـته كونه
من التـبعية االيرانية على الرغم من انه من
والدة بــغــداد. كــمــا عــمل مــعــنــا كـمــوظــفي
مبـيعـات في فتـرات مخـتلـفة اشـخاص اذكر
مـنـهم عـلـي مـراد وهـشـام ارتـ مـراد الذي
كان والـده استاذنـا في اللغـة االنكلـيزية في
الــثــانــويـة. وال يــفــوتــني ان اذكــر الــنــجـار
ـرحوم جـهاد (ابـو صبـاح) الذي العـبقـري ا
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التـربية والـتعليم تـقدمة عـلى العالم  ومن الدول ا الفـساد ال مكان له في بالدنـا 
الــطــرق واجلـســور تـغــطي طــول الـبالد ــيـة في أعــلى الـدرجــات الــعـلــمـيــة الــعـا
اء الصالح ا الـبيئة في أرقى مكان واالخضرار والتشجير يغطي البالد وعرضه
شـبـكـة الـصـرف الصـحـي صمـمت لـلـشـرب يـصل إلى جـمـيع الـقـرى واالريـاف 
قدمة ال حترش جنسي ـرأة مكانتها في ا ال بطالة لدينا وا خلمسـ سنة قادمة
بامـرأة أو طفل الفـن في بالدنا في ارقى مكـانة والفـنانـ محل اهتـمام والرسم
ـسرح فـنحن والتـشكـيل في ابهى صـوره والـسيـنمـا تصـدر االفالم لـلعـالم اما ا
بالدنا ال تفتك به اخملـدرات كما البـلدان اقتصـادنا قوي ويجـهز العالم اسيـاده 
ال مكـان للـفقر في نـتجـات الصنـاعيـة والزراعيـة وليس لـدينـا تصحـر ختـلف ا
رور متطـورة جدا وال نسير عكس بالدنا أقل نـسبة شرطة في بالدنا  انـظمة ا
نحتاج الشارع رور حتى لو كان الشارع خاليا السيـر ونلتزم بالقانون وأشار ا
نـحن الـشـعب الـوحـيـد عـلى االرض الـذي ال يـعـبـر الـطـرقات من أمـاكن الـعـبـور 
اما النظافة فحدث وال حـرج مدننا من نظافتها كأن ال أحد بشـكل مائل "قيراج" 
دينة عجلـة للنفايات ونحن ـا لثواني فقط تكتـشف أن في ا يسكن فـيها قلما ور
أفضل سـياسي الـبلـد الـوحيـد في الـعالم الـذي ال تتـطـاير الـنـفايـات عنـد نـقلـهـا 
العـالم وانزههم جتدونه في بالدي  ال يوجد عراقي يلجأ للعنف والسالح لدينا
ـتنع عن من الـقـيم اجملـتمـعـيـة مـا ليـس لأل ننـبـذ الـفـساد وال نـتـسـامح مـعه و

ؤسسـات العامة ملـكنا ونحن متـلكات العـامة ا االعتـداء على ا
نــرعــاهــا ونــصـونــهــا ال نــسـرق احملــارم الــصــحــيـة من
احلمـامات كما تـفعل األ وال نسرق "احلنـفيات" كما
ابــدا ال نـسـرق أغــطـيـة الــصـرف الـصــحي وال نـسـرق
الـكـهـربـاء وال نـسـتـولي عـلى أراض لـيـس لـنـا وغـيـرها

كثير 
"أي غير آني ما أحجي

الـطـائـفـة الـيـهـوديـة لـعـملـيـة اعـادة احـتالل
القـوات البريطانـية للعـراق في تلك السنة)

بعد هجرة اغلب اليهود بعد عام 1948.
ية الثانية بدا  في فتـرة ما بعد احلرب العا
الـتـجـار الـعـراقــيـون يـلـجـاون الى الـكـويت
التي كـانت سوقـا نامـيا وال تـوجد عـليه اية
مــحــددات لـالســتــيـــراد او ضــرائب او الى
ايـران لـتـلـبـيـة احــتـيـاجـاتـهم خـاصـة وان
ــهـمــة كـانت في الــشـركــات الـســويـســريـة ا
اغلـبهـا قد مـنحت وكـاالتهـا الى جتار يـهود
في العـراق ولم يكن من السهل عليها ايجاد

وكالء يــعــتـمــد عـلــيــهم في تــلك الـفــتـرة.
فمـعظم الـتجـار العـراقي
كـــانــوا ال يــتــقـــنــون لــغــة
اجــنــبــيـة واالهم انــهم لم
يــكــونــوا مــعـــتــادين عــلى
الـــــــســــــفــــــر الى اخلــــــارج
وخـــاصــة فـي ايــام احلــرب
ـيـة الـثانـيـة وبـعـدها. الـعـا
وعن تلك الفترة كتب والدي
مــقـالــة عن زيــارته لـلــكـويت
عام 1947 وكيف ان صديقه
ـرحـوم الــتـاجـر ةالـكــويـتي ا
مـــحــمــد صـــالح بــهـــبــهــاني
ــرحـومـ اصــطـحــبه هـو وا
احلـــاج حـــســـون طه واالديب
جـعــفـر اخلـلـيـلي الى الـكـويت
تـلك بـسـيارتـه وهو لـم يكـن 
جــواز ســفــر. وهــذه الــســفــرة
فــتـــحت له مــجــاالت اوسع في
الـتـعرف عـلـى سـوق الـسـاعات
ـهمة السـويسـرية ومـاركاتـها ا
وجتـــارهـــا وكـــان لـــلـــمـــرحــوم
احلاج حسون طه دورا في ذلك.
في بدايـة اخلـمسـينـيات شـهدت
جتـارة الــسـاعــات الـسـويــسـريـة
ـصانع ـستـوردة مـباشـرة من ا ا
السـويـسريـة رواجا مـلحـوظا في
الـعـراق حـيث حـصل والـدي بـعد

ســفــرة اولى الى ســويــســرا في عـام 1951
ا وسِـيما ونوفلتي على وكـالة ساعات (او
وبعـدها بـسنـ اتـرنا واوريس وكـرستـيان
ديور واومـيـغا). كـمـا انه حصل عـلى وكـالة
الــــســــاعــــات االغــــلى واالعــــرق واالشــــهــــر
ـاركـة ) ولـهـذه ا (فـاشـيـرون كـونـســتـانـتـ
قصـة طريفة البد من ذكرها. ففي عام 1957
لـكي الـعراقي طلب احـد مـتعـهـدي البـالط ا
من والــدي ان يــســتــورد سـاعــة من الــذهب
ـلك فـيصل ـرحـوم ا ـاس كي يـقـدمـهـا ا واال
الثـاني الى خطـيـبته عـند الـزواج. وبالـفعل
ـطلـوبة سافـر والدي وجـلب مـعه الـساعـة ا
من شـركــة فــاشــرون وسـلــمــهـا لــلــمـتــعــهـد
واخـبره ان ثـمـنهـا هو  420ديـنارا عـراقـيا.
ـتعهـد الساعـة واخبره ان وبعـد ايام اعاد ا
ـالكـة رفـضتـهـا الن سعـرهـا غالي الـعـائلـة ا
جــدا. وظــلت الـســاعــة عـصــيـة عــلى الــبـيع
بسـبب سعرها انذاك وبالنتيجة قرر الوالد

اهدائها الى زوجته.
في بـدايـة اخلـمـسـيـنـات ايـضـا حـصل الـعم
فـخـري جـواد عـلى وكـالـة سـاعـات (فـورتس
ودوكسـا وبعـد فترة لـوجن ورادو) والعم
عبـد اجلبـار لـطيـف على سـاعـات (هيـروديا
وبعـد سن عـلى وكالة سـاعات فافـر لوبا)
والــعم عــبــد الــصــاحب حــصل عــلى وكــالـة
ساعـات (فلكا). اما العم مـحمد ام الهادي
فـلــقـد حــصل عـلـى وكـالــة سـاعــات رولـكس
وياتـيك فـيلب ورومـر. وبـسبب غالء اسـعار
رولــــكس وبـــــاتــــيـك فــــيــــلـــــيب تـــــوقف عن
استـيرادهـمـا. ثم ذهبت وكـالـة رولكس بـعد
ذلك الى صـديقـهم حـبيـب هرمـز وظـلت معه
حتى هـاجـر الى خـارج الـعـراق . امـا سـاعة
ـرحوم اومـيـغـا فـلقـد ذهـبت وكـالـتـهـا الى ا
عـبـد الـعزيـز جـعـفر ابـو الـتـمن الـذي كانت
تـربـطه بــوالـدي صـداقـة حــمـيـمـة جـدا ولم
يـكن مـعـروفـا عـنه شغـفـا او جتـربـة في هذا
اجملـال اال انه ابـدى رغـبـته في ان يـخوض
الــتـــجــربـــة بــســـبب عالقـــته بـــوالــدي (ابن
السـاعجي كما كان يحب ان يلقبه) وسعى
له الـوالــد وحـصل لـه عـلى وكــالـة اومــيـغـا.
وكـان مــحـله مـقـابل مــحل والـدي في الـبـاب
ـطعم الشـرقي ومـقابل مـوقف الـباصـات ( ا
التـركي حالـيا) وظـلت معه حـتى وفاته ثم
حاول شـقيقه االصغر عبد الكر ابو التمن
ان يسـتمـر في تـمثـيـلهـا في الـعراق اال انه
لم يـنــجح في الـتــرويج لـهـا بــسـبب ظـروفه
الصـحية فـذهبت الوكـالة الى تاجـر لبناني
كـان قـد حـصـل عـلى الـوكـالـة في لـبـنـان ثم
انـتـقــلت الى تـاجــر عـراقي مــرة ثـانــيـة هـو
جــوزيف مــنــصــور. وفي عـام  1971حــصل
والــدي عـــلى الــوكــالــة اثـــنــاء زيــارة له الى
سويـسرا وبـعد ان عـمل طلـبيـة لعـدد كبـير
منـها وكنت انا برفقته واتفقنا مع الشركة
عـلى كل الــتـفـاصــيل عـلى ان يــقـوم الـوالـد
بفـتح اعـتمـاد االستـيـراد عنـد عودته. اال ان
االمـور تـعـقـدت بـعـد ان جـرى تـامـيم الـنـفط
بعـد فترة وجـيزة واوقفت كل االسـتيرادات
ومــنــهـا الــســاعــات. وبــعــد نــهــايــة احلـرب
الــعـراقــيــة- االيــرانـيــة عــاودنـا الــتــفـاوض
وجنح الـوالد في احلصول عـلى الوكالة اال
ان الشـركة اشـتـرطت ان تبـقي تـعامـلـها مع
الوكـيل االخر الـسيـد جوزيف فـلم يعـترض
الـوالـد اكـرامـا لـشــخـصه الـطـيب ولـلـعالقـة
االخويـة الـتي كـانت جتمـعه به. وهـكـذا بدا
ـــاركــة واســـتــورد ـــثل هـــذه ا من جـــديــد 
وجبـت حتى وقعت كارثـة اجتياح الكويت

ثم احلصار وتوقف االستيراد تماما.
في نهـاية اخلمسـينيات وبـداية الستـينيات
ظهـرت مـاركات لـسـاعات سـويـسريـة اخرى
نالت شـهرة في السوق العراقي مثل ساعة
(جوفـيال) عـلي حسـ السـاعاتي (نـيفادا)
سلـمـان احلاج داود (سـور ) مصـطفى عـبد
العـزيز ساعـات (بورن وبـتينـا) سيـد احمد
تـقي وهـو اول من اســتـورد سـاعـات وضع
عـلـيـهــا صـورة الـزعــيم عـبـد الــكـر قـاسم.
وســاعـــات ايــدوكس لــتــاجـــر ارمــني اســمه
نــيـــقــوال كــان ابـــنه (مـــكــرديج) زمـــيــلي في
ـدرسة االبـتـدائيـة) وسـاعات ارداث. وفي ا
بداية الستينات قام احد جتار الساعات في
الــعــراق (شــكـري حــجــاب - وهــو من اصل
فـلـسطـيـني وعـرف بطـيـبـته) بانـشـاء مـعمل
ـنـشـأ اطلق لـتـجـمـيع السـاعـات الـروسـيـة ا
علـيها اسم (بغداد) ولكنه لم يستمر طويال
بـهذا الـعمل ,والـسبب ان هـذه الـسـاعات لم
تـــســـتـــطع ان تـــظـــاهي جـــودة الـــســـاعــات

السويسرية.
فـي نـفـس الـفــتــرة قــامت بــعض الــشــركـات
واخملــازن الــتــجــاريـــة الــكــبــرى في بــغــداد
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يـتفق العراقـيون على قـضية واحدة,وال يـختلـفون علـيها,تـلك القضـية هي:انهم ال
يرون من انـتخبـوه اال بعـد اربعـة اعوام.الـكل يتفـق على هذه الـنقـطة.وقـد تكررت
ـســؤول رقـيـقــا رائـعـا,ويـغـادر دون ان يــراه احـد.وبـعـد ان هـذه الــقـصـة,يـاتي ا

يحصل على منصبه يتحول الى كائن آخر ال يعرف من انتخبه,وال يعرفهم.
ـسؤول لـدورة الطـبيعـة فيـدخل في سبـات طبـيعي يبـتعـد فيه عن بـيئة   يخضع ا
البـسطـاء الذين انتـخبـوه.يشعـر اجلمـيع انهم مـخدوعون,وانـهم تعـرضوا لـعمـلية
نصب.هـكذا اصف اي شخص يحـصل على اصوات الناس ثم بـعد ذلك يتركهم
وكـأنه يـقـول لـهـم:انـا بـارع في الـصـعـود الى اعـلـى مـنـصب بـأصـواتـكم.هـذا مـا
ــاضـيــة.تــنـتــهي فــتــرة الـســبــات الــطـبــيــعي مع بــدايـة عــشــنــاه طـوال االعــوام ا
ـــــســــــؤول مـــــجـــــددا بــــــ الـــــنـــــاس.يــــــضـــــحك االنــــــتـــــخـــــابــــــات.يـــــظــــــهـــــر ا
نيهم,ويشعرهم بالبساطة.لقد انتهى دور السبات وبدا دور نحلة معهم,يعدهم,و
.كل صوت ـسؤول يـجـمع اصوات الـنـاخبـ اخللـية الـتي جتـمع رحيـق االزهار.ا
هـو زهـرة بالـنـسـبـة لـلمـسـؤول.انه يـعـيش نـشـوة كـبيـرة حـ يـرى الـكل يـنـظرون
ـفـروض ان تـرفضه الـعـيون,وتـشـتعل غـضـبـا خلداعه الـيه,ويلـتـفـون حوله.ومن ا
وعـدم صدقه.  ح يزور االنـسان عمـلة ورقية,وحـ يغش البـائع بضاعته,وح
البس الصـينـية على انـها مـنتج تركي,كل هـذا ال يعادل صـفقة االحـتيال تبـاع ا

واطن.وانا اظن ان اثر جرح صنارة التـي يذهب ضحيتها ا
ــسـؤول مــا زال في فـم نـاخــبــيه.ولن يــنــخــدعــوا مـرة ا
سـؤول الذي اخـرى.اذ ال يعـقل ان يبـلع الـناس طـعم ا
علـقة فـيه قـطعـة حلم ليـسـتأثـر هو بـعـد احلصـول على

نصب بثراء قارون.  ا

ـزمــنـة وفـقـدان ــيـاه الـصـاحلــة لـلـشــرب الى أ زمـة الـكــهـربـاء ا انــضـمت أزمـة ا
ة جتعل ـؤ ديـنة وانتـشار الـعشوائـيات  هـذه االوضاع ا السـيطرة عـلى نظـام ا
راقب يـتسـاءل  مـاذا كانت تـفعل احلـكـومات الـسابـقـة  حتى تـتفـجر ـتـابع وا ا

هذه القضايا دفعة واحدة  وخاصة قبيل مجيء الصيف .
من يـتـابع شـكـاوا الـنــاس ومـطـالـبـهم بـاحلـصـول عــلى مـيـاه الـشـرب نـاهـيك عن
ـتـكـدسـة في اجلـزرات الـوسـطـيـة والـشوارع  الـكـهـربـاء واجملـاري والـنـفـايـات ا
يشعـر بأنه ليس هناك دولة لـها نظام عمل ومراقبـة للمخالفـات ومسؤولية حتقيق
تـراكمة ب مواطـنو احملافظات الضـرورات للمواطن  كذلك من يـتابع االزمات ا
والسلـطات احلاكمة في تلك احملافظات يشعـر بأنه أمام مجموعات نصبت لتولي
ـنـافع من قــيـادات الـعـمل في مـهــمـة لـتـبـديـد االمــوال الـعـامـة والـسـيــطـرة عـلى ا
االراضي السـكنيـة وتوزيـعها عـلى االتباع  هـذا ماتـكشف بشـكل واضح واكيد
في حديث عـدد من مواطـني محافـظة القـادسيـة أمام احملافظ  كـذلك شراء عدد
لـيـارات الدنـانيـر ثم يتم اسـئـجار سـيارات من اقـليم من السـيارات احلـوضيـة 

كردستان .
ـواطن هذا الـعبث باالمـوال العراقـية يكـشف بدون عـناء عن أزمة الـعالقة ب ا
سـؤولـة في احملـافظـة ويـعبـر عن مـدى مـراقبـة الـشـعب لكل عـنـاصر واجلـهـات ا
اخلــلل في أجــهــزة الـدولــة اوالً  ويــؤكـد من اســتــهـتــار هــذه االطـراف بــحــقـوق

واطن واالموال العامة ثانياً . ا
ـشـكل االكثـر حـساسـيـة والتـي باتت تـؤرق كل اخملـلصـ في هـذا البـلـد وعلى ا
تـعاقـبة عـلى النـظام مـنذ اثرهـا انتـفض الشـباب  هي إين كـانت كل الـوزارات ا
الـغـزو حـتى االن من تـلك احملـافـظـات الـتي وقـعت في مـخـالب الـفاسـدين  واين
ا يـجري  اموال طـائلة تـبدد واراضي البـلديات توزع عـلى االصحاب الرقـابة 
واالتــبـاع وبــلـديــات مـتــيـشــيـخــة تـتــصـرف بــحـقــوق الـنــاس كـأنــهـا اقــطـاعــيـات
ـاضي جتـلــد الـفالحـ لـكـونـهـم لم يـأتـوا بـعـلف اخلـمـسـيـــــــنـيــات من الـقـرن ا

الدواب.
وهكذا يجري في العديد من احملافظات ومنها محافظة الديوانية .

ـتابع لـهـذه االحـداث بـأن هنـاك صـفـقـات تـفاهم في ـراقب وا  إن االمـر يـجـعل ا
توزيع الـغنائم ب الـكيانات والكـتل احلزبية وتـلك االدارات في احملافظات والتي
اســوأهـا هي تـلـك الـتي تـســوف احلـقـائق وتــركن قـوة تــصـرفـاتــهـا النـتــمـاءاتـهـا

احلزبية.
غــريب أمــر قــيـادات تــلك الــوزارات الــتي لم تــشــعــر بـوجع الــنــاس وال بــخـراب
ـنـافسـات االنـتخـابـية كـقـوة جتديـد جـديدة وأن ـدن  وتـعود في ا احملـافـظات وا

مافعلته في السنوات الطويلة كأنه أمراً لم يحدث .
االن أهل بغـداد عاصمة العراق بـكل تاريخه العظيم يـشكون من قلة أو باالحرى
ـيــاه الـصــاحلـة لــلـشـرب نــاهـيك عن غــيـاب الــكـهــربـاء وان جـاء ت في انــعـدام ا
الدقائف االخـيرة والساعت اليتيمت فهي كثيرا ماتصب غضبها على االجهزة

روحة بالتلف . الكهربائية الفقيرة فتصيب الثالجة بعطب وا
إن الكـهربـاء صارت واحدة من أهم مـشكالت الـعصر لـلعـراقي  80 مـليار 
صـرفها مـنذ عام 2005 وحـتى عام 2000 وهي لم تـستعـيد عافـيتهـا ولم تقدم
خيـرا للـناس  وهـذا الوضع يـنسـجم مع خطـاب بوش االبن عـندمـا هدد الـعراق
ة  وفعالً كل ما تدميره من مصانع ومعامل لم يتم بعـودته الى العصور القد
شـاكل ليس بـعـدم القـدرة العادتـهـا لتـغطي اعـادته والـكهـرباء سـتبـقى مـشكـلـة ا
ـاضـية عـنـ باحلـكم عـلى مدار الـسـنوات ا ـا هو بـاصـرار ا حـاجـة العـراق وإ
وعــلى اخـتالف انــتـمـاءاتـهم أن تــبـقى احلـالــة عـلى مـاهــوعـلـيه  شــعب يـتـلـوع 

وأموامل منهوبة .
وزعة ب االزقة وتشويهات البناء في هدمة والنفايات ا لقد اصبحت الشوارع ا
ـدن وبـ البـيـوت واحـدة من عالمـات سيـاسـة الـتخـريب لـلـعاصـمـة بـغداد  لم ا
ـدن والحـتى يـشـاهـد الــزائـر شـجـرة تـزرع بــ تـقـاطـعـات الــشـوارع والداخل ا
طلوب في باجلـزرات الوسطيـة لكون ذلك خارج سيـاقات احلضارة  وهـذا هو ا

هذا الزمن .
ـنـطقـة اخلـضراء البد من االعـتـراف ألول مـرة نشـاهـد رئيـس وزراء يخـرج من ا
احملمـية بسور سليمان  ويتصل بالناس في الشوارع ويزور احملافظات ويجري
تـنـقالت ب احملـافظـ  وهـو السـيد مـصطـفى الـكاظـمي وكـانت زيارة مـحافـظة
ئة ثـنى وهي االفقـر ب كل احملافـظات حيـث يبلغ الـفقـر فيهـا اكثر من 40 بـا ا
وافـتـتاح مـشـوعـ االول لـلـمـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب والـثـاني لـلـكـهـرباء  ويـأمل
ـدن اجلـمـيع أن ان تـتم عـمـلـيـة اسـتـصالح وزراعـة في هـذه احملـافـظـة واحـيـاء ا
السيـاحية مـثل بحيـرة ساوه وغيـرها  والسـماوة مديـنة الثوار في الـعشرين من

ـاضي تـسـتـحق االهـتمـام بـهـا مـثـلـمـا تـستـحق كل الـقـرن ا
ـنـكـوبــة بـقـيـاداتـهـا احملـلـيـة  إذن مـتى يـرى احملـافـظـات ا
ــيــاه ــواطـــنــون اخلـالص من الــعـــشــوائــيـــات وشــحـــة ا ا
الصـاحلة لـلـشرب والـكهـرباء الـتي تـنور الـشوارع والـبيت

وتشجير الشوارع واجلزرات والساحات العامة .
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نعت األوساط الـرياضيـة والصحـفية الـعراقيـة الصحـفي الرياضي شـاكر العـبادي الذي
ـبية الوطنـية العراقية توفي عن عمر ينـاهز اخلامسة والسـت عاماً وقال بـيان للجنة األو
أمس (نسـأل الله جلّ وعال ان يـتغـمد الـراحل برحـمته وغـفرانه ويـنزله جـنانـه البـاقيات

وان يلهم أهله ومحبيه نعمة الصبر وجميل السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون).
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{ لــنــدن- وكـاالت: حــجــز مــانـشــســتـر
يـونايـتد اإلجنـليـزي بطـاقة الـتأهل إلى
نـهائي الـدوري األوروبي رغم خسارته
أمـام مضيفه روما اإليطـالي بنتيجة -3

ــبـيــكــو فـي إيـاب  2  عــلى مــلــعـب األو
نـــصف الـــنـــهـــائـي. وســجـل ثـــنـــائـــيــة
الـيونايتد إدينسون كـافاني بالدقيقت

 بـيـنـما سـجل ثالثـيـة روما إدين 68 39

دجــيــكـو  57وبــريــان كـريــسـتــانـتي 60
ونـــيــكـــوال زالـــيــفـــســكي  83 لـــيـــتــأهل
الـيونايتـد مستفيـدًا من فوز ذهابًا على

أرضه  6-2.
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ـبــاراة بـقــوة في الــدقـيــقـة بــدأ رومــا ا
الـثـالثـة تـمهـدت الـكرة أمـام مانـشـيني
داخـل مـنــطـقـة الـ 6يــاردة مـســددًا كـرة

تـألق دي خيا في التـصدي لها قبل أن
يـبعدها ماجوايـر إلى ركلة ركنية. ومن
تـلك الركـلة ارتـقى مخـيتـاريان اخلالي
من الــرقــابــة لــكــرة عــرضــيــة مــســددًا
رأسـيــة مـرت بـقـلـيل إلى جـوار الـقـائم.
ومـهـد بيـدرو الكـرة عـلى حدود مـنطـقة
اجلــــزاء في الــــدقــــيــــقـــة الــــســــابــــعـــة
لــبـيـلــيـجـريــني الـذي سـدد كــرة قـويـة
مـبـاشرة مـرت إلى جوار الـقائم. وظـهر
الـيـونـايـتـد هجـومـيًـا لـلـمرة األولى في
الـدقـيـقة  20 بـانـفـراد لكـافـاني مـسددًا
كــرة ســاقـطــة اصــطــدمت بـالــعــارضـة.
ـيـزة لــكـافـاني ومــرر بـرونـو بــيـنـيــة 
الـذي انفرد من جديد بحارس روما في
الـدقيقة  26 مـسددًا كرة قوية من داخل
مــنـــطــقــة اجلــزاء تــألـق مــيــرانــتي في

التصدي لها. 
وعـــاد رومــا لــتـــشــكــيـل اخلــطــورة في
الـــدقــيــقــة  34 بـــتــســديـــدة  قــويــة من
بـيـلـيجـريـني من داخل مـنطـقـة اجلزاء
تـصــدى لـهـا دي خـيـا. وارتـقى بـعـدهـا
مـانشيني فـي الدقيقة  35 لـعرضية من
مـخــالـفـة نـفـذهـا بـيــلـيـجـريـني مـسـددًا

رأسية أمسك بها احلارس اإلسباني.
w½U U  WÐd{

جنح مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد فـي افـتـتاح
الـتـسـجـيل بالـدقـيـقة  39 بـعـدما أرسل
فـريد بـينيـة لكافـاني انفرد عـلى إثرها
ــيـرانـتي مــسـددًا كــرة قـويـة األخــيـر 
ســكـنت الــشـبـاك. وكــاد الـيـونــايـتـد أن

يـضـيف الـهدف الـثـاني في الدقـيـقة 41
ن بــتـســديـدة أرضــيــة من اجلـانب األ
ــنـطـقـة اجلــزاء عـبـر جــريـنـوود مـرت
بــقـــلــيل إلى جــوار الـــقــائم. ورد عــلــيه
مـخيتاريان مباشرة بتسديدة من داخل
مــنـطـقـة الـ 6 يــاردة تـألق دي خـيـا في
الـتصدي لها. وسدد برونو كرة مقوسة
من داخـل مـنـطــقـة اجلـزاء في الــدقـيـقـة
الـثـانـيـة من الـوقت بـدل الـضـائع مرت
بـقليل إلى جوار الـقائم لينـتهي بعدها
الـشـوط األول بـتقـدم الـيـونايـتـد بـهدف

دون رد. 
»Uzc « …œuŽ

تــمـكن رومـا مـن مـعـادلــة الـنـتــيـجـة في
الــدقـيـقـة  57 بــعـدمـا تــابع بـيـدرو كـرة
عـرضية مسددًا على الطائر كرة تابعها
دجـيكو بـرأسية سـكنت شبـاك دي خيا.
وسـرعان ما أضاف روما الهدف الثاني
في الدقيقة  60 بـعدما أفتك بيليجريني
الـكرة من فريـد لتصل إلى كريـستانتي
الـذي سدد صـاروخيـة من داخل منـطقة
اجلـزاء سـكنت شـبـاك اليـونـايتـد. وكاد
رومـــا أن يــضــيف الــهـــدف الــثــالث في
الــدقــيــقـة   61 لــكن تــألـق دي خـيــا في
الـتصدي لرأسـية ديجكـو قبل أن يعود
تابعة تسديدة بيدرو للتألق ويتصدى 

من داخل منطقة الـ 6 ياردة. 
وتـــواصل  طــوفــان رومـــا الــهــجــومي
بـعدما أرسل بيدرو عـرضية أرضية في
الــدقــيــقــة  62 تــابــعــهــا مــخــيــتــاريــان

∫»Uz–

الشياط تتأهل
على حساب
الذئاب في
اليورباليغ
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بـتسـديدة من داخـل منـطقة الـ 6 ياردة
اصــطـدمت بــقـدم دي خــيـا ومــرت عـلى

رمى.  خط ا
ورد الـيـونايـتد بـتمـريرة سـاحرة من
بـــرونــو فـي الــدقـــيــقــة  66 جتــاه
جـرينـوود الذي انـفرد بـحارس
رومـا مسـددًا كرة مـرت بقـليل

إلى جوار القائم.
j³×Ô  ·b¼

وأحــــبط كـــافــــاني عـــودة
رومــا بــإضــافــة الــهـدف
الــثـاني في الـدقـيـقـة 68
بـعـدمـا ارتـقى لـعـرضـية
مـن فـيـرنـانــديـز مـسـددًا
ــيــزة ســكــنت رأســيــة 

الشباك. 
وتـــواصل ســـوء حظ رومــا
فـي تـرجـمـة الــفـرص بـعـدمـا
سـدد مـخـيـتـاريـان كـرة أرضـية
مـن داخل مـــنـــطــقـــة اجلـــزاء في

الـدقـيـقـة   74 اصـطـدمت بـالـقـائم.
وســـجـل رومـــا الـــهـــدف الـــثـــالث في
الـدقيقة  83 بـعدما تابع زاليفسكي كرة
عـرضـيـة داخل مـنطـقـة اجلـزاء مـسددًا
كـرة عــلى الـطـائـر اصـطـدمت بـتـيـلـيس
ومـرت من بـ قدمـي دي خيـا ليـنـتهي
الــــلـــــقــــاء بــــفــــوز رومــــا  2-3 وتـــــأهل
ـــجـــمــوع مـــانـــشـــســـتــر يـــونـــايـــتـــد 
ــــــبــــــاراة ـــــبـــــــــــاراتــــ  5-8 إلـى ا ا

النهائية.
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الى كاس العالم في قطر?
ــــدرب ـــــنــــتـــــخب الـــــعــــراقـي مع ا - ا
ـسـتـوى طـيب وقدم كـاتـانـيـتش ظـهر 
ـباريـات والبـطوالت نـتـائج جيـدة في ا
الـســابـقـة ونـال اعـجـاب وتـقـديـر اغـلب
اجلــمـاهــيــر الـريــاضـيــة الن اجلـمــهـور
ستوى يبحث عن النتائج االيجابية وا
ــــدرب اجلــــيـــــد وهــــذا مــــا وجــــد مع ا
كـاتـانـيـتش  االمنـيـات هي ان نـتـواجد
فـي مـونـديـال قـطـر ونـحن قـادرين عـلى
الـوصـول لكن لـيست بـالـسهـلة والـقادم

اصعب.
{ في أي نـــادي تـــود ان تـــنــهـي مـــســيـــرتك

الكروية ?
- كـل انسان وكل العب يـطمح ان ينهي
مـــســيــرتـه الــكــرويـــة في نــادي يـــحــبه
وقـريـب عـلى قـلـبه كـمـا قـلت سـابـقـا كل
الـتـجـارب هي مـهـمـة بـالـنـسـبة لـي لكن
تـبـقى االقـرب والـتـجـربة االهم مـع نفط
مـيسان ونـادي القوة اجلـوية اتمنى ان
تكون نهاية مسيرتي واعتزالي معهم.

ـقـبــلـة ان كـانت مع ســأحـدد وجـهــتي ا
الــديـوانـيــة او نـادي اخـر فــلـكل حـادث

حديث.
{ كـيف شـاهـدت الـقـائـمة االولـيـة لـلـمـنـتخب

? الوطني وهل يوجد ظلم لبعض الالعب
- كـل مدرب له رؤيـة خـاصة به وقـنـاعة
ـوجـودين وانـا اتـصـور فـي الالعـبـ ا
الـذين تواجـدوا في القائـمة هم االفضل
فـي الـدوري الــعـراقي وحــتى خـارجــيـا
نـتـمـنى لـهم كل الـتوفـيق والـنـجـاح اما
نـــاحـــيــــة العـــبـــ يـــتـــصـــورون انـــهم
مـظـلـوم بـعـدم االسـتدعـاء الى قـائـمة
الـوطـني فـهـذا الـشيء راجع لالعـب اما
وجـهه نظر مدرب اجنبي بـالتاكيد لديه
افـكار ورؤيـة كامـلة عن الـالعبـ ايضا
قام باحلضور ومشاهدة اغلب مباريات
الـدوري الــعـراقي اكـيـد قـام بـإسـتـدعـاء
الالعـب الـذين يطـبقون افـكارة نـتمنى
لــهم كـل الــتـوفــيـق والــنـجــاح فـي قـادم

باريات واالستحقاقات . ا
ـنتـخـب العـراقـي للـتـاهل { مـا هي حـظـوظ ا

- نـــحن العــبــ وكل العـب يــبــحث عن
مـصـدر لـلرزق له  واغـلب االنـديـة التي
اسـتمـر فـيهـا اكثـر من موسم مـثال نفط
مـيـسـان او امانـة بـغـداد اواجه مـشاكل
كـثـيرة تـدفعـني الى اخلـروج واالنتـقال

الى نادي اخر.
{ هل االستـقـرار في فريق واحـد له اضـافة

ايجابية لالعب?
ـدى - اكــيـد كـل مـا يــكـون اســتـقــرارك 
طـويـلـة في نـادي واحـد سـيـكـون هـنـاك
مـردود ايجابي على مستواك الفني الن
االســتـقــرار له حـالــة ايـجــابـيــة كـبــيـرة
لـالعب فح يـنتقل الالعب يـحتاج الى
فــتـرة انـســجـام مع الـفــريق وتـأقـلم مع
االجـواء لكن عندما تكون انت في نفس
الـفريق لفترة طويلـة سيكون انسجامك

مع الفريق اكبر وتتعايش مع النادي.
وسم القادم? قبلة في ا { ما هي واجهتك ا
- احلـــقــيـــقــة ال اعـــلم الى ايـن ســأجته
حـاليـا العب مع نادي الـديوانـية وقعت
ــرحـلـة واحــدة وعـنـد انــتـهـاء الـدوري

النـي حــــصـــــلـت عــــلـى لــــقـب الــــدوري
العراقي وكأس الالحتاد االسيوي.

ـــدرب حـــسن احـــمـــد هــو { هل يـــعـــتـــبــر ا
صاحب الفضل على ثامر برغش?

ـدرب الـذين اشـرفوا - بـالـتـاكيـد كل ا
عـلى تـدريـبي فـي مـسـيـرتي الـريـاضـية
هـم اصـــحـــاب فـــضل عــــليّ وال انـــسى
ـــدرب الـــقـــديــر فـي بـــدايــة بـــالـــذكـــر ا
مـشـواري الـكـاب عـقـيل عـزيـز وايـضا
ـدرب ـدرب سـعـد ربى وايـضـا مـع ا ا
ـرحــوم عـلي احــمـد دحــام والــكـابــ ا
هـــادي والــكــابـــ احــمـــد ســالم الــذي
درب احـمد سالم اوجه اكـتشفـني هو ا
له كـل الشـكـر والـتـقـديـر لـيس هـو فقط
ــدربــ والــكـــوادر الــتي اشــرفت كـل ا
على تدريبي . لكن البصمة الكاملة هي
لـلكاب القـدير حسن احمد الذي اوجه
له كـل الشكر والـتقديـر الذي يعـتبر هو

صاحب الفضل على ثامر برغش.
ستـمرة لثامر برغش { ما سبب الـتنقالت ا

ب االندية ?

الـكـهـربـاء ومثـلت الـفـريق مـوسم واحد
وعــدت بـعـدهـا إلى نــادي نـفط مـيـسـان
ومن نفط ميسان إلى نادي أمانة بغداد
ومـن ثم انـتـقلـت بـعدهـا إلـى نادي نـفط
الـوسط الذي كـان في نفس السـنة بطل
الـــدوري الــــعـــراقي حـــتـى وصـــلت الى
نــادي الـقـوة اجلــويـة الـذي يـعــتـبـر من
احملطات االهم في مشواري الرياضي.
{ ما الـنادي االهم الذي مـثلـته في مشوارك

الرياضي ?
- كل االنـديـة الـتي مـثـلتـهـا هي مـحـطة
مــهـمـة في مـشــواري الـريـاضي ان كـان
نـادي الـفـجـر او احلي او نـفـط مـيـسان
او نـفط الوسـط والقـوة اجلويـة وامانة
بـغـداد وحـتى الـديـوانـيـة عـلى اثـر تـلك
بي نـتخب االو الـتجـارب وصلت الى ا
وايــضــا كل جتــربـة اضــافت الى ثــامـر
بـرغش وطورت من نفـسي وصنعت من
اســــمـي في الــــوسط الــــريــــاضي فــــكل
الــتـجــارب كــانت مـهــمـة بــالــنـســبـة لي
والـتجربة االهم في نادي القوة اجلوية
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العب بــدا مـسـيـرته الـكـرويـة مع الـفـرق
الـشـعبـيـة في منـطـقة الـفجـر حـتى مثل
مـتاز رغم معـارضة والده الذي انـدية ا
كـان يطـمح ان يكمل دراسـته لكنه جنح
في كـرة القـدم وحقق قفـزة كبـيرة ومثل
مـن خاللهـا الـعديـد من االنـديـة وحصل
مـعـهم عـلى االلـقـاب  يـجـيـد اللـعب في
اكـــثــر من مــركــز الـالعب ثــامــر بــرغش

يلعب حاليا في نادي الديوانية .
{ كيف كانت بداياتك الكروية ?

- بـدايـة كل العـب تـكون احملـطـة االولى
هي الـفرق الشـعبية فـكانت بداياتي في
مـدينتي مع الفـرق الشعبـية حتى مثلت
نـادي الـفجـر لـفئـة الـناشـئـ والشـباب
حــتى انـتـقــلت الى نـادي احلي ومن ثم
الـى نـــادي نـــفط مــــيـــســـان الـــذي كـــان
الـبداية احلـقيقة لـثامر برغش رغم اني
ــرحـلــة واحـده اال اني مــثــلت الـفــريق 
نـطقـة اجلنـوبية حـصلت عـلى هـداف ا
ـوسم انــتـقـلت إلى نـادي وفـي نـهـايـة ا

مـــــوجـــــهـــــا وفـق اآللـــــيـــــات اإلداريــــة
الــــصــــحــــيـــــحــــة حملــــاســــبــــة اإلعالم
واإلعـالمــيـــ الــذيـن يــنـــتـــقــدون واقع
الـرياضة العـراقية بطـريقة هدامة وفي
مــنــاسـبــات جنــد أن الـفــرق الــعـراقــيـة
ـــســـانـــدة بـــأحــــوج مـــا تـــكـــون إلـى ا
والـــتــقـــو الــصــحـــيح وإلى بث روح
الــتــفـاؤل واألمـل في قـلــوب الالعــبـ

والــكــادر الـــتــدريــبي. من أجل ريــاضــة
عـراقـيـة حتـقق طـمـوح الـشـعب وتـرفع
عـلم العـراق عالـيا في احملـافل الـدولية.

نـفـعة اخلـاصة الـوطن. ورفع غـشـاوة ا
ـا قـدمه الـسـلف الـصالح عن أعـيـنـهم 
مـن الــريـاضــيــ مـن دون أي إعــتــبـار
ــنــافع ســـوى خــدمــة الــوطن لـــهــذه ا
والــشــهـرة الــتي خــلـدت أســمــائـهم في
مالعـب كرة الـقـدم إلى يـومنـا هـذا. كـما
أن عـــلى وزارة الــشـــبــاب والـــريــاضــة
ـبيـة وإحتـاد كـرة الـقدم والـلـجـنـة األو
مـسـؤوليـة مـخاطـبة نـقـابة الـصـحفـي
الـعراقي ومجـلس القضاء األعلى في
إجــتـمـاع مـشــتـرك يـكــون اخلـطـاب فـيه

إدارات األندية إلى تشكيل جلان مهنية
مـــتـــخـــصـــصــة فـي الــطـب الـــنــفـــسي
والـتـربوي من أجل مـتـابعـة سـلوكـيات

لعب وداخله. الالعب خارج ا
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وزجـــــهـم في ورش عــــــمل نـــــظـــــريـــــة
وتـطـبـيـقـيـة تـصـنع فـيـهم ردود الـفعل
ــســتـجــدات الـتي اإليــجــابـيــة إجتـاه ا
ـسـتـطـيل األخـضر حتـصل في داخل ا
أو احملـــيط اخلــارجـي. وتــنــمـي فــيــهم
روح اإلنـتمـاء احلقيـقي إلى النادي أو

دورهـم اليــرتــقي إلى مــســتــوى الالعب
ـتـقدم في الـسن  إسـمـاعيل اإلمـاراتي ا
مـطـر  سـواء عـلى مـسـتـوى اخلـبرة أو
ـعـطـيـات الـتــوظـيف. وقـد تـكـون هـذه ا
ـعاجلـة اإلشـكـاليـات في األنـدية نـافـذة 
ـمـنـهـجـة. ـمـارسـات ا ذات اخلـطـط وا
ولــكـن عــلى مــســتــوى أنـــديــتــنــا الــتي
ناصب أو تـتقاذفـها الصراعـات على ا
ـصـالح اخلـاصـة. الجنـد من يـهتم في ا
رسم خـارطة طريق منجدة تماما ولعل
أحتــاد الـكــرة مـطــالب الـيــوم بـتــوجـيه

نــفـسـيـة الالعب الـنــاشئ في الـصـمـيم.
وأصـبح الالعب الـعـراقي عنـدمـا يذهب
إلـى أبــسـط دولـــة في الـــعـــالم يـــشـــعــر
بـاإلنـبـهـار وتـصـدمه طـريـقـة الـتـنـظـيم
اإلداري وطـريقـة التـعامل مع الـالعب
ــتـعـاقــدين وسـهـولــة احلـصـول عـلى ا
حـقوقه بـكل يـسر ولطـافة. نـاهيـك عما
يـقـدم إليه من مـنح تـشجـيـعيـة في حال
تـقـد مـسـتـويـات أفضـل. وعلـى الرغم
مـن عــدم مــتــابــعــتـي اجلــادة لــفن كــرة
الــقــدم وعــدم الــتــخــصص فــيه إال أن
ــبــاراة الـزوراء الــقــراءة الــســطــحــيــة 
والــوحـدة األمــاراتي في إطـار بــطـولـة
دوري أبـــطـــال آســيـــا في نـــســخـــتـــهــا
الحـظـات احلــالـيـة  تـشي بـكــثـيـر من ا
الـتي ال حتتـاج إلى مزيـد من كد الذهن
ولـعل من أبرزهـا غيـاب الروح الـقتـالية
ــلـــعـب وانـــعــدام الـــتـــرابـط بــ فـي ا
اخلـطوط الثالثة بـالشكل الذي تتالشى
ـنـسقـة.  إذ لم تصل إلى فـيه الـهجـمة ا
هاجم كرة مناسـبة للتصويب الالعـب ا
عـلى الـهـدف.. نـاهـيك عن مـسـتوى خط
الــدفـاع الــبـائـس الـذي كــان يـنــظـر إلى
الـالعب اإلمـــاراتـي كـــيف يــــقـــتـــرب من

الهدف ليصوب كرته األخيرة.
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رمى وأكـاد أجـزم لـوال خـبـرة حـارس ا
جالل حـسن لكانت النتيجة ثقيلة على
مــرمى الـزوراء الـعــراقي. والـغـريب في
األمـر أن تشكـيلة الـزوراء تضم جنوما
ــنــتــخب الــوطـنـي. ولـكن المــعــ في ا

إنـفـجار اإلشـكـاليـات اإلداريـة ب هـيأة
الـنــادي والالعـبـ أو بـيـنـهم ورابـطـة
..إلخ. واحلق أن هذه الذرائع ـشجع ا
تكاد تتكرر في كل سنة وفي كل بطولة
حـتى أصـبـحت الكـرة الـعـراقيـة ظـاهرة
لـلصراع احملـتدم في احملافل القـضائية

العراقية أو الدوليةمحكمة الكأس.
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ــكــنــنــا أن نــغــفل عن أثــر اإلعالم وال 
الـــســلـــبي فـي عــدم تـــوجــيـه بــوصـــلــة
الــــريــــاضـــــة الــــعــــراقــــيــــة وتــــفــــادي
اإلشــكـــالــيــات وحــصـــرهــا في نــطــاق
واقف ضـيق من دون تأجـيج لبـعض ا
الــتي قــد حتــصل بــ احلــ واآلخـر.
مــتـنــاسـيـا أن هــذا األسـلــوب ال يـخـدم
الــريــاضــة وال يــقــوم الــهــنــات فــيــهـا.
وإجـمـاال إن اإلعالم الريـاضي الـعراقي
تـاحة له في تثقيف لم يـوظف احلرية ا
الـشـبـاب الـريـاضي وتـأهيـلـهم نـفـسـيا
ـعـاجلـة أي طـار يـحـصل سـواء أكان
فـي الــنـــادي أو غـــيــره. بـل أن مــعـــظم
مـــايـــثــار  مـن خالفـــات تـــعــزى فـــيـــهــا
األســـبــاب  إلى اإلعالم قــال فالن... ورد
عـليه فالن. ونحـن على يقـ مطلق بأن
مـثل هـذه النـزاعات التـوجد في مـيادين
الــريـاضـة اإلقـلــيـمـيـة أو الــعـربـيـة أو
ــيـة. وإن وجــدت فـهــنـالك قــانـون الــعـا
ــكن تــخـطــيه أو الــتــجـاوز صــارم ال 
عـليه. هـذه التـراكمات الـفوضـوية التي
يـشهـدها الواقع الـرياضي الـعراقي قد
نـافسة الشـريفة وأصابت قـتلت روح ا

في مـــجـــمل الـــبـــطـــوالت اإلقــلـــيـــمـــيــة
ــنــتــخـب الــوطــني والـــدولــيــة يــعـــد ا
الـــــعـــــراقي مـن األرقــــام الـــــصـــــعـــــبــــة
لـلمـنتـخبـات األخرى. ويـعود فضل ذلك
ــنـــتــخـب من صــورة إلـى مــا يـــقــدمـه ا
جــمـيــلــة عن مـســتـواه الــتــكـتــيـكي أو
ـباريات. بـعيدا عن مـعيار الـبدني في ا
الـــفـــوز أو اخلـــســارة فـي احلــكم  إذا
عــلـمـنـا أن الـنــتـائج  الـكـبــيـرة تـخـضع
ـتطلـبات عدة. بيـد أن األندية الـعراقية
ـنتخب الوطني الـتي خرج من رحمها ا
مــازالت تــراوح في مــكــانــهــا وتــتـذرع
بـشـتى احلـجج الـواهيـة في حـال تـلـكؤ
نـتائجها الدورية من نحو قلة األموال
أو عـــدم تــكـــامل صـــفــوف الـــفــريق أو
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أعـلن االحتاد الدولي لـكرة الـقدم الفـيفا
ــؤهـلـة تـأجــيل الـتــصـفـيــات اإلفـريــقـيـة ا
لـكـأس الـعـالم لـكـرة الـقـدم  قـطـر 2022.
وقـال الـفـيـفـا في بـيـان انه بـالـتـعـاون مع
االحتـاد اإلفـريـقي وبـالـنـظـر إلى الـوضع
تأثـر بجائـحة كورونـا واحلاجة احلـالي ا
ــثـالـيـة جلـمـيع لـضــمـان ظـروف الـلـعب ا
الـفــرق فـقــد تـقـرر تــأجـيل الــتـصــفـيـات
ونـديال  2022 والـتي ؤهـلـة  اإلفـريقـيـة ا
ـــقــرر أن جتـــري في يـــونـــيــو كـــان من ا
 وأضـاف الـبــيـان انه تـمت إعـادة .2021
جدولـة مـباريـات التـصـفيـات لتـقام خالل
ســـبــتــمــبـــر وأكــتــوبــر ونـــوفــمــبــر 2021

باإلضافة إلى مارس 2022.
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ــربع الـذهــبي لـلـدوري حـجـز فــريق احلـشــد الـشـعــبي مـقــعـده في ا
مـتاز بكرة السلـة. وواجه احلشد الشعـبي فريق الكهرباء العراقي ا
رحلة الـثانية لـلبطولة. وتـغلب احلشد على اليوم اخلمـيس ضمن ا
الـكـهـربـاء بـفـارق  18 نـقـطـة وبواقع  59-77 وفي مـبـاراة اخـرى
هـبط احلـلـة الى دوري الـدرجـة االولى بـخـسـارتـه امـام االعـظـمـية
 ومن جهـة اخرى ارتكب حكم مبـاراة زاخو والتضامن  88-61
مـتـاز بـكرة الـسـلـة.  واستـضـاف زاخو الـنـجـفي في الـدوري ا
رحـلة الـثانـية من الـبطـولة. ضيـفه النـجف ضمن مـنـافسـات ا
باراة احتجاجاً على قرار وقرر نادي زاخو االنسحاب من ا
احلـكم بــاحــتـســاب فــاول فــني عـلـى مـشــرف فــريـقـه حـيث
استـغرق االنسحاب  15 دقيـقة. وينص القانون الدولي على
دة ـنسـحب خـاسراً في حـال اسـتمـر  احتـسـاب الفـريق ا
ــبــاراة ــلــعـب لــكن زاخــو عــاد الى ا ربع ســاعــة خــارج ا
واسـتـمـر الـلـقـاء بـشـكل طـبـيـعي وهـذا االمـر يـعـتـبـر خـطـأ
. جتدر االشارة الى ان زاخو تغـلب على التضامن فادحـاً

بنتيجة 87-82.

الــشــبــاب. ومن جــهــة اخــرى تــصــدر فــريـق الــقــوة اجلــويـة
لـلناشئ اجملموعة الرابعة بعد الفوز على اجلنسية بثالثية
نـظيـفة في الـلقـاء الذي جـرت احداثه عـلى ملـعب نـادي القوة
. اجلـوية الثـاني حلساب اجلولـة الرابعة من دوري الـناشئ
في الـشـوط االول هـيـمن فـريق الـقـوة اجلـويـة عـلى مـجـرياته
وتـمكن من تـسجيل هـدف عن طـريق الالعبـ حس مـحمد
خـلف ومـقـتدى عـبـد السـتـار . وفي الشـوط الـثـاني لم يتـغـير
احلـال واسـتـمـر الـفـريق اجلـوي بـالـسـيـطـرة واحلـيـازة عـلى
الــكـرة لــيـتــمـكـن الالعب مـقــتـدى واثـق من تـســجـيل الــهـدف
الـثـالث. وبهـذا الفـوز وصل فـريق القـوة اجلويـة الى الـنقـطة

السابعة من فوزين وتعادل واحد.
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اعـلـنت الــهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد الـعـراقي بـكـرة الـقـدم
نـتخب تـسـميـة الالعب الدولي الـسـابق عمـاد محـمـد مدربـاً 
الــشــبـاب. وذكــرت الــهـيــئــة في بــيـان صــحــفي  أن الـهــيــئـة
الـتـطبـيـعيـة قـررت في االجتـمـاع الذي عـقـد بحـضـور رئيس
الـتطبـيعية إيـاد بنيان وبـقية األعـضاء واألم العـام محمد
درب فـرحـان تـرحيل مـدربي مـنـتخـب الشـبـاب كمـسـاعـدين 
ـبي األجـنبي. واوضح أن الـهيـئـة قررت ايـضاً ـنـتخب األو ا
نتـخب الشبـاب وترحيل مدربي تـسميـة عماد مـحمد مدربـاً 
ـوهـبـة. يـذكـر أن مـحـمـد كـان مـنـتـخـب األشـبـال إلى مـراكـز ا
ـنتخب ـنتخب الـناشئـ وكان قحـطنـا جثيـر مدرباً  مـدرباً 
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وسم اجلديد { روما- وكاالت: يـعاني إنتر مـيالن من أزمة ماليـة كبيرة قـد تؤثر على قـائمة الفـريق في ا
ـوقع كالـتشيـو ميـركاتـو اإليطـالي فإن سـتيـفن زهاجن رئيس رغم تـتويـجه بلـقب الدوري اإليـطالي. ووفـقًا 
ـستـقبلـية لـلنيـراتزوري. وأبلغ زهـاجن أن ميـزانية إنـتر قد إنتر اجـتمع مع مديـري النـادي لوضع اخلطط ا
ـقبـلة. تـعانـي من عجـز يصل إلى  200 ملـيون يـورو لذا يـجب على الـنادي الـعمل بـتقـشف خالل الفـترة ا
وقع اإليـطالي إلى أن خـطاب زهاجن يـلمح إلى وجـود تضحـيات حـتميـة في قائـمة إنتـر. يذكر أن وأشار ا
العديـد من التقاريـر الصحفـية زعمت أن إنتـر قد يعرض رومـيلو لوكاكـو وأشرف حكيـمي للبيع من أجل

الية للنادي. حل األزمة ا
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{ طـوكـيـو-(أ ف ب) - انـسـحـبـت أكـبر
مـعمّـرة في العـالم وهي سيـدة يابـانية
تــبـلغ من الـعـمـر  118 عـامًـا مـن مـسار
ـبيـة لـدورة طوكـيو تـتـابع الشـعـلة األو
 بــســبـب زيــادة حــاالت اإلصــابـة 2020
بــفــيــروس كــورونــا في جــمــيع أنــحـاء
الــبالد.كـانت كـاني تـانــاكـا من فـوكـوكـا
في جــنـوب الـيـابـان تــخـطط لـلـجـلـوس
عــلى كـرسـي مـتــحـرك حلـمـل الـشــعـلـة
قبل.إال دينة الثالثاء ا عـندما تمر في ا
أن عــائــلـتــهــا قـالت فـي بـيــان حــصـلت
وكــالـة فـرانس بــرس عـلى نـســخـة مـنه
اجلـمعـة إن تاناكـا لن تشـارك في تتابع
الــشـعــلــة ألنه "لم تـتـم الـســيـطــرة عـلى
تــفــشي الــفــيـروس".ومــدّدت احلــكــومـة
الـيـابـانـيـة اجلمـعـة حـالـة الـطوار في
الـــــبـالد الــــتـي فُـــــرضت فـي نـــــهـــــايــــة
نــــيــــســــان/أبــــريل الــــفــــائـت في أربع
دة مـقاطعـات بينهـا طوكيو وفـوكوكا 
31 ثـالثـــــــــــة أســــــــــــابـــــــــــيـع حـــــــــــتـى 
ولودة أيـار/مايو.وقالت عائلـة تاناكا ا
في  2كــانــون الــثــاني/يــنــايـر  1903إن
"دار الـرعاية الذي تعيش فيه كاني منع
الــزيـارات لــلـحــد من تــفـشي اجلــراثـيم
وضـــــــــــــمــن حـــــــــــــتــى اآلن سـالمـــــــــــــة
قـــاطـــنــيه".واردفـت "في ضـــوء الــوضع
احلـالي إنه أمـر مـؤسف حـقًـا ولـكـنـنا
قـرّرنـا سـحب مـشاركـة كـاني تـانـاكا من

تـتــابع الـشـعـلـة" مـضــيـفـة ان الـعـائـلـة
كــانت تـتـطــلع إلى الـفــرصـة "الـثــمـيـنـة
والـــنــادرة" وأرادت أن تـــشــكّل تـــانــاكــا
إلـهــامًـا لـلـجـمـهــور ومـؤكـدة عـلى أنـهـا
بـصحـة جيدة.وسـبق أن ألغيت مـسيرة
ـبية من الـطرق الـعامة في الـشعـلة االو
مـدن عدة حتـاشيًـا الكتظـاظ اجلمـاهير
فـي ح أعرب حاكم فوكـوكا عن رغبته
بـسحبـها من الطـرق العامـة في مدينته
ايـــضًــا.يـــظل حـــجم الـــوبــاء مـــحــدودًا
مـقـارنـة بـدول أخـرى حـول الـعالـم لكن
األزمة الصحية تستنفذ القطاع الطبي
خـصـوصـا وأن حـمـلـة الـتـلـقـيح تـتـقـدم
بـــبطء شـــديـــد في األرخـــبــيـل.وأصــرّت
ـنظمون احملـليون والـلجنة احلـكومة ا
ــبـيـة الـدولي مـرارًا عــلى إمـكـانـيـة االو
إقــامــة "ألـعــاب آمـنــة".وســبق أن قـررت
ـتفـرج من الـسـلطـات حظـر حـضور ا
ـكـن أن يـقــام احلـدث خــارج الــبالد و
ــبي الـكــبـيـر خــلف أبـواب مـغــلـقـة األو
ألول مــرة في تــاريــخـه كـمــا أوضــحت
ـاضـي لـوكـالــة فـرانس يــوم اجلـمــعـة ا
ـنـظـمـة سـيـكو بـرس رئـيـسـة الـلـجـنـة ا
هــاشـيــمـوتــو رغم ان الـقــرار الـنــهـائي
سـيـتخـذ في حـزيران/يـونـيو.وتـعارض
أغـلـبـيـة واضـحة مـن اليـابـانـيـ إقـامة
األلــعـــاب هــذا الــصــيف وتــطــالب إمــا
تــأجـيـلًـا جــديـدًا أو إلـغــاءً كـامالً وفـقًـا

جلــمـيع اسـتـطـالعـات الـرأي عـلى مـدى
عدة أشهر.

وأعــــلـن رئــــيس الـــــوزراء الــــيــــابــــاني
يـوشــيـهـيـدي سـوغـا اجلـمـعـة أن حـالـة
الــطــوار فـي الــبالد الــتي فــرضت من
جـديد في نهايـة نيسان/أبريل في أربع
مــقـاطــعـات بـيــنـهــا طـوكــيـو لـلــحـد من
انـتـشار كـورونا سـيتـم تمـديدهـا ثالثة
أســـــابـــــيـع حـــــتى  31 أيـــــار/مـــــايـــــو.
وبـاإلضـافـة إلى طـوكـيـو الـتي يـفـترض
ـبـية خالل أن تـسـتـضـيف األلـعـاب األو
أقل من  80يــومـا وثالث مـنـاطق أخـرى
هي أوسـاكـا وكيـوتو وهـيـوغو (غـربا)
فـــرضت حـــالــة الـــطـــوار في إدارتــ
أخـريـ هـما أيـتـشي (وسط) وفـوكـوكا
(جــنــوب غــرب) بـحــسب ســوغــا.وقـال
سـوغـا "عدد اإلصـابات اجلـديدة مـرتفع
ستشفيات ـدن الكبرى وال تزال ا في ا
مـكـتظـة" في مقـاطـعات في غـرب البالد
مـضـيـفًا "قـررت احلـكـومة لـهـذا الـسبب
تــــمـــديـــد حــــالـــة الـــطــــوار حـــتى 31
ـبدئي ـوعد ا ايـار/مايـو" بعـد أن كان ا
ــقــبل.ورغم ان النــتــهــائــهــا الــثالثــاء ا
إجـراءات االغالق الـثـالث أكـثـر صـرامة
ــرتــ الــسـابــقــتـ في الــيــابـان من ا
فـــإنــهـــا تــبـــقى أقل مـن دول اخــرى في
مـخـتـلف انحـاء الـعـالم.وتشـمل الـقـيود
خـصوصا تـقييد احلـد من نشاط بعض

األعــمـال الــتـجــاريـة وال ســيـمــا فـرض
طاعم التي وقت للحانات وا اإلغـالق ا
شروبات الكحولية حتت طائلة تـقدم ا
ـكن تـخـفـيف غـرامـة مـالـيـة.ومع ذلك 
بــعض الــقــيـود وفــقًــا لـوســائل اإلعالم
ــتــفــرجــ في احملــلــيـــة مــثل حــظــر ا
األحــداث الــريــاضــيــة.وتــســجّل الــبالد
راهـنًا زهاء  5300 اصـابة يـومية فـيما
تــســبب الــوبــاء بــوفـاة حــوالى 10500
شـخص مـنذ بـداية عام .2020وبـالتالي
يـظل حجم الوباء محدودًا مقارنة بدول
أخرى حول العالم لكن األزمة الصحية
تـستنفـد القطاع الـطبي وخصوصا أن
حـمـلـة التـلـقـيح تـتقـدم بـبطء شـديد في
وجة اجلديدة األرخـبيل. وتشكل هـذه ا
ـبـياد طـوكـيو من االصـابـات ضـربة ألو
اضي والذي 2020 ـؤجل من العـام ا  ا
ــقـبل. يــنــطـلق في  23تــمــوز/يـولــيـو ا
نـظمون احملليون وأصـرّت احلكومة وا
ـبـيـة الدولـيـة مـرارًا على والـلـجـنة االو
إمــكـان إقـامــة "ألـعـاب آمــنـة".وسـبق أن
قــــررت الـــســـلــــطـــات حـــظــــر حـــضـــور
كن أن ـتـفـرج من خـارج الـبالد و ا
ــبي الــكــبــيــر خــلف يــقــام احلــدث األو
أبـواب مغلقة لـلمرة األولى في تاريخه
ـاضي لـوكـالة كـمـا أوضـحت اجلـمعـة ا
ـنـظـمة فـرانس بـرس رئـيـسـة الـلجـنـة ا
ســيــكـــو هــاشــيــمــوتــو رغم ان الــقــرار
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ـقررة في الـفترة ب  23تـموز/يـوليو ا
ـقبـل بل والـثـامن من آب/أغسـطس ا
ــطــالــبــة بـــإعــطــاء األولــويــة وحــتـى ا
لـلرياضـي لكنـها شجعت ألشـهر أكبر
شارك عـلى التطعيم. كن من ا عـدد 
وأوضح اخملـتبران أن عمليات التسليم
األولى لـلـقاح بـيونـتـيك-فايـزر يجب أن
تـبدأ في "نهـاية شهـر أيار حيـثما أمكن
ذلك لــضـمـان حـصـول أعـضـاء الـوفـود
ــشـاركـة عـلى جــرعـتـهم الـثــانـيـة قـبل ا
وصـولــهم إلى طـوكـيـو".وسـتـكـون هـذه
اجلـــرعــات بـــاإلضــافـــة إلى عـــمــلـــيــات
الـتسـليم اخملطط لـها مـسبقـاً كجزء من
ـقــدمــة من احلـكــومـات أو الــطــلـبــات ا
بـــــرنــــامـج كــــوفـــــاكس الـــــدولي.وقــــال
الـيوناني ألبير بورال الرئيس التنفيذي
لــشـركـة فـايـزر في تـصــريـحـات لـوكـالـة
فــرانس بـرس "لــقـاحُــنـا مـتــوفـر في 91
دولــــة فـــقـط" في حـــ أن  200 دولـــــة
بـياد مـضيـفًا "وأرادت تـشـارك في االو
بيـة الدوليـة ضمان تـوفير الـلجنـة االو

اللقاح لكل الوفود".

ـقـبل.وقـال اخملـتـبـران الـلـذان يـهـيـمن ا
ـضاد لـفـيروس كـوفيـد على لـقـاحهـما ا
ـيـة فـي بـيـان حــمالت الـتــطـعــيم الـعــا
إنـهمـا "سيـنسـقان مع الـلجـان الوطـنية
ــبــيــة في جــمــيع أنــحــاء الـعــالم". األو
ـبيـة الـدولـية واسـتـبـعـدت اللـجـنـة األو
دائـمـاً جـعل التـطـعـيم إلزامـيًـا لأللـعاب

{ بــروكـسـل-(أ ف ب): أعـلن مــخـتــبـرا
فــايـزر وبـيــونـتـيك اخلــمـيس عن إبـرام
ــبــيـة مــذكــرة تـفــاهم مع الــلــجــنـة األو
الـدولـيـة لتـوفـيـر لـقاحـات ضـد فـيروس
"كـوفـيـد- 19 لـلـريـاضـيـ والـوفـود من
ــبــيـاد ــشــاركــة في أو جــمــيع الــدول ا
ـــؤجل إلى الـــصــيف طـــوكــيــو  2020 ا
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للتتويج بلقب الدوري وهم أيضا يريدون الفوز
ـركـز الـرابع. وأضـاف الـنـجم لـلـحـصـول عـلـى ا
اجلزائري صاحب الـ 30 عامًا: الضـغوط عليهم

ستكون أكبر.
 وبعد ذلك سيتحول اهتمام وتركيز سيتي على

ــبـاراة الــنــهــائـيــة لــدوري األبــطـال في ا
مواجـهة تـشيـلسي في  29مايـو أيار
اجلاري والتي سيواجه فيها محرز
زمـيـله الـسـابق فـي لـيـسـتـر سـيـتي

جنولو كانتي. 
وشـارك هـذان الالعـبـان في مـراحل
مبـكرة من مـسيـرتيـهمـا في درجات
أدنى في فـرنــسـا. وقــال مـحـرز عن
ذلك: دائــمـا كــانت لــدي طـمــوحـات
كـــثـــيــرة. وأعـــتـــقـــدت دومــا أنـــني
سـأتــمـكن من هــز الـشــبـاك في دور
الـثــمــانـيــة والــدور قـبل الــنــهـائي

بدوري األبطال.

أخبار النجوم
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- وكـاالت: حتدث النرويجـي إيرلينج هاالنـد مهاجم بوروسـيا دورتموند عن { برل
ـقبـلـة. وقـال هـاالنـد في تـصريـحـات أبـرزتـهـا صحـيـفـة مـوندو ـواسم ا طـمـوحه في ا
ديبورتـيفو اإلسبانية: أود أن أكون أحـد أفضل الالعب في العالم. وأضاف: أريد أن
مكنة وأن أقود جيلًا ذهبيًا جديدًا في النرويج. واختتم: كرة القدم أفوز بكل األلقاب ا
عقب جـائـحـة كورونـا? أعـتقـد أن هـذا وقت صـعب علـى الكـثـير مـن النـاس وكالعـب
تعـة للجماهـير التي كانت دائمًا ـنح الفرح وا نعلم أن أحد أهـم األمور في عملنا أن 
مـوجودة من أجل الـنادي وعـلينـا جمـيعًـا أن نأخذ ذلك في االعـتبـار. يذكـر أن هاالند
ـقـبل ألنـديـة ريـال مدريـد وبـرشـلـونـة وقـطبي ـوسم ا ـطـلب األول في مـيـركاتـو ا هـو ا

مانشستر وتشيلسي. 
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رابــــــتــــــورز ســــــيـــــغــــــيـب عن األدوار
ـوسـم بـعـد تــلـقـيه اإلقــصـائـيــة هـذا ا
ـــته اخلــــامـــســـة فـي آخـــر ست هــــز
ـــرة بـــعـــد شــوط مـــبـــاريـــات وهــذه ا
وقـت في تامـبا إضـافي عـلى ملـعـبه ا
بـــاي أمـــام واشـــنـــطـن ويــزاردز -129
ورغـم اجلــــــــهــــــــود اجلــــــــبـــــــارة.131
لـلــكـامـيـروني بـاسـكـال سـيـاكـام الـذي
ســجل  44نــقــطـة مع  11مــتــابــعـة و7
ــســانــدة من تــمــريــرات حــاســمــة وا
غـــاري تــرنت جـــونــيــور ( 25نـــقــطــة)
وفـيرد فانفليت ( 22مع  6متابعات و5
تــمــريــرات حــاســمــة) والــكــنــدي كــيم
بـــيــرش ( 17مع  9مـــتــابـــعــات) بــات
رابـتورز متخـلفاً بفـارق اربع مباريات
ـــنـــطـــقــة ـــركـــز الـــعـــاشـــر في ا عن ا
الـشرقية وبالتالي أصبح من الصعب
جــداً احلــصــول عــلـى فــرصــة خـوض
ـــلــحـق الــفـــاصل (بالي إن) من أجل ا
بـــلـــوغ األدوار اإلقـــصــائـــيـــة.وجــاءت
ركز خـسارة اخلـميس أمـام صاحـب ا
الـعـاشر واشـنـطن ويزاردز الـذي تألق
في صـفوفه بـرادلي بيل بـتسـجيله 14
مـن نـــقــــاطه الـ 28فـي الــــربع الــــرابع
والـشـوط اإلضـافي فـيـمـا حـقق راسل
وســـتـــبــروك الـ"تـــريـــبل دابل" الـــرابع
وسم بتسجيله 13 والثالث له هذا ا
نــقــطـة مع  17مــتـابــعـة و 17تــمــريـرة
حــاســـمــة.ويــحــتـــاج وســتــبــروك الى

االقــصـائـيـة فــيـمـا يــخـوض اخلـاسـر
مـواجهة أخـرى ضد الفـائز من مباراة
ـركـزين التـاسع والـعـاشر صـاحـبي ا
ـواجهـة يـكمل عـقد والـفـائز من هـذه ا
الــبالي أوف.وأقـر دونـتـشـيـتش الـذي
تـلقى خطأ فنياً للمرة اخلامسة عشرة
ـوسم بأن عـلـيه احملافـظـة على هـذا ا
ربــاطـة جــأشه مــوضـحــاً "أنـا أتــذمـر
ـسألة. كـثيـراً وعلي العـمل على هذه ا
عــلي أن أبــقى هــادئــاً وأال أتـكــلم (مع
احلـــكـــام)".وحــقـق مــافـــريـــكس فــوزه
الــثــامن فـي آخـر  11مــبــاراة وكــانت
جــــمــــيـع هـــزائــــمـه الــــثالث فـي هـــذه
الـــســـلــســـلـــة أمــام فـــريق واحـــد هــو
ســاكــرامــنــتـو كــيــنــغــز الــفـاقــد األمل
بــالــتــأهل الـى الـبـالي أوف.وبــغــيـاب
جنـمه لـيـبـرون جـيـمس الـذي عاد الى
اضي بعـد ابتعاده الـفريق األسبـوع ا
ـلـعب لفـترة طـويلـة قبل أن يـقرر عن ا
ـزيـد من الوقت من بـأنه يـحـتاج الى ا
أجل الــتـعــافي نــهـائــيـاً خــسـر لـوس
أجنــلــيـس لــيــكــرز جــمــيع مــبــاريــاته
نتظم ضد وسم ا قررة في ا الثالث ا
جــاره لـوس أجنـلــيس كـلـيــبـرز وهـذه
ــــرة بـــنـــتــــيـــجـــة .118-94ولـم تـــكن ا
اخلــــســــارة اخلـــمــــيس مــــحــــصـــورة
بـالـنـتـيـجـة الـتي جـعـلت حـامل الـلقب
ــســـتــوى من بــورتالنــد عـــلى نــفس ا
نـطقـة الغـربية تـرايل باليزرز سـابع ا

مــهــدداً بــعــدم الــتــأهل مــبــاشــرة الى
األدوار اإلقـصائية "بالي أوف" بـتلقيه
ـة جـديدة مع االقـتراب اخلـمـيس هز
ـنـتـظم في دوري ـوسـم ا مـن نـهـايـة ا
.على كـرة السـلة األمـيركي لـلمـحتـرف
مــلـعب "أمـيــريـكن أراليـنــز سـنـتـر" في
تــكـســاس وبـحــضـور  4600 مــشـجع
ــركــز بــات نــتس مــهــدداً بــخــســارة ا
ـنطقـة الشـرقية بـسقوطه الـثالث في ا
أمـام مـضـيـفه داالس مـافـريـكس -109
ورغـم جهود كايري إيرفينغ الذي.113
ســجل  45نــقــطــة ومـســاهــمــة كــيـفن
9 دورانـت الـــــــــــذي ســـــــــــجـل  20مـع 
مــتــابـعــات فــقــد نـتس األمـل الى حـد
ـنــطـقـة كــبـيــر بـاسـتــعـادة صــدارة ا
الــشـرقــيـة من فــيالدلـفــيـا سـفــنـتي
بارياته الست سـكيسرز الفـائز 
األخـــيــرة مــا جــعــلـه عــلى بــعــد
مــــبـــاراتـــ ونـــصـف من فـــريق
ـدرب الكندي ستيف ناش.ومع ا
تـــبــقي خــمس مـــبــاريــات له في
ــنــتــظـم بـات نــتـس مــهـدداً ــوسم ا ا
ـركـز الـثـالث لـصـالح بـالـتـراجع الى ا
مــيـلـووكي بــاكس الـذي يـتــخـلف عـنه
بــفــارق نــصف مــبــاراة مـع أفــضــلــيـة
ــــــبــــــاشــــــرة بـــــ ــــــواجــــــهــــــات ا ا
ـة سادسة .ومني نـتس بهز الـفريـق
في  10مـــبــاريــات خــاضـــهــا بــوجــود
ـلـعب بــجـانب إيــرفـيـنغ دورانـت في ا
وبـــغـــيـــاب جـــيــمـس هــاردن الـــذي لم
يـتـعـاف حـتى اآلن مـن إصابـة أبـعـدته
ـبـاريات الـ 16األخـيـرة.وبـفـضل عـن ا
مـــــتـــــابــــعـــــات من 10نـــــقـــــطــــة و 24
الـســلـوفـيـني لـوكـا دونـتـشـيـتش و23
نـقطة من تيـم هارداواي جونيور و17
مع  8مـــتــابــعـــات من دوريــات فـــيــني
سـمـيث خـطـا داالس خـطـوة إضـافـية
ـباشر الى األدوار نـحو حـسم تأهله ا
اإلقــصــائـيــة "بالي أوف" ولــيس عــبـر
ـلـحق الـفـاصل (بالي إن) اخملصص ا
ـراكز  7و ?10بـتـحـقـيـقه لـلـفـرق بـ ا
فـــوزه الــثــامن والــثـالثــ مــقــابل 28
ـا قدمه ـة.وأشـاد دونتـشـيـتش  هـز
ـلـك إمـكـانـية مـافـريـكس ضـد "فـريق 
الفوز باللقب. يتمتعون بجميع القطع
(الـتولـيـفة) الـرائعـة لكـننـا واجهـناهم
بـقوة. كـايري قدم مـباراة رائـعة لكـننا
تـمـكنـا من حسم األمـور".وتابع الـنجم
الـسلوفيني بشـأن سعي فريقه للتأهل
مــبـــاشــرة الى األدوار اإلقــصــائــيــة
"نـــحـن نـــحـــاول الـــتـــعـــامل مع كل
مــبــاراة عــلى حــدة وجتــنب دورة
ــلــحق الــفــاصل) الــبالي أوف (ا
لـكي نـتأهل مـباشـرة الى البالي
أوف ثـم الـــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم مـن
هـــنـــاك".ويـــتـــواجـه صـــاحـــبــا
ـركـزين الـسـابع والـثامن من ا
كـل منطـقة في مـباراة واحدة
عــلى أن يـتـأهل الــفـائـز بـهـا
مـــــــــبــــــــاشـــــــــرة إلى االدوار

{ مدريـد- وكـاالت: يـنوي بـرشـلـونـة تقـد مـدافـعه الفـرنـسي صـامويل
ـقبل. أومتـيـتي كجـزء من صـفقـة سـوبر يـخطط إلتـمـامهـا في الـصيف ا
ووفقًا لصـحيفة الجازيتـا ديللو سبورت اإليـطالية فإن السـنغالي كاليدو
كــولـيــبــالي مـدافـع نـابــولي رحب بــاالنــتـقــال إلى بــرشـلــونــة. وأكـدت أن
طروحة برشلـونة يواصل سعيه لتقوية خط الدفاع وكوليبالي من األسماء ا
عـلى طـاولـة الـنـادي الكـتـالـوني مـنـذ فـترة طـويـلـة. وأشـارت إلى أن كـولـيـبالي

صاحب الـ 29 عـامًـا يريـد التـواجد ضـمن مشـروع أكثـر طمـوحًا من
ـقـبل. ـوسم ا نـابــولي لـذا يـرحب بـالــلـعب مع بـرشـلـونــة في ا

وأوضـحت أن أوريـلــيـو دي لـوريــنـتـيس رئــيس نـابـولي
ـــالــيــة مـن أجل الــتـــخــلي عن خــفـض مــطــالـــبــاته ا
كــولـيــبـالي وســيـرحـب بـبــيـعه إذا حــصل عـلى
عـرض بـ  50و 60 مــلـــيــون يــورو. وذكــرت
الصحـيفة أن قطبي مانشستر مهتمان أيضًا
ـكنه بـالتـعـاقد مع كـوليـبالي لـكن بـرشلـونة 
اســتــخــدام صــامـــويل أومــتــيـــتي كــجــزء من

الصفقة.

حتــقــيق الـ"تـريــبل دابل" مــرتــ فـقط
لـكـي يـصـبح صـاحب الـرقم الـقـيـاسي
ـسـجـل بـاسم أوسـكـار فـي الـدوري وا
روبــرتـسـون  181 ويــتـخـلف ويـزاردز
ــركـــز الــعـــاشــر بـــفـــارق نــصف فـي ا
مــبـاراة عن إنــديـانـا بــيـســرز الـتـاسع
الـذي حـقق فوزه الـثـاني في آخر ست
مـبـاريـات عـلى حسـاب ضـيـفه أتالنـتا
ــنـطــقــة الـشــرقــيـة هــوكس خــامس ا
وجـــاء بـــنــتـــيـــجــة  126-133بـــفـــضل
كــاريـس لــيــفــيــرت الــذي ســجل  9من
نــقــاطه الـ 31فـي آخـر دقــيــقــتـ و17
ثــــانـــيــــة كـــمــــا حـــقق  12تــــمـــريـــرة
حـــاســمـــة.وصــعـــد غـــولــدن ســـتــايت
نـطقة ركـز الثـامن في ا ووريـزر الى ا
الــغـربــيـة بـفــارق نـصف مــبـاراة أمـام
ـفـيس غريـزلـيز بـفوزه عـلى ضـيفه
أوكـالهــــومــــا ســــيــــتي ثــــانــــدر -118
ويـدين ووريرز بالفوز كالعادة الى.97
ســتـيـفن كـوري الـذي سـجل  34نـقـطـة
مع  7تـــمــريـــرات حــاســـمــة وأضــاف
الـكندي ميـكال مولدر  25نـقطة في 20
دقـيـقة بـينـها  7ثـالثيات من أصل 13
مـحـاولة ومـواطنه أنـدرو ويـغيـنز 18

نقطة مع  7متابعات.

{ لـنـدن- وكـاالت: يـرى جـونــاثـان بـارنـيت وكـيل أعـمـال
جـاريث بـيل أن الـنجم الـويـلـزي مـر بـفتـرة صـعـبـة خالل مدة

إعـارته احلـاليـة مع السـبـيرز. وعـاد بيل الـبـالغ من العـمر  31 عـامًا
ـاضي عـلى سـبـيل اإلعارة لـتوتـنـهـام قادمًـا من ريـال مـدريـد الصـيف ا
ـيرلـيج حتت قيادة لكـنه لم يشـارك أساسـيًا سوى في  6مبـاريات بـالبر
درب الـبـرتـغـالي في شـهـر أبـريل/نـيـسان جـوزيه مـوريـنـيـو قـبل إقـالـة ا
اضي.  وعن إمكـانية تـمديد بـقاء بيل مع تـوتنهـام قال بارنـيت لـسكاي ا
سبورتس: لم يتم مناقشة األمر بعد لقد مر بفترة صعبة وأعتقد بأنها لم
يكن لـها أي داعٍ. وأضاف: أتى (بيل) كواحد من أفـضل الالعب وبالطبع
مـر ببعض اإلصـابات ومـشاكل تتـعلق بـالليـاقة الـبدنيـة لكن عـند انتـهاء تلك
ـركـز الـصـحـيح وبـصـورة األمـور كل مـا كـان يــحـتـاج إلـيه هـو الـلـعب فـي ا
مـستـمـرة ليـجـد إيقـاعه مـرة أخرى. وقـال بـارنيت إن هـنـاك من أشار إلى أن
وسم ألنه كان يقترب من بيل لم يـكن يلعب بانتظام في وقت سـابق من هذا ا
نهايـة مسيـرته لكن يبـدو اآلن أنه يشكك في طـريقة تـعامل مورينـيو مع العبه
الـفـائز بـدوري أبـطـال أوروبـا أربع مرات. وواصـل: بيل حـصل عـلى الـفـرصة

وشاهـد اجلمـيع كيـفية لـعبه أرى بـأنه يحـتاج لالسـتمـتاع بحـياته وحـينـها سـيبلي
ـنـاسب جتد أنه ركـز ا البـالء احلسن وعـنـدمـا يحـصل عـلى الـفرصـة ويـلـعب في ا
وسم) لم يحصل على الفرصة إلثبات دائمًا في أفضل مستوى له ولكنه (في بداية ا
أي شيء. وحـول مـسـتـقـبل الـنـجم الـويـلـيـزي الـذي سـيـقـود مـنـتـخب بالده في بـطـولـة
ـتطـلـبات الالعب أوروبا هـذا الـصيف أن األمـر مـتـعلق بـقـدرة األنديـة عـلى اإليفـاء 
ال وفي الوقت ذاته والنادي الـذي يريد التعـاقد معه يجب أن يـكون لديه الكـثير من ا
يدركـون قـيمـته كـنـجم كبـيـر يحـقق مـصـلحـة الـلعـبـة وهذا األمـر يـسـتبـعـد الكـثـير من

األندية في القدرة على التعاقد معه.
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{ لـوس اجنـلـيـس (الـواليات
ـتـحـدة)- (أ ف ب) - مـني ا
ــة بـــروكــلـــ نــتس بـــهــز
رابـعـة توالـيـاً للـمرة األولى
ـــوسم فـــيــمـــا بــات هـــذا ا
لـــــوس أجنـــــلـــــيس
لــيــكــرز حـامل
الـــــــلـــــــقب

ـباشـرة ب واجـهات ا مع أفـضـليـة ا
ـدرب فرانك الـفـريـق لـصـالح فـريق ا
فــوغل إذ خـســر أيـضـاً جــهـود جنـمه
اآلخـر أنتوني ديفيس الـعائد للتو من
العب لــتـســعـة إصــابـة أبــعــدته عن ا
أســــابـــيع.وكــــان ديـــفـــيـس يـــخـــوض
مــبــاراته الــثــامــنــة مــنــذ الــعــودة من
إصـابتـ في ربلـة السـاق ووتر أخيل
ـلـعب قبل لـكـنه لم يـكـمـلهـا إذ غـادر ا
دقـيقـت و 50ثـانيـة على نـهايـة الربع
األول ولـم يــنــضم مــجــدداً الى زمالئه
نـتـيـجـة إصـابـة في ظـهـره.وبـعـد هـذه
اخلـسارة الـثامـنة في آخر  11مـباراة
يـجـد حـامل اللـقب نـفـسه في موقف ال
يـحسد عليه قبل ساعات من مواجهته
لـباليزرز اجلمـعة في مباراة سـتجعله
ؤهـلة مـباشرة راكـز السـتة ا خـارج ا
ـــــنــــــطــــــقـــــة الـى الـــــبـالي أوف فـي ا
الــغـربــيـة.ومـن جـهــته عـزز كــلـيــبـرز
الـــضــــامن تـــأهـــلـه مـــركـــزه الـــثـــالث
ــوسم بـــتــحــقــيــقه فــوزه الـ 45هـــذا ا
بــفــضل األداء اجلــمــاعي حــيث وصل
سـبعـة من العبـيه الى الـعشـر نقاط أو
أكــثـر وعـلى رأســهم بـول جـورج (24
مع  7مـتابـعات و 5تـمريـرات حاسـمة)
وكــواهي لـيـنـارد ( 15مع  8مــتـابـعـات
و 6تــمـريـرات حـاسـمـة).وبـعـد أقل من
عـامــ عـلى تـتـويـجه بــالـلـقب لـلـمـرة
األولـى في تاريخه يـبدو أن تـورونتو

d³ _« t b¼ sŽ `BH¹ b½ôU¼

بية الدولية شعار اللجنة األو

الـنـهـائي سـيـتخـذ في حـزيـران/يـونـيو
.إال أن حــضـور نـحـو  11 الـف رياضي
ووفـود من  200 بـلـد يُـقـلق الـعـديـد من
تـخـوفـ من أن يـتـسبّب الـيـابـانـيـ ا
ي بتفاقم االزمة الصحية. الـعرس العا
وتــــعـــارض أغــــلــــبـــيــــة واضــــحـــة من
الـيابانيـ إقامة األلعـاب هذا الصيف
وتـطالب إما بتأجيـل جديد وإما بالغاء
كــامل وفـقًـا الســتـطالعـات رأي اجـريت
عــلى مــدى عـدة أشــهـر.ووقّع أكــثـر من
آالف شـــــخص عـــــريـــــضــــة عـــــلى 210

ــبــيــاد اإلنــتــرنـت بــعــنــوان "ألــغــوا أو
طــوكــيـو حلــمــايـة حــيــاتـنــا" أطــلـقــهـا
ـنــصب حـاكم األربــعـاء مــرشح ســابق 
طـوكيو. وفي مـحاولة لـتهدئـة الشعب
ــؤيـد لـتــأجـيل أو إلـغـاء الــيـابـاني ا
جــديــد لأللــعــاب عــزّزت الــلــجــنـة
ــنـظــمـة طــوكـيـو  2020 أيــضًـا ا
ــــاضي إجـــراءات األســــبـــوع ا
فروضة مكافحة الفيروسات ا
بية ووسائل عـلى الوفود األو

اإلعالم.
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إيرلينج
هاالند

{ بــيـــروت- وكــاالت: زار هــاشم حــيــدر
رئــيـس االحتــاد الــلــبــنـــاني لــكــرة الــقــدم
مـعـسـكـر مـنتـخب لـبـنـان لـكـرة الـصاالت
حـيـث اجـتـمع بـالالعــبـ واجلـهـاز الـفـني
بـقــيـادة اإلســبـاني رامــيـرو ديــاز. ويـلـعب
منتخب لبنان ضد فيتنام في  23 و 25من
أيــار اجلــاري ضــمن مــنــافــسـات األدوار
ؤهلة لكأس العالم. اخلتـامية للتصفيات ا
وقال حـيدر لالعبـ إنهم على بـعد خطوة
من الــتــأهل لــكــأس الــعــالم وعــلــيــهم أن
يـســتـثـمــروا ذلك وأن يـتـحــضـروا بـشـكل
جــيـد. وأضــاف: كل الــوسـائل اإلعالمــيـة
ستـسـلط الضـوء عـلى منـتـخب األرز حال
ـثابـة نقـلة نـوعية تأهـله. سيـكون الـتأهل 
ــنـتــخب األرز. وأكــد حـيــدر أنه ســيـدعم
نـتـخب مـبـاشـرة من دبي حـيث سـتـقام ا
ــــبــــاراتــــ في مـالعب دولــــة اإلمـــارات ا

تحدة. العربية ا

{ مانشـستـر - وكاالت: قال ريـاض محرز جنم
مـانشـسـتـر سـيـتي إن الضـغـوط الـيـوم الـسبت
واجـهة التي ستـكون أكـبر عـلى تشـيلسـي في ا
سـتجـمع بـ الـفـريـقـ في الـدوري اإلجنـلـيزي
ـمـتـاز عـلى مـلـعب االحتـاد. وسـيـتوج سـيـتي ا
بلقب الدوري اإلجنليـزي للمرة اخلامسة في 10
ـوسم إذا فاز سنـوات قـبل آخر  3 جوالت من ا
ـركـز الرابع علـى تشـيـلـسي الـلنـدني صـاحب ا
الـــذي تـــطـــارده أنـــديـــة وست هـــام يـــونـــايـــتــد
وتـوتنـهـام هـوتسـبـيـر ولـيفـربـول حـامل الـلقب.
وسـيـضـمن مـانـشـسـتـر سـيـتي أيـضـا الـتـتـويج
ـقـبل إذا خسـر مـانشـسـتر بالـلـقب يـوم األحد ا
ـبـاشــر أمـام أســتـون فـيال. ـالحق ا يـونــايـتـد ا
وأحرز محرز  3 من أهداف فريـقه األربعة خالل
فوزه إجماال  1-4 في الدور قبل الـنهائي لدوري
أبـــطــال أوروبـــا أمــام بـــاريس ســـان جــيـــرمــان
الفرنسي. ونـقلت صحيفـة ليكيب الـفرنسية عن
مــحـــرز قــوله أمـس اجلــمــعـــة: نــســعى لـــلــفــوز

رياض
محرز
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ومـع مـرور الــوقت تــكــونت فى أقــطـار
ــسـتــقـلــة طـبــقـة من الــوطن الــعـربى ا
صالح واالمتـيازات احمللية أصـحاب ا
الــتى تـرى فى أى تـوحــيـد لـهـذه األمـة
خـطـرا عـلى مـصـاحلـهـا وامـتـيـازاتـها.
وجنحت تلك الطبقة فى خلق جماعات
نـفعـية زبونـية استـسالمية تـناصر كل
عـداء لـتـوحـيـد هـذه األمـة وتسـاهم فى
نـــشـــر كل أنـــواع الـــكـــذب واألبــاطـــيل
والــتـخـيالت الـتـى تـدعى بـأن الـوحـدة

القومية لهذه األمة ستأتى بها.
bz«uH « W Ë—

ويــغــمض هــؤالء عـيــونــهم وعــقــولـهم
وضــــمــــائــــرهـم عن رؤيــــة الــــفــــوائــــد
االقــتـصــاديـة واألمـنــيـة والــسـيــاسـيـة
والـعلمية ــ الـتكنولوجـية التى سيأتى
بــهــا أى نــوع مـن تــوحــيــد هــذه األمـة
وهــذا الــوطـن. بل وال يــرف لــهم جــفن
وهـم يـرون كـيف أن جتـزئـة هـذه األمـة
قــــد قـــاد إلى ضــــعـــفــــهـــا وهــــوانـــهـــا
واســــتـــبــــاحـــتــــهـــا مـن قـــبل الــــقـــوى
االســتـعــمــاريـة والــصـهــيـونــيـة وإلى
ـأسـوى فـى بـنـاء وتــنـمـيـة تــخـلـفــهـا ا

اضـى كيف بـيـنـا فى مـقـال األسـبـوع ا
أتـيـح لـلـقـبـائل والـشـعـوب الـتى كـانت
تـقطن فى البدء شبه اجلـزيرة العربية
تد وجـودها من خالل الفـتوحات ثـم 
اإلسالمـيـة عـبر مـسـاحات شـاسـعة من
جــنــوب شــبه اجلــزيـرة الــعــربــيـة إلى
أرض األنـدلس فى إسبانيا كيف أتيح
لــهــا الــتــفـاعل والــتــمــازج احلــضـارى
والـثـقـافى اإلسالمـى وتـرسـيخ هـيـمـنة
الــلــغــة الــعــربــيــة كــلــغــة ذلك الــكــيـان

السياسى وشعوبه.

اقـتـصـادية وإنـسـانـيـة شامـلـة. مـا كان
ـبـنى عـلى لـذلـك الـوعى بـوجـود أمـة ا
ــشــتــرك الـــطــويل والــلــغــة الــتـــاريخ ا
الـعـربــيـة الـواحـدة والـثـقـافـة الـعـربـيـة
ـشـتـركـة إال أن يـقـود إلى اإلسـالمـيـة ا
مـفهوم آخـرين متالزم هـما مفهوم
الـقـومـيـة كنـهج حـيـاتى لـهـذه األمة فى
الــســيــاســة واالقــتــصــاد واالجــتــمـاع
ومـفهـوم الدولـة األمة كـضرورة وجود
وطن واحـد يجـمع كل مكـوناتـها. وهذا
مـا حصل منذ أكثر من قرن ونصف فى
شــكل تـمــظـهــرات عـديــدة لـفـكــر قـومى
عـربى حملـته حركات وأحـزاب ناضلت
مـن أجل جعل ذلـك الفـكـر مـتـواجدا فى
واقع األمــة ومــتــفـاعـال مـعـه بـحــيــويـة
ومــرونــة يــصــعـد أحــيــانــا ويــتـراجع
ـــوت وال أحــــيـــانــــا آخـــر ولــــكــــنه ال 
ــوت األمــة فــقط. ولــذلك يــتـالشى إال 
ــوت الـفـكــر الـقـومى «هـو فــالـقـول »
تــــخـــريـف يـــتــــعــــارض مع الــــبـــنــــيـــة
االجــتـمـاعــيـة احلــضـاريـة وروابــطـهـا
االقـتـصاديـة والـسيـاسيـة واجلـغرافـية
ــشــتــركــة الــتـى بــنــتــهـا ــصــالح ا وا

عـبـر الـسـتة قـرون الـهـجـرية األولى 
تـكـوين شخـصيـة األمـة العـربيـة أرضا
وشـعبـا وثقـافة ولغـة ومسـئولـية حمل
رسـالة إلى اإلنسانية كـلها. ولم ينقطع
ــتــعـاظم إال عــنــدمـا دخل ذلـك الـزخم ا
سـتبد الـعرب حتت احلـكم العثـمانى ا
الــذى هــمــشــهم ســيــاســا وعــســكــريــا
واقـتــصـاديـا ولـكن الـثــقـافـة الـعـربـيـة
اإلسـالميـة ظـلـت مـوجودة وفـاعـلـة فى
طـــــــــول وعـــــــــرض تــــــــــلك اخلـالفـــــــــة

اإلمبراطورية.

ومع مـــحــاولــة تـــتــريك لــغـــة وثــقــافــة
اخلالفـة الـعـثمـانـية وصـعـود القـومـية
الـطـورانـيـة مع بـدايـة مـنـتـصف الـقرن
التاسع عشر عاد الوعى العربى بذات
أمــته وحـقــهـا فى الـوجــود احلـضـارى
ــسـتـقـل. فـخـرج كل الــعـرب من حتت ا
نغـلقة على مـظلة اخلالفة الـعثمانـية ا
الـــذات الــطــورانــيـــة لــيــقـــعــوا فى فخ
الـوعـود االسـتعـمـارية األوروبـيـة التى
مـــنـــعت رجـــوعـــهم إلى وحـــدتـــهم بل
وجــرى جتــزئـتــهم بــواسـطــة مــؤامـرة
سـايــكس ــ بـيـكـو الـشـهـيـرة. وكـان من
ـتطـلبـات تاريخ ـنطـقى واسـتجـابة  ا
وحـدوى مـشـتـرك أن يـعـود زخـم األمة
الـواحـدة الـذى بنـى كل مكـونـاته عـبر
الـعـديد من الـقرون إلـى الواجـهة بـعد
حــصــول كـل األقــطــار الــعــربــيــة عــلى
استقاللها من نير االستعمار الغربى.
لـــــكـن حـــــدث الـــــعـــــكـس. لـــــقـــــد جنح
االســتــعـمــار الــغـربى فـى زرع الـكــيـان
االسـتيـطانى الـصهـيونى فـى فلـسط
لــيــفــصـل مــغــرب الــوطن الــعــربى عن

مشرقه.

ـتـعـاقـبـة عـبـر الـقـرون. فـكل األجـيـال ا
ـا فـيهـا األمـة العـربـية لـيست األ 
ــا هى حــدثــا عــابــرا فى الــتــاريخ وإ
بـنـاء وصـيـرورة تـاريـخـيـة وجـغـرافـية

وحضارية.
وعـندما تواجه تلك البنية والصيرورة
ــــؤامــــرات ــــؤقـــــتــــة وا ــــشـــــكالت ا ا
اخلـارجية كمـا هو حال األمة الـعربية
اآلن ويــــتــــمــــكن الــــيــــأس من بــــعض
ـنــاضـلـ الــنـفــوس ويـتـعب بــعض ا
ويـفضلوا اجللوس فى قارعة منتصف
الـطـريق عنـد ذاك تظـهر احلـاجة ألهل
ة والـطموحـات الكبرى اإلرادة والـعز
لـيحمـلوا تبـعات ومسـئوليـات النضال
ـذعورين ـشكـك وا تـآمرين وا ضـد ا
مـن اخلــارج والـــداخل ولـــيـــلـــتـــزمــوا
بــــشـــــرف إخــــراج األمــــة مـن الــــســــقم
والــــتـــخــــلف إلـى حـــالــــة الـــنــــهـــوض

تألق. احلضارى ا
هـؤالء هـم شـابـات وشـبـاب هـذه األمة

ستقبل صحة ما نقول. وسيثبت ا

{ مفكر عربى من البحرين
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ـوكل إليه  سـؤال غريب فـكيف هل من حق اجلـندي عـدم تنـفيـذ األمر ا
ـكلف به  واالجـابـة نعم في ومـتى من حق اجلـندي عـدم تـنفـيذ ااالمـر ا
وّكل اني عـدم تنـفـيذ األمـر ا ـانـيا حـصرا من حق اجلـنـدي األ قـانون ا
ـانيا ومن وجهة إلـيه إذا رأى انه غير انسـاني وهذه واحدة من غرائب ا
نـظرهـا ان  أسـاس كل مجـتمـع إنسـاني هو احلـفـاظ على كـرامـته مهـما

كلف االمر .
انيا بالسـعي من أجل حقوق اإلنسان هو أيضا درس حـيث ان التزام أ
ـادة األولى من ـاني  وتــنص ا مـســتـمـد من أحــلك فـصـول الــتـاريخ األ
الـقـانـون األسـاسـي عـلى أن كـرامـة اإلنـسـان وحــقـوقه الـراسـخـة وغـيـر
الـقـابلـة لالنـتـهـاك همـا أسـاس لـكل مـجتـمع إنـسـاني  وأسـاس السالم

والعدالة في العالم . 
ـانـيا وبـالـتالـي فإن الـقـانـون األسـاسي ال يـضمـن حقـوق اإلنـسـان في أ
فـحـسب ولـكن يـلـزمـنـا بـالـعـمل في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم حلـمـايـة كـرامة
انـيـا غـيـر قـابـلة الـنـاس وحريـاتـهم األسـاسـيـة  وحـقـوق اإلنـسان فـي ا
ـيـز من أجل حقـوق اإلنـسان لـلنـقـاش حـيث تسـعى بـاسـتمـرار سـعيـاً 
عـلى مستوى العالم  وذلك ألن االلتزام بحـقوق اإلنسان ليس فقط قيمة

انية . صالح األ ا يخدم أيضا ا أساسية في سياستها اخلارجية  إ
مـنذ مـا يقارب 70 عـام كان الـهدف الـذي جعل من جـميع أنـحاء الـعالم
يـجــتـمـعـون في بـاريس عـام 1948 هـو عـالم يــعـيش فـيه جـمـيع الـنـاس
ي حلـقـوق اإلنـسان آمـنـ على كـرامـتـهم كـأفراد واعـتـمـد اإلعالن الـعا
ـتأصـلة في جـمـيع أعضـاء األسرة الـبشـرية عـلى "االعتـراف بالـكـرامة ا
ـتـسـاويـة الـثـابـتـة" ويـعـتـرف بـحق كل إنـسـان في الـتـمـتُّع وبـحـقـوقـهم ا
ـذكـورة في هـذا اإلعالن دون اي تـمـيـيـز بـجـمـيع احلـقـوق واحلــرِّيـات ا
عـايير. حقوق بـسبب اللون أو اجلـنس أو اللغة أو الدين أو غـيرها من ا
اإلنـسان مـكـفـولة لـكل إنـسـان - فقط عـلى أسـاس كـونه إنسـانـاً وبغض

كن أن تميزنا عن بعضنا البعض .  عايير االخرى التي  النظر عن ا
ــواطن لـلــدفـاع عن ـقــام األول ووسـيــلـة ا الـقــانـون األســاسي هـو فـي ا
ــسـاواة في حـقــوقه أمــام الــدولـة  كــمــا يـفــرض الــقـانــون األســاسي ا
عتـقدات الديـنية أو رأة ويحـظر التـميـيز بسـبب ا احلـقوق ب الـرجل وا

السياسية أو غيرها .
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ـانيا احملـكمـة الدسـتوريـة االحتادية الـتي تـعد أعـلى هيـئة قـضائيـة في أ
باد القانـون األساسي  وعن اجليش فهو وهي الـتي تراقب االمتثـال 
ان أي أن كـل عملـية مـسلـحة يـقوم بـها اجليش جـيش حتت سلـطة الـبر
ـاني  فـقط في حاالت ان األ وافـقـة علـيـها من قـبل الـبـر يـجب أن يـتم ا
ــكن الــتـدخل اســتــثــنـائــيــة مــثل حــاالت الـدفــاع فــوريــة والـضــروريــة 
ـيتـ في القرن ان  بـعد جتربـة حربـ عا الـعسكـري قبل مـوافقـة البـر
انيا الـغربيـة سابقـاً منهـكة من احلروب وهـو ما بطأ الـعشرين  كـانت أ

عملية بناء جيش جديد . 
ـانـيـا االحتـاديـة وبـعـد فـقط بـعـد ست سـنـوات من تـأسـيس جـمـهـوريـة أ
صـراعـات داخـلـيـة  تـأسـيس اجلـيش االحتـادي في عام 1955 أثـنـاء
انيـا و(احلرب الـباردة) كـان دور اجليش مـقتـصراً على فـترة تـقسيـم أ
ـبــاشـر عن الـدولـة  وبـعـد عـام 1990 أصــبح اجلـيش يـخـدم الـدفـاع ا
عـملـيات حـفظ السالم في اخلـارج  في كثـير من األحـيان بـالتـعاون مع
ـانــيـا شـركــاء آخـريـن في حـلف شــمــال األطـلــسي  الــذي تـنــتـمـي له أ
اني (بوندسـتاغ) كل ما يتـعلق بعمل ـان األ وتـراقب جلنة الدفـاع بالبر
ـان لـشؤون وأنـشطـة اجلـيش  بـالتـعـاون مع مفـوض خـاص يـعيـنه الـبر
همة متابـعة األوضاع العامة للـجنود والتزام الضباط اجلـيش ويكلف 
ـيـزات اجليش والـقـادة بالـقـواعـد الـعسـكـريـة  ويـتسـائل الـبـعض عن 
ـاني ــيـة ان تـرتــيب اجلـيش األ ـاني  عـلـى مـسـتـوى اجلــيـوش الـعـا األ
بـحسب أخر تصنيف جمللة ومؤسسـة جلوبال فاير باور  والتي تعد من
اني ؤسـسات مصـداقية في الـتقاريـر العسـكرية بـإن اجليش األ أكـثر ا
كانه ضمن قائمة أقوى عشرة جيوش على كـان قد جنح في اإلحتفاظ 
ي بحسب أخر تصنيف معتمد من قبل جلوبال فاير وهو ستوى العا ا
أمـر ال يعد بالغريب خـاصة في ظل القوة العـسكرية الكبـيرة التي تتمتع

انية على مدار تاريخها . سلحة األ بها القوات ا
اني 2020 حـيث كشـفت اإلحـصائـيات األخـيرة عن تـرتيب اجلـيش األ
ـركـز العـاشـر في تـرتـيب أقـوى اجلـيوش ـاني إلى ا وصـول اجلـيش األ
ركز اخلامس انـيا في ا ي  لتصبح أ ستوى العـا لـسنة 2020 عـلى ا
يًا ـركز الـثاني عـا في الـقارة األوروبـية خـلف كلًـا من روسيـا صاحـبة ا
سـتوى العالم  باالضافة ركز اخلامس على ا وكـذلك فرنسا صاحبـة ا
ــانـيـة بـ أقــوى اجلـيـوش  اجلـيش ـســلـحـة األ ان تـصـنــيف الـقـوات ا
ـلك الــعـديـد من الـقــواعـد الـعـسـكــريـة الـتي يـتـم فـيـهـا تـدريب ـاني  األ
ـان بـشـكل مـسـتـمـر بــإسـتـخـدام أحـدث األسـالـيب الـعـلـمـيـة اجلـنـود األ
انـيا وتعتمد عليه والـتكنولوجيا احلديثـة  هو األمر الذي حترص عليه أ
ـسـتوى في جـعـلهـا تبـقى ضـمن تـرتيب أكـبر 10 قـوى عـسكـريـة على ا
ـانيـا تـعدادهـا الـسـكني يـصل نـحو 80 ـي وعلى الـرغم من كـون أ الـعا
مـلـيـون نــسـمـة بـحـسـب اإلحـصـائـيـات األخــيـرة  إال إن تـعـداد اجلـيش
ـانـيـا يـصل لـنـحو  200 ألف جـنـدي فـقط ولـكـن الـقوات الـفـعـلي في أ
ـتـطـورة والـذكـية ـانـيـة تـعـوض ذلك بـإسـتـخدام األسـلـحـة ا ـسـلحـة األ ا

وجود فقط عند فئة قليلة من اجليوش حول العالم .  وا
ـلك 618 وبـاحلـديـث عن اإلمـكـانـيــات الـعـســكـريـة في اجلــيش  فـإنه 
قاتلة ولدى طائـرة حربية مقسمة ب الـطائرات الهليكوتبـر والطائرات ا
انـيا نـحو 900 دبـابة ومـدرعة حـربيـة من أعلى الـطرازات اجلـيش في أ
ـوجودة على مستوى الـعالم  أما عن األسطول الـبحري  فإن القوات ا
ـيــزة مـقـســمـة بـ ـســلــحـة هــنـاك تــمـلك قــرابـة  81قـطــعـة بـحــريـة  ا
قـاتالت الـبحـرية والـسـفن البـحريـة وحـامالت الطـائرات الـغواصـات وا
ـانـيــا في مـركـز مــتـقـدم بـالــنـسـبـة لــتـرتـيب أقـوى وهــذا الـعـدد يــجـعل أ

ية لسنة 2019. اجليوش العا
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اني حـيث يـقدم الـبـوندسـفـيروتـعني ـهـنيـة في اجلـيش األ وعن احلـياة ا
ــاني)  الــعـديــد من الــدورات الـتــدريـبــيـة (جـيش الــدفــاع االحتـادي األ
ـتقـدم كل ـدنيـة حيث يـتم أخـتيـار عشـرات اآلالف من ا الـعسـكريـة وا
اني هو حوالي 185.000 جندي و 80.000 عام. ان عدد اجليش اال
مـوظف مدني  باإلضافـة إلى الوظائف الـعسكريـة  هناك أيضًـا العديد
ا في ذلك في ـدني "في احلكـومة الـفيـدراليـة"   من وظـائف التـدريب ا
ـسـلـحـة أو في مـجـال تـكـنـولـوجـيـا الـدفـاع وتـكـنـلـوجـيـا إدارة الـقـوات ا

يزانية العسكرية حوالي 49.1 مليار دوالر . االسلحة .  حيث تقدر ا
ـتـقـدم في مـهنـة اجلـنـدي تتـطـلب الـكـثـير لـذلك يـخـتـبر الـبـونـدسويـر ا
قابلة عـمليات اختيار واسعة النطاق  وتشـمل هذه: اختبار التوظيف وا
وظفون ـتقدمـون ا  والـفحص الطـبي -واالختبار الـرياضي كمـا يثبت ا
مـهاراتهم في مـركز التـقيـيم  يكمل جـميع اجلـنود أوالً تدريـبًا عسـكريًا
دة ثالثة أشهر (AGA) في شـركة جتنيد. ثم يذهب للفرق  أسـاسيًا 
عـنيـة  حيث يـبدأون وضـباط الـصف والرقـبـاء إلى الوحـدة الرئـيسـيـة ا
Bun- ثال في جامعات تـدريبهم يبدأ الضباط دراستهم  على سبيل ا
deswehr في هــامــبــورغ أو مــيــونــيخ. ويــلي ذلك دورة تــدريب لــهم 
ويـكـون الــعـمل فـي أحـد الـفــروع الـثالثــة لـلــجـيش امــا الـقــوات اجلـويـة

سلحة . اوالبحرية أو في اخلدمة الطبية أو في قاعدة القوات ا
ـانـيـة حـيـث قال: ان ـاني في جـريـدة" االن " اال وفي حـوار مع جـنـدي ا
اني في الشهر حوالي 1900 يورو  وعند مـعدل مايكسبه اجلـندي اال
ا حـدوث تغـير وظـيفي او تـرقيـة فـأنه ال تقـتصـر على ظـروف العـمل وا
بـاالضـافة حلـصـولي  عـلى فـحـوصـات طـبيـة كـامـلـة  وعـديـد من فرص
الـتـدريب و يـعـتـمـد الـراتب عـلى مـسـتـوى الـتـرقـيـة التـي يـحـصل عـلـيـها

اجلندي  وقد يصل راتبه بحدود 2100 يورو ".
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اربيل

حــاالت األنــتــحــار تــضــاعــفت في زمن
حـكم أحـزاب األسـالم الـسـياسـي فـيـما

يفترض حصول العكس!    
وسـيكولوجـيا هنالك اربـعة منظورات
تــــخـــتــــلف في تــــشــــخـــيص أســــبـــاب
االنــتـــحــارهي: الــتـــحــلــيل الـــنــفــسي
األجــتـــمــاعي احلــضــاري الـــســلــوكي
والـــوجـــودي وفـــلـــســـفـــات حـــديـــثــة
(الــوجـــوديــة بــشــكل خــاص) نــاقــشت
مــسـائل أســاسـيــة في مـعــنى الـوجـود
وت في واحلـرية وااللتزام واحلياة وا
كـن األطالع علـيها نـاسب!  الـوقت ا
في كــتـابـنـا ( األضـطـرابــات الـنـفـسـيـة

والعلقية).
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{ هـنـاك مـا ب 800 ألـف إلى مـلـيون
ـعدل أي  شـخص يـنـتحـرون كل عـام 
ـنــظـمـة شــخص كل 40 ثــانـيـة وفــقـا 

ية. الصحة العا
{ يـــعـــدّ اإلنـــتــحـــار ثـــاني أهم ســـبب
لـلـوفـاة بـ من تـتـراوح أعـمـارهـم ب
ي 15 و 29 عـامـا عـلى الـصـعـيـد الـعا

عام 2015.
ــنــخـــفــضــة { تـــســتــأثـــر الــبــلـــدان ا
ئة من ـتوسطة الدخل بنحو 78 بـا وا

حاالت اإلنتحار في العالم.
{ مـعـدالت اإلنـتحـار أعـلى في الـرجال
ـقدار ثالث الر أربع عـنه في النـساء 

مرات.
ية لقائمة نظمة الصحـة العا { وفـقا 
احـتـلت الــدول حـسب نـسب االنــتـحـار
ـئـة الـيـابـان الـتـرتـيب الـتـاسع (36 بـا
ـئــة انـاث لــعـام 2004). 13 بــا ذكــور 
وســويـسـرا- افــضل دول الـعــالم لـعـام
ــــئــــة 2018 الـــــتــــرتــــيب 22 (24 بـــــا
ــئــة انــاث لــعـام 2004). 11 بــا ذكــور
وجـــاءت الـــكــــويت بـــالـــتـــرتـــيب (89)
سـوريا(98) مـصر (100) ولم يرد اسم

العراق(ويكيبديا).
وكـنا اشرنا الى ان األسباب الـتقليدية
تـتـحـدد ــيـة  لالنــتـحـار مـعــدالته الـعـا

بأربعة:
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كـشـفت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان في
(2021/5/4) عـن ارتفـاع الـوفـيات في
عـــــــام (2020) بــــــــنـــــــســــــــبـــــــة (8.5)
وأنـها في تـصاعـد مـتكـرر للـعام ـئة بـا
الـــرابع عـــلى الـــتــوالـي..وعــزت دوافع
اآلنـــتــحــار الى اســـبــاب اجــتـــمــاعــيــة

ونفسية واقتصادية.
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بـوصـفنـا سـيكـولـوجيـ مـتخـصـص
في االنـتحـار فأنـنا كنـا حذرنـا ودعونا
ـعــاجلـة تــزايـد ــان  احلــكـومــة والــبـر
حـاالت االنتحار في العراق عبر خمس
مـقاالت ودراسات بينهـا (ما هكذا نقدم
لـــلـــعــالـم انــتـــحـــار شــبـــاب الـــعــراق-
2018/1/8) و (أربـــعــة اســـبــاب وراء
ظــــاهــــرة االنــــتــــحـــار فـي الــــعـــراق –
2020/10/15). وعـــبـــر فـــضـــائـــيــات
روداو..)..وكـالـعـادة احلـرة  (الـشـرقـيـة
ان واحلـكـومات لم تـسـتجب فـان الـبـر
وكــأن األمـــر ال يــعــنــيــهــا اال مــجــلس
مــحـافـظ بـغــداد الـذي عــالج اآلنـتــحـار
بــحل مـبـتـكــر هـو (بـنـاء اســيـجـة عـلى
ـــنـع الـــشـــبـــاب من جـــســــور بـــغـــداد 

االنتحار!)
ومـع ان مــفــوضــيـــة حــقــوق االنــســان
مـعـنــيـة بـهـذا الـشـأن ورسـمـيـة تـابـعـة
فــانــهــا اعــلــنت ان دوافــعه ــان لــلــبـــر

{ البطالة في قطاع الشباب
{ تــــردي األوضــــاع االجــــتــــمــــاعــــيـــة

واالقتصادية
{ األصابة بامراض نفسية او عقلية

{ وعادات وتقاليد اجتماعية متخلفة.
ــيـ وان مــتــابـعــتــنـا وبــحــوث اكـاد
اشـــــارت الـى شـــــدة هـــــذه األســـــبــــاب
الـتــقـلـيـديـة  وظـهــور اسـبـاب عـراقـيـة
جـــديـــدة لـــتـــزايـــد حـــاالت االنـــتـــحـــار
 الشعور حـددناها بـ: (توالي اخليبات
ا ألكــــــتــــــئـــــاب بــــــاحلـــــيـف والــــــنـــــدم
 فـشل الـسـلطـة واسـتـفـرادها والـيـأس
الــقــتـل هــو الـــردّ واشــاعــة بـــالــثـــروة

األحباط عبر وسائل األعالم).
األنتحار ..عراقيا..شواهد

{ شــهــد اجملــتــمع الــعــراقي ارتــفــاعـاً
خصـوصاً ب الشباب بـنسب االنتحار
ــراهــقـ (احلــيــاة كـانــون الــثـاني وا

.(2016
{ حـصـلت وزارة حقـوق اإلنسـان على
مـــعـــلــومـــات مـــؤكــدة بـــزيـــادة حــاالت
حافظة كربالء غالبيتها من االنـتحار 
الـــشـــبــاب والـــفـــتــيـــات وســـجّل أحــد
دة 11 شـهـراً الـبـاحـثـ في دراسـة  
أكـثر من 120 حـالة انتحـار أو محاولة
انـتـحـار (الـنـاطق بـاسـم وزارة حـقوق

االنسان).
{ كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار
ـسـجـلة أن حـصـيـلة حـاالت االنـتـحار ا
لـدى الـشـرطـة مـنـذ مـطـلع الـعام 2013
ولـنهاية آيار بلغت 17 حالة ألشخاص
ال تـــــزيـــــد أعـــــمـــــارهم عن 25 ســـــنـــــة

ايار 2013). (السومرية نيوز 
{ نــشـرت مـفــوضـيـة حــقـوق اإلنـسـان
الـــــعــــراقـــــيــــة فـي مــــارس/آذار 2014
إحــــصــــائــــيــــة كــــشــــفت عـن تــــصـــدر
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة الـنـسب األعـلى
في مــقــدمــتــهــا ذي قــار في االنـــتــحــار
بـ(199) حــــــالـــــة في2013) الـــــقـــــدس
الـعـربي). وفي تصـريح أحدث لـلقـضاء
الـعراقي: تـصدرت بـغداد وكربالء وذي
قــار حــاالت االنــتــحــار لــلــعـام (2016)

اجـتماعية نفسية واقتصادية دون ذكر
مـن كـان الــســبب في تــضــاعف حـاالت
ـان واحلـكـومـة االنـتــحـار.ولـهـا ولـلـبـر
نــــقــــول..ان احــــزاب الــــســــلــــطــــة هي
بل ـســؤولـة..لـيس فـقط عن تـزايـدهـا ا
وعـن االستهانة بأرواح الناس في عدم
مــعـاجلــتـهــا. وكـنــا وعـدنــا في نـهــايـة
مـقـالـنا األول ان نـتـحدث عن االنـتـحار
ا وعدنا. بلغة العلم..وها نحن نفي 
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ـــوضـــوعـــات إثـــارة مـن بـــ أكـــثـــر ا
أن يقـدم اإلنسـان على " نـحر" لـلـدهشـة
نـفـسه! فنـحن نـندهش مـن تلك الـقدرة
الـغـريبـة الـتي تـمتـلك اإلنـسان فـتـولد
لــديه اإلصــرار عــلى أن يــنــهي حــيـاته
بـقتـلهـا !. واألغرب مـا في هذه الـقدرة
حلـظـة تنـفيـذ هـذا اإلصرار. إنـها - في
اجـتـهـادي - أفـضع مـأسـاة تـراجـيـدية
تـــمــــثّل فـــعالً عــــلى مـــســـرح احلـــيـــاة
يـكــون فـيــهـا " الــبـطل " هـو الــبـشــريـة
اذا !. ونـتسـاءل:  الـقـاتل والقـتيل مـعاً
يــقـتـل اإلنـســان نـفــسه ? هل يــكـفي أن
يـفقـد اإلنسان األمل فـي احلياة لـيغادر
هــذه احلـيـاة ? وهل إذا حـلّت به آالم "
فـرتر" أو " سـيزيـف " أو " روميو " أو "
جــولــيت " فـأنه ال خـالص له مـنــهـا إال

بقتل النفس ?!
وحـتى لو حسـبنا احليـاة على ما يرى

أبن الرومي ح قال :
فال حتسب الدنيا اذا ما سكنتها

 قرارا فما دنياك غير طريق
أو لـيس من األجـدى أن نـسـيـر في هذا
الــطـريق عــلى مــهل ال أن نـنــطـلق إلى

نهايته مثل رصاصة ?!
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وت ولـلمجـتمعات يـرتبط االنتـحار با
ـة فــلــسـفــاتــهـا في ــدنــيـات الــقــد وا
ـــوت. فـــالـــفـــيـــثـــاغـــورســـيـــة تـــؤمن ا
بــــالـــــتــــنــــاسخ واخلـــــلــــود حــــتى أن
فـيثاغورس نـفسه ادعى في زمانه بأنه
مـتــجـسـد حـيـنـذاك لـلـمـرة اخلـامـسـة !
ــثل األسـمى والــبـوذيــة تـعــتـقــد بـان ا
ــكن أن يـصـبـو ألـيه الـفـرد هـو الـذي 
الــوصـول إلـى حـالــة " الـنــرفـانـا " أو "
الـعدم العام " أي فناء الذات واتصالها
بــعـالم احلـقـيـقــة. فـالـوجـود شـرّ عـلى
اإلنـسـان فـيـمـا يـنـظـر الـبـابـلـيـون إلى
ـوت على انه مخيف. ولم يبدو على ا
الـسومـري واالكديـ انهم فـكروا بأن
بـل يـبــقــون مـوتى إال ــوتى يــحــيـون ا
احلــكّــام فـهـم الـذين يــعــيـشــون حــيـاة
ولـذلك يــدفن مـعــهم مـرافــقـوهم أخــرى
وزوجــاتـــهم وحــاشــيــتـــهم وحــرســهم

وعدتهم.
وقــد حـرّمت األديــان قـتل الــنـفس وإن
سيحية . فا تباينت في توكيد التحر
أصـدرت قرارات بـتحـر االنتـحار عام
(639م) وقـــبــلــهــا وبـــعــدهــا جــاء في
ة بـعض مـوادهـا : " إن االنـتحـار جـر
فـيمـا يعـدّ الدين اإلسالمي وخـطيـئة " 
اشــــدّهــــا تـــوكــــيــــداً بــــتــــحـــر قــــتل
بآيـات قرآنية صـريحة بذلك : " الـنفس
وال تــقـتـلـوا أنـفـســكم إن الـله كـان بـكم
رحــيــمــاً " ســورة الــنــســاء (86). وعن
جــابـر بن سـمـرة قـال: اخــبـرني الـنـبي
(ص) بـــرجـل قـــتل نــــفـــسه فـــقـــال: " ال
اصــلّي عــلـيه " (أخــرجه أبـو داود 81)
من وجـهـة نـظـر ـنـتـحـر مـا يــعـني أن ا
جزاؤه الـنـار وال عذر له مـهـما اإلسـالم
فـارقـة العـراقـية أن كـانت مـبـرراته. وا

38 حــالـة عـلى الـتـوالي 23 بـواقع 22
.(2017/7/5 (احلرة عراق

{ اثـــارتــزايــد حــاالت االنـــتــحــار بــ
ـحـافـظـة ذي قار الـشـبـاب والـفـتيـات 
ـــــزيـــــد من الـــــقـــــلق بـــــ األوســــاط ا
ــعــنــيـة داعـ اجلــهــات ا الــشــعــبــيــة
ـــعـــاجلـــة أســـبـــاب ودوافع الـــتـــدخل 
االنــتـــحــار واحلــد من هــذه الــظــاهــرة

دى). اآلخذة بالتزايد) ا
{ حــالــة من الــقــلق واخلــوف تــشـوب
الـشـارع الشـعـبي البـصـري بعـد تـزايد
حــــاالت اإلنــــتـــــحــــار في احملــــافــــظــــة
ووصـولـهـا درجـات مـقـلـقـة تـقـتـرب من

الظاهرة (غوغل).
{ اعـلنت مفـوضية حـقوق االنسان ان
عــدد حـاالت االنـتــحـار في الـربع االول

.(RT) من عام 2019 بلغ 132 حالة
ـوثـقـة تـشـيـر الى أن �تـلـك الـشـواهـد ا
مــفـوضــيـة حــقـوق األنــسـان كــانت قـد
اعـترفت بأن تزايد حـاالت األنتحار بدأ
فـي عـام (2014) وأدلــة اخــرى تــشــيـر
الـى انـهـا بــدات من عـام (2010). فــمـا
ــفــوضـيــة خالل عــشـر الــذي فــعـلــته ا
هل طــالــبـت بــعــقــد جــلــسـة ســنــوات 
ـناقشته وهي مـرتبطة جملـلس النواب 
بـه?..هل اســتــجــابت لــدعــوات عــلــمـاء
الــنــفـس واألجــتــمــاع بــعــقــد مــؤتــمــر
يون مـستقلون وخبراء يـحضره اكاد
ـــة يـــتـــوصـــلـــون فـــيه الى فـي اجلـــر
ــعــنــيــة تــوصـــيــات تــلــزم اجلــهـــات ا
بـتـنفـيـذها?.. وتـأتي في الـعام (2021)
لـتـعـزو اسبـاب تـزايـد حاالت االنـتـحار
الى عـــوامل نـــفــســـيــة واجـــتــمـــاعــيــة
واقـــتــصــاديــة..دون ان حتــمل احــزاب
ــة راح الـــســلـــطـــة مــســـؤولـــيــة جـــر
ضــحــيــتــهــا شـبــاب وشــابــات قــتــلـوا
انـفسـهم برصـاصة او شـنقـوها بـحبل
او حـرقـا او بـسم قاتل! مـا كـان لهم ان
تـكون نـهايـتهم هذه لـوال حكـام خائني
ذمّــة وضـمــيــر اسـتــفـردوا بــالــسـلــطـة

والثروة.
{ رئيس اجلمعية النفسية العراقية
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بغداد

وتـــقــد اخلــدمـــات .. فــكــنـــا نــعــرف
وجامـعه احلـكـومة مـدرسه احلـكـومـة 
ومـــســتـــشــفـى احلــكـــومــة ومـــصــنع
احلــكـومــة ومـاء احلــكـومــة وكـهــربـاء
احلــكــومــة وبــاص احلــكــومــة وغــذاء

احلكومة واسواق احلكومة ...
اما الدولة الليبرالية ;

ـدرسة فـصرنـا جند مـدرسة الـدولة وا
اخلاصة 

وجامعه الدولة واجلامعه اخلاصه 
ــســتــشـفى مــســتـشــفى احلــكــومـة وا

اخلاص 
صنع اخلاص  ومصنع احلكومة وا

ماء احلكومة وماء خاص
كــهـربــاء احلـكــومـة وكــهـربــاء االهـلي

...الخ
ولـكي الاتـهم بـاالنحـياز الـسـياسي او

االيدولوجي 
يــبـــدو ان انــخــفــاض اســعــار الــنــفط

وانتشار جائحة كورونا 
قـد كـشف مـحـاسن وعـورات الـنـمـط
(الــــدولــــة االيــــدلــــوجــــيــــة والــــدولـــة

الليبرالية).. 
ـركزية فـالدوله الـقوميـة االيدلـوجية ا
امـــثــال روســيــا والـــصــ والــيــابــان
وكورياً ونوعاً ما الهند بنسبة اقل ..
 ان مـــصـــنع احلـــكــومـــة ظل نـــشـــطــاً
يـعـوضـها عـمـا يسـتـورد عـند الـبـلدان
االخــرى ومــســتــشــفى احلــكــومــة ظل
مـــشُــرعـــاً امــام مـــرضــاه ..فـــنــجــد ان
احلـــكـــومـــة فـي الـــنـــمط االيـــدلـــوجي
الـــقـــومي قـــد صــمـــدت امـــام عــدد من

ــاً وحـديـثـاً لــقـد انـشـغـل االنـسـان قـد
ومــازال...يـــلحُ بــالــســؤال الــتــاريــخي

والذي يقول ;
تـرى الدولة تأسيسُ من ? ومعطى من?
وهـل هي حاجة   الفرد واجلماعة على
االرض لــتــنــظــيم شــؤونــهــا ام خــيــال
االنــســان الــبــدائي في ضــمــان وحـفظ
وحـمايـة استـقراره الـبشـري وقد تدرج
ـدينة مـفهـوم الدوله من مـفهـوم دولة ا

 city state ..
الى مـفهوم الدولة القومية التي تعرف

nation state ب
واذا كــانت اجملـتــمـعــات الـبــشـريــة قـد
انـتقلت من احلكم االستبدادي  الفردي
ـــــطــــلـق ثم الى ــــدني ا الـى احلــــكـم ا
لـكيـة واجلمـهورية الـدوله القـوميـة وا
ـاط السيـاسية  لـتكون وقـدرة هذه اال

الـهـزات االقـتـصـاديـة سـواءً انـخـفـاض
اسعار اسعار الذهب  اسـعار الدوالر  

النفط
واخــيــراً هـيــاج اجلـائــحــة ..ان لم نـقل
ـوذج روسـيا يـقـضي عـلـيـها كـمـا في 

والص واليابان ..
وقـد صمدت في الـسياق نـفسه مدارس
وجــامــعــات احلــكـومــات االيــدلــوجــيـة
ـركـزيـة امـام تـردي وتخـبط الـقـومـيـة ا
ـتـخصص وتـدهـور مـدارس الـتـعـلـيم ا
ومـاء احلكومـة غاب وكهربـاء احلكومة
غـابت في تونس ولـبنـان والعراق...في
ـاء والـكـهـربـاء في تـركـيا حـ صـمـد ا

ومصر واجلزائر ...
WOMN  …UO

لـن اطــيـل في اســـتــعـــراض حـــســـنــات
وعـــورات الــدولــة الــقـــومــيــة والــدولــة
ـوذج الـلـيـبرالـيـة لـكني اشـيـر الى 
صـدرهما لـنا النـظام الدولـة الليـبرالية
وذجها االمريكي الترامبي) ة ( عو ا
ـــقــراطـــيــة ...نـــعم  رغم فـــحــتـى الــد
الــتـبــاين من تــقـديــراتـنــا الـســيـاســيـة
وااليدلوجية لها فقد صمدت انتخابات
الـصـ والـهـنـد وروسـيـا امـام فـوضى
االنـتـخـابـات في االرجـنـتـ والـبـرازيل
تـحدة االمريـكية وايـطاليا والـواليات ا

وفرنسا واسبانيا ...
طلق ..لـكننا  بحاجة لـسنا مع احلكم ا
الى عــدم ارتـكـاب اخـطـاء الــنـمـوذجـيـة

تشدد  االيدلوجية ا
وال مع فرص بيع دولنا ورهن مستقبل
ـوذج لـيـبـرالي مــجـتـمـعـاتـنــا ...امـام 

الــدولــة ومــؤســسـاتــهــا حتــكم حــكــمـاً
مـهيمناً على كل مقاليد االمور سياسياً
واقـتـصـاديـاً وثـقـافـيـاً واجـتـمـاعـياً  ان
قـوة الـسلـطة فـي اجملتـمعـات الـبشـرية
حـــتى مــطـــلع الـــقــرن الـــعــشـــرين كــان
ـهيمـنه التي ركـزية ا حتـتلـها الـدوله ا
تــتـيح لـلـجــمـاعـة احلـاكــمـة ان تـفـرض
سيطرتها القومية على مقاليد االمور..
كن لـقدرتها على حتديد حدود ماهو 
فـي سـلـوك الـنـاس افـراداً او جـمـاعـات
وحتــديــد مــقــدار خــطــره عــلى الــدولـة
ـهيمـنه التي جتعـل الناس ان ال يروا ا
بـــديالً عـــنــهـــا الـــنـــظــام االجـــتـــمــاعي
واالقـتصـادي السـائد لـكن ماحـدث بعد

يتي (1944/1914 ) احلرب العا
قــد غـيـر من مـفــاهـيم الـدولــة الـقـومـيـة
ــلــكــيــة والـــدوله االمه وبــ الــدولـــة ا

والـدوله اجلمـهوريـة ...اذ انتـهى مـنها
ـركـزيـة الى الـتـحلل نـظـام احلـكم من ا
الى نـظـام الدولـة الالمركـزية ...ويـلعن
ــتــخــصــصـ  بــالــســيــاسـة ان زمن ا
ــركــزيــة ولى ...وان زمــنــهــا الــدولـــة ا
كــاداة مـفـيــده قـد انــقـضى ...ويـعــتـقـد
ـة وتكـنـلوجـيا اخـرون ان اجتـاه العـو
ــعـلـومـات اجلـديــد يـؤدي في خـاتـمه ا
يـة مركـزية ويرى ـطاف الى دولـة عا ا
فــريق ثــالث انه اليــوجـد تــنــاقص بـ
هـــذين االجتـــاهـــ اي بـــ مـــركـــزيــة
ــتــهــا ...لــكن االكــيــد ان الــدولـــة وعــو
رافق المـركزية الدولـة قد تضعف كل ا
ـؤمـنه الــعـامه لـلــدولـة والـصـنــاعـات ا
حلاجات الناس ومن جهة اخرى فانها
اضعفت احلكومات احمللية واستبدلت
الــعـــديــد من الــوظــائـف الــتي تــتم عن
طـريق االنـتـخاب تـعـيـينـاتـهـا اخلاصه
ــصـــنع الـــتي تـــمـــثـــلت في مـــلـــكــيـه ا

ستشفى واجلامعه .. وا
ان تـخلي الـفرد واجملـتمع ومـؤسساته
الــرسـمـيــة عن دورهـمـا جــعل عـصـرنـا
اجلــديــد مـرهــون بـتــجــمع الـشــــركـات
الـعـابرة لـلـقارات او قل دول الـشـركات
او قل مـافـيا هـذه الشـركات الـتي باتت
تـتحكم بأمن بـلداننا االهـلي ومستقبل
اجـــيــالــهــا وتـــتــحــكـم في وحــدة هــذه
الـبلدان سياسياً واقتصادياً وقد تعمل
عــلى تــفــكـكــهــا هــذا االمـر لــديــنــا فـيه

برهانان;
ط فــالــدولــة االيــدولــوجــيــة فــرضت 
الـفكر وراسمـالية الدولـة القوي النتاج

ـقـراطي ســقط في كـثـيـر بــرجـوازي د
من االمـتحانات واهمها  توفير احلياة
ـوذج احلـريـة ..ولكي واحلـفـاظ عـلى 
النـكرر اخطائـنا السابـقات النريد دولة
ـســتـقـبل بـعـ رعــويه  ...تـنـظـر الى ا
واحـدة والنتحزم لـلحياة بـحزام النفط

بل النفط والزراعه ..
ولــكي النــكـرر اخــطـائــنـا عــلـيــنـا ان ال
نـــبــخـس حقَ اوطــانـــنـــا في اخــتـــيــار
ـقـراطـيـاً وعـلى ـطــهـا الـسـيـاسي د
ــعــاصـرة في (اجلــمــاعـة الــوطــنــيـة) ا
الــعـراق والــوطن الــعـربي ان تــفـحص
مــرجــعــيـاتــهــا الــفـكــريــة وان تُــحـسن
ـقـراطـيـة ـوذج الـدولـة الـد اخـتــيـار 
الـقوية الـتي ال تتخلى عن ثـوابتها في
ـوذجـها سـؤولـة عن تـقد  كـونـهـا ا
الــعــروبي الــتــقــدمي الــذي يـؤمـن بـأن
ـسـاواة لم يـعـد حُـلـمـاً دولـة الــعـدل وا
كــمــا نـــعــتــقــد ألن خــراب مــشــروعــنــا
الـتــنـويـري يـكـمن في غـيـاب الـنـمـوذج
احلي لــلــدولــة الــعــادلــة فـي بــلــدانــنـا
الــعـربـيـة فــهي حـضـرَت كـمــنـــــــلـقـات
ـاذجـها الـتطـبـيقـية الـنـظريـة وغابت 
كـــفـــعل وســـلـــوك وبــتـــنـــا في وضع ال
نُـحـسـد عـلـيه فـلـهـثـنـا بـاجتـاه احلـرية
واخـواتـهـا فـفـرطـنـا بـالـوطن وسـكـتـنا
نـصف قرن مـضى حفاظـاً على ابطـالنا
ولم نـتنـفس احلرية فـنمى غـول الدولة
االولــيــغــاركــيـة فــمـن يـعــيــد لــلــحــريـة
مــعـانــيـهـا الــتي حتـافـظ عـلى دولــتـنـا
ــقــراطــيـة الــوطــنــيـــــــة الــقــويــة الــد

العادلة.
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بغداد

لك اكثر سـيكون الـفوز للـسيد الـذي 
عــددا من الــعـبــيـد . وتــعــرف (تـقــنـ
ـــــارســــة ـــــقـــــراطـــــيـــــة )هـي  الـــــد
ـقراطـية في مـحـيط االختـصاص الـد
فـقط. اي عـنـدمـا نريـد ان نـتـخـذ قرارا
ـقـراطـيـة يـجب ان يــسـتـنـد عـلى الــد
ــقــراطــيــة بــ مــحــيط ــارس الـــد
اصـحــاب االخـتـصـاص انـفـسـهم فـقط
وابـعاد من هو خارج االختصاص الن
ـشاكل اخملـتص افـضل من يـشخص ا
ويـجد احلـلول الـعلـمية والـعمـليـة لها
ــمـكن تـطـبـيـقــهـا. ومـثـال عـلى ذلك وا

لتبسيط الفكرة .
—«d  –U «

لــو انـنـا اردنـا صـيــاغـة واتـخـاذ قـرار
ــالــيــة ــوازنــة ا اقــتــصــادي يــخص ا
ـــــارســــة فـــــنـــــحن بـــــحـــــاجــــة الـى 
قراطية واخذ االراء وتباينها من الد
االقـتـصاديـ فقط دون اشـراك الفالح

هندس والطبيب وعامل البناء . وا
ـوضوع يـجـعلـنـا ان نفـكـر ملـيا هـذا ا
بــان الـقـاعــدة االمـيـة الــتي تـقـدر ب ٤

ـقـراطـيـة هـو مـشـاركة ان مـفـهـوم الـد
الـــشــعب في احلـــكم او حــكـم الــشــعب

لنفسه.....
وهــو مــصـطــلح يــونـاني  يــتــكـون من
ــو و قــراط ويــعـنـي حـكم كــلــمــتـ د

الشعب
اي ان الـشعب بـكل اطيـافه ينـتخب من
ــثــله وبـصــورة مـبــاشــرة ويـشــتـرط
بــالــتــمــثــيل ان يــكــون الــنــاخب كــامل

مـليون مواطن هم فاعـل جدا باختيار
هنية. شخوص التعتمد على معيار ا

وقــد يـسـأل احـد مـا  الــسـؤال الـتـالي :
ـقراطـية نـفسـها تـطبق ولـكن هـذه الد
في دول مــتـقـدمــة لـديـهـا شــعب مـثـقف

والبلدان التشتكي من هذا النظام .
اجلــواب/  نـــعم في الــشــعــوب االكــثــر
تـطـورا لـديـهم وعي اكـثرورؤيـا عـلـمـية
بـعـيـدة عن الـتـخـلف واجلـهل واعـتـماد
الـروحانيات في تسيـيراالمور واعتماد

الغيبيات على الواقعيات ..
الـشعـوب العـربيـة بشـكل عام والـشعب
الـعـراقي بـشكل خـاص حـديـثوا الـعـهد
ــقــراطــيــة ونــســبــة االمــيــة عــلى الــد
ــقـصـود لـطـبـقـة والـتــغـيـيب الـفـكـري ا
كـبيـرة في اجملتـمع هو اكـثر بـكثـير من

قارنة... اجملتمع االوربي با
اي ان بــــعـــــد الــــنــــظــــام الـــــشــــمــــولي
الـــدكـــتــاتـــوري نـــحــتـــاج الى تـــقـــنــ
ــقــراطــيــة لــرفع الــوعي الــفــكـري الــد
الــــثـــقـــافـي الـــســـيــــاسي الـــصــــنـــاعي
االقـتصـادي اجملتـمعي ومن ثـم الذهاب

االهــلــيـة وبــعــمــر بـلغ  18عــام كــعــمـر
متعارف عليه في دول العالم.

ا ـقـراطـيـة بـصورتـهـا احلـالـيـة  الـد
انـها حـكم الشـعب فمعـناهـا ان الشعب
بكل صوره واطيافه ومذاهبه ومختلف
طـبقاته االجتماعية يذهب النتخاب من
ثله. ان النظام الشمولي الدكتاتوري
الـذي خرجنا مـنه بعد اكثر من  35عام
له ســلـبـيــات كـثـيــرة جـدا وخـاصـة في

اجملـتـمعـات الـتي يـنتـشـر فيـهـا اجلهل
والــتــخـلـف والـفــقــر فـبــعض االحــيـان
تـكـون هـذه الـبـيـئـة ولـودة لـلـجـمـاعات

سلحة والسارق والرعاع .. ا
قراطـية سوف تكـون محصله الن الـد
ــنـاطق الصــوات االغــلــبـيــة في هــذه ا
وبـالـتـالي فـان من يخـتـاره الـشعب في
ـنـطـقـة هـو كــبـيـرهم او اكـثـرهم تــلك ا
تـحكم بـالعـقل اجلمعي فـسادا اوهـو ا

في مساحة تاثيره.
ـقراطـيـة: فـكـرة لـيست من تـقـنـ الـد
ا لـها جـذور تـاريخـية.. اخـتـراعي وا
ـوروث تـاريخي اخـر قـد يكـون قريب
ـــعــــنى واحملــــتـــوى مــــا مـــارسه مـن ا
االغـريق حـيث كـانـو من اول مـؤسسي
ـقــراطي وكـانـتـجـزءا من الــنـظـام الـد
بــنــوده تـعــتــمـد عــلى ابــعــاد الـعــبــيـد
ـــــشـــــاركـــــة في في والـــــنـــــســـــاء من ا

االنتخاب.
كـــانــو االغــريق مـــحــقــ بـــشــأن مــنع
الـعـبـيـد من الـتـصـويت النـهـم مـؤمـن
بـان العـبد سـيصـوت لسـيده وبـالتالي

ـقراطـية مطـلقـة. واخيرا ان من الى د
يـرى هذا النـظام صعب التـحقيق اقول
له تـمـعـن جـيـدا وانظـرلـنـفـسـك عـنـدما
ـقـراطـيـة دون ان رضـيت بـتـقـنـ الـد
تـــعــلـم عــنـــدمــا شـــرع الــدســـتــور حق
ن لـديه شـهــادة االعـداديـة الــتـرشـيـح 
فـقط وحرم من لـديه شهـادة اقل وبذلك
ــشـــاركــة في فـــإنه بــذلـك قــلل نـــسب ا
ي الــتــرشـيح تــبــعـا لــلــمـؤهـل االكـاد
وجـــعل سن الــتــرشـــيح ثالثــون ســنــة
وحــرم طــبــقــة الــشــبـاب مـن الـتــرشح.
نـتخب ١٨ سـنة وحرمت وجـعل عمـر ا
مــادون ذلك . ان كل مـاذكـر كـان تـقـنـ
ـنهج . لهـذا فان الصعـوبه هي عتبة

يتخطاها كل من لديه أرادة للتغيير.
هـذا ما يـحتـاجه البلـد مؤسـسات تدار
مـن اصحـاب االخـتـصـاص من الـنـخب
والتــخـضع احملــاصـصــة ويـتــسـلــمـهـا
ن يـريد ان يـعـرف كـيف يتم االكـفـأ . و
اخــتــيــارالــكــابــيـنـه الــوزاريـة  وشــكل
قراطية احلـكومة في نظـام تقن الـد

نتمنى منه متابعة حلقة اخرى .
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قـدسة الخذ العبـر منها وكانت الـقصص والروايات لعـبت دورا بارزا في الكتب ا
قـبل ظـهـور اجـهزة الـراديـو والـتـلـفـزيـون تـؤدي دورا ثقـافـيـا في اجملـتـمـعـات ولـها
ئـات من القصص والروايات حـكاواتي او روائ بـارزين ومشهورين يـحفظون ا
ــوروثـة مــنــذ اقـدم االزمــنــة  ويـتــصــدرون اجملـالـس في الـدواويـن وفي اوسـاط ا
ـستمـع على شـكل دوائر خاصـة في ليالي الـشتاء الـعوائل يتـجمعـون حولهم ا
الـباردة الطـويلة ومن الدهـشة واالستـغراب من تلك الـقصص والروايـات منها عن
ا منها ألخذ العبر منها احـداث سابقة ومنها تمثل الواقع الذي نعيشه اليوم ولر
الحقا ومنها قصة ( نةرة ديو ) اجلن الشبح من االدب الكردي تدور احداثها:-
راتع واشي بحـثا عن ا سـابقا كـان االستقـرار معدوم  لقـبائل الرحل من مـربي ا
ـواشـيــهم ويـنـتـقــلـون من مـنـطــقـة الى اخـرى وعــلى االكـثـر في فــصـلي الـصـيف
والـشـتاء وال تـزال هـذه احلالـة مـوجودة فـي كوردسـتـان والقـصـة كـانت عن قبـيـلة
ـواشـيـهم بـســبب اجلـفـاف والـتـجـأوا الى انـقـطـعت بـهـم الـسـبل لـتـامـ الــعـشب 
ـعـضـلتـهم فـأختـار لـهم الرحـيل نـحو رئـيسـهم شـخ مـعـمر  واسـتـشاروه عن حل 
الـشمـال الن في منـتصـف اللـيل كان يـشعـر بنـسيـم بارد يـأتيـهم من تلك اجلـهة 
فـشدوا الرحال اليها وكلما اقتـربوا شعروا ببرودة اجلو أكثر إلى ان وصلوا الى
ـواشـهـم وخربـة نـزلوا فـيـها ( لـعـلهـا الـعراق ) طـرة فـيـها مـرتع واسع  مـنطـقـة 
وبـجوارها غـابة كثـيفة  ولـكن اخلوف كان يـراودهم بأن الغـابة مسـكونة من اجلن
وتـثار مـخاوفـهم كـلمـا يشـتد الـظالم ليال ويـظـنون بـأن مقـرهم حتت اطول شـجرة
فـيها ويراسهم الشـبح االسطوري ( نةرة ديو ) اجلن الـشبح واوصلوا اخلبر الى
ـنطـقة الـتي انعم الـله علـيهـا بكـل متـطبات رئـيسـهم وهو الـذي اوصلـهم الى تلك ا
الـعيش السـعيد  فـجمع الرئـيس كافة افـراد القبـيلة في خـيمته وقـال لهم بان هذه
االحـداث التي تزعمونها ليست لها أي صحـة فردوا عليه بأنها صحيحة وان هذه
اخلـربة التي تركوها اهلها كان بسـبب االشباح وعجز عن اقناعهم وعرض عليهم
ـرأ بيـنهم بـأن أي واحد مـنهم فـكرة الثـبات بـطالن ادعـاءاتهم واسـتبـيان اشـجع ا
يـستطيع ان يدق هذا االسفـ في يدي بقرب الشجرة الـعالية في الغابة سازوجه
بـنـتي واتـنـازل عن رئـاسـة الـقـبـيـلـة له قـاصـدا انـقـاذهم من هـذه الـهـلـوسـة  ساد
الـصمت والـهدوء اخلـيمـة لـفتـرة معـينـة وقام بـيـنهم شـاب فقـير احلـال وتوجه الى
الـرئيس واسـتلم االسفـ منه واوعـده بان ـدق االسـفـن ـما اراد ويـعود الـيهم قبل
مزقة البـسه ا انـحالل الظالم وغادر اخليـمة الى الغـابة وعاد اليـهم قبل موعده 
ومـلطـخة بـالـط يـرجف وال يتـفوه بـكـلمـة فأسـتـرعبـوا اجلمـيع منـه واشتـد علـيهم
اخلـوف  فـدعاهم الـرئـيس االنـتظـار الى طـلـوع الشـمس لـيـسـتصـحـبـهم الى تلك
عـرفـة مجـريات اصـابة الـشـاب بالـهلع واجلـزع  وعـند طـلوع الـشمس الـشجـرة 
قـادهم الـرئـس الى عمق الـغـابة  والـشـجرة الـعـالـية فـيـها وعـنـدها حتـقق لـهم بان
الـشاب قد دق االسف على مالبـسه من شدة الظالم واالستعجـال بالرجوع لنيل
اجلـائزة وباستدارته للرجوع لم يتمكن السير وظن بان الشبح امسكه من اخللف
فـثارت جنـونه وحاول اخلالص مـنه بقوة الى ان مـزق مالبسه وبـقي قسم منه مع
االسـف  وهنـا اشاد الشـيخ بشجـاعة الشـاب وإن الغابـة اليوجد فـيها اجلن وال
زعوم وإن الصدفة تـلعب ادوارا ال يتوقعها احـد احيانا وطمانهم باالمن الـشبح ا
واإلسـتقرار وعـادوا الى اخليـمة وهنـؤا الشـاب على شجـاعته واعـيدت لة الـصحة

واحليوية وفاز باجلائزة .
ÍdB  rK

هـذه القـصـة سمـعـتهـا من حـكاواتـي في ليـالي شـتاء مـنـتصف اخلـمـسيـنـيات من
نـصـرم واعادهـا الى ذاكـرتي فـلم مـصري في الـسـبـعيـنـيـات بإسـتـغراب الـقـرن ا
ـصـري على بـعدي وحـيرة كـيف تـوافقت مـعـا نهـايتي الـقـصة الـكورديـة  والـفلم ا
دة وان اخـتلـفت مجـريات احـداثهـما في شـجاعـة الشـاب واستعـجاله ـسافـة وا ا
لـلــفـوز بـاجلــائـزة في دق االســفـ عـلى مـالبـسه وتـخــلـصه مــنه بـتـمــزق مالبـسه

واصابته بالهلع واجلزع وعودته الى جموع قبيلته .
امـا اليوم استعادتها الى ذاكرتي نـهاية الشبح الدموي للنـظام البائد وكيف دقينا
االسـاف بتثبيت الـنظام احلالي بايديـنا كما فعله الـشاب بإستعجـال للفوز بحياة
ة وعيش رغـيد وال زلنا مـرهون باالسـاف واصابنـا الهلع واجلزع وال حـرة كر
خالص مـنها إالّ بـاسترجـاع الوعي دون الـتمزق قـبل فقدان الـوعي وإالّ عدنا الى
سـابق العهد من االنقالبات وتـخوين اخللف للسلف كـلما تغيرت االنـظمة السابقة
ـستعـمرون من الـقاص والداني مـا أنعم الـله على البـالد واهلهـا حسرة وتـنهش ا

عليهم لقمة العيش .إالّ الغاوين وراء الثراء على حساب جتويع الشعب . .

توفي الـشاعـر والـروائي الفـرنـسي برنـار نويل عن عـمـر ينـاهز  90عامـاً على مـا أعـلنت دار "بي أو إل" لـلـنشـر التي
ؤلفات في الفن والسياسة. وأعربت "بي أو لك في رصيده مجـموعة وفيرة من ا تتولى إصدار أعمال الكاتب الذي 
إل" عبـر "تـويتـر" عن حـزنهـا إلعالن وفـاة برنـار نـويل الذي بـدأ يـتعـامل مـعهـا في الـعام 1988 ووصفـته بـأنه "كاتب
وشاعر ملـتزم وروائي ومؤرخ ومـراسل وعالم اجتـماع وناقد فـني وناشر" مـذكّرة بأنه أصدر  25 كتابـاً ضمن منـشوراتها.
ولد نـويل عام  1930في سان جـينـيـفيـيف سور أرجـانس (جـنوب غـرب) وتـربى على يـد جدّه وجـدّته ودرس الـصحـافة في

ا قاده إلى األدب. باريس 
" اإلبـاحيـة الـتي أصـدرهـا عام  1969وأدت إلى واكتـسب نـويل شـهـرته بـعد الـضـجـة الـتي اثارتـهـا روايـة "لـو شاتـو دو سـ
مقـاضـاته بتـهـمة إهـانـة األخالق احلـميـدة وأصـدار حكم بـإدانـته عام  1973لكـنه حـصل الحقـاً عـلى عفـو في عـهد الـرئيس
ـية فالـيـري جـيسـكـار. وشـكّلت مـحـاربـة الرقـابـة والـقمـع والعـنف وكـذلك حب الـرسم ثـوابت في مسـيـرته األدبـية. وكـرّست األكـاد

نحه جائزتها الكبرى للشعرعام 2016. الفرنسية مجمل أعماله الشعرية 

رسالة باريس
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البــراز مـا حـفــلت به لـعـبــة الـتـواريخ 
واالحـــداث الــتي  مـــرت بــهـــا  وهــنــا
يــنــصت الـكــاتب فـي  مـحــطــة ابــقـائه
 للـزمـان  عمـا يـكمن وراء  جتـلـيات 
الـيوم الـزمني  وقـدرته ان يكـون هوية
يـحــمـلـهـا االنـسـان بـديال عن مـقـومـات
الــتــعـريـف به  مـثــلــمــا هــو احلـال مع
االسم والكنـية او انتسابه لـلقبيلة  او
عتقد الفالني  لذلك فالكاتب انه با ا
يحاول ابتكار ثـيمة جديدة  عن ماهية
الـتواريخ وعـمقـها في ذاكـرة االنسان 
حـيـنـمــا يـوثـقـهـا فـي سـجل الـذكـريـات
ويـبـقـيـهـا يـقـظـة بـعـقـله  وقـدرته عـلى
استحضاره كلما قرب توقيت حلولها 

او اطالالتها .
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امــا الـــنص اخلــامس فـــيــســتــذكــر من
خاللـه الــــــكــــــاتـب  وضع االنــــــســــــان
ــوصــلي الــذي يــحــاول الــيــقـظــة من ا
االحـداث الــتي مــر بــهــا  فــيـشــبــهــهـا
الــكــاتب  بــالــســكــران الــذي يــحـاول 
الـــصــــحـــو مـن  ســـكــــرته  الدراك مـــا
يـعــيـشه من تــغـيــيـرات  جتــري امـامه
دون ان يـــــجــــد لــــهــــا اجــــابــــات  او 
ان تفسيـرات  تمنحه فاصال من  اال

بان احلياة جتري على نحو مفهوم .
ـسـرحـيـة ) الـتـالي يـجـسد في نص ( ا
الكاتب جدلية الكاتب وهو يبحث  عن
فــكــرته الــتي  تــتــقــافــز من صــفــحـات
اوراقه  ليحاول االمساك بها دون ان 
تـعـينـه قدرتـه  على اسـتـجـمـاع شـتات
افــكـاره  في جتــسـيـد نـص مـسـرحي 
يــــدور مـــوضــــوعه حــــول ارهــــاصـــات

الشعب .
في الـنص االخـير  يـستـحـضر الـكاتب
قـيـمـة (خـمس دقـائق فـقط ) في جـلـسة
عـائلـية  تـغيب عـنهـا  اواصر احلـنان

ـسرحي  عـماد مـجددا يـلج الـكاتب ا
مــصـطــفى ابــراهــيم  مــيــدان الـنص
ـونـدرامـا  اثر سـرحي اخلـاص بـا ا
جتـربـته االولى  الـتي اصـدرهـا عـام
 2018حتت عــــنــــوان (عـــلـى ابـــواب
الـــقـــيــامـــة ) لــيـــصـــدر هــذا الـــعــام 
ـونـدراميـة  الـتي حـملت نصـوصه ا
 عــنــوان ( عــنــدمــا تــوقف الــزمــان )
حيث صـدرت  عن دار  سـنـا لـلـنـشر
والـتوزيع ب 111صـفـحـة من الـقـطع

توسط . ا
والشـك ان  الـــتـــجـــربــــة الـــنـــصـــيـــة
اجلديدة  للكاتب ابراهيم قد تطورت
قــيـــاســا بــالـــتــجــربـــة  االولى الــتي
ـكــثـفـة ذكــرنـاهـا  مـن خالل ادواته ا
الـتي استعـان بهـا في  كتـابه الثاني
ـوصلي  عبـر  اسـتـحضـار الـوجع ا
مستلهما من سبعة نصوص  ابرزت
ـدينـة في  االالم  الـتي اخـتـزنـتـهـا ا
رحــلــة الــتـخــلص من قــيــود تــنــظـيم
داعـش  وابـــــــرزهــــــــا  اخلـالص من
شــــروره الــــتي اكــــتــــنــــفـت اعــــمـــاق

وصلي . ا
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 يــجــذبك في بــدايـة االمــر الـعــنـوان
ثيـر  الذي اختاره  الـكاتب  عماد ا
مـصطـفى ابراهـيم ليـضعك في حـيرة
اســــتـــهـاللـــيـــة عـن مـــدى تــــاثـــر ذلك
الــزمـان  بــقـدرته عن تــبـيـانـه بـكـونه
ضـــائـــعـــا ام كـــونه  زمـــانـــا مـــهـــمــا
  تـــرسخ في الـــذاكـــرة اجلـــمـــعـــيــة
ـا عـرف   خــصـوصــا  لــلـمــوصـلــيـ
عـنهم في اسـتحـضار مـقومـات الربح
تواترة واخلسارة جلرد حساباتهم ا
ثل عن الزمـان  حتى اليـعززوا ذلك ا
الـــشـــائع في الـــبـــكـــاء  عـــلى الـــلــ
ـسكـوب  واالعـوام الـتي انـقـضت  ا
بلـيـاليـهـا وايامـهـا وهم يبـحـثون عن
مرافيء االمان للتخلص من هواجس
تــلك الــثـلــة الــشـريــرة الــتي احــكـمت
مـــقــدراتـــهــا عـــلى ثـــاني اكــبـــر مــدن
الـعـراق  في غـفـلـة من الـزمن لـتـنـتج
بالـتالي حـكايات وقـصص ونصوص
لــو تــســنى لــكـتــاب الــعــالم ابــرازهـا
ـا  اتسـعت لهـا صحائف وتـدوينـها 
الــعــالم بــاســره  فـــيــمــا بــقــيت تــلك
االوجـاع واالالم حـبــيـسـة  الـقـلـوب 
تنـتظـر كتـابا يـوثقـون ما جـرى بع
اخـــرى ومــيــاديـن جــديــدة  تـــنــصت
لـتــلك  االوجــاع وهي تـنــبض  عـلى
صفحات  النصوص ومنها نصوص

مـسرحـيـات  الـكاتـب عمـاد مـصـطفى
ابـراهيم السـبع التـي جاءت  في م

اصداره اجلديد .
لـــذلك حــيــنـــمــا غــابـت شــمس داعش
ـــوصـــلـــيـــ شـــمس واطـــلت عـــلـى ا
احلـريــة من جـديـد  كــانت  مـشـاريع
الــكـتـابــة مـاثــلـة لـتــسـتــانف  اخـبـار
الــعــالـم والــقــراء  عـن اضــطــرارهم 
لـلـهــروب من خـطــر  الـتـعــرض لـتـلك
الـعــنـاصـر الـتي مالت قـلـوبـهـا حـقـدا
وشرا  لـكل مـا هـو نـابض بـاحلـياة 
فكان هجـر احلياة  واالحتماء  وراء
صمت اجلـدران  ووحـشـتهـا  بـعـيدا
عن احلياة الـفعليـة االعتيادية لالالف
  خــصــوصــا  في تــلك ــوصــلـــيــ ا
احلـيـاة الـتي كـانت تـنـبض في اروقة
ـدارس  والدوائر وامـاكن الـعبادة  ا
ومـقــرات االعـمـال  فـلـم يـكن يـعـوض
تــــلك الــــوحـــشــــة وذلك االنـــزواء  اال
االمنيات بفرح جناتهم  من موت ظل
يتربص بهم كل يـوم  مع نفاد رصيد
 الصبر الذي كان يتناقص يوما بعد

اخر .
 يسـتهل  الـكاتب نصـوصه باالهداء
الـــذي يـــقـــدمه  الـى الـــروح الـــتي لم
تـفارقه يـومـا  حيث يـهدي كـتابه الى
ـهد ابـيه وامه  وفاءا وعـرفـانا  ثم 
تــلك الـنـصـوص بـعـبـارة يـقـول فـيـهـا
(عنـدمـا تتـكـلم احلقـيـقة .. تـاكـد بانك
ــــا تـــخــــلـق  لــــنـــفــــسـك اعـــداءا  ا
وحــسـادا  اليــريـدون  لك اال الــشـر 
والفـشل )  فيمـا  تستـهل النصوص
  الـدكتـورة وجدان اخلـشاب  بـتقد
واف  تــذكـر فـيه اســتـعـراضــا نـقـديـا
ـوندرامـية الـتي حـملـها للـنصـوص ا
الـكــتـاب فـيــمـا تـنــتـهي حلــقـيـقـة  ان
ـونــدرامي  يـتـطـلب كـاتـبـا  الـنص ا
يتمـتع بسعة اخلـيال  والقدرة على 
نــقل وجــهــة  نــظــره  في الــقــضــايـا
اجملــتــمـعــيـة  من حــيــز الـواقع  الى
رحــبــة الــدرامـــا  وهــذا مــا وجــدته 
ـيــة  بـتـجـلـيـاته في جتـربـة  االكـاد
الكاتب عماد مصطفى ابراهيم  الذي
يحقق قصـب الريادة في توثيق االالم

وندراما . مدينته عبر نصوص ا
فيما يب الـكاتب في سياق مقدمته 
اثـار الــتـجـربـة االولى الــتي وضـعـهـا
ـثـلـة بـالـنـصوص بـ ايـدي الـقراء 
التي صدرت حتت عنوان على ابواب
الـقــيـامـة مــشـيــرا بـان انـعــكـاس تـلك
ـواصـلة  جتـربة  التـجربـة دفـعته  

ــســرحــيــة  مــحــددا بــان الــكــتــابــة ا
مـيـزات هـذا الـنوع من الـكـتـابة  من
لذة وخصـوصية  وحتد كـبير وتنوع
مــعــززا عـبــر اسـتــعـراضـه لـســلـســلـة
الـــنــصــوص الــتي حــمــلــهــا اصــداره
اجلــديـد  بــكـونــهـا حتـكـي  الـصـراع
ــواطن ـــعــانــاة  الـــتي مــر بـــهــا ا وا
ـوصلي  فـي سنـوات يـطـرة تـنـظيم ا
ــديــنــة حــيث وصــفــهـا داعش عــلى ا
بــالـعــجـاف  كــونـهــا مـرت  بــالـنـاس
فـاكـلت  االخــضـر والـيـابس  ومـحت
عن  اخلريطـة  اناسا ومـشاهد كانت
ــديــنــة عن ســواهــا تــتــمــيـــز بــهــا  ا
فـتـركت  االنــسـان بـحـسب ابـراهـيم 

حيران ليس  له قرار .
وتستهل النصـوص بنص شيزفرينيا
الــــــــذي يـــــــوثـق هـــــــواجـس رجـل في
خـمــســيـنــيــات او سـتــيــنـيــات عــمـره
مـستذكـرا ومقارنـا ب زمن جـميل مر
به ومـا الـت الـيه مــديــنـته  لــتــحـظى
سـرحـية بـعودة  الى  مـشـاهد تـلك ا
اسوار الـطفـولة والعـيش في احضان
  ـوصــلـيـ مــاض مـاثل فـي عـيــون ا
وما عاشوه في سـنوات الحقة ادركوا
من خالله  الفارق الزمني الذي عانت

دينة . ما عانته من خالله ا
في النص الثاني الذي يحمل عنوان 
اســــتــــفــــهـــــامي ( مــــاذا عـن الــــسالم
?)يــحــاول الــكــاتب تــعــزيــز هــواجس
االنـســان اخلـارج من الـركــام لـيـبـحث
تواردة عن السبب الذي في اسئلته ا
جــعل من مــديــنــته  ركــامــا  بــســبب

احلرب .
 امـا الـنص الـثـالث  فـيدونـه الكـاتب
ــرارة الـفــقـدان  اثـر حتت  شــعـور 
ئات من كارثة العبارة  حينما غرق ا
ــوصـلــيـ نــتــيـجــة غـرق  عــبـارة  ا
تنزهات الـسياحية في  تعود الحـد ا
يــوم الـربـيع لـعـام  2019حـيث كـانت
تلك احلادثـة  مصدرا حلـكايات شتى
فاجيء امتـزجت بهـا مرارة الرحـيل ا
لالطفال  بعد ان قضوا قبل سويعات
مـن تـلك احلــادثـة احملــزنـة سـاعــاتـهم
اجلـمـيـلـة في رحاب الـطـبـيـعـة  فـكان
نص (رفـرفي .. ايـتــهـا  الـفـراشـات ..
ـــثــابـــة  نص تــوثـــيــقي  رفـــرفي ) 
اســتــذكـاري  يــقف مــنـصــتـا لالرواح
الـــتي غــاصـت في جلـــة الــنـــهــر وهي
تـلوح بـالوداع الحـبتـها الـتي فارقـتها
وكانهـا ترثي للمـدينة التي  حتى في
يــوم زهــوهـــا الــربــيــعـي  انــكــســرت
وعـــــاشت  مــــرارة االلـم  والــــرحــــيل

وجع . ا
في الـنص الـرابع والذي حـمل عـنوان
الكـتـاب (عـنـدما تـوقف الـزمـان ) يقف
الــكـــاتب عن حـــدود نـــصه لـــيـــنــصت
لــتـاريخ  كــان لـهــا اثـره فـي  اعـمـاق
وصلي حينما كسروا قيود العزلة ا
وعــاودوا  عـــودتـــهم لـــلـــحــيـــاة  من
جـديـد  فــكـان تـاريخ  9تــمـوز الـذي 
استـعـان  به الكـاتب لـيحـقق رمـزية 
الــــتـــواريـخ الـــتي  تــــوقف عــــنـــدهـــا
ـوصليـ كانهم يـستوقـفون الزمن  ا

فتـبقى مرهـونة بالـذكريات الـعالقة في
مـــخـــيـــلـــة ســـيـــدة فـــارقـــهـــا اوالدهـــا
واحفادهـا لتبقى تـنصت الى ما يقوله

وجوع . لها قلبها ا
سـبــعــة نـصــوص  تــدرك من خاللــهـا
قـيـمـة الـذكـرى  وقـوة الـزمن  حـيـنـما
تــغـوص فـي اعـمــاق تــلك الــنــصـوص
الـتي يـهيء من خاللـهـا  الـكـاتب كل 
ــونـدرامـيــة الـتي ــسـرحــيـة ا ادوات ا
ثل قدير تبحث عن مخرج متمكن  و
يــحــاول جتــسـيــد تــلك الــكــلــمـات الى
عـــــــــــرض مــــــــــــســـــــــــرحـي زاخـــــــــــر 
بـالسنـوغرافيـا  و اشعة الـضوء التي
 تــلــعب دورا مـــحــوريــا في اكــثــر من

محطة من محطات النصوص .
ـسرحـيـة تدع حيـنـما تـقـرا نصـوص ا
خـيـالك مـتـحـفـزا  وتـتـخـذ مـقعـدك في
صــالـة الـعــرض لـتـدع الــكـاتب  عـمـاد
مـصـطـفى ابـراهـيم يـقـودك مرشـدا عن
مــكــامن الــهـم االنــســاني الــذي عــاشه
ـــوصـــلـــيـــ في ســـنـــ اقـــرانه مـن ا
مـديـنــتـهم الـعــجـاف  لـيــصـلك صـوت
مثل الواحد مسـكونا بالقهر وااللم  ا
ولــيــدعك عــيـنـك تـبــحث عـن بـصــيص
الـضوء  الذي يـبدو شـحيحـا للـغاية 
لـــيـــجـــعـــلك تـــتـــســـاءل  وتـــكـــثـــر من
الــتـســاؤل  عن امـكــانـيــة  ان تـكـون 
ــوصل يـومـا مـديـنــة لـلـنـور  كـبـاقي ا

دن . ا
بـقي ان نقـول ان  النـصوص الـسبـعة
زيـنـتـهـا اسـكـيتـشـات مـعـبـرة  بـانامل
الفـنـان  التـشكـيـلي احمـد عـبد الـغني
الـعـزاوي  كــانـهـا  تــسـتــهل  فـرصـة
احلـلـول في مـقـعـد في صـالـة الـعـرض
تـخيلة امـام نصوص الـكاتب عماد  ا
ثابة بـوسترات تعريـفية عما لتكـون 
يالقيه في  متون تلك  النصوص

e¹eF «b³Ž Ê«błË

الناصرية

وانـسـانــيـا والبـد ان يــهـزمـا كل عـدوٍ
حـاقـد عـلى احلب واجلـمـال..ثم تـردد
الــــشـــاعــــرة حــــمـــدو: (أتــــوّج روحي
بـنــورِهــمـا بي/ فــيــزهـو بــخـديّ وردُ

في مـسـاءٍ ربــيـعي وعـلى شـواطيء
نـهـر الــفـرات وفي مــكـان مـعـروش
بـاالشــجـار والــعــصـافــيـر راقــصـة
ـكـان وســرعـان مـا اخـذت جتــول ا
تـرسم لوحـة العـودة الى اعشـاشها
بــ االغـصــان تـغـطـي اجـنـحــتـهـا
حـمـرة االصــيل اغـصــان االشـجـار
هي االخـرى عـزفت اغـنـيـة الـعـودة
بــحــفــيف اوراقــهــا اخلــضــراء في
هـكــذا مــسـاء مــحـتــشــد بـالــكـثــيـر
الـتـقـيت الــشـاعـرة الـسـوريـة زوات
ا حمدو هو لـيس لقاء مباشرا ا
كـانت هـنـاك كـلـمـات حتـمل الفـتـات
الـشعـر مضـرجة بـاحلب واجلمال..
بـقيت بـ الـلقـاء الـشعـري ورحـلة
الـعصـافـير من سـماء حـريـة النـهار
الى اعــــشـــاش الـــلــــيل في اطـــراف

اشــجــار الــفــرات وانــا انــصت الى
موسـيقى قصـيدة (شغف سوراقي)
ومـعــنى االسم ..ســوري + عـراقي =
سـوراقي ويــعـني االخـوة واحملـبـة
بـــقــيتُ مــنـــهــمــكــاً انـــصت لــصــوت
الـشـاعـرة حـمـدو الـذي بـقـر سـكـون
االصــيل خال اصـوات الــعــصـافــيـر

حيث تقول:
(على قلبِ مثلي الغرامُ لِزامْ
ألني أنا قطفة من سالمْ

ولي فيكَ من أحجياتُ الهوى
أغانيُّ مشغولة باهتمامْ 

وترسمُني في هواكَ البحورُ
قصائدَ شعرٍ بغير انتظامْ

أطيرُ إليكَ حمامةَ وجدٍ 
يطيّرني في هواكَ الكالم)

فــالــشــاعــرة تــبــحث عن الــسالم في

بلدهـا سوريا احملتـرق باتون احقاد
وجـوديـة تـرفع رايـات خـراب جـمـال
سـوريـا فـهي تـبــحث عن قـطـفـةٍ من
سالمٍ وكـــمـــا قـــلت فـي اتـــون حــرب
حاقـدة حتاول الطـيران كمـا حمامة
حتـمل عـلى اجـنـحـتـهـا شـوقـاً تـكـاد
تـــلــــتـــهــــمه احلــــرب ايـــضـــا اال ان
الـــشـــاعـــرة تــأبى ان تـــكـــون وقــودا
لـلـحـرب كـونـها مـتـمـسـكـة بـاحلـياة
وشـعـارهـا احملـبـة ورايـتـهـا الـسالم

واالخوة تقول:
(أنا وردة في صَباحِ األماني 

تَفوحُ عُطوراً جناها وئامْ 
أقودُ شراعَ األماني إليكَ

فمن بردى للفراتِ السالمْ)
فــهـي تـــقــود االخـــوة بـــ شـــعــوب
العراق وسوريا بقولها: (فمن بردى
) الن الـعراق اكـتوى لـلفـراتِ السالمْ
هــو االخـر بــاتــون احلـرب احلــاقـدة
ـآسي وكــونـنـا ونــال الـكــثـيـر مـن ا
شـعب واحـد عـربي يــتـمـتع بـعـراقـة
حـضـارة ومـكانـة تـاريـخـيـة عـظـيـمة
عـمورة ويتـمتع كذلك بـ شعوب ا
بــبـطــوالت شــجـاعــة في الــدفـاع عن
االنــــســـان واحلب فـــهــــمـــا بـــلـــدان
مــتــجــاوران مــتــحـــبــان جــغــرافــيــا

) وتبـدو بقـولهـا هذا عـاشقة اخلزامْ
مـتــغـنـجــة لـثـقــتـهـا بــقـوة وصالبـة
بلديها(العراق وسوريا) وهنا اعود
ساء الـبهـيجة من السـجل حلظـات ا

ـعانق عـلى شـواطيء نـهـر الـفـرات ا
ــحـــبــة نــهـــر بــردى انــصتُ ابـــدا 
خــاشــعـا لــكــلــمـات الــشــاعـرة زوات
حــــمــــدو: (وســــقــــيتُ الــــهــــيــــامَ من
الــــــرافـــــدين/وجــــــدفتُ بـــــالــــــعـــــبقِ
ــســـتــهـــامْ) ثم اســـمع هـــمــســـهــا ا
ـــــنــــفــــعـل: (أقــــبّـلُ شــــطــــيـكَ لــــيلَ ا
احـــتـــفـــالـي/بـــصك الـــبـــراءةِ من كل
ذامْ/رســالــةَ حبٍّ إلـيـك تـهــادتْ/لــهـا
ُ القـلبُ سـربا حـمامْ).. اذن هي العـ
مـن شــــعـب يـــــحـــــمل رســـــالـــــة حب
وسالم..وتـتـجـلـى بـفـخـر انـهـا زهرة
الـبـيـلــسـان وتـمـتــاز بـتـعـدد األلـوان
فـتوجد بـاللون األصـفر أو األبيض
وجتـــتــــمع هــــذه األزهــــار لـــتــــكـــون
مـجمـوعـات مسـطحـة إلى مـستـديرة
عـلى شــكل صــحن مـتــبــوعـة بــتـوت
صـغـيـر أســود أو أحـمـر أو أصـفـر
عـلى أشـجـار صغـيـرة أو شـجـيرات
ذات أوراق مـــركــبــة تُـــحــمل بـــشــكل
مـعاكس عـلى طـول سيـقـانهـا وهذه
ــا تـعـطي اشـارة الى الـطــبـيـعـة كـأ
حب احلـياة وحب االجـتمـاع بسالم
وكل هذا يعزز معاني الشاعرة وهي

تردد:
(أنا ... زهرة البيلسان فؤادي

رضابي كشهدِ خاليا األَكامْ 
وتـــاجـي كـــشـــمسِ الــــضـــحى في

سمائي
وهل يعتلي تاجَ شمس مقام..?!)
وبـفـخـر تعـلن انـهـا كـالـشمس في
الــســمــاء اليــعــلــوهــا شيء اخــر
وتـعــزز بـقـصـيـدة (نــداء حـبـيـبـة)

بقولها:
(احلبُّ وحيُ ربيعٍ أحالمٍ لها

مــــــا عــــــاشَ وهـجُ الــــــشــــــوق بي
سأحاولُ

عمر ورعشةُ خافقٍ يهنا بها 
فإذا احلياةُ تفاؤل و تفاعلُ

هو ذا القصيد أجب نداءَ حبيبةٍ
تـــرجـــو الـــلـــقـــاءَ وفي الـــســـبـــيل

تُناضل)
وهــنـا اكـتــمـلت رسـالــة الـشـاعـرة
زوات حـــمــدو بـــاحلـب واحلـــيــاة
والــتــفــاؤل وهـو الــســبــيل حــيث
تُـناضل.. وتبـقى قصائـد الشاعرة
عاني السامية حتمل الكثير من ا
من احلـب واالخــــوة واجلــــمـــال
ونبذ الكراهية ومقت احلروب ...
هــــــوامش:قــــــصــــــائــــــد (شــــــغف
ســـوراقـي) و(نــــداء حــــبــــيــــبـــة)
للشاعرة السورية زوات حمدو
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لـنتفق على إن فايـروس كورونا (كوفيد
 (19وجائحته هما من نتاج حضارتنا
وصـــيــــغـــة احلـــيــــاة الـــتي أفــــرزتـــهـــا
وفــرضـتـهـا عـلــيـنـا. وأيـضــاً عـلـيـنـا أن
نـسـلـم أن هـذا الـفـايـروس الـذي ال تراه
أعــيـــنــنــا يــســبـق عــلــومــنـــا الــطــبــيــة
واخملــبـريــة بل وحـتى الــتـكــنـلــوجـيـة
راحل مازلنا عاجزين عن حتديدها.
هــذا الـفـايـروس اخلــبـيث وفي أقل من
عـام واحد حصد أكثر من ثالثة مالي
إنـسـان وغـيّر خالل عـام واحـد صـفاته
ووسـائل هجومه وأنتج سالالت جديدة
من تــركــيــبـتـه أكـثــر فــتــكـاً من دون أن
تــتــمــكن عــلــومــنــا من احــتــوائه أو فك

شفرات أدوات اشتغاله.
فـايـروس ال تـراه الـع الـبـشـريـة سبب
مـشاكل وأضراراً اقـتصاديـة وخسارات
فـادحـة وأزمـات اجـتـمـاعـيـة ونـفـسـيـة
ــا ســـتــعــاني مـــنــهــا الــتـــجــمــعــات ر
اإلنـسانية لعـقد وعقدين قبـل معاجلتها
ـا يـجر وإعـادة الـسـيـطـرة عـلـيـهـا ور
دول الــعــالم وحــكــومــاتــهـا إلـى أزمـات
ســيـاســيـة كــبـيــرة وحـروب أيــضـاً وال
بــارقــة أمل عـلـى احـتــوائه رغم إنــتـاج
ـا يـقـرب من ـيـة  مـصـانع األدويـة الـعـا
عـشرين لقاحـاً من أجل احلد من تأثيره

وحتجيّم مساحة عدواه.
ورغـم أن جائحة هذا الفايروس مازالت
خـارج حـدود الـسـيـطـرة اإلنـسـانـية إال
أن أغـــلب حــكـــومــات الـــعــالـم ومــراكــز
بـحوثها ودراساتها الفكرية والفلسفية
والـثـقـافـيـة مـشـغـولـة بـوضع تـصورات
ورؤى لـشكل الـعالقات اإلنـسانـية على
صـعـيـد أنـظـمـة الـدول واألفراد ووضع
الـفـرضـيـات االسـتقـرائـيـة لـصـيغ حـياة
الـعــالم وعالقـاته االجـتـمـاعـيـة كـأفـراد
ومــؤسـســات وجتــمـعــات اجـتــمـاعــيـة
لـعـالم مـا بـعـد نـهـايـة جـائـحـة كـورونا
وإذا مــا كـانـت سـتــسـتــمـر وفق الــبـنى
احلــضــاريــة والــثـقــافــيــة الــســائـدة أم
ســتـنـتج بـنى جــديـدة تـأتي كـإفـراز أو
كــنــتــائج عــرضــيــة لــلــوضع الــنــفــسي
(الـنفسي/الثقافي بالذات) اخملتل الذي
أفــرزته مــرحـلــة حـجــر وكــبت وحـد من
احلــركــة واحلـريــة الـشــخــصـيــة الـتي
تـطلبتها وسائل مـقاومة انتشار وتمدد

أضرار هذا الفايروس.
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وضـع إنساني مرتبك والعالم في أزمة
تـتشابك حلقاتـها ومساربها  –األزمة -
وخــــاصـــة فـي اجلـــانـب االقـــتــــصـــادي
والـفردي (الـبطالـة وتقـن حريـة حركة
األفــــراد) إلى حـــد إعالن الــــعـــجـــز عن

مواجهتها. 
ــشـكـلــة مـتـأتـيــة من أن إدارة الـعـالم ا
كــــمـــؤســــســــات دول وحـــكــــومـــاتــــهـــا
ومـؤسساتـها الصـحية وعـلى مستوى
ــتــطــورة عـــلــمــيــاً الــدول الـــغــنــيـــة وا
وتــكـــنــلــوجــيــاً قــبل غـــيــرهــا لم تــكن
واجـهة الوضع الطار الذي مـستعدة 
وضـعــهـا فـيه هـذا الـفـايـروس الـعـنـيـد.
وكـعادة قادة الدول من السياسي في
كـل زمــان ومــكــان مــا من حــكــومــة وال
مــــؤســــســـة دولــــة تــــريـــد االعــــتـــراف
واجهة مثل بـتقصيرها عن االسـتعداد 
هــذه األوضــاع الـطــارئــة وخــاصـة في
اجلــانب االقـتـصــادي والـصـحي. فـدول
ــتــطـورة أوربــا وأمــريــكــا الــغــنــيــة وا

صـــنــاعـــيــاً وعـــلى مــســـتــوى اإلنـــتــاج
ــعـيــشي واالســتـهالكي لــيس لـديــهـا ا
وفـرة معيشـية تكفي مـعيشة مـواطنيها
ـدة عـام واحد  –مـثالً - مـن دون عمل
وال لـديها مـؤسسات صحـية قادرة على
اسـتـيـعاب مـرضى جـائحـة اسـتـثنـائـية
وبــتـجــهـيــزات حـديــثـة ومـتــطـورة. من
ـتــطـورة يــصــدق أن أوربـا الــغـنــيــة وا
صـــنـــاعـــيـــاً ال تـــمـــلك احلـــد األدنى من
أجــــهـــزة الــــتــــنـــفـس الـــصــــنــــاعي في
مــســتـشــفـيــاتــهـا فـي حـ أن مــخـازن
أعـتدتـها احلربـية تخـتزن ما يـزيد على
مـئـة ألف إطالقـة ومن كـافـة الـعـيارات

مقابل كل مواطن من مواطنيها? 
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الـسؤال الذي يشـغل العالم اآلن هو: ما
هي أهـم التـحـوالت الفـكـرية والـثـقافـية
الــتي ســيـشــهــدهـا الــعــالم والــعالقـات
اإلنـسـانـية بـعـد نـهايـة جـائـحة كـوفـيد
 ?19وفق أي تصور فكري سيتعامل

الـــعــالم مع آثـــار هــذه اجلــائـــحــة ومــا
ســتـخـلــفه من مـشـاكل? هـل لـديـنـا رؤى
فــلــسـفــيـة قــادرة عــلى حتـلــيل أســبـاب
ونـتـائج هذه األزمـة وبأدوات مـحكـمة?
هل لـديـنا بـنى فكـرية وفـلسـفيـة مؤهـلة
لـطـرح تفـسـيرات مـقـنعـة تصـاحلـنا مع
أنـفـسـنـا ومع اخـتالالت الـعـالم? واألهم
مـن هـــذا هــــو دور اخـــتالالت الــــعـــالم
وخــاصـة الــذي يــتـعــلق مــنـهــا بـنــظـام
الــدولـة (في كـافـة دول الـعـالم) أي دور
ـــتـــمــثـــلــة مـــؤســســـات دول الـــعــالم ا
بـحكومـاتها في صـناعة أزمـات العالم
في اجلـوانب الـسـياسـيـة واالقتـصـادية
واألمـنـيـة ومـا يـرشح مـنـهـا بـالـتـالي
كـإشـكـالـيـات نـفـسيـة وفـكـريـة وثـقـافـية

واطنيها كأفراد? بالنسبة 
ورغـم أن هــذه األســئــلـــة تــمــثل اإلطــار
الـهيـكلي العـام للمـشكلـة إال أن إطارها
اخلــاص أو األقــرب واألكــثــر مــبــاشــرة
ومــــســـاســـاً هـــو لــــيس ســـوى إعـــادة
صــيــاغـــة هــذه األســئــلــة بــلــغــة رجــال
الـسياسة أو أصحاب القرار احلكومي:
هل ســـيــشــبه عـــالم مــا بــعـــد جــائــحــة
كــورونـا عـالـم مـا قـبــلـهـا? هل ســيـكـون
ا عـالم ما بـعد جائـحة كورونـا أسوأ 
قـبـله وفي أي نـواحي وبـأي مسـتـويات
ســيــتــمــثل هــذا الــســوء? هل ســيــكـون
الـعالم ككيانات سيـاسية أكثر انغالقاً
ضــمن حـدودهـا اجلــغـرافـيــة وخـاصـة
ــســتــوى الــثـقــافي لـألفـراد? هل عــلى ا
سـتـسـاهم جـائـحة كـورونـا في صـنـاعة
اآلخـــر/ الـــعـــدو الـــصـــحي أو الـــنـــاقل

للمرض?
وطـبـعـاً هـذه األسـئـلـة أخـذت بـالـتـوالـد
ــــعـــانـــاة ـــرور أيـــام ا والــــتـــشـــعـب 
الـــطــويـــلــة من دون ان جتـــد إجــابــات
(أخـالقــيــة) جـــادة وغــيــر مـــنــحــازة أو
بــعــيــدة عن الــتالعب الــســيـاسـي. لـكن
الــقــنــاعــة الــتي تــولــدت لــدى شــعــوب
الــعـالم (كـأفـراد بال نـوازع أو مـصـالح
ســيــاســيــة) الــتي عــانت من دفع ثــمن
أخــطـاء حـكـومــاتـهـا تـقــوم عـلى فـكـرة
حتــمـيل حـكـومـات الــكـوكب مـسـؤولـيـة
انـتـشـار هـذا الـفـايـروس بـسبـب نقص
ورداءة خـــدمــاتــهــا الـــصــحــيــة وعــدم
يزانيات الكافية للحاالت تخصيصها ا
الـــطـــارئـــة ورغم هـــذا ولــيـس اآلخــر
ســواء كــان آخـراً عــرقــيـاً أو ديــنــيـاً أو
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. وبـدالً من اعـتـراف احلـكـومات ثـقـافـيـاً
بـأخطـائها فـإنها تـعمل عـلى استغالل
آثـار اجلائحة ورعبها لتحقيق مكاسب
سياسية وايديولوجية أولها احلد من
حــريـة الـفـرد وتــقـنـ حـركــته وشـبـكـة
اتــــصــــاالتـه وعالقــــاته اإلنــــســــانــــيــــة
واالجـتـمـاعـيـة وبـالـذات الـتي تـتـعـدى

احلدود اجلغرافية للدولة القومية.
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الــعــورة الـتـي كـشــفت عــنــهـا جــائــحـة
كــورونـا سـواء في الـدول الـلــيـبـرالـيـة
ـتـطـورة أو في سـواهـا من الـغـنـيـة وا
تـخلـفة والفـقيرة دول الـعالم الـثالث ا
هي إن حــكـومـات كال الـفــريـقـ تـنـهج
وتــتـحـرك ضــمن قـوالب أيـديــولـوجـيـة
مـــغــلـــقـــة هــمـــهــا األول هـــو حتـــقــيق
ـكاسب السـياسيـة واحلزبيـة والبقاء ا
في الـسلطة أو السيطرة عليها. وطبعاً
ـصــلـحي عـمــلـيـة يــرافق هـذا الـنــهج ا
حتـجيم لدور الفلسـفة من حيث كونها
اإلطـــار الــــعـــام لـــلـــفـــكــــر والـــثـــقـــافـــة
االجـتــمـاعـيـة لـلـمــجـمـوع االجـتـمـاعي
ولألفـراد على حد سواء. وتأتي عملية
الـتحجـيم هذه عبـر استدراج الـفالسفة
وتــشــجــيـعــهم عــلى تــكــريس جــهـدهم
إلنــتــاج فـــلــســفــات االيــديــولــوجــيــات
الـسـيـاسيـة كـصيـغـة تـمظـهـر وتعـبـير
ألنـسـاق ومـدارس الـفـلـسـفـة احلـديـثـة.
والـغريب أن هذه اللعبة قد انطلت على
الـــكـــثـــيـــر من الـــفـالســـفـــة احملـــدثــ

بـاعتبارهـا التوجه األكثـر انسجاماً مع
روح احلــضـــارة احلــديــثــة في عــصــر
ـتهـا وهي احلضـارة االسـتهالكـية عـو
الطاغية على حياة الكوكب حتى صار
ن يـــتـــصـــدون لـــلـــجـــهــد الـــبـــعض 
الـفـلسـفي يـنظـرون بعـ االسـتخـفاف
واالزدراء ألســئـلـة اإلنـسـان الـوجـوديـة
ـستعـصية على اإلجـابة) إضافة إلى (ا
جـانب مـشـاعـره وعـواطـفه التـي باتت
مــثــيــرة لـلــســخــريـة في عــصــر مــاديـة
ـة) وخـاصـة بـعد وحتـجـر (قـلب الـعـو
تــراجـع جــهــد الــفــلــســفــة الــوجــوديــة

وانزواء فالسفتها. 
ـفــكـرين واألدبـاء رغـم أن الـكـثــيـر من ا
واإلعالمـــيــ يــتـــفــقــون حــالـــيــاً عــلى
انـــقــــراض عـــهـــد األيـــديــــولـــوجـــيـــات
نغلق تعصب وا الـسياسية بشكلـها ا
الــقـد إال أن واقع احلـال الـسـيـاسي
عـلى األقل يـؤكـد لـنـا أن أنـظـمـة الدول
تـقـدمـة مـنـها عـلى وجه الـسـيـاسـيـة ا
الـتــخـصـيص مـازالت تـخـوض وتـرتع
فـي انـغالق وسـجـون األيـديـولـوجـيـات
الــســيــاسـيــة وفي أضــيق حــلــقــاتــهـا
ـصـلـحـيـة  –االنــتـهـازيـة. (الــقـومـيـة) ا
ولــعل أول وأنـصع مـظــاهـر هـذا تـمـثل
في حـالـة الـتـضـييق عـلى حـريـة حـركة
ـــواطــنــ والـــذي بــلغ حـــد احلــجــر ا
ــدد طـويــلــة من دون مــقـابل ــنــزلي  ا
اعــتـراف من أي من حــكـومــات الـعـالم
ـستشـفيات أو بـتقصـيرها عن تـوفير ا
ـرضى الـكـافـيـة وأجـهـزة أسـرة رقـود ا
الــتـنـفـس الـصـنــاعي (وهـمـا أكــثـر مـا
احـــتــاجه مــرضى هـــذه اجلــائــحــة في

اغلب دول العالم).
لم تــعـتــرف أي حـكــومـة من حــكـومـات
دول الــعـالـم بـتــقـصــيـرهــا حـيــال هـذه
اجلـــائــحــة وبــدالً عـن هــذا االعــتــراف
عـمـدت مـعـظـمـهـا إلى إجـراءات احلـظر
والـــعــزل واحلـــد من حــريـــة االنــســان
بــاحلــد من حــركـته وبــطــرق ووسـائل
قـمع بـولـيـسـيـة مـشـددة وهـو نـوع من
ــــســـؤولــــيـــة أنــــواع الـــتــــنـــصـل من ا
الـقـانونـية واألخالقـيـة ألن القـرار على
الـدوام هـو بـيد احلـكـومات ولـيس بـيد
ــواطن وقــرار عـمــلـيــة بــنـاء مــصـنع ا
ألجـهزة التنفس الـصناعي بدل مصنع
ـدافع أو اطالقـات الـبـنادق لـصـنـاعة ا
أو قــرار بـنـاء مـســتـشـفـيــات بـدل بـنـاء
مــفــاعالت نــوويـة تــنــتج قــنــابل إبـادة
الـبشرية قرار دولة وأعـلى سلطة فيها
ولـيس قـرار مـنـظـف الشـوارع أو مـعـلم

البس. وبـالـتـالي ــدرسـة او خـيـاط ا ا
وعـــبـــر مــظـــاهـــرات االحــتـــجـــاج عــلى
إجـراءات احلظر واحلجـر على اإلنسان
فـي بـيـته الـتي عـمت دول أوربـا قـالت
الــشـــعــوب حلــكــومــاتــهــا أن إجــراءات
احلـظر كـلمـة حق يراد بـها باطل وهي
لـيست سوى أالعـيب سياسـية للـتنصل
ـســؤولــيــة وإن عالج جــائــحـة ال مـن ا
يـــأتي عــبــر قــمـع اإلنــســان ومــصــادرة
حـريـته وأن حـكـومـات الـعـالم تـسـتـغل
جـــائــــحـــة كـــورونـــا من أجـل حتـــقـــيق
مكاسب أيديولوجية وسياسية ال أكثر.
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ـكـاسـب األيـديـولـوجـيـة ولــكن مـا هي ا
الـــتي تــســـعى حــكـــومــات الـــعــالم إلى
حتـــقــيــقـــهــا من وراء وبـــاء مــثل وبــاء

تحول? فايروس كوفيد ا
كاسب األيـديولوجـية التي أول وأهـم ا
تـسـعى حـكومـات الـعـالم إلى حتـقيـقـها
مـن ذريــــــعــــــة األزمــــــات كــــــاحلـــــروب
واجلــائـحــة الـتي نــحن بـصــددهـا هي
ثلة باحلكومات إعـادة هيمنة الدولة 
واألحـزاب السياسية الـتي تشكلها (في
ـقـراطـيــة وسـلـطـة احلـاكم الــدول الـد
ـقــراطـيـة). الــفـرد في الــدول غـيـر الــد
وصـيـغـة الـهـيـمـنـة الـتي تـسـعـى إلـيـها
األحــزاب الــســيــاســيــة (فـي دول أوربـا
ـــــتـــــحـــــدة عـــــلـى وجه والـــــواليــــــات ا
الــتـخــصــيص) ومـا يــقف خــلـفــهـا من
لـوبيات وكـارتالت الشركات الـكبيرة ال
تـــــتـــــوقف عـــــنـــــد حــــدود الـــــفـــــوز في
االنـتــخـابـات والـسـيـطـرة عـلى مـقـالـيـد
الـسـلطـة بل تتـعـداها إلى إذكـاء أنواع
جـديدة من النعـرات القوميـة االنغالقية
قدسة); وهي تفوقة وا (االستعالئية/ا
: األول داخــلـي ويــســـتــهــدف بـــهــدفـــ
ـقراطـية من ـواطن ومـكتـسبـاته الد ا
أجـل إعــادتـه إلى تـــابـــعـــيـــة الــقـــطـــيع
ـستـسلـمة لسـيطـرة الدولة وسـلطـتها ا
تمـثلة باحلكومة وهذا ما الـتنفيذية ا
ــعــارضــة يــتــفـــرع مــنه كــبح أحــزاب ا
وحـرية وسائل اإلعالم وحريـة التعبير;
وثـــاني هـــذه األهـــداف هـــو اخلــارجي
ــتـمـثل بـعـمـلـيــة الـهـيـمـنـة عـلى وهـو ا
مـصير العالم وباقي دوله عبر الهيمنة
االقـــتــصــاديــة عــلـى ثــروات ومــفــاصل
ـتخلفة بـاعتبارها اقـتصادات الدول ا
شــعـوبـاً مـتــخـلـفـة وادنـى مـسـتـوى من
تـقدمة وبالـتالي فإنها شـعوب الدول ا
ال تـسـتـحق الـثـروات الـتي تـتـوفـر على
أراضـيـهـا لـكـونـها مـتـخـلـفـة وال جتـيد
اسـتـخدمـها فـي بنـاء بلـدانـها وحتـقيق
رفــاه مـواطـنــيـهـا. ألـيـس هـو هـذا أحـد
ـة األيــديـولــوجـيــة الـذي أهــداف الـعــو

اجلــائـحـة? فـمن أخــضع شـعـوب أوربـا
لــلـمـفـاضـلـة فـيــمن يـجب أن يـحـرم من
ــوت بـســبب تــقـدمه في الــعالج وأن 
الــعـمــر هي حــكـومــاتـهــا ولــيس بـاقي
شـعوب األرض. حكومـات أوربا بالذات
ـفاضلة في هي الـتي اخترعت صـيغة ا
اإلبـقاء عـلى حيـاة الشـباب والـتضـحية
بـــكــبـــار الــسن في بـــدايــة اســـتــشــراء
اجلــائــحـة مــتـنــاســيـة أن كــبــار الـسن
هـؤالء هم آبـاء وأمـهات الـشـبـاب الذين
ســــعت إلنـــقــــاذ حـــيـــواتــــهم وأيـــضـــاً
مـتنـاسية أن أثـر فقد األبـوين هو واحد
في كـل أعمارهم ومهمـا بلغوا من أرقام
ـواطن سـنــواتـهـا. وعـلـيه فـلم سـيـثق ا
األوربـي بنـوايـا وخـطط حـكـومـاته وقد
تـكشفت له كل بـواطن أالعيبـها وأولها
أن سالمـته وحـياته ال تـعـني لهـا شيـئاً
أمـام مصـاحلهـا السـياسـية ومـكاسـبها
احلـزبـيـة وطـمـوحـاتـهـا االيـديـولـوجـية
ــبـطــنــة الـتي تــســوّق حتت يـافــطـات ا
(نــــتـــائـج بـــحــــوث ودراســـات مــــراكـــز

البحوث الفكرية واالستراتيجية).
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فـي الــوقت الـــذي يــظن فـــيه األفــراد أن
الـــــــدول كــــــانـت قـــــــد ودعت عـــــــصــــــر
األيــديــولــوجــيــات بــانــهــيــار االحتــاد
الـسوفيـتي ونهاية احلـرب الباردة فإن
الـــواقع يـــثـــبت لـــنـــا أن تــلـك األحــداث
الـسيـاسيـة الكبـيرة لم تـكن في حقـيقة
األمـر ســوى عـمـلـيـة دخـول إلى حـقـبـة
بـطنـة األكثـر تطـرفاً االيـديولـوجيـات ا
واســـــتــــــعالءً وعـــــدوانــــــيـــــة ألنـــــهـــــا
ايـديولوجيات شخصية وليست فكرية
اســتــبــدلت رؤيــة الــفــئــة الــســيــاســيـة
بـالفكرة الفلسفية التي كانت تقوم على
ة تـنـظـيـراتـهـا األيديـولـوجـيـات الـقـد
كـعقائد تـامة تشتـمل على أفكار وخطط
جلـمـيع نـواحي احلـيـاة واجملـتـمع. أما
االيـديـولـوجـيـات احلـديـثـة فـتـقوم عـلى
تــفــخــيم مــفــاهــيم الــتــفـوق واالنــغالق
ــنــاطــقي من الــعــرقي او الــديــني أو ا
أجل الـهـيـمـنـة عـلى الـسـلـطـة الـتي هي
مـفـتــاح الـهـيـمـنـة عـلى بـاقي الـشـعـوب
وثـرواتـهـا. وهـذا مـا انـشغل عـن رؤيته
ـــنــظــرين بل الــفـالســفــة احملــدثــ وا
وحـتى االدبـاء بـاالنـصـراف لـلـغرق في
األفــكــار الـتــجـريــديــة أو االنـهــمـاك في
ـبطنة الـتنظيـر لهذه األيديـولوجيات ا
بـدوافع شـخصـية بـواعـثهـا االنسـجام
ـال الــفــكــري مــعــهــا أو حتـت إغــراء ا
ــــنــــاصب والــــدعــــايــــة والـــتــــرويج وا
االعالمـــيــ ألشــخـــاصــهم كــمـــفــكــرين
وفـالســفـــة يــضـــعــون الـــرؤى لـــدولــهم

الكبيرة.

تداولة في مـواقع التواصل اخلـاصة والقـادمة من غرف االحاديث التـسريبـات ا
الـسياسيـة احملدودة تؤكـد وجود حوار ايراني  _سـعودي برعاية عـراقية يجري
في بغداد بـهدف حـلحلـة القضـايا الـعالقـة بلغـة عاقـلة وااليرانـيون والسـعوديون
كـما تـقـول التـسـريبـات يـجرون مـبـاحثـاتـهم وحواراتـهم الـسيـاسـية واالمـنـية في
صـارحـة الشـديـدة وصوال كـمـا يرغب الـطـرفان الى اجـواء يـغلب عـلـيهـا طـابع ا
شـتركـة ب صـالح والـستـراتيـجيـات ا ـستـمرة خلـدمة االهـداف وا ـصـاحلة ا ا

البلدين !.
لـقـد تــوصل الـطـرفــان الـسـعـودي وااليــراني الى ضـرورة اجلـلــوس عـلى مـائـدة
مشتـركة برعـاية عراقـية في ظل حكـومة يحتـرمها الـطرفان الـسعودي وااليراني
وهـذه الضـرورة تسـتـدعيـها الـتـطورات الـسلـبيـة والـتوتـرات االمنـيـة والسـياسـية
والعـسكرية الراهـنة والقادمة وفي حـال استمرار الصـراع ب الرياض وطهران
نطـقة وفي سواحل اخلليج الساخنة اساسا فان الـتداعيات ستكون وباال على ا
على خـلفية حرب اليمن التي دخلت سنتها السادسة دون حل ينهي اطول حرب

عربية  –عربية!.
ان الريـاض حتتاج طهران السباب عديـدة اولها العالقات التاريـخية ب البلدين
وقع احلضاري الكبير الذي حتتله الرياض في مسار احلركة الدينية ومكتها وا
واحلركة الـسياحية والتجاريـة واالقتصادية وموقعهـا احملوري على خلفية وجود

ايران والسعودية في اخلط الساخن حلركة التجارة الدولية.
ـمـلـكة الـعـربـية الـسـعـودية وحتـتاجـهـا في تـهدئـة سـنـوات احلـرب الطـويـلـة ب ا
والـيـمن وهـذا الـوضـع الـعـسـكـري الـشـاذ الـذي اهـلـك احلـرث والـنـسل وتـطـبـيع
العالقـات مع الريـاض اذ سـينـعكس الـتطـبـيع احملوري في الـعالقات مع طـهران
ا لطـهران من تأثير ستـراتيجي على احلكومة اثال في االزمة اليـمنية  تطبـيعا 
اليـمنـية .. لـقد مـرت سنـوات طويـلة عـلى حرب االخـوة وها هي الـرياض وحـيدة
في هــذه احلــرب بــعـد انــســحــاب االمـارات والــبــحــرين ولم يــســتـطـع طـرف من
ـا في ذلـك اجلـهـد الـلـوجـسـتي واالمـني واالمـريـكي من وضع نـهـايـة االطـراف 
مـشـرفة لـلتـحالـف العـربي بل ان التـدخل االمـريكي زاد االزمـة اليـمـنيـة اشتـعاال
ـشتركة في االعتراف باحثات ا وها هي احلـاجة الى طهران قائـمة وقد تسفـر ا
بـدور ايـراني محـوري في احلـرب اليـمـنيـة الـطويـلـة ويحـصل هـذا الـتعـاون الذي
ــبـاشـر .. الـســعـوديـة عــلى احلـكـومـة يــؤثـر فـيه كل طــرف عـلى طـرفه الــيـمـني ا
ـؤكد ان طهـران سيكـون لها رؤية مع الشـرعية الـتي تشكـلت في الرياض ومن ا
ا يحـقق للـيمـني االسـتقـرار واالتفاق ـوجبهـا هذه احلـرب  احلوثيـ تنـتهي 
نية وطنية تمثل ارادة الـيمني جميعا دون انتصار طرف على تشـكيل حكومة 

على طرف!.
اظن ان االدارة الــسـعـوديــة اجلـديـدة مـع الـرأي الـذي يــؤكـد عــلى دور مـحـوري

فاوضات السياسية القادمة. لطهران والقبول بالطرف احلوثي في ا
ـباحـثات الـسعـودية  –االيرانـيـة في بغـداد انطـلـقت من رغبـة عراقـية واظن ان ا
شتركـة ب الطرف واغالق على خـلفية اخراج الـعراق من نافذة اخلصـومات ا
ـكونـات الطـائفـيـة والسـياسـية واتـباع كل الـباب عـلى مـواقع النـفوذ في تـمـثيل ا
طرف في الـساحة العراقـية وفي اليوم الـذي ينهي الطرفـان السعودي وااليراني
تحدة االمريكية وايران نطقة ب الواليات ا اخلالف التـاريخي على النفوذ في ا
عـطيات الـسياسيـة في ايران والعـراق والسعـودية ستتـغير وهـذا ما تعمل فان ا
العربـية السعوديـة عليه في مواجهة ايـران ونفوذها في اليـمن وتعمل ايران عليه

في مواجهة النفوذ السعودي في العراق !.
هم ان تـكون بغداد ساحة لـتصفية اخلـصومات السياسـية وصراع النفوذ من ا
ب طـهران والرياض على خلفية التفاوض واكتشاف امكانيات احلوار االقليمي
ــشـتــركـة سالحـا ـبــاشـر واليــتـحـول هــذا الـصــراع وتـصـفــيـة اخلــصـومـات ا ا

وصواريخ واتهامات متبادلة. 
ـرة االولى التي يـحتـكم فيـها الـطرفـان السـعودي وااليـراني للـعراق طـرفا هذه ا
وساحـة للحـوار السيـاسي ب البـلدين ولعل ذلك عـائد الى اعتـراف الطرف ان
لـديـهمـا نـفـوذ سـيـاسي في الـعراق وان االولـويـة لـلـتفـاهم عـلى هـذا الـنـفـوذ قبل
الذهاب الـى التفاهم على االزمة الـيمنية وقد النـندهش كثيرا ح يـعقد الطرفان
االيراني والـسعودي مباحثات لذات االزمـة وحل اطول حرب عربية على احلدود

العربية في عدن او صنعاء !.
نطقة اهم شترك ب السعودية وايران كقوت ستراتيجت في ا ان العالقـات ا
في سيـاسات الطرف من اية خصومة على طرف في تفاصيل النفوذ السعودي
توتـرة الصادرة عن او االيراني في الـعراق بدلـيل ان الكثـير من التـصريحـات ا
قاومة ضـد التفاوض مع االمريكان عادت واشادت كتل سـياسية وفصائل في ا
ـفاوض العراقي بعـد تشكيك بالعـمالة والتواطؤ وبـضرورة االنفتاح على بقدرة ا

صالح الوطنية العراقية !!. واشنطن لتحقيق ا
ساحـة .. ان بغـداد التي اسـتطـاعت جمع الـنقائض مانـريد ان نـقرره في هـذه ا
االيرانية  –السـعودية حري بقادتها الذهاب الى الـتفاهم على النفوذ الشخصي
كـونـات ورؤية ادارة الـبـلد قـبل ان يـباركـوا ان يـختـلـفوا عـلى االتـفاق وحـجـوم ا

السعودي  –االيراني في العراق ومع العراق !.
هذا االمر سـيبدو مستبعدا ب كتل واحزاب وتيارات سياسية متناقضة متوترة
ليـست عـلى ربع الوفـاق في كل مـستـويـات اخلالف علـى القـضايـا احملـورية في
الـبالد .. وقـد ينـتـهي خالف طهـران والـرياض بـتـوقيع اتـفـاقات تـعـاون وتنـسيق
ـتـنـاحـرة في الـعـراق ويـجـري العـمـل عـلى تـصـفـير الـوفـود والـتـيـارات والـدول ا
االزمــات اخلـارجـيــة عـلى حـســاب االزمـة الـعــراقـيـة الـتـي تـراكـمت فــيـهـا ارقـام

االزمات مستويات مخيفة ..
كان االولى بالقادة السياسي العراقي تصفير ازماتهم وهم
يرون وفـود الطـرف االيراني والـسعودي تـعمل على حل
دائم وهـم لم يـصــلـوا لالن واالنــتـخــابـات عــلى االبـواب
وابــواب الــعـراقــيـ مــشـرعــة عـلـى الـتــظـاهــر والـفــقـر

ؤقت !. واالحتجاجات الى ربع االتفاق على احلل ا

×h∫ اطباء يفحصون مصاب بكورونا  

ـتـقـدمـة خالل اشـتــغـلت عـلـيه الـدول ا
العقود الثالثة األخيرة?

حـكـومات الـعالم وأحـزابهـا السـياسـية
بال قـــيم وال تــنــظــر لـــلــحــيــاة إال عــبــر
مــصـاحلـهــا وحتـقــيق هـيـمــنـتــهـا عـلى
ــصــائـر الــســلــطـة مـن أجل الـتــحــكم 
اآلخــرين سـواء كــانـوا مــواطـنــيـهـا أو
شـعــوب بـاقي الـدول والـسـيـطـرة عـلى

مقدراتهم وثرواتهم.
تـقـدمة مـنـها حـكـومات دول الـعـالم وا
عـلى وجه اخلصـوص لم تقـضي ليالي
الـــعــام األول من جــائـــحــة كــورونــا في
الـبكاء والتوجع على من فقدوا حياتهم
أو مـن عــانــوا آالم االخــتــنــاق بــســبب
نــقـص االوكـســجــ أو أجــهــزة ضــخه
الــصــنـاعــيـة بـل قـضــاهـا رجــالــهـا في
اخــتــراع أكــاذيب تــبــريــر تــقــصــيــرهم
واســتـثـمـار اجلـائــحـة وعـوارضـهـا في
زيـد من الـسلـطة وقـرض حرية كـسب ا
ــتــحــقــقـة فـي بـعـض الـدول ــواطن ا ا
واسـتثـارة همم مـفكـريّ وباحـثيّ مراكز
الـبحـوث والدراسـات من أجل اسـتقراء
الـصـورة الـتي سـيـكـون عـلـيـهـا العـالم
عـقب نهاية جائحة فايروس كوفيد من
أجـل بث أفـــكــــارهم ومــــخـــطــــطــــاتـــهم
األيـديولوجية عـبر هذه القراءات وكل
ـزيد من الهـيمنة هـذا من أجل حتقيق ا
الـســلـطـويـة عـلى شـعـوبـهـا وعـلى دول

العالم الضعيفة.
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سـواء عبـر دوائرهـا السيـاسيـة أو عبر
ـنــفـعـلـة لـبـعض بــعض االسـتـقـراءات ا
ـشـتـغـل في حـقل الـفـكـر والفـلـسـفة ا
تـروج بـعض حـكـومـات الـعـالم لـصورة
قـاتـمـة لـعـالم مـا بـعـد جـائـحـة كـورونا.
واحلــقــيـقــة وعـلى عــكس مــا تـروج له
حــكـومـات الـعـالم مـن إن عـالم مـا بـعـد
جـائـحـة كـورونـا (كـأفـراد) سـيـكـون أقل
ثــــقـــة وأكــــثـــر حــــذراً من اآلخــــر بـــكل
هــويـاته; وإن الـشـعـوب ســتـكـون أكـثـر
انـغـالقـاً  عـلى نـفـسـهـا وأكـثـر تـعـصـبـاً
لـــهـــويــاتـــهـــا الــقـــومـــيــة وأراضـــيـــهــا
(أوطـــانــــهـــا) ســـتـــكــــون دول الـــعـــالم
ـواطـن أقل ثـقة بـحـكومـاتهم وأكـثر
بـغــضـاً لـسـيـاسـيـهـا ورجـال أحـزابـهـا
بــســبب اهــمــالــهم وعــدم جـديــتــهم في
االحـتياط للظروف االستثنائية وأيضا
بـسبب تـبذيـرهم لثـروات أوطانـهم على
صـنـاعـة األسلـحـة والـتـدخل في شؤون
سـتـشفـيات الـدول األخـرى بدل بـنـاء ا
وتزويدها بأحدث معدات انقاذ األرواح

وت. من ا
فـلماذا ستقـسوا الشعوب بـعضها على
عاناة من آثار بـعض وهي عانت ذات ا
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 صـدر عن دار اديان لـلطبـاعة والـنشر 
اجلــزء االول من مــوســوعـة الــوركـاء ..
ـنــهـوبـة) وهــو من تـألـيف احلــضـارة ا
الـــصــحــفـي واالعالمي جــاسـم فــيــصل
الـزبيدي والـكتاب يقع في  289صـفحة

من القياس الوزيري.
والـكتاب واحد من ابرز الكـتب البحثية
ــعـاصــرة الـتي عــنت بـتــاريخ مــديـنـة ا
اوروك الــعــراقـــيــة الــتي تــعــرضت الى
الـتـهـميش والـتـحـريف طـوال تاريـخـها
ــــتـــــد الى اقــــدم الــــعــــصــــور الــــذي 
باعتبارها اول مدينة بُنيت في العالم.
فـي الـفــصل االول يـقــدم الـبــاحث رؤيـة

مدعومة بالبرهان
عن مــفـهـوم و تـسـمـيـة مـديـنـة الـوركـاء
ـديـنـة في ويـقـارب مـفـهـومـ مـفـهـوم ا
ـدينة مـعاجم الـلغـة العـربيـة ومفـهوم ا
في الــفــكــر الـغــربي ويــقــول في كــتـابه

نهوبة الوركاء احلضارة ا
ؤلف فـفي مقـدمة اجلزء االول تـسائل ا
: ولــو ســألت اي دارس لــلـتــاريخ : أين
الـــوركــاء ? حـــتــمـــا ســتـــســمع لـــنــفس
الـسـيمـفـونيـة االستـشـراقيـة الـتوراتـية
ـأخـوذة حـرفـيـاً من الـتـوراة ـة ا الـقــد
الـتي ليس لها عالقة بـالوركاء العراقية
قـدمـة كـتابه ( ـقـدسـة ? مسـتـشـهـداً  ا
قدس ) لـفريدريك الذي بـابل والكتـاب ا
تـسائل: ما الـداعي لبذل هـذا اجلهد في
تــــلـك الــــبالد الـــــبــــعــــيــــدة والــــوعــــرة
ـكلف واخلـطـرة?ل مـاذا هذا الـتـنقـيب ا
ـتـراكـمـة مـنـذ آالف الـسـن عن اآلثـار ا
ـيـاه اجلوفـيـة حيث ال ذهب إلـى عمق ا
ــاذا الــتـنــافس بـ أ في وال فــضـة? 

حــجــز حـق الــتــنــقــيب في هــذه الــبالد
ــقــفــرة ? ثم مــاذا يــدفع بــالـنــاس إلى ا
تزايد واالستعداد للتضحية االهتمام ا
ـلكة في سـبيل احلـفريات فـي مناطق 
بـــابل واآلشــوريــ ?إن جــوابــا واحــدا
يـشيـر ولو بشـكل غير كـاف إلى السبب

قدس. والغرض: انه الكتاب ا
w½U¦ « qBH «

الـــتـــســـمــــيـــة االصل والـــتـــحـــوالت بل
ــيـز والــتــحـريــفــات في هــذا الـفــصل 
الــبـاحث بـ الـوركــاء الـعـراقـيـة واراك
الـتــوراتـيـة بـتـقـد جـداول مـوثـقـة عن
اصل الــكــلــمــات وحملــة تــاريــخــيــة عن

وضوع ا
Y U¦ « qBH «

يـقـدم البـاحث نـبـذه موسـعـة عن تاريخ
مدينة اوروك العراقية بناءها وحكامها
وطبيعة معيشتها وفلسفة احلكم فيها

ؤلف كـما تـسائل (فـريدريك) وتـسـائل ا
: اين ولـكن بطـريقة اوسع مـعرفـياً قائالً
تـاريخ حـضارة الـوركـاء اين مـلوكـها ?
اين اسـواقـهـا.. عـاداتـهـا.. تـقـالـيـدها ..
مـعابدها.. طقوسها الدينية ? كيف نشأ
الـتـدوين واالرشـيـف ومن سـرق االلـهة
ـيـناء وذلـك االرشيف االقـتـصـادي من ا
ــعـبــد ومــا عالقـتــهـا بــعـرب بــاديـة وا
ــاذا حـــشـــرت الـــوركــاء الـــســـمـــاوة? و
ــقــدس عــلى وتـــزاوجت مع الــكــتـــاب ا
اذا اعـتـبـار انهـا ( ارك ) الـوارده فـيه? 
حُــــرف اســــمــــهــــا (اوروك) لــــيــــكـــون (
الــوركــاء) كــمـا هــو احلــال مع بــحــيـرة
(الــســـمــاوة) الــتي حُــرف اســمــهــا الى
صلحـة العليا في ذلك (سـاوة)? من له ا

االهـــمـــال والـــتالعب والـــتـــحـــريف في
تـاريخ اعرق منطقـة في تاريخ البشرية
قـــاطـــبــة دون مـــنـــازع رغم مـــحــاوالت
بـــعض االثــاريـــ من مـــقــارنــتـــهــا مع
الحــــقـــاتـــهــــا من اال واحلـــضـــارات
وغيرها من االسئلة التي لم يكشف عن
االجــابــة عـنــهــا بـشــكل مــريح وشـاف
لـيُـعـيـد االجـابة الـسـابـقـة انه : الـكـتاب
ـؤلف فـي اجلزء االول ـقـدس. بـحث ا ا
والــذي تــضــمن تــســعــة فــصـول شــمل
ـدينة في معاجم الـفصل االول مفهوم ا
الـلغة العربية والـفكر الغربي نافياً ان
ديـنـة) من الـفعل ( دان) يـكـون جـذر ( ا
ـعـاجم لم يـكن دقـيـقـاً وان مـاطــرحـته ا

ــفـهـوم وفــقـاً لـلــمـنــظـور الـهــنـدسي وا
الـقـراني الذي يـنتـقد ( الـقريـة) كسـلوك
دينة التي احـادي اجلانب على عكس ا

تتعدد فيها االراء والتوجهات
 lÐ«d « qBH «

يـتحـدث عن القـرى احمليـطة بـالعـاصمة
اوروك الـقريبة منها والبعيدة ويتحدث

عن بناء انو وايفانا
f U)« qBH «

ـديـنــة اجلـغـرافي يــتـحـدث عن مــوقع ا
ويـقـارب رفض فـكرة تـغـيـر مجـرى نـهر

الفرات
 ”œU « qBH «

دينـة وجغرافـيتها فـتكلم عـن مساحـة ا

ومـوقـعـها الـفـصل السـابع يـتـحدث عن
البداية البسيطة

 s U¦ « qBH «

فـهـو مـهم اكـثـر من غـيـره ويـتـحدث عن
ــــصــــادر الــــعــــربــــيــــة الــــوركــــاء فـي ا
واالسـالمــيــة ومـــاهي حــقـــيــقــة اوروك
وحــــروب الـــعــــراق الــــقـــد ويــــقـــارب
اساطير عديدة ويقدم شواهد كثيرة

 dOšô« qBH «

الـوركـاء في معـاجم اللـغـة العـربيـة ب
ــوصــوف ونـظــريـة االسـم والـصــفـة وا
الــتــغــيــر الــلــفــظي ويــتــحــدث فـي هـذا
ــغـرب في الــفــصل عن مــحـقـق كـتــاب ا

غرب حلى ا
WLðU)«

رغـم ان الـــبـــاحث اراد جلــــمع كل هـــذه
ـصـادر الثـبـات حـقـيـقـة ان اوروك هي ا
الــوركـاء ولـيس غــيـر ذلك وان مــلـحـمـة
ـفـسـرون خـطأً دون كـلـكـامش فـسـرها ا
ان يـــقــدم دلــيال الثـــبــات ذلك فــااللــواح
الـطينية التي تـرجمت من لغتها االصل
تـتـحدث عن عـشبـة اخللـود وجلـجامش
ــيـا والــبـقــاء وهــذا مـوثق عــربـيــا وعـا
وقــبل ذلك عــراقـيــا كــمـا اقــحم الــكـاتب
ـتـلـقي في مـتاهه تـاريـخـيةسـيـما وان ا
الـقـار لـيس مـلـمـا اخملـتـصـان بـتاريخ
الـعـراق كله في زمن الـسـوشيـال ميـديا
عـلـومات اجلـاهـزة والتي الـتي تـاخـذ ا
ــســوق االذكى فــصـول يــنــجح فــيــهـا ا
عـديـدة من الكـتـاب تتـحـدث عن مـلحـمة
اوروك ام الـوركـاء في حـ لم يقـدم لـنا
الكاتب اسلوب احلكم وادارة الدولة

وتـقسـيم اجملتمع في اوروك سـيما وان
ــنـطــقـة كـانت زراعــيـة وعــلى ضـفـاف ا
ـتازون فـيـها الـنـهر وكـان الـصيـادون 
بــالــســمــو ويــقـدمــون عــلى غــيــرهم ثم
ـــزارعـــون وان مـــقــاهـي اوروك كــانت ا
تـديــرهـا الـنـسـاء ان مـقـاربـة حـضـاريـة
عـريـقـة لـيـست بـاسـمـهـا بل بـتـاريـخـها
ومـلوكهـا وشعبهـا وحروبها وعـمرانها
ـــوقـع يــدرك ذلـك كـــمــا ان ومـن يــزور ا
مـركـز اوروك قـريـبـا من قـضـاء اخلـضر
ـديـنة ـسـافة  7كم بـيـنـمـا يبـعـد عن ا

الـتي اطلق علـيها الـوركاء قرابة  30كم
جتـاهل الباحث اسواق اوروك وطبيعة
الـتبادل التجاري مع االمارات اجملاورة
وان كـان قـد اوضح ان هنـاك تـعامل مع
ـون (البحرين) حـاليا وامارات اخرى د
لــقـد حـاول الــكـاتب اثـبــات ان الـوركـاء
حــضــارة عــراقــيــة عــريــقــة ومن الــقـدم
بـــحــيـث جــاءت بـــعــدهـــا االديـــان مــثل
ـسيـحيـة مسـتدال بـاشعار الـيهـودية وا
ومـلحقـات الكتاب تـؤيد ذلك صحيح ان
الــبــاحث حتــدث عن الــبــنـاء في اوروك
واعـتمـاده مصـادر ومرجـعيـات معـترف
بـها تؤيد طرحه وال يفوتني ان اذكر ان
هـناك عشرة اجزاء حتت الـطبع للكاتب
ـوضـوع جتـيب كـمـا يـبـدو عن لـنـفس ا
ـؤلف (الكتاب)لتقد اسـئلتي يحتاج ا
مـن اســاتـــذه اجلــامـــعــات اخملـــتــصــ
ــنـجــز مــوضـوعــيـا بــالــتـاريخ جلــعل ا
زايدات اعتقد ان حضارة وبـعيدا عن ا
اوروك جديرة بان تتم مراجعتها بعيدا
عـن االحــــتالالت والــــديــــانــــات ورؤيــــة
ستشرقي مادام هناك ـستعمرين وا ا
عـيـنـات والـواح وهنـاك من يـتـرجم لـغة
االلواح الطينية سواء كانت في العراق
ـكن ان نـهمل او او فـي اخلارج لـكن ال
ي الذي قدم عن نـتغافل عن اجلهد العا
تـاريخ اوروك مـنـذ مـا يـقـارب ثالثـمـائة
سـنة ومازالت الفرق الـبحثية في موقع
ـــان حــتى وقـت قــريب ـــديــنـــة من اال ا
وعـــلى كـل حـــال قــدم الـــبـــاحث رؤيـــته
ـا يـراه عن ودلــيـله وبــراهـ قـاطــعه 
ـكن للمـختـص فقط حـقيـقة اوروك و
ـنـجــز واظـهـار حـقــيـقـيـة دراســة هـذا ا
ـديـنة او االمـارة ولعل جـهـد الزبـيدي ا
ــضـمـار يــجـد من الــذي بـذله فـي هـذا ا
يـهتم به ويثـبت او يتبـ صدق مايراه
بـعــيـدا عن احلـسـد او الـتـشـويش عـلى

اجنازات االخرين
بـشــكل شـخـصي ارى ان الـكـتـاب حـقق
دينة اجنـازا مهما عـلى صعيد تـاريخ ا
او احلـضارة لم يطرق من قبل على اقل
تـقـديـر فـهـو مـحـاولـة من سـكـان اوروك
لكشف النقاب عن مدينتهم الضائعة
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ـديـنة عـرفت الـقـاضي رائـد جوحـي شابـا مـحـقـقـا في احـدى احملاكـم التـابـعـة 
الصـدر يواظب على أداء عمله بـجد من دون تلكؤ لهـذا تيسر له أن يتدرج في

ناصب.. تتابعا حتى أصبح قاضيا. ا
تـبـوأ الـقـضـاء ومـا زالـت شـحـنـات الـهـمـة تـمـور بــزخم قـوي في وجـدانه الـيـقظ
سالكـها.. يتـقدم نحـو ما يريد لشؤون احلـياة فهـو مدرك للـمسارات.. عـارف 
بـأنـاة حـيـثـمـا تـطـلب االمـر تـأنٍ وعـجـالـة.. حـيـنـمـا يـقـتـضي الـوضع سـرعـة في

بادرة. ا
إنه رجل قـانون من طـراز ذي طـمـوح جامح ال حتـده مـعـوقات عن بـلـوغ مراده
يسـتـوضح مواطئ أقـدامه قـبل أن يـنقل اخلـطى حـشيـة الـزلل.. وهذا حق ألي

إنسان.. ال مؤاخذة فيه!
رائد جـوحي واحد من اوائل الـقضاة الـذين التـحقوا.. من بـعدنـا..  من مجلس
الـقـضاء االعـلى  بـاحملـكـمة اجلـنـائـيـة العـلـيـا الـتي حاكـمت أركـان نـظـام صدام
هـمة من تـداخالت مؤرقـة تضع حسـ السـابق... بكل مـا تنـطوي عـليه هـذه ا
رجل القـضاء في مـعتـرك عسـيـر.. على احملك مـباشـرة ب إشـتراطـات القـانون
ظلوم الى اإلنصاف وتهديدات أتباع النظام البائد.. بعثية وقاعدة وتطلـعات ا
ي مفـتوح عـلى أقطـاب االرض وأقطار وحتول الـقاعـدة الى "داعش" وإرهاب عـا
الـفضـاء يـجـعل عـمـلنـا مـحـفـوفـا بإحـتـمـاالت اخلـطأ أكـثـر من ربـكـة الـصواب..

وكالهما في فلك يجري.
إنهـا والله مهمـة ليست سـهلة وهي في الـوقت نفسه لم تكن مـعجزة لـنا; بحكم
ـفـاهيم الـقـانون وأداءات الـقـضاء.. إلـهـام رباني مـا أوتـينـا من مـلكـات نـابضـة 

هنة بإمتياز. يوحى لنا من جوهر ا
ـتنـاهـية وعـدم إخفـاء أية بـيـننـا القـاضي رائـد جوحي الـذي عرف بـصـراحته ا
ـعـهـد حـقــيـقـة بـحـيث يـعـلم اجلــمـيع انه كـان بـعـثـيـا الجل ان يــقـبل طـالـبـا في ا
الـقـضـائي الـذي تـخـرج فــيه قـاضـيـا أثـنـاء حـكـم صـدام حـسـ الـذي يـشـتـرط

اإلنتماء حلزب البعث في مفاصل احلياة كافة.
ـكتب رئيس الوزراء القـاضي رائد جوحي يـقود الدولة االن من مـوقعه.. مديرا 

مصطفى الكاظمي.
رجل بتـراكم خبـرة جوحي وصـفاته اخملـضرمة بـ عهـدين سيـتمـكن من تبو

قبلة.. أنا أكيد من نبوأتي. منصب رئيس وزراء العراق في الدورة ا
ـا إستـقراء وزيادة في الـتأكـيد أشـير الـى أن مقـالي هذا لـيس مدحـا وال ذما إ

حلقيقة مستقبل سوف يجيء.
والكاظـمي شخصيـة توافقيـة يحظى بإجـماع أطراف تريـد له والية ثانـية نظير
أطراف لـن تقـبل بـه; لذا سـيـكـون جـوحي نـوعـا من حل ألنه أرضى اجلـمـيع في

فترة وجوده كمدير مكتب.
الـصـدريـون يـلوحـون بـأن رئـاسـة الـوزراء من حـصتـهم وتـلك مـنـاورة سـيـاسـية
ـوافـقـة الـسـيد لـغـرض احلـصول عـلى مـكـاسب مـنـهـا تـنـصيب رئـيس الـوزراء 
ـالكي حـظـا بـرئـاسة مـقـتـدى الصـدر. فـيـمـا يشـاع بـأن لـنـوري ا

الوزراء لكن الواقع يشير الى عكس ذلك.
لهـذا ستنحصر رئاسـة الوزراء بشخص الكاظمي الذي
قـد يرفضه  بعض في الداخل او اخلارج ما يرجح كفة

رائد جوحي وسينالها.
{ قاض

اربيل
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ـمـثلـة الـهـنـدية { بـومـباي  –وكـاالت - بـرت ا
كــاريـنــا كــابـور عـن غـضــبـهــا من األشــخـاص
الـذين يـتـجـاهـلـون خـطـورة الـوضع في الـهـند
بعد إنـتشـار فايـروس كورونا بـسلـسلـة جديدة
أكـثـر خـطورة بـبالدهـا وبشـكل سـريع وكـتبت
في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجتـماعي قـائلةً: (ال أتـخيل أنه ال يـزال هناك
أشخـاص ال يفهـمون مدى خـطورة الوضع في
ــرة الــقـادمــة عــنـدمــا تــخـرج أو بالدنــا.. في ا
تـضع الـقـنـاع حتت ذقـنك أو تنـتـهك الـقـواعد
فـكّــر بـأطـبـائـنـا والـطـاقـم الـطـبي هم مـنـهـكـون
عـقـلـيـاً وجــسـديـاً).ونـاشـدت كـابـور مـتـابـعـيـهـا
ـطلـوب حـرصاً عـلى سالمـتهم بـتـلقي الـلـقاح ا

وسالمة عائالتهم.
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ـعروفـة فنـيا بـاسم (ناديـة العـراقية) مـثلـة العراقـية ا ا
تلـقت امنـيات الـوسط الفـني بالـشفـاء العـاجل حيث 
ركـزة بإحـد مشـافي العـاصمة نقـلهـا لغـرفة الـرعايـة ا
حـيث تـقـيم  بـعـد تـدهـور حـالـتـهـا ـصـريـة الـقـاهـرة  ا

الصحية.
fO ½d  Ê«uKÝ

قيـم في اإلمارات تلقى تهاني رجل األعـمال العراقي ا
األوسـاط الــريـاضـيــة بـكــرة الـطــائـرة بــوصـفه رئــيـسـاً
لإلحتاد الـعراقي بـاللـعبـة وإستـمراره في تـقد الدعم

له.

 a¹UA*« bL×

uKŽ œULŽ

الـكـاتب الـعــراقي اهـدى نـسـخـة
من كـتابه (استـراتيجـية التـدمير
االمــريـكــيـة احلــروب االمـريــكـيـة
ـــوذجـــا ) إلى عـــلى الـــعـــراق أ
رئــيس هـيــئـة احلــشـد الــشـعـبي

فالح الفياض.
 rOKÝ b Uš
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الـشــاعـرة االردنـيـة صـدر لــهـا عن دار أمـجــد لـلـنـشـر
كتبـات بأمانة عمان ديوان والتـوزيع وبدعم من دائرة ا
(ابـتـهـال الـقـرنـفـلـة) يـقع في  128 صـفـحـة من الـقـطع

توسط. ا

حـياة مهـنية جـديدة علـيك التوفـيق فيهـا ب رغباتك و
أهدافك.
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كـن قـــــادرًا عــــلـى فــــهـم مـــــا يــــدور حـــــولك ال تـــــكن
متشائما.رقم احلظ .3
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ال جتعل التوتر األسري الذي تعيشه يؤثر على أدائك
فى العمل.
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 قمّ بشراء كـميـة من الكتب حـول األشيـاء التي ترغب
في التعرف عليها.
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ــزاجك الـــســيئ بـــســبب ال جتـــعل أســرتك تـــتــأثـــر 
رقم احلظ.9 العمل
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ــســتـوى تـواجــهك الــيــوم بـعض الــصــعــوبـات عــلى ا
 . يوم السعد االثن هني ا

”uI «

رقم تـرغب الـيـوم في تـكـوين صـدقـات من نـوع جديـد
احلظ .2
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تشـعـر الـيـوم بـاالستـيـاء جتـاه شـخص يـؤذيك احذر
شاحنات. من ا

Íb'«

ـعــرفــة مـدى وجــود أصـدقــائك جــانـبك حــان الــوقت 
واهتمامهم بك.
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 الواقـعـية مع احلـبيب وفـي العـمل توفـر عـليك الـكثـير
من الضغوط .رقم احلظ.7

Ë«b «

حان الـوقت لـلـبـدء في تـنـفـيـذ مـشروعـك اخلاص كن
مبدعا ونظم أفكارك .
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جتـــنب مــــشـــكــــلــــة مع احــــد الـــزمـالء في الــــعـــمل  ,
العصبية.يوم السعد الثالثاء.

 u(«
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حتـتـوي هـذه الـشـبـكة
على  9 مربعات كبيرة
كل مـربع مـنـهـا مـقسم
الـى  9 خـــــــــــانـــــــــــات
صــغــيــرة هــدف هــذه
الـلــعـبـة ملء اخلـانـات
بـاالرقـام الالزمة من 1
الى  9 شــــــــرط عـــــــدم
تـكـرار الــرقم اكـثـر من
مــــــرة واحـــــدة فـي كل
مـــربع كــبـــيــر وفي كل

خط افقي وعمودي.

مـحـافظ أربـيل األسـبق  تـعـيـيـنه  مـسـتـشـاراً بـدرجة
وزير لشؤون االعمار واالستثمار في العراق.

ÊUC — WO U ≈

ـبِي صل الـلـه عـلـيه ـاسٍ عَنِ الـنـَّ عن ابن عَـبـَّ
ـهُمَّ اغْــسِــلْــنِي فِــيهِ مِنَ الــذُّنُـوبِ وســلم:(الـلـَّ
وَطَـهرْنِـي فِيهِ مِنَ الْـعُيُـوبِ وَ امْتَـحِنْ فِيهِ
قَـلْـبِي بِـتَقْـوَى الْـقُـلُـوبِ يَـا مُـقِـيلَ عَـثَرَاتِ

.(َ الْمُذْنِبِ
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ـفـضّـلـة لـلـكـثـيـر من تـعـد الـبـاجـة األكـلـة ا
. تتـكـون الـوجـبة من أرجل الـعـراقـيـ
ورأس خـــروف أو مـــاعـــز وتـــمــر
بعـدة مراحل طـبخ ليـتكون في
النهاية حساء "الباجة" والذي
يــوصي به األطــبـاء احملــلـيـون
لــقـيــمــته الــغــذائــيــة الــعــالـيــة.وفي
ـوصل رمــضـان يـتـوجه الـعـديـد من أهـالي ا
طـاعم اخملـتصـة بـتـحضـيـر البـاجـة والتي إلـى ا
ـدينة وفقا لصفحة يال تنتشر في شوارع وأزقة ا
في (فـيسـبـوك) ورغم صعـوبـة حتضـير احلـساء
كـانة خاصة لدى األهالي إال أنه والذي يحظى 
يسـتمـر في تزيـ موائد الـفطـور في كل رمضان

دينة. حتى صار جزءاً من تقاليد ا

5 « ÕU³

الــنــاقــد االردنـي شــارك في الــلـــقــاء الــدوري لــديــوان
الهـريس الثقافي عـبر منصة (زووم) وقـدم ورقة نقدية

حول ديوان (سابر اخلضم) للشاعر نايف الهريس.
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له سالـناه عن مرسـمه الصغـير وكيف
تكونت فكرته ?

- لـقـد تـكـونت فـكرة الـبـرنـامج عـنـدما
كــــنـت اكــــتـب في بـــــعض الـــــصــــحف
واجملالت كـمــوضــوعـات وحتــقـيــقـات
صـحـفـيـة فـذهـبت ذات مـرة الى مـبـنى
االذاعة والـتلفزيـون الجراء مقـابلة مع
الــراحل طـارق احلـمــداني الـذي كـانت
لـــديه عــدد من الــبـــرامج مــنــهــا دنــيــا
الــعــلــوم وهــيــا بــنــا نــلــعب وقــرقــوز
وجــمــيــعـهــا كــانت بــرامج مـوجــهــهـة
للطفل وتعليمية فاقترحت عليه ان ان
نـعـمل سـويـة بـرنـامج لالطـفـال عـبارة
عن رســوم وقــصص خــاصــة لــلــطــفل
وحـــددنـــا مـــوعــد لـــتـــصـــويـــر احــدى
احلــلـقــات فـجــلــبت مـعـي الـعــديـد من
االلـــوان اضـــافــة الـى مــجـــمـــوعــة من
االطــفـال و تـصـويــر احلـلـقـة االولى
ـرسم الــصــغـيــر عـام  1985 وفي مـن ا
نفس اسبوع عرض البـرنامج تسلمنا
عشرات الـرسائل حتمـل رسوم خاصة
لـلـطفل واسـتـغرب لـذلك رئـيس الـقسم

طـــارق احلــمـــداني فـــقــرر اســـتــمــرار
تصوير وعرض البرنامج  واحلمدلله
جنح فـي كـسـب اجلــمــهــور الــعــائــلـة

العراقية وحتديدا االطفال .
{ كيف تـنـظـر لـلـمسـتـقـبل وهل ان لـلـفـنان

التشكيلي حد يتوقف عنده ?
الــرسـام والــنــحـات هــو فن انــفـرادي
كـلــمـا يــسـتـمــر في تـقــد االبـداعـات
والتميز كلـما يزداد خبرة وتتضاعف

موهبته .
{ وهل انت قـلق من ضـيـاع االعـمـال التي
اجنـزتها خالل مـشوارك الفـني خاصة انك
تــمــلـك اكــثــر من  500 عــمال مــا بـ رسم

للطبيعة والطفل ?
- اقـول ولالسف الــشـديـد ان جــيـلـنـا
اليـوم اليقدرالـفن والدلـيل ان مرسمي
االن هـو مـغلـق بسـبب االهـمـال وعدم
اعطـاء الفـرصة حملـبي هذا الـنوع من
الفن والـسبب االهم عدم االهـتمام من
ــعــنـيــ بــالـرسـم والـتــشــكـيل قــبل ا
واذكــر انــني كــنت امــلك مــرسـمــا في
الـكـرادة وكانت تـتـردد علـيـها الـوفود

االجــنــبـيــيـة الــتي تــشـتــري وتـقــتـني
جـمـيع لـوحـاتي وفجـاة وبـعـد سـقوط
الـنـظـام الـسابـق غـدت مـخـازن لـلـعدد
الـــيــدويـــة واشــيــاء اخـــرى وكــان في
شــارع ابي نــؤاس اكــثـر من  17قــاعـة
ومــرسم وكـانـت تـبـاع الــلـوحـات دون

فائدة ولكننا كنا نرسم ونعمل .
{ موهبتك في الرسم كيف تطورت?

- في طفـولـتي كنت ارسم في الـشارع
ووالــدي مـنــعــني مـن ذلك واتــذكـر ان
الراحـل عموبـابا الـذي يسـكن جانـبنا

يشجعني على الرسم .
{ حدثنا عن امنية تشغلك?

عارض - اتمنى ان تـعود القـاعات وا
للـرسام لـيعـرضوا لوحـاتهم الفـنية

فيها.
والـفـنـان خـالد جـبـر من مـوالـيد 1945
في احلـبــانـيـة خــريج مـعـهــد الـفـنـون
عـهد اجلـميـلة وعـمل مدرسـا بنـفس ا
رسـم الصـغـير واشـتـهـر ببـرنـامـجه ا
اضـافة الى رسـمه لـلوحـات تـشكـيلـية

عامة.

اخملـرج االذاعي الـعراقي  مـديـر اذاعـة االف ام  تـلقى
تــعــازي االوســـاط االذاعــيــة لـــوفــاة والـــده في بــغــداد

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ـصـري حصل عـلى اإلقامـة الذهـبيـة في دولة الفـنان ا
تـحدة ونـشـر سلـيم صورة له وثّق اإلمارات الـعـربيـة ا

فيها ذلك عبر حسابه اخلاص.
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ـــمـــثل لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - ظــهـــر ا
األمريـكي ويل سميث في لبـاس داخلي قصير
في صـورة نـشـرهــا عـلى صـفـحـته عـلى مـوقع
التـواصل اإلجتـمـاعي وقد اكـتسب وزنـاً زائداً
وقال ان (الـسـبب هو احلـجـر الصـحي بـسبب
فـــايــروس كــورونــا وهــو جــاهــز لـــلــعــمل عــلى
خسـارة وزنه الزائـد). وبدا في الـصورة وكأنه
عــارض أزيــاء ويــديـه عـلـى خــصــره هــو الـذي
عرف بـاللـياقـة الـبدنـية في أفالمه. وقـال: (هذا
هـو اجلـسـد الـذي حـمـلـني طـيـلـة فـتـرة احلـجر
الصـحي وقد أمـضيـت الوقت بـتنـاول الطـعام)
ـــا وأضـــاف مـــازحـــاً: (أحـب هـــذا اجلـــسم ا
أرغـب أن أكــون أفـــضل). وقــال أنـه ســيـــطــلق
قـبل عـلى يـوتـيـوب حـلـقـات عن كـيـفـية الـعـام ا
تابع احملافظة على الصحة العامة. وشجع ا
عـلى األهــتـمــام بـصــحـتــهم ومـتــابـعــة حـلــقـاته

قبلة. ا
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قــدم تــلــفــزيــون الــعــراق في
ـنـصرم ثـمـانـيـنـيات الـقـرن ا
بـرامج تـلـفـزيــونـيـة لالطـفـال
مـــازالت الــعــائــلـــة الــعــراقــيــة
تـسـتـذكـرهـا ومـنـهـا الـبـرنـامج
رسم الـتعـليـمي والتـرفيـهي (ا
الـصــغــيـر) الــذي كـان يــحـرص
عـلى تعـلـيم االطفـال عـلى الرسم
والتلوين وبطـرق مشوقة وسهلة
ـــاجــــعل حـــتـى فـــئـــة الــــكـــبـــار من
اجلــمـــهـــور والــعـــوائل تـــتــابـــعه في
صـــبـــيــــحـــة كل يـــوم جـــمـــعـــة ونـــال
الـبــرنـامج اســتـــــــــحــسـان الــعـوائل
كافة من خالل مـايعده ويقـدمه الفنان
الــتــشــــكــيــلي خــالــد جــبــر من مــواد
مــشـــــــــــوقــة لــلــبـرنــامـج الـذي بــقي
يــرافق شــريــحــة االطــفــال لــســنــوات

عـــدة .
 ( الـزمــان ) الـتــقـته بــعـد ان تــعـرض
لـوعـكـة صـحـيـة ابـعدتـه عن مـرسمه
دة معينة وخالل زيارتنا الصغير 

تـميزة). وسيـقيـة والسيـنمائـية ا وا
وشكّل ضبط الـهجرة وخـصوصاً من
الدول الـفقيـرة في االحتاد األوروبي
ـواضــيع الــرئـيــسـيــة حلـمــلـة أحــد ا
االستفـتاء عـلى البريـكست عام 2016
. ومنذ األول من كانون الثاني/يناير
الفائت لم يـعد مواطـنو دول االحتاد
األوروبي الــعـامــلــون في بـريــطـانــيـا
يتمـتعون بـحرية احلـركة الكـاملة في
الـــبالد بل أصـــبـــحـــوا يـــعـــامَـــلـــون
.ويعـطي كـالـوافـدين غـيـر األوروبـيـ
نــظـــام الـــنـــقــاط اجلـــديـــد األولـــويــة
ــهــارات الــعــالــيــة عــلى ألصــحـــاب ا
ــنـخــفـضـة. ــهـارات ا حــسـاب ذوي ا
ــام بــالــلــغــة ــهــارات واإل وتــشـــكّل ا
ـالـيـة عـنـاصر ـوارد ا اإلنـكـلـيـزيـة وا
تـــــؤخـــــذ في االعـــــتـــــبـــــار فـي مـــــنح

التأشيرات لطالبيها.

الـبــريـطـانــيـة إلى تـبــسـيط إجـراءات
حــصــول هــؤالء عــلى تــأشــيـرة عــمل
وإلى تــســريــعــهــا. وأوضــحت وزارة
الداخليـة أن هذه اإلجراءات مـتوافقة
مع نظام الـهجـرة اجلديد الـقائم على
الـنقـاط الـذي وضعـته احلـكومـة بـعد
الـبـريـكــست والـذي يـهـدف إلى جـذب
واهب) إلى بـريـطانـيـا على أفضـل (ا
ـهارات التي يـتمـتعـون بها أساس ا
ال عـلى أسـاس جـنــسـيـتـهم كـمـا هي
احلال راهـنـاً.ونـقل البـيـان عن وزيرة
الــداخـلــيـة بــريـتـي بـاتــيل قـولــهـا إن
(الفـائزين بهـذه اجلوائـز وصلوا إلى
هـنية ولـديهم الكـثير ذروة حياتـهم ا
لــيــقــدمــوه لــبــريــطــانــيـا). وأضــافت
هـمة (ستـتـيح لهم هـذه التـغـييـرات ا
حـريـة اجمليء إلى بـريـطـانـيـا لـلـعـمل
في قـطــاعــاتــنـا الــفــنـيــة والــعـلــمــيـة

{ لــنـدن (أ ف ب) - تــبــدأ احلـكــومـة
الــبـريــطـانــيــة اعـتــبـاراً من األربــعـاء
بـــتــســهــيل مــنـح تــأشــيــرات الــعــمل
ـوســيـقـيـ لــلـعـلـمــاء والـفـنــانـ وا
احلــائــزين جـوائــز عــمالً بــسـيــاسـة
هارات جديـدة للهـجرة قائـمة عـلى ا
اعـتــمـدتـهـا لـنـدن بــعـد خـروجـهـا من
االحتــــاد األوروبـي. وســـــيــــتـــــمـــــكن
الفائـزون بجوائز مـثل نوبل وغرامي
واألوسـكار وغـولـدن غـلـوب وجـائزة
تورينغ لعلماء الـكمبيوتر من العيش
والعـمل بـسهـولة أكـبـر في بريـطانـيا
وفــــقـــــاً لـــــهــــذه اإلصـالحــــات الـــــتي
اعـتــمـدتـهـا وزارة الـداخــلـيـة.وتـعـني
الــقـواعــد اجلـديــدة أيـضــاً الـفــائـزين
بـجـوائز مـعـيـنـة في مـجـاالت الرقص
واألزيــــاء والـــــعــــمـــــارة والــــعـــــلــــوم
االجــتــمــاعــيــة. وبــادرت الــســلــطــات

ـية الـدكـتـوراه الـفـخـريـة مـن أكـاد
الـفــنـون ويُـعــد أول مـوســيـقى في
الــــعـــالـم الـــعــــربى وثــــالث فــــنـــان
بالـعــــالم يـحصل عـلى األسـطوانة
ــا في الــبالتــيـــنــيــة ولــقـى تــكــر
ـلك فـاروق أكــثـرمن عـهـد فــكـرمه ا
والـرئـيس عــبـدالـنــاصـر والـرئـيس
الـســادات الـذي مــنـحه الــدكـتـوراه
الـــفــخـــريــة والـــرئــيس الـــســــــابق
مــبـارك وكُـرم من خــارج مـصـر من
ـلـك حـس الـرئـيس بـورقـيـبـة وا

ـــلك ــــلك احلــــسن الــــثـــانـى وا وا
فـــــيـــــصل وحـــــصل عـــــلـى وســــام
االســـتـــقالل الـــلـــيـــبى والـــســـورى
وجـائـزة الـدولـة الـتـقـديـرية وقالدة
ــوت في  4 ايــار الــنــيل. وغـــيــبه ا

.1991

اخملــرج مـحــمـد كــر مـديــراً فـنــيـاً
ألفالمه ومــنــهــا الـوردة الــبــيــضـاء
ودمــوع احلب ويـحــيـا احلب ويـوم
ـنــوع احلب ورصـاصـة ســعـيــد و

في القلب.
أيـضـا كـان عبـدالـوهـاب أول مـلحن
ومـطـرب يـضع الـديـالـوج الـغـنائى
ومنذ 1964 توقف عن الغناء ليعود
في 1989  لــيـغـنى أغـنـيـته األخـيـرة
(مـن غــيــر لــيه) قـــدم عــبــدالــوهــاب
أيضـا مـقـطوعـات مـوسـيـقيـة مـنـها
مــــوكب الــــنـــور وزيــــنـــة وعــــزيـــزة
وحــبــيـبى األســمــر وكـان في 1953
وسـيقـي اُنـتخب رئـيسـاً لنـقابـة ا
وشـــــــغل مـــــــوقع رئـــــــيس احتــــــاد
الــنــقـابــات الــفــنــيــة وجــمــعــيــــــة
ـلـحـنـ وحـصل عـلى ــؤلـفـ وا ا

الــــفــــــــــــــرق حــــتى إنـه عــــمل في
سـيـرك في دمـنـهـور يـغـنى فـيـه ب

الفقرات.
ـوسـيـقى وبـدأ و درس في مــعـهـد ا
حــيــاته الــفــنــيــة مــطــربــاً في 1917
بــفـرقـة فـؤاد اجلــزايـرلى ثم انـتـقل
سرحية لفرقة عبدالـرحمن رشدى ا
فى 1920  ثم بــفـرقــة سـيـد درويش
وتـــعــلم عـــلى يــديـه الــتــطـــويــر في
ـوسـيـقى الـعـربيـة وارتـبط بـأمـير ا
الـشــعـراء أحــمــد شـوقى الــذي قـام
برعـايته وتبـنيه وكان الـلقاء األول
له مع أم كلثوم في 1964 فيما عرف
بــلـقــاء الــسـحــاب في أغــنــيـة (أنت

عمرى). 
واسـتــمـر الـتـعـاون وكـان في 1933
قـد بدأ نـشاطه الـسيـنمائـى واختار
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مرت في الـرابع من الـشهـر اجلاري
ذكــرى رحــيل مــوســيــقــار األجــيـال

ـــــــلــــــــحن وا
ـــــمـــــثل وا
ـطـرب وا
وصـــاحب
أشـــــــهــــــر
وأكـثـر من
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ــاذا هـذه ـاذا أغــنــيـة احلب تــســتـغــيث ?  نـعـم نـقــول هل من مــجـيـب ?  
الفوضى ? ومن يـتحـمل وزر كل هذا أسـئلة كـثيـرة تظل معـلقـة حتى هذه
ـوسيـقي الـغـنـائي  يفـتـقـر لـنقـده ومـتـابـعته  ,اذ كانت اللـحـظـة  الـوسط ا
كتابات الزمالء النقـاد في هذا اجملال أمثال الهـاشمي عادل وعبد الوهاب
الشـيخـلي والـشهـيد قـاسم عـبد األمـير عـجام ,وغيـرهم وأنني اجـزم أنهم
أقالم احلق في خضم الفن  قد أرست دعائم ربابة جماهيرية مثقفة على
من أجل وما أحـوجـنـا اآلن ألمـثالـهم  ـهم من الـفن الـعـراقي  هذا الـلـون ا
سار الصحيح  إن احلفاظ  على األغنية العراقيـة وسالمة تطورها في ا
ـضـمار  البـد أنه لـم يـتنـاسى من لـديه هـذا االهـتـمـام الواسـع  في هـذا ا
هم منه  وهو الشـعر الغنائي ألنه أسـاس كل أغنية  وسبب مهم اجلزء ا

في جناحها . 
ن نالحظ اختالط احلابل بالنابل في هـذه األيام بالنسبة لـلشعر الغنائي أ
 اذ أصبح كل من هب ودب يسمى شاعـراً غنائياً ? لـقد امتألت شاشات
بعض الـفضـائيـات  بـاألغاني ويـا لألسف بكل تـفـاهة وواطئ من الـكلـمات
ـثقف  السـوقيـة  الـتي سمـوها شـعـراً غنـائيـيـاً . إن اجلمـهور الـغـنائي ا
يسـتـغرب حـاالت التـردي في األغـنيـة الـتي جاءت في الـبـرتقـالـة  والرمـانة
والعـكربـة والبـاذجنانـة وأغنـية ( صـرت مثل احلـراميـة أخطـفج أني يبـنيه)
ـثل هـكـذا أغـاني وبـأصـوات الـكـثـيـر من الـذين تـسـلـلوا والـقـائمـة تـطـول 
ـال بـشــتى الـوســائل إلى عــرش األغـنــيـة الــعـراقــيـة من أجل الــشـهــرة وا
واألضــواء الــكـــاذبــة رغم انــتــقـــاد الــصــحــافـــة والــوسط الــفـــني عــمــومــاً
ـتـخـلف لألسـتـمـرارهم  في تــشـويه مـعـالم األغـنـيـة بــالـسـذاجـة والـدوق ا
ـقـزز في حـ إن لـديـنـا نـخـبـة طـيـبـة من الـشـعـراء الـغـنـائـيـ والـزعـيق ا
ستوى األغنية العراقية األصيلة  التي لم ينتزعها منا احلقيقي ارتقوا 
ـواصلـة هذا االرتـقاء وال نـدري ماهو الـسر في أحد وهم عـلى استـعداد 

عدم دعوتهم النتشال األغنية  من الغرق احملتم ?!.
 لقد آن األوان ألن نغلق األبواب  بوجه الطارئ على األغنية  لكي تعود
ــا اإلنـســان الــعـراقي الــيــوم تـتــنــفس عـبق إلى الــصـحــة والــعـنــفـوان طــا
االسـتـقـرار األمنـي  وكـذلك أن أألوان لـتـفتـح األبـواب بكـل حب لـلـشـعراء
الغنائيـ احلقيقـي  الذين وهبوا الـعمر من أجل األغنـية احلقة  التي لم
نـزل نعـشـقـهـا بـأصـوات فؤاد سـالم وحـسـ نـعـمـة وفـاضل عـواد و ياس
خـضــر وكـمــال مـحـمــد وريـاض أحــمـد  أمــثـال الــشـاعـر الــغـنــائي نـاظم
ه الـسمـاوي الـذي كـتب لـلـحب والـوطن والـنـاس والزالت أغـانـيه : يـا حر
ودوريتك وحـجـيك مـطـر صيف  وال تـسـافـر  ودعت السـمـاوة بـليل  وو ..
الـقائـمـة تـطـول بـاألغانـي التي تـعـيش في قـلـوب وأحـاسـيس الـنـاس والتي
حلنـها الـفـنانـون : محـمد جـواد أمـوري وعبـد احلسـ الـسمـاوي ومحـمد
عـبـد احملــسن فـأين هــو اآلن في وقت نـحـن بـأشـد احلــاجـة لـقــلـمه وأقالم
أمـثـاله: مـحـمـد احملـاويـلي وسـعـدون قـاسم وطـاهـر سـلـمـان وداود الـغـنام
ـواصـلـة إبـداعـاتـهم الـتي لم تـنـضب أبـداً  وهل صـحيح أن وووغـيرهم  
لتـزم أبان الكثـير من العـثرات وضـعت في طريق الكـثيـر من الشعـراء ا

ـنعـهم من مـواصلـة العـطاء ـقيـتة  حكم الـدكتـاتوريـة ا
ـشـروعـة !.هل من ـنـافـسـة غـيـر ا بـدافع احلـسـد وا
مـجــيب ? إن أغــنـيــة احلب تـســتــغـيث . فــأفـســحـوا

الطريق للمغيث في عراق احلب واألغاني.

خالد جبر 
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غــنى لــلــثــورات الـعــربــيــة وتــغـنى
ـطـربـ الـعـرب بـأحلـانه مـعـظــم ا
طرب محمد عبدالوهاب الذي انه ا
بـدأ مـسـيـرته الـفـنـية في 1917 مـنذ
كــــان عـــمـــره  15 ســـنــــة وامـــتـــدت
ا يـزيـد عن السـت عـاما مـسيـرته 
كـانـت كل مــرحــلـة لــهــا مــلــمــحــهـا

اخلاص.
ولــد عـبــدالـوهـاب في 13 اذار 1901
في بــاب الــشــعــريــة أحلــقه والــده
(مؤذن وخطـيب مسجـد الشعرانى)
بكـتـاب احلى لكـنه كان دائم الـهرب
مــنه لـيـشـاهـد شـيـوخ اإلنـشـاد أو
لــيــلـتــحق بــاسم مــســتــعـار

بإحدى

محمد عبدالوهاب

كارينا كابور
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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

كن النظر الى التـطور النوعي في هجمات داعش ال 
ضد آبـار النفط في كركـوك على انه مفـاجأة للمـعني
بـــاألمن ذلك ان هـــجــمـــات عـــدة حـــدثت في مـــحــاور
مــتــقـاربــة وجــرت اشــتــبــاكــات دلت عــلى ان الــوضع

باشرة.  االمني حتت النار ا
ا كانت استهداف ابار النفط له رمزية في الداللة ر

تلق مختلفون.  رسالة  متعددة االجتاهات لكن ا
االسـاس في مـواجـهـة هذا الـتـطـور الـذي اليزال حتت
السـيـطـرة ولـيس له ابعـاد مـيـدانـية اكـبـر من الـقدرات
واالمكـانات هـو التـعاون اجلوهـري ب بـغداد واربيل
ـلــفـات ألن الــبـديل عــلى ارسـاء الــسالم في جـمــيع ا
الــتــعــاونـي الــوطــني هــو االكـــثــر جنــاعــة من اي دعم
خــارجي عــلى اهــمــيـته. واالهـم من ذلك هــو بــقـاء كل
ـتداعي وحـمايـة امنه اجلـهود عـلى مسـار بنـاء البـلد ا

هدد بجدية.  ا
ان العراق ال يـحتمل انتكـاسة أمنية كـبيرة كما انه ال
ـقتربات من توجد ضـمانات نـهائية بـعدم حدوث تلك ا

االنتكاسة ألسباب كثيرة. 
مــجـيء الــوفــد االمــريـــكي الــذي يــضـم شــخــصــيــات
سيـاسـية وعـسـكريـة الى بـغـداد وأربيل له اهـمـية في
ـتـاح أن يـتـوقع اسـتـطالع االوضـاع عن قــرب ومن ا
ـهد هـذا الوفد من دون ان يـشعـر لزيارة راقب ان  ا
رئاسيـة امريكيـة تتم في بغداد او تـكون في واشنطن
لكن تـبـقى الـتـوقـعات في اي يـقـوم الـرئـيس االمـريكي
جــو بـايــدن او نــائــبـتـه بـزيــارة بــغـداد عــالــيــة ضـمن
ـــتـــابــعـــة في تـــوكـــيـــد اهــمـــيـــة الـــعــراق مـــوشـــرات ا
ضي تـحـدة السيـما بـعـد ا االستـراتـيجـيـة للـواليـات ا
في اجنـاز االنـسـحـاب االمـريـكي من افـغـانـسـتـان مع

حتوالت في االفق في بعض دول اجلوار. 
الــعــراق مـــقــبل عــلى شـــهــور قــلــيــلــة مـــهــمــة تــســبق
ـبكرة التي ال تزال صـامدة على موعدها االنتخابات ا

قبل.  في تشرين االول ا
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