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دعـا مرشـحون مـسـتبـعدون من
ـرتـقب  الــسـبـاق االنـتـخـابي ا
رئـــيـــسي اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم
صالح ومجلس الـقضاء االعلى
فـائق زيـدان الى الـتدخـل وفتح
فـوضية الـعليا حتقيق بـقرار ا
ــســتـقــلـة لـالنـتــخــابـات بــعـد ا
استبعادها  155مرشحا برغم
عدم صـحة شـمولـهم بإجراءات
ـساءلـة والـعـدالـة الذي هـيـئـة ا
ــيـة مــتــخــصــصـة عــدته اكــاد
بـالــقــانـون الــدســتـوري انه من
اخــتــصــاص هــيــئـة الــتــمــيــيـز
ـــكن لــســواهــا االحتــاديــة وال
الـــبت بـــقــرار االســـتــبـــعــاد من

ــــرشـــــحــــون عــــدمـه. وجـــــدد ا
ـــســتــبـــعــدون دعـــواتــهم الى ا
رئـيس اجلـمــهـوريـة والــقـضـاء
ــثـلــة االمــ الــعـام االعــلى و
ــــتــــحـــدة فـي الــــعـــراق لـال ا
جـــــيـــــنـــــ بـالســـــخـــــارت الى
(الـــتــدخل والــتــحـــقــيق بــقــرار
ـــفـــوضـــيـــة  والســــيـــمـــا انه ا
يـخـالف الــقـانـون والــدسـتـور 
كــونـــنــا حـــصــلـــنــا عـــلى قــرار
قضـائي يفيـد بصحة الـترشيح
وعـــدم شـــمـــولـــنـــا بـــإجــراءات
دة ـساءلـة والـعدالـة وخالل ا ا
ـفوض التي حـددها مـجلس ا
 حـيث فــؤجـئـنــا بـاالسـتــبـعـاد
الثاني الذي تزامن قبل ساعات
مـن اجــــــراء قـــــــرعــــــة االرقــــــام

الـتـسلـسـلـية لـلـمرشـحـ وهذا
يـثــيـر الــكـثــيـر من الــتـسـاؤالت
بــشـــأن نــزاهـــة واســتـــقاللـــيــة
العملية االنتخابية واجراءاتها
 واال كـيف يـفـسـر ذلك الـقرار 
ستبعدين قد والسيما غالبية ا
شــــاركــــوا في االنــــتــــخــــابـــات
ـاضـيـة) مـؤكـدين ان (الـقـرار ا
جـــائــر وغـــيـــر مـــدروس وعــلى
ـعــايـيـر ـفــوضـيــة االلـتــزام  ا
الـشفـافـية والـنـزاهة  كون ذلك
ســـيــؤثـــر عـــلى االســـتـــحـــقــاق
ـــســـتــــبـــعـــدين ـــرتـــقـب الن ا ا
ـثـلـون جـمـاهـيـر واسـعـة وان
حـرمانـهم من الـسـباق سـيؤدي
الى عــواقب وخــيــمــة قـد تــدفع
ـشــاركـة في الى الــعــزوف عن ا

قبلة) مهددين بـ االنتخابـات ا
(خــطـوات تـصـعــيـديـة في حـال
ـــشـــروعــة ــطـــالـب ا جتـــاهـل ا
والــــتــــظــــاهــــر امــــام مــــكــــاتب
ـفــوضـيــة في جــانـبي الــكـرخ ا
والـــرصـــافــة  لــلـــضـــغط عـــلى
ــعــنــيــة والــزامــهــا اجلـــهــات ا
بـــتـــصـــحـــيح الـــقـــرار الـــذي ال
صاحلة ينسـجم مع مبـادرات ا
الـوطــنـيـة  الــتي تـدعـوا الــيـهـا
االطراف الـسيـاسية) واشاروا
ـرشـحـ الى ان (الــكـثـيـر من ا
ــتـهــمـ بــقــضـايــا فـســاد قـد ا
ــشـاركـة في سـمح لــبـعــضـهم ا
االنتـخابات  في ح يسـتبعد
من يـتـمـتع بـالـكـفـاءة والـنـزاهة
من الــســبـاق دون ســابق انـذار

والســـبــــاب لم تـــوضح عـــنـــهـــا
ـــفــوضـــيــة حـــتى االن). وعــد ا
رئـــيس حتـــالف عـــزم خــمـــيس
اخلـــنـــجـــر قـــرار اســـتـــبـــعـــاد
شـخصـيـات من التـحـالف برغم
امـــتالكــهــا لــقـــرارات قــطــعــيــة
ــشـــاركــة  نـــاقــوس خـــطــر بـــا
لـتـكـرار سـيـنـاريـو االنـتـخـابات
ــاضــيــة. وقــال اخلــنــجــر في ا
تـغـريــدة عـلى تـويــتـر ان (قـرار
اســـتــبـــعـــاد شـــخـــصــيـــات من
مـــرشــحـي حتــالـف عــزم بـــرغم
امـــتالكــهـم لــقــرارات قـــطــعــيــة
ـشــاركـة نــاقـوس قــضـائــيـة بــا
خــــطـــر لـــتـــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو
ـاضـيـة) داعـيـا االنــتـخـابــات ا
(رئيسي اجلـمهوريـة و القضاء
الـى الـــتـــدخل وفـــتـح حتـــقـــيق
عـــاجـل حلـــمـــايـــة الـــعـــمـــلـــيـــة
االنــتـــخــابــيـــة).بــدورهــا  رأت
استاذة القـانون الدستوري في
سـتـنـصريـة تـغـريد اجلـامـعـة ا
ـادة عـبــد الــقــادرعــلي ان (ان ا
ـــــســـــاءلـــــة 15 مـن قـــــانـــــون ا
والـعــدالـة حــددت اجلـهــة الـتي
يـقـدم الـيـهـا الـطعـن في قرارات
الـــــهـــــيـــــئـــــة وعـــــلـى ســـــبـــــيل
االخــتـصــاص الـدقــيق ووكـذلك
ـــادة 19 مـن قـــانـــون فــــعـــلت ا
فـلـكل مـفـوضــيـة االنـتــخـابـات 
هــيــئــة قــضـائــيــة اخــتــصـاص
ــــوجب الــــقـــانـــون) مـــحـــدد 
واضــافـت انه (ال اجـــتــهـــاد في
مـورد الـنص وان االخـتـصـاص
ـكن من الـنــظـام الــعـام الــذي 
اثارته في كل مـراحل التـقاضي
لــذا فـأن الــهـيــئـة الــتـمــيـيــزيـة
فـوضـيـة مخـتـصة اخلـاصـة بـا
بنظر الطعـون احملالة اليها من
ـــــــفــــــوضــــــ او مــــــجـــــــلس ا
ــتـــضــررين مـن قــراراته امــا ا
الـهـيـئة الـتـمـييـزيـة في مـجلس
القضاء االعلى  فهي اخملتصة
ـقدمـة من قبل بـنظـر الـطعـون ا
ادة ٦ من ـشمـول بـاحكـام ا ا
قانون الهيئة ولها االختصاص
ـــــكن احلـــــصـــــري بـــــذلك وال 
لـــغــيـــرهــا ان الـــنــظـــر في هــذا

ــــــــــوضــــــــــوع) واكــــــــــدت ان ا
(مــوضـــوع االرادة الــشــعـــبــيــة
واالرادة الـتــنـفــيـذيــة ومـســالـة
الــتـعـيـ والـتـوظـيف فال سـنـد
لـهـا في الـقـانـون). من جـانـبه 
قـال اخلــبـيــر الــقـانــوني طـارق
حـرب في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (مجـلس القـضاء حقق
ـــكـــانــة االزكـى لــلـــعـــدالــة في ا
الـــتــــفـــريق بـــ الــــتـــعـــيـــ و
ــــســـــاءلــــة االنـــــتـــــخــــاب فـي ا
والعدالة) واشار الى ان (حكم
اجملــلس يــوافـق لــلــقــانــون وال
يـعارض احـدهـمـا االخر الن كل
مــنــهــمـا يــنــطــبق عــلى قــانـون
ـساءلة فاالول اسـاسه قانون ا
والـعـدالة وغـرضه الـتـعـي في
دوائر الـدولة وهذا يـختلف عن
الــثـــاني الــذي اســـاسه قــانــون
ـنـافـسة االنـتـخـابات وغـرضه ا
االنــتـــخــابـــيــة الـــتي يــقـــررهــا
نع الشعب) مضـيفـا (فاالول 
الـتـعـيـيـ بـالـوظـيـفه والـثـاني
يـبـيح الـتـرشـيح بـاالنـتـخـابـات
ففي ألن التعي غير الترشيح 
التـعيـ ال يوجـد ارادة شعـبيه
ا ارادة الـسلـطة الـتنـفيذيه وا
والثاني فيه ارادة شعبية فقط 
رشح وبـالتالي ن ينـتخبـون ا
فــأن هـنـاك فـرقـا بـ الـشـخص
الـذي يصل لـلوظـيفـة بالـتعـي

واخــر يـصل لـهــا بـاالنـتـخـاب).
في تطور  بحث وزيـر التـعليم
الـعـالي والـبحث الـعـلـمي نـبيل
كاظم عبد الصاحب مع وفد من
فوضـية برئاسة جـليل عدنان ا
دعـم إجـــــــــــــــراءات خـــــــــــــــلــف 
االنـتـخـابـات وإكــمـال الـتـدقـيق
ـــرشـــحــ الـــكـــامل لـــوثـــائق ا
ــــــــرســـــــــلــــــــة الـى الــــــــوزارة ا
واجلامعات  2498وثيقة ضمن
ـطـلـوب.كـمـا الــسـقف الـزمـني ا
فوضـية  بدء الـدعاية أعلـنت ا
ـــــرشـــــحي االنـــــتـــــخـــــابــــيـــــة 
ـصــادقـة االنـتــخـابــات  بـعــد ا
على الـقوائم النـهائيـة لتسـتمر
حــــتى الـــســــابع من تــــشـــــرين

األول.

ــا تـقــدمـه عـقــيالت كــانت مــثــاال 
ناضل و الـزعماء في مجتمع ا
شـهــد تـبــدالت ثـوريـة ولـم تـكـمل
بـــاقي حــيـــاتـــهــا عـــقب اغــتـــيــال
والدكم اال بـنـفس الـعـزة واالباء
مـعـتـمـدة عـلـى نـفـسـهـا و عـمـلـهـا
ـي داخـل مــــــــصــــــــر و االكــــــــاد
خــارجــهـا لــتــحــافظ عــلى حــيـاة
ـة لــكم و لــنــجالت الــرئـيس كــر
الـسادات) وتابـع ان (احلزب اذا
يـــواســيـــكم فـــأنه يــرى فـي مــثل
والدتـكم شخـصيـة لهـا مثيـالتها
في مــجــتــمــعــنــا و كــفــاحــهن في
الـــســـعي لـــلــسـالم و الــدفـــاع عن
احلـــقـــوق و قـــد كــان لـــلـــنـــســاء
الـكــرديـات مــا كـان من امــكم بـذال
للـجـهد و الـدماء و الـصـبر خـدمة
ووفــاء جملــتـــمــعــهن تــقــبل الــله
الفـقـيدة وعـزاؤنـا من خاللكم الى

عائلة السادات).

حـاسمـة وقـد يـكـون هـنـاك تدخل
ايـــــــراني حـــــــاسـم لالزمـــــــة). في
ـــــكـــــتب عـــــزى ا غـــــضـــــون ذلـك 
ـقـراطي الـسـيـاسي لــلـحـزب الـد
الــكــردســتــاني  بــوفــاة عــقــلــيــة
ـصـري االسـبق مـحـمد الـرئـيس ا
ـكـتب في انـور الـسـادات. وقــال ا
برقيـة بعثـها الى جمـال السادات
واطلعت  جنل الرئيس الراحل  
عليـها (الزمـان) امس (تلـقينـا نبأ
رحيل والـدتكـم جيـهان الـسادات
الـتي كــانت سـيــدة مـصـر االولى
واسهمت حتى قـبل تسنم والدكم
مهام الـقيادة خـلفا لـلراحل جمال
فـي دراسـة هـمـوم عـبـد الــنـاصـر 
ــصــريــة مــبــديــة مــقــدرة ــرأة ا ا
واضحة التـأثير جلعل مـكتسبات
الــثـورة تــنــعــكس واضــحــة عـلى
حـــقــــلي الـــتـــعــــلـــيم و احلـــقـــوق
ــدنــيـة) واضـاف ان (الــراحــلـة ا

ـاضي حـالـة من مـنـذ اخلـمــيس ا
القلق االمني وهـناك قوات اخذت
االستـعدادات اليـة طار مـفاجئ
ـقبـلة ةحيث سـتـكون الـساعـات ا

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

كـشـفت مـصـادر عن قـيام قـوة من
جهـاز مـكـافحـة االرهـاب باعـتـقال
عــنــاصــر في مــخــابــرات االحتـاد
الوطني الكردستاني في محافظة
صادر امس السليمانية. وقالت ا
إن (قوة من مـكـافـحـة اإلرهاب في
الـســلـيــمـانـيــة اعـتــقـلت عــنـاصـر
مــخــابـرات االحتــاد الــوطــني في
احملــافــظـة) مــؤكــدين ان (الــقـوة
تـــابــــعـــة لـــنـــائب رئــــيس إقـــلـــيم
اثر كـردستـان جـعـفـر الـبـرزجني 
ــشــتــرك اخلالف بــ الــرئـــيس ا
للحزب الهور شيخ جنكي واسرة
الـطــالـبــاني تـزامــنت مع انــتـهـاء
ؤتـمـر الـعـام للـحـزب و حـصول ا
شيخ جنـكي على اغلـبية اصوات
ـؤتـمـر وتـشـكـيل كـتـلـة كـبـيـرة) ا
مشيرة الى ان (السليمانية تشهد
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ـركزي قرر مـجـلس إدارة البـنك ا
الـعـراقي زيـادة تـمـويل الـقروض
اخملـصـصـة لـقـطـاع اإلسكـان إلى
أكثر من  1.9ترليـون دينار.وقال
الـبــنك في بـيــان امس انه (تـقـرر
زيــــــادة تـــــــمــــــويـل الــــــقــــــروض
اخملـصـصـة لـقـطـاع اإلسكـان إلى
) أكــثــر من 1.9تــرلـــيــون ديــنــار
ترليون ديـنار للمـصرف العقاري
ونــــحـــو  900مــــلــــيــــار ديــــنــــار
لصندوق اإلسكان لرفع قدرتهما
ـــــبـــــادرة في إتـــــاحـــــة أمـــــوال ا
ستفيدين) وتابع ألكبرعدد من ا
ـبـالـغ اخملـصـصـة ان (إجـمــالي ا
إلى العقاري واإلسكان تصل إلى
أكـثــر من  3.6تــرلــيــون ديــنـار).
وبــــحث االمــــ الــــعـــام جملــــلس
الـوزراء حـمـيــد نـعـيم الـغـزي مع
وزيـــــرة اإلعـــــمــــــار واإلســـــكـــــان
والــبــلــديـات واألشــغــال الــعــامـة
نـــازنــ مـــحــمـــد وســو تـــوزيع
االراضي الــــــســـــكـــــنــــــيـــــة بـــــ
مــسـتــحـقـيــهـا وفق الــتـوقــيـتـات
احملـــددة. وقـــال بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الـزمــان) امس ان (الـلــقـاء بـحث
جـهــود الـوزارة في تـهــيـئـة قـطع
ــــــــقــــــــرر األراضي الـــــــــتي مـن ا
ـواطــنـ خالل تــوزيـعــهـا بــ ا

ــقـــبـــلـــة اســـتـــنـــاداً إلى ـــدة ا ا
توجيهـات رئيس مجلس الوزراء
مصطـفى الكاظمي) واكد الغزي
ان (احلكـومـة وضـمن أولويـاتـها
عازمة عـلى توزيع قطع احلاليـة 
ـــــــواطـــــــنـــــــ األراضـي بـــــــ ا
وظف وذوي الشهداء ضمن وا
الـتـوقـيـتـات الـتي حـدّدها رئـيس
الــوزراء ووفق آلــيــات مُــبــسّــطـة
للـمسـاعدة في حل أزمـة السكن)
مــــشــــيــــرا الـى ان (احلــــكــــومــــة
واطن إجراءات ستسهل على ا
ــصـارف اســتالم الــقــروض من ا
احلــكــومــيـــةلــغــرض بـــنــائــهــا).
بـــــــدورهــــــا  أكـــــــدت وســــــو ان
(وزارتهـا تعـمل عـلى تهـيئـة هذه
ــمـــكــنــة األراضـي بــالــســـرعــة ا
بـالـتـنـسـيق مع الـدوائـر الـبـلـدية
في احملــافـظـات وأنــهـا ســتـعـلن
خالل أسبوع عن تـهيئة 500إلى
 600ألف قطـعة أرض لـتوزيـعها
ــــواطــــنـــ عــــبـــر مــــوقع بـــ ا
إلكـتروني مـتاح لـلجـميع لـغرض
الــتـســجـيل عــلـيــهـا) مـؤكـدة ان
(مـوازنـة الـعـام اجلـاري تـتضـمّن
تخصيصـات للمحافـظ تمكنهم
ــســاحـات إلى من حتــويل هـذه ا
اراضي مـــــــخــــــدومــــــة تــــــمــــــكن
سـتـفيـدين من بنـائـها والـسكن ا
فيها). الى ذلك  طالب السياسي

ـسـتـقل ثـائـر مـنـيـر الـعـبـيـدي  ا
ــعــنــيــة احلـــكــومــة واجلــهـــات ا
بـإجنــاز مـعـامالت الــتـقـد عـلى
قطـع األراضي في البـلـديـات بدال
ــوقع إاللـــكـــتــروني. من اطـالق ا
وقـال الـعــبـيـدي في بـيــان تـلـقـته
(الـــــــــــــزمــــــــــــــان) امـس ان (االف
ـــــعـــــامالت بـل عـــــشــــرات االف ا
ــعــامـالت اخلــاصــة بــحــصــول ا
ـواطنـ عـلى اسـتـحـقـاقهم من ا
قطع األراضي التـزال مكـدسة في
دوائـــر الـــبـــلـــديــــات في بـــغـــداد
واحملافظات ومـنذ سنوات عدة)
الفتا الى انه (على احلـكومة بدال
مـن اطالق مـــــوقع إلـــــكــــتـــــروني
لـلــتـقــد عــلى قـطع األراضي ان

ـــعــامالت وتــوزع تـــنــجــز هــذه ا
وتابع الـقطع بـ مـسـتحـقـيـها) 
ان (الـكثـيـر من ضـحـايـا االرهاب
والــشـهــداء من الـقــوات االمـنــيـة
ختلف مسمياتها والعسكرية و
اضـافة لـلـمواطـنـ لم يـستـلـموا
بـرغم اســتـكــمـال اســتـحــقـاقــهم 
معـامالتهم في دوائـر البـلديات)
مـــشـــددا عــلى (اهـــمـــيــة الـــعــمل
الــســريـع عــلى تــلــبــيــة مــطــالب
ـــواطـــنـــ بــدال مـن اســتـــغالل ا
حـاجـتهـم المور سـيـاسـيـة تـخدم
اطـــراف مــعـــيــنـــة عــلـى حــســاب
). من ـاسة لـلـمواطـن احلاجـة ا
جهى اخرى   اعلن رئـيس جلنة
ياه واالهوار النيابية الزراعة وا

سالم الشـمـري عن صرف  244
زارعي مليار دينار كـمستحقات 
احلــنــطــة لـلــعــام اجلــاري. وقـال
الشمري في بـيان تلـقته (الزمان)
امس انه ( سيـتم دعم مخـرجات
ـــــزارعـــــ لـــــلــــــمـــــحـــــاصـــــيل ا
الـسـتـراتـيـجـية مـن خالل اضـافة

مــبــلغ  50 ألف ديــنــار الــذي 
وازنة) مبـينا ان تضـمينـه في ا
(االجــتـــمـــاعـــات مـــســـتــمـــرة مع
ــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــ فـي وزارة ا
الية حل االنتـهاء من حلحلة ا
ـــــعــــوقــــات الـــــتي حتــــول دون ا
اســـتـالم شــــريــــحـــة الــــفـالحـــ
ــزارعـــ مـــســـــــتـــحـــقــاتـــهم وا

الية).  ا
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ام عام مجلس
الوزراء خالل
لقائه وزيرة
االعمار
واالسكان
والبلديات
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مع فريق زاخو  بيـنما واجه فريق الـقوة اجلوية  عـلى ملعب السـاحر احمد راضي  فـريق الطلبة وحـل الزوراء ضيفا ثـقيال على فريق
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أصــبح لــديــهـا  80مــســتــشـفى
واطئة الكلفـة كافية الستيعاب
عـــــدد االصــــــابـــــات واالســـــرة
مــــتــــوفــــرة ونــــســــتــــطــــيع ان
نــــســـتـــوعب  12ألف ســـريـــر)
ـــشـــكـــلــة الـــتي واضـــاف ان (ا
نعـاني منهـا هي عدد الـوفيات
فكلما زاد عدد االصابات ترتفع
الــــوفـــيـــات) مـــشــــيـــرا الى ان
ـواطن يتأخرون (الكثير من ا
ـراجـعـة الـطــبـيب وبـالـتـالي
ـرض فــأن ذلك يـفــاقم عـنــدهم ا
ويـتــعـرضــون إلى مــضـاعــفـات

خطرة).
مـــبــيـــنـــًا أن (الـــوزارة لـــديـــهــا
امــكـانــيــات عـزل وتــمــتـلك 12
ألف سـريـر السـتـيـعـاب مـرضى
كــــــورونـــــــا في كـل الــــــعــــــراق
ـشـغـول مـنـها حـالـيـا تـسـعة وا
ـئـة فـقط وهـناك الى عـشـرة بـا
مــجـال من االســرة بـنــسـبـة 90
ـئـة مـا زالت غــيـر مـشـغـولـة بـا
حــتى االن) مــؤكــدا ان (دوائــر
الصـحة في بـغداد واحملـافظات
اتخذت االحتياطات وهي على
ولفت أقـصى درجـات الـتأهب) 
الـى ان (هــــذه الــــزيــــادة غــــيـــر
ملحـوظة سابقـا وإذا استمرت
بــاالرتـــفـــاع قـــد تــكـــون هـــنــاك
صــعـوبــة في تــوفــيــر األسـرة)
مضيفا (لكن هناك سيطرة على
ــصــابــ لــذلك يــجب أعــداد ا
االلـتـزام بـاالجراءات الـوقـائـية
ضاد) وتابع ان وأخذ اللقاح ا

(الصـحة لـيس لديهـا االمكـانية
في تـشـخـيص انـواع الـسالالت
ـعـظم بـالــعـراق وكـذلك احلـال 
دول العالم) واستـطرد بـالقول
ان (اي مــصــاب يــعــد مــصــابــاً
بكورونا سواء بدلتا أو غيرها
من الـــسالالت) واشـــار الى ان
(الـعراق لم يـتعـاقد مع شـركات
أخــرى لــشــراء الــلــقــاح أي أن
الــــــلــــــقـــــاحــــــات هـي ذاتــــــهـــــا
ســتــسـتــخــدم ولـكـن الـتــركــيـز

سيتجه على فايزر). 
وحـــذرت مـــفـــوضـــيـــة حـــقــوق
االنسان في العـراق من انتشار
الــساللـــة الــثـــالــثـــة جلــائـــحــة
كــورونـا  داعــيــة إلى اعــتــمـاد
االمـتـحـان اإللـكـتـروني بـدالً عن
احلــــضـــوري فـي اجلـــامــــعـــات
لــــلـــحـــيـــلــــولـــة دون انـــتـــشـــار
ـفـوضـيـة الــفـايـروس .وأكـدت ا
في بــــيـــان امس أن (انـــتـــشـــار
الساللة الـثالثـة للجائـحة يهدد
حــيـاة طــلــبـة اجلــامــعـات وأن
هــنـــاك ظــروفـــاً غــيـــر مالئـــمــة
إلجـــراء االمــتـــحـــانــات بـــشــكل
حــضــوري مــنــهــا مــتــطــلــبـات
الوقـاية وعـدم تلـقي العـديد من
ـضـاد  فـضالً الـطـلـبـة لـلـقـاح ا
عن االرتفـاع الكبـير في درجات
احلـرارة) داعــيـا الى (اعــتـمـاد
االمـتـحـان اإللـكـتـروني بـدالً عن
احلـــضـــوري في اجلـــامـــعـــات
لـــلــحـــدّ من انــتـــشــار الـــساللــة

الثالثة من الفايروس). 
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اســتــنـفــر اجلـيـش االبـيض في
وزارة الـــصـــحـــة والــــبـــيـــئـــة 
جــهــوده الســتــيــعــاب الــزيــادة
بــاصــابــات فــايــروس كــورونــا
الــــتي تــــفــــاقـــمـت خالل االيـــام
واطـن اضـية وسط دعـوة ا ا
الى االلتـزام بإجـراءات الوقـاية
ـضـاد واخــذ جـرعـات الـلــقـاح ا
وقف الصحي. نظرا خلطورة ا
 8636 وسجـلت الوزارة امس 
اصــابـة جــديـدة وشــفـاء 6508
حــــاالت وبــــواقع  32وفــــاة في

عموم احملافظات. 
ــوقف الـوبـائي الـيـومي واكـد ا
الـذي اطــلـعت عــلـيه (الــزمـان)
امـس ان (الـــــــفـــــــحـــــــوصـــــــات
اخملتبرية التي اجرتها الوزارة
حلــاالت مـــشـــتــبـه اصــابـــتـــهــا
بـــالــفـــايـــروس بـــلــغت  45الف
فــحص حـــيث  رصــد 8636
اصـابة في جـمـيع احملافـظات)
الفتا الى ان (الشفاء بلغ 6508
حـــــــاالت وبــــــــواقع  32وفـــــــاة
جــديــدة) وتــابـع ان (اكــثــر من
 31الف شـخص تـلـقى جـرعات
ـــضـــاد في مـــنـــافــذ الـــلــقـــاح ا
ـنـتــشـرة في بـغـداد الـتـلــقـيح ا

واحملافظات). 
من جــانـبه  وقــال مــديــر قـسم
تــعـــزيــز الــصـــحــة في الــوزارة
هـيـثم الـعـبـيدي
إن (الـــصــحــة
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توقـعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
نـاطـقة كـافة صـحوا ودرجـات احلرارة ان يكـون طقس الـيـوم السـبت في ا
مقـاربة لليوم السابق. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس
ــنـاطق كـافـة صــحـوا واحلـارة مـقــاربـة لـلـيـوم الــيـوم الـسـبـت سـيـكـون في ا
السابق  حـيث تسجل العظمى في بغداد  46درجة وفي البصرة وذي قار
 50درجـة مـئـوية). ولـقى نـحـو عـشرة أشـخـاص مـصرعـهم ونـزح أكـثر من
الف و 500اخرين  جراء  عـاصفـة ضربت غـامبـيا. وقـالت إدارة الكوارث
إن (احلكومة الغامبية نقلت  1531شخصا إلى مساجد أو مبان عامة بعد
مرور الـعاصفة التي خـلفت اعداد من اجلرحى). واعـلنت الرئاسة الـغامبية

في بيـان امس أن (حـجم األضـرار لم يُحـدد بـعد لـكن مـنـاطق كثـيـرة باتت
ـتـحـدة أن حتـسـ حـالـيـا دون مـيـاه جــاريـة وكـهـربـاء).فـيـمــا اكـدت األ ا
ـنـاخـية من ـعلـومـات ا ـبـكـر وا تـوقـعـات األرصاد اجلـويـة وأنـظـمـة اإلنذار ا
ــيـة ــنـظــمـة الــعـا شـأنـه إنـقــاذ حــيـاة  23ألف شــخص سـنــويـا.وأشــارت ا
ـتـحـدة في تقـريـر إلى أن (االستـثـمار في لألرصاد اجلـويـة التـابـعة لأل ا
كن أن يأتي بفوائد محتملة ال تقل تعددة  بكر باألخطار ا برامج اإلنـذار ا
عن  162ملـيـار دوالر سـنويـا أي عـشرة أضـعـاف الـتكـلـفة) واضـافت ان
(وجود خـدمات عـالية اجلـودة لألرصاد اجلـوية الهـيدرولـوجيـة في الطقس
نـاخ والهيدرولوجـيا واخلدمات الـبيئية ذات الـصلة هو األسـاس للتكيف وا

ناخ والقدرة على الصمود).  بصورة فعالة مع تغير ا
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الــتــبــادل الـــعــلــمي والـــثــقــافي بــ
شترك البلدين وتـنمية آفاق الـعمل ا
ــتــفق في ضـــوء بــرامج الــتـــعــاون ا
عليها مؤكدا ضرورة افتتاح ملحقية
تـابـعة ثـقافـيـة عـراقيـة في الـقـاهـرة 
شـؤون الــطـلــبـة وتـســهـيل إجـراءات
االلـتــحـاق بـاجلــامـعـات). وأكــد عـبـد
الـــصــاحب (اســـتــعــداد اجلـــامــعــات
ــنح الـدراســيـة الــعـراقــيـة لــتــقـد ا
صـريـ وتـعزيـز مـسارات لـلطـلـبـة ا

ـشتـرك ب أسـاتذة البـحث العـلمي ا
اجلــامــعــات). بــدوره أعــرب ســعــادة
السفـير عن شكـره وتقديـره لالهتمام
الـذي تـقــدمه وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي
العراقية ومؤسساتها وحرصها على
ي رفـــد مــــســـاحـــة الــــعـــمـل األكـــاد
ـشـتـرك بـ الـبـلـدين بـكل مـا يـخدم ا

. الشعب الشقيق
كما اقـامت وزارة التربـية وبالـتعاون
مـع اجملــلس الــثـــقــافي الــبـــريــطــاني

ـيـة في تقـد الدعم واخلبـرة األكاد
الالزم. ومـن جـــــانـــــبـه  أكـــــد عـــــبـــــد
الـــصـــاحب (اســتـــعـــداد مــؤســـســات
الــتـعــلـيم الــعـالـي والـبــحث الـعــلـمي
ـستـقلة ودعمـها لـلمفـوضيـة العـليا ا
لالنـتـخـابــات وتـوفـيـر كل االمـكـانـات
لتـحقيق مـهمـتها الـوطنـية في إجراء
ـقررة في االنـتـخـابات الـتـشـريـعـيـة ا
قبل) فيما العاشر من تشرين األول ا
ـــفـــوضــ جـــدد  رئـــيـس مــجـــلـس ا
(شــكــره عـــلى الــتــعــاون والــتــواصل
سـتـمر الـذي تبـديه وزارة الـتعـليم) ا
مــــشـــيـــرا الى أن (إســـهـــام أســـاتـــذة
وتـدريـسـيي اجلـامـعـات في تـفاصـيل
همة سيـعزز فرص النجاح في هذه ا

رسومة). الوصول الى األهداف ا
وفي سـيــاق مـنـفـصل اســتـقـبل  عـبـد
الــصـاحب ســفـيــر جـمــهـوريــة مـصـر
الــعــربــيـة  ولــيــد مــحـمــد إســمــاعـيل
وبحـثا نـتائج االتـفاقـات ب الـبلدين
في مــــجـــال الــــتـــعــــلــــيم اجلــــامـــعي
ي. والـــتــنــســـيق الــعــلـــمي واألكــاد
ونــاقش اجلـانــبـان عــددا من مـلــفـات
التعاون الـتي منها تـسهيل إجراءات
تــأشـــيــرة دخـــول وإقــامـــة الــطـــلــبــة
ـقـدمة ـنح الـدراسـيـة ا الـعـراقـي وا
ـصـريــة وتـخـفـيض من اجلـامــعـات ا
رسوم الدراسة ومشروع التوأمة ب
جامعتي بغداد والـقاهرة. وجدد عبد
الصاحب (حرص العراق على تطوير
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ورشــة عــمل حتـت عـنــوان الــتــقــيــيم
ـدارس الدولية في النهـائي جلائزة ا

محافظة اربيل.
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ــديـريــة الـعــامـة لـلــعالقـات وبــيـنت ا
الــثــقــافــيــة في الــوزارة ان ( مـدارس
مــحـافـظــة نـيــنـوى تُـعــد مـشـاركــتـهـا
األولى فـي بــرنـــامج ربط الـــصــفــوف
دارس الدراسـية والـثانـية بـالنـسبـة 
مــحــافــظـة االنــبــار  اذ  تــقـد 15
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اســتــقـــبل وزيـــر الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبــحث الـعـلــمي  نـبـيـل كـاظم عـبـد
فـوضـية الـعلـيا الصـاحب وفـدا من ا
ستـقلـة لالنتخـابات برئـاسة رئيس ا
ــفــوضــ  جــلــيـل عــدنـان مــجــلس ا
فوض خلف. وثمن رئيس مجلس ا
موقف وزارة التـعلـيم العالي في دعم
إجـــراءات مــفــوضـــيــة االنــتـــخــابــات
وإكــمــال الـــتــدقــيق الــكــامل لــوثــائق
ـــرســـلـــة الـى الــوزارة ـــرشـــحـــ ا ا
واجلامعات والبالغة ألف وأربعمئة
وثمان وتسـع وثيقـة ضمن السقف

طلوب. الزمني ا
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وقــدم  جــلـــيل عــدنــان خــلف عــرضــا
ــفـوضــيـة بــاآللـيــة الــتي تـتــبـنــاهـا ا
لتـنفيـذ قرار مـجلس الوزراء رقم 174
لسنة  2021والتي تتضمن االستعانة
بــأســاتــذة اجلــامــعــات وتــكــلــيــفــهم
مشرفـ على مراكـز االقتراع في يوم
التصويت الـعام ومنـحهم صالحيات
فوضـ ال تتقاطع يحددها مـجلس ا
ومـــهــام مــنــســقـي مــراكــز االقــتــراع.
وأضـاف أن هذا االجـراء يـسـتـند الى
ــــمـــنـــوحــــة جملـــلس الـــصالحــــيـــة ا
ــفــوضــ بــاالســتـعــانــة بــخــدمـات ا
وظف واخـتيار العامـل والسيما ا
أسـاتــذة اجلـامـعـات الـتـي يـتـمـيـزون
ـهـنـيـة بـالــنـظـر الـعــلـمي والـكـفــاءة ا
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ـهـنـدس حـسـام مـحـمـد أمـ الـروح إلى أسـلـم الـلـواء ا
ـتـحدة بارئـهـا اخلـمـيس في دولـة اإلمـارات العـربـيـة ا
بـعد إصـابـته بفـايـروس كوفـيد   19 عن عـمر  71 سـنة.
ـــهـــنـــدس حـــســـام مـــحـــمــد أمـــ كـــان من والـــلــواء ا
الــشـخــصــيـات الــعـراقــيـة الـ55  الـتي طــلـبـت الـواليـات
تـحدة األمـريـكيـة إلـقاء الـقـبض علـيـها بـعـد االحتالل ا
و أسـره قرابـة الثالث سـنوات في سـجن كروبـر قرب
مـطــار بــغـداد الــدولي بـصــفــته كـان مــديـر عــام دائـرة
الـرقـابـة الـوطـنـيـة في الـعـراق قـبل االحـتالل األمـريـكي
ســنـة   2003 وهي الــدائــرة الــتي كــانت تــمــثل حــلــقـة
الـوصل بــ احلـكـومـة الــعـراقـيـة وجلـان الــتـفـتـيش عن
وجب أسلـحة الدمار الشامل العراقية والتي تشكلت 
ــتــحـدة قــرارات مــجــلس األمن الــدولي الــتــابع لـأل ا

ســنة  1991 على اثر غزو العراق للكويت.

العلـمي والتطـوير الفـني في القوات
سلحـة حتى منـتصف العام 1986  ا
عــنــدمــا نــقــلت خــدمــاته إلـى هــيــئـة
الــتـصــنـيع الــعـســكـري بــعـد جنـاح
جتــارب تــطــويــر صــاروخ احلــســ
دى  650كيلومتراً أرض  –أرض و
والـتي كانت جتـريـهـا جلنـة بـرئـاسة
الفريق عامر السعدي وعضويته مع
زمالء آخرين وبإشراف الفريق عامر
مــحــمـد رشــيــد الـعــبــيـدي ثـم عـمل
بعدها في هيئة التصنيع العسكري
ـــنــــاصب عـــديـــدة (وفي أحـــيـــان و
كثيـرة كان لـديه أكثـر من منصب في
ــنــاصب: آن واحــد) ومن أهـم تــلك ا
ـــشــروع ـــشـــروع " 144/1ا مـــديـــر ا
شرف على مشاريع إنتاج وجتميع ا
صـاروخ احلـسـ والـعـبـاس" مـديـر
مكتب النـائب األقدم لهيئـة التصنيع
الــعـســكـري مــديـر مـكــتب الــبـحـوث
والدراسـات في مقـر الهـيئـة نفـسها
ـديـر الـعـام وكـالـة لـلـهـيـئـة الـعـامة ا
لــلــمــشـــاريع اخلــاصــة الــتي كــانت
همة شاريع ا تشرف وتخطط لكل ا
قـبل وصـولــهـا إلى مـرحـلـة اإلنـتـاج
مـــديـــر مـــشـــروع صـــاروخ الـــعـــابــد
الـــفــضــائي ومــديـــر قــاعــدة االنــبــار
لـبـحـوث الـفـضـاء الـتي أطـلق مـنـها
صـاروخ العـابـد في مـرحـلته األولى
والتي تـكلـلت بالـنجـاح في اخلامس
من كــانـون الــثـاني من الــعـام 1989 
وكـانت هـذه الـقـاعـدة قد أنـشـئت في
عـمـق الـصــحـراء عــلى طـريق احلج
الــبـــري قـــرب احلـــدود الـــعـــراقـــيــة
رافق السعودية وتضم العديد من ا
ـهـمـة ومن بــيـنـهـا مـنـصـة اإلطالق ا
ومـوقع الـتـجـمـيع واإلمالء والـغـرفـة
ـرافق اإلداريـة الــنـظـيــفـة لـلــقـمــر وا
ــطــاعم وقــاعــات الــنــوم ومــهــبط وا
لطـائرات الـهلـيكـوبتـر باإلضـافة إلى
آبار ارتوازية ومحطة توليد كهرباء
ـــشــروع أول مـــحـــاولــة وعـــدّ هـــذا ا
وطـنيـة وعـربـية في مـجـال اسـتغالل
الفـضـاء لألغراض الـسلـمـية ومـدير
منـشأة ابن الـوليـد لتـصنـيع الدبـابة
"أســد بـــابل" اي تي  72 –عن طــريق
نــقل الـــتــكـــنــولـــوجــيـــا من االحتــاد

الـسـوفـيـتي الـسـابق ورئـيس جلـنـة
قـترحات العلمية تقييم البحوث وا
واطـنـون إلى ديوان الـتي يقـدمـهـا ا

الرئاسة والوزارات.
حــصـل أمــ عــلـى عــدد من بــراءات
االخــتـــراع وفي بــدايـــة ســنــة 1991
ـثالً وبـعـد وقف إطالق الـنـار عـ 
للجانب الـعراقي فيما يـخص تنفيذ
الــقــسم (ج) مـن قــرار مــجــلس األمن
ــتـعــلق ا الـدولي  687 ســنـة   1991 

بــأسـلــحــة الـدمــار الــشـامل كــمـا 
تـعـيـيـنه عـضـواً في الـلـجـنـة الـعـلـيـا
شـرفـة على تـطبـيق الـقسم (ج) من ا
قـــــرار مــــجــــلس األمـن الــــدولي 687
ــتـعــلق بـأســلـحــة الـدمـار الــشـامل ا
بـرئاسـة نـائب رئـيس الـوزراء طارق
عـــــــزيــــــز ومـن ثـم  نــــــائـب رئـــــــيس
اجلــمــهــوريــة طه يــاســ رمــضــان
وعـمـل مـديـراً عــامـاً لـدائــرة الـرقـابـة
الوطنـية التي أسـهم في تأسيـسها
مـــنــذ الــبـــدايــة ســنــة  1991وحــتى
الـعدوان األمـريـكي واحـتالل الـعراق
ســنــة  ?2003وكـــانت هــذه الـــدائــرة
تــؤدي واجـبــات الـتــنـســيق مع فـرق
ــتـحـدة الــتـفــتـيش الــتـابــعـة لأل ا
والــوكـالــة الـدولـيــة لـلــطـاقــة الـذريـة
وتــــضم الـــــعــــديــــد من الــــعــــلــــمــــاء
واخملتـص والضـباط كـما كـان لها
ــــنــــشــــآت أعــــضــــاء ارتــــبــــاط في ا
الـصـنـاعـيـة والـبـحـثـيـة واجلـامـعات
وغـيـرهـا من الـوحـدات الـتـنـظـيـمـية
وهـو بــاإلضـافـة إلى ذلك كــله عـضـو
الـلــجـنــة الــوطـنــيــة الـعــلــيـا لــرصـد
الكـسـوف الكـلي لـلشـمس الذي وقع
في الـــعــام  2000إذ أســـهم بـــإجــراء
العديد من القياسات وإعداد عدد من

البحوث في ضوء حتليلها.
ــؤتـــمــرات وحــضـــر الــكـــثـــيــر مـن ا
والـــنـــدوات الـــعــلـــمـــيــة وأســـهم في
اإلشراف على رسائل ماجـستير عدة
لـطـلـبـة دراســات عـلـيـا في جـامـعـتي
سـتـنـصـريـة. واشـترك في بـغـداد وا
دورات تخصـصيـة هندسـية وإدارية
وتـطــويـريـة عـديــدة ال يـتـسع اجملـال
لذكرهـا. كرّمه الرئـيس صدام حس
في مناسبات كثيرة بأنواط وأوسمة

وعشرات من كتب الشكر والتقدير.
ـــــوجب في ســـــنـــــة  2002حـــــصـل 
مـرســوم جـمـهـوري عــلى لـقب "عـالم"
في ضـوء تـوصـيـة الـلـجـنـة الـعـلـمـية
ـعروف لـلـتـقـيـيم الـتي كـان الـعـالم ا
الدكتور جعفر ضيـاء جعفر يترأسها
وعــــــــلى أسـس وزن الــــــــبــــــــحـــــــوث
والــدراسـات واإلجنــازات الـعــلـمــيـة
الـتي أجـراهـا بـاإلضـافة الـى براءات

االختراع التي حصل عليها.
ــســؤولــيــات هـــذه الــســلــســلــة من ا
الــرفــيــعــة لــيــست الــوحــيـدة الــتي
ـهـنـدس حـسـان نـهض بـهــا الـلـواء ا
مـحـمـد أمــ بل شـارك في عـضـويـة
الـــوفــود إلى مـــجــلـس األمن الــدولي
ـتـحـدة في نـيـويورك الـتـابع  لأل ا
(من ســـــنــــة  1991إلى 2002 والــــتي
كـــانت تـــعــــمل عـــلى مــــحـــاولـــة رفع
ـــفـــروض عــلى احلـــصـــار اجلــائـــر ا
الـــعــــراق والـــتي غــــالـــبــــاً مـــا كـــان
يــتــرأســهــا الــراحل طــارق عــزيــز أو
مــحــمــد سـعــيــد الــصـحــاف ومن ثم
الدكتور ناجي صـبري احلديثي كما
فاوضات أسهم بصفة رئيسة في ا
ـسـتـوى الـتي كـان اجلـانب عـالـيـة ا
العراقي يجريهـا مع اللجنة اخلاصة
ـتحـدة ومع الـوكـالة الـتابـعـة لأل ا
الـدولـية لـلـطـاقة الـذريـة كـمـا أسهم
فـاوضات مع بعـد العام  ?1998في ا
ــتــحـدة كــوفي األمــ الــعــام لأل ا
فـتش إلى ـتعـلقة بـعودة ا عنان وا
العـراق والتي قادهـا الدكـتور ناجي
صـبــري احلـديـثي وزيــر اخلـارجـيـة
حـينـهـا في كل من نـيـويورك وفـيـنا
وشـارك في عـضـويـة الـوفـد العـراقي
ــؤتـمــرات الـســنـويــة لـلــوكـالـة إلى ا
الــدولــيـة لــلــطـاقــة الــذريـة ومــؤتــمـر
احملـافـظـ في فـيـنـا. تـرأس أيـضـاً
جلنة لتأليف كتاب عن فرق التفتيش
الـدولــيـة يـعــكس حـقــائق عـديـدة عن
الطبيعـة العدوانيـة ألغلب تلك الفرق
وعدم مهـنيـتها وتـبعيـتها لألمـريكان
وقــــــد أصــــــدرت وزارة اإلعـالم هـــــذا
الكتـاب نهاية  2002 بعنـوان "جوهر
الـلـعـبــة". وبـعـد االحـتالل شـارك مع
الـدكاتـرة هـمام عـبـد اخلالق وجـعـفر

ضياء جعفـر ونعمان النـعيمي وعبد
احلــلــيم احلــجــاج والــبـاحـث سـرور
مـرزة بـتـألــيف كـتـاب تـوثـيـقي صـدر
عن دار األيــام ســنــة  2014بــعــنــوان
(التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل
في الــعــراق.. دور جلــان الــتــفـتــيش
وفرقهـا في تدمـير العـراق والتمـهيد

الحتالله).
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ـــقــاالت وكـــتب أمـــ الـــعــديـــد من ا
الـعـلـمـيـة والـعـسـكريـة فـي الصـحف
واجملالت احملليـة وترجم الـعديد من
الـــدراســــات الـــعـــســــكـــريــــة جملـــلـــة
(مـخــتـارات عـســكـريـة) وقـد مــنـحـته
ـتـرجـمــ الـعـراقـيـ في جـمــعـيـة ا
العام  1988لقب مترجم درجة أولى. 
في الـــــعـــــام  2003وضـــــعت قـــــوات
االحـــتـالل األمـــريـــكي اســــمه ضـــمن
قــائـــمــة الـ 55شـــخــصـــيــة عـــراقــيــة
ـطـلوب إلـقـاء الـقبـض علـيـهـا وقد ا
قـــضى في األســـر االمــريــكـي قــرابــة
الــثالث ســنــوات في ســجـن كــروبـر
قــرب مــطـار بــغــداد الـدولـي وأطـلق
ســراحه بــعـد أن ثــبت لــلــمـحــقــقـ
األمـــريـــكـــان اخملـــدوعـــ بـــأكـــاذيب
الـرئـيس األمـريـكي بـوش الـذي شن
احلـــرب عــلـى الــعـــراق أن اعالنــات
العـراق هي الـصادقـة وأن االدعاءات
األمـريـكـيـة بـإخـفـاء الـعـراق أسـلـحـة
دمـــار شــامل مـــا هي إال كـــذب هــدفه

احتالل العراق وتدميره.
عرف عـنه العـراقيـون والعـالم أجمع
عـقـده للـمـؤتـمـرات الصـحـفـيـة التي
كـــانت حتـــضـــرهــا وكـــاالت األنـــبــاء
ـيـة والــقـنـوات الــتـلــفـزيـونــيـة الـعــا
وبـخــاصـة لــلـمـدة من  1995ولـغـايـة
احــــتالل الــــعـــراق في الــــعـــام 2003
والـتي كـانت تـكـرس إليـضاح مـوقف
الـعـراق والدفـاع عـنه بـوجه احلـمـلة
ـــضــلـــلــة الــتـي تــتــهم اإلعـالمــيــة ا
العـراق بعدم الـوفاء بـالتـزاماته لكي

فروض عليه. يستمر احلصار ا
ـهنـدس حـسام عـندمـا غـادر اللـواء ا
محمد أم العراق فأنه كان يظن أن
عــــودته إلـــيه لـن تـــطـــول ألكـــثـــر من
شـــهـــرين أو ثالثـــة ولـــكن األوضــاع
األمـنيـة وعـدم االسـتقـرار الـسـياسي
ـــانع لـــلــعـــودة فــأقــام كـــانت هي ا
مكرهاً ومرغماً خارج وطنه العراق
الـذي أحـبه ودافع عـنه بـكل إخالص
عــــمـالً وقــــوالً حــــاله حــــال مـاليـــ
الــعــراقـيــ اخملــلـصــ ويــعـمل في
وظـيـفـة إداريـة بـعـيدة كـل الـبعـد عن

اختصاصه الهندسي والعلمي.
كــان يـؤمن بــوحــدة الـعــراق ويـنــبـذ
الـطـائفـيـة ويـدعـو جمـيع الـعـراقـي
ـــؤامــرة عــلى إلى أن يـــعــوا حــجم ا
بلدهم وأن يـحولـوا تنوعـهم القومي
والديـني إلى عـامل قوة ولـيس فـرقة
واقــتـتــاالً لــكي يـعــود الــعـراق قــويـاً
ومــهــابـاً ومــؤثــراً في مــحـيــطه وفي

العالم.
الـــــسالم عـــــلى روحـه وعــــلى أرواح
الــذيـن قــضـــوا غـــربـــاء بـــعــيـــداً عن
أوطانهم. في كل من نيويورك وفينا
وشـارك في عـضويـة الـوفـد الـعراقي
ــؤتـمـرات الــسـنــويـة لـلــوكـالـة إلى ا
الــدولــيـة لــلـطــاقــة الـذريــة ومـؤتــمـر

احملافظ في فينا.

ــــشــــاريع مــــشــــروعـــــاً من اصل 20 
ـــشــاركـــة لـــعــام 2021-20 ـــدارس ا ا
وهي عـــبــارة عن مـــشــاريع تـــربــويــة
وتعليمية وادبية وفنية واقتصادية).
ــــدارس وتـــــابــــعـت ان ( مــــشــــروع ا
الـــدولــيــة  ســـاهم في فـــتح آفــاق مع
الـدول اجملاورة والـصـديـقـة  إضـافة
ــشــاركــات الــدولـيــة واحملــلــيـة الى ا
والـتــفــاعــلــيــة وتــبــادل الــنــشــاطـات
ـعــلـمـ ـدرســ وا الــطالبـيــة بـ ا
ــدارس مع دول عــربـيــة مــتـمــثــلـة وا
بــــاالردن ومــصـــر ولـــبــنـــان وتــونس
ــــغـــــرب وغــــيـــــرهــــا ومـن الــــدول وا
االسيـويـة باكـستـان والـهنـد وغيـرها
لـغرض عـمل شـراكـات دوليـة وتـبادل
ـدارس اخلـبـرات والــنـشـاطـات بـ ا
شـاركـة). ومن جهـة اخـرى أصدرت ا
الــوزارة  كـــتـــابًـــا يــتـــضـــمن خـــطــة
ـسرع الدراسـة في مدارس الـتعـليم ا
واليـافـع ومـراكز حـقك في الـتعـليم
لـلــعــام الـدراسي  2022 - 2021 حـيث
تــتــركـز اخلــطــة عـلـى تـعــدد مــصـادر
الــتــعــلم مـع األخــذ بــنــظــر االعــتــبـار
اإلجــراءات االحــتــرازيــة الــتي تــكــفل
احلفـاظ على الصـحة الـعامـة للطالب
ــقــرر. ــنــهج ا دون الــتـــأثــيــر عــلى ا
وبـــــيـــــنت الـــــوزارة ان الـــــقـــــنـــــوات
الـتعـلـيمـيـة ستـكـون شريـكـاً أساسـيا
في بـث وشـــــرح جـــــمــــــيع الـــــدروس

للمراحل كافة. ستقلة لإلنتخابات فوضية العليا ا ≈U³I²Ý‰∫ وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالل إستقباله وفد ا

تحدة واألم العام كوفي عنان حسام محمد أم مع مفتشي األ ا
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قصف مطار اربيل عمل يستهدف تدمير ما بنته االرادة الكردية عندما
اصـبحـت خيـاراتـهـا تنـبع من ضـرورات احلـيـاة العـصـريـة لـشعب ذاق ويالت

ركزية على مر العهود. االضطهاد من قبل احلكومة ا
ان بعض الدول االسالمية تدفع الكرد لالستعانة بقوى خارجية حلماية

منجزاتها.
وقــد ثــبت ان الـكــرد  قــادرون وجـدارة عــالــيـة عــلى بــنــاء وادارة دولـة كــرديـة
ـواصفـات عصـريـة.لكن الـغـرب لن يوافق خـشـية من فـيـتو تـركي بـان تركـيا
سـتـنـسـحب من حتـالــفـاتـهـا مع الـغـرب اذا بــنى عالقـات.خـاصـة مع احلـقـوق

القومية للكرد.
امـا ايـران الـتي احـتـرم جـدا زعـيـمـهـا الـسـيـد اخلـامـنـئي.فـهي تـهـدد اي دولـة

مجاورة تقدم على االعتراف باحلق الومي لالمة الكردية العريقة.
ومن الـغريب ان الـقيـادة الكـردية لم تـسبب اي احـراج للـقوى الـغربـية واليران

في وقت واحد .
وبـامكانها ان تهدد بـحرق مالديها من اوراق وحتـالفات مع الغرب اذا لم يؤيد

شروعة. هذه احلقوق ا
ـركـزيـة كـان ومـايـزال ـوقف الـكـردي من قــضـيـته.ا ان ا
سـلـبـيــا. وهـو مـضـطـر عــلى الـقـبـول بـه الن اجلـغـرافـيـا
ـعادية حتـاصره من بـغداد وطهـران وانقـرة خوفا من ا
يـقظة قـوميـة الخر قومـية لم حتـقق وجودهـا القومي مع

تحدة. انها حليفة للواليات ا
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ثل هذا ـرشحـ فيهـا ال يصـلح  أطلت عـليـنا احلـكومة بـقائـمة سفـراء أغلب ا
رة    نصب با ا

 فالـسـفـيـر واجهـة الـبـلـد ويـجب أن يتـم ترشـيـحه وفق مـعـايـير مـعـروفـة دولـيا
خاصة وأولها 

أل هذا العنوان بشكله الصحيح   حتصيله الدراسي وبتخصص يجب أن 
باألضافة الى معرفة تامة بالشأن السياسي والعالقات الدولية

ولديـه خبرة معقـولة في الشأن الـدبلوماسي اضـافة الى اجادة لغـة البلد الذي
يتـع فـيه كسـفيـر  وكذلك يـجب ان يتـمتع بـكاريزمـا شخـصيـة ومهـنيـة مؤثرة

ولديه القدرة على التعامل مع 
ثله مع ضرورة اجادة ية وتطوارتها وتأثيـرها على البلد الذي  االحداث الـعا
ثل الـتحـدث في وسائل االعـالم اخملتـلفـة عنـدمـا يقـدم وجهـة نـظر او مـوقف 

بالده  
وان يـكون شخصية  فـاعلة في ادارة السـفارة  سيما قسـم اخلدمة اخلارجية
تواجدة في البلد الذي والسـعي الى تقد أفضل اخلدمات للجالية العراقية ا

تع فيها سفيرا للعراق  او قنصال معتمدا والبأس لو   أختيار 
ـشاهـير ـثقـفة الـشهـيرة وهـنالك الـكثـير من  ا بعض الـشخـصيـات الـعراقـية ا
الذيـن  أصبحوا سفراء وأثبتوا جدارة وجناحا في تمثيل بلدانهم في منظمات

ثال  ية كمنظمة حقوق األنسان وعلى سبيل ا عا
الفنان العربي التونسي  لطفي بوشناق سفيراً للنوايا احلسنة 

والفـنان كاظم الساهر سفـيراً للنوايا احلسـنة في منظمة اليـونيسيف  والفنان
تحدة والفنانة ماجدة عادل أمـام سفيراً في مفوضية الالجئ التابعة لأل ا
يـة وهنـا نتـسائل هل الرومي سـفـيرة الـنوايـا احلسـنة في مـنظـمة الـغـذاء العـا
جنح الـعـراق في أختـيـار سـفرائه مـنـذ عام   2003لـغـاية   2020طـبـعـا اجلواب
مـعروف وواضح من حال الـدبلـوماسيـة العـراقيـة التي لم تكن مـؤثرة ونـاجحة
ـاضـيـة واجلالـيـات الـعـراقـية في كل في مـجال عـمـلـهـا عـلى مـدى السـنـوات ا
ــعـامـالت في الـســفـارات الــدول الـعــربــيـة واألجــنـبــيــة تـعــاني مــرارة اجنـاز ا
والقـنصليات العراقية التي التتعـامل مع رعاياها كما تتعامل السفارات الدول
االخـرى في تذلـيل الـصـعوبـات الـتي تـواجه الـعراقـيـ بـالغـربـة وكل هـذا كان
بــســبب الــفــشـل الــســيــاسي لــلــحــكــومــة واتــبــاع مــنــهج
ـهـمـة الشـخاص ـسـؤولـيات ا احملـاصـصة فـي اناطـة  ا
اليـصلحـون حتى في ادارة مـدرسة ابتـدائيـة واصبحت
ـناصب والعـناوين الرسـمية احلـساسة كـغنيـمة ثمـينة ا

في حرب ضروس وكان الله في عون العراقي  ..
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ـهـنـدس حسـام مـحـمد  ولـد اللـواء ا
أمـ يـاســ الـيـاسـ يـوم  21 آذار
 1950 في مـــحــلـــة احلــارة بـــقــضــاء
تـــكـــريت (مـــركــز مـــحـــافـــظــة صالح
الدين) وأكمل دراسته االبتدائية في
وصل في مدرسة الصـابوجني في ا
الــعــام 1962  أمــا ســنــوات دراســته
االبتـدائـية الـتي سبـقت تـخرجه من
االبـتدائـيـة فـقد أمـضـاهـا في تـكريت
وبـعـقـوبــة والـديـوانـيـة والـنـاصـريـة
ـوصل بسبب وفاة والسليـمانية وا
والــده ســنــة  1957 أي عــنــدمــا بــلغ
عـــمــــره ســـبـع ســـنــــوات إذ تــــكـــفل
برعايـته واألسرة شقـيقه األكبـر عبد
الـفتـاح مـحـمـد أم الـيـاسـ وكان
موظـفاً حكـومياً غـالبـاً ما ينـقل بأمر
من الـسـلـطـات من مـديـنة إلـى أخرى
ألسـبــاب سـيـاســيـة وكـانت الــعـائـلـة

ترافقه في جميع تنقالته.
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ـتوسـطـة في ثانـوية أكمل دراسـته ا
تـكريـت في الـعام 1965. أما دراسـته
االعــداديــة في الــفـرع الــعــلــمي فــقـد
أكـمــلـهــا في الـعـام  1967 بـإعـداديـة
النضـال في بغـداد وتخرج في كـلية
الهندسة فـرع الهندسة
ـــيــكــانـــيــكــيــة ا
ضــمـن الــدورة
األولى لــهـذا
الفـرع في

وكان ـوصل الـعـام 1971   جـامـعــة ا
قـبـل ذلك وعـلى وجه الــتـحــديـد في
الـصف الـثــاني قـد تـعـاقـد مع وزارة
الـدفاع لـلدراسـة عـلى نـفقـتهـا مـقابل
اخلــدمــة ضــابــطــاً مــهــنــدســاً بــعــد
الــتــخــرج. وفي الــعـام  1971  وبــعـد
إكـــمــاله دورة كـــلــيــة االحـــتــيــاط في
مـعـسكـر الـرشـيـد عـيّن بـرتـبة مالزم
مـهنـدس مع قـدم سـنتـ في اجلـناح
ـقاتـلة الـطائرة الفـني بخط صـيانة ا
ميك  21 –في قاعدة الرشـيد اجلوية
ثم نقل في الـعام  1972إلى الكـتيـبة
ـهمات الذي ) 125 –معمل تـصليح ا
أصبح بعد ذلك معمل تصليح ?(80
ــقـاومـة وهي أول كــتـيـبــة صـواريخ 
الطائرات (صـواريخ بيجورا أو سام
 (3جـرى تشـكـيـلهـا لـصـنف صواريخ
مقاومـة الطائـرات في العراق والتي
كـانت نـواة لــتـشـكـيل الـلـواء  145في
بـــغــداد وبــقـــيــة ألــويـــة الــصــواريخ
وكتائـبهـا في العـراق بعد ذلك وفي
عــامي  1975و 1976  اســتــخــدامه
مـعلـمـاً في مركـز تـدريب الـصواريخ

وأكـــــــمل فـي األعــــــوام 1982 – 1979
ــاجــســتــيــر في الــهــنــدسـة دراســة ا
يكانيكية فرع محركات الصواريخ ا

من جامعة بلغراد في يوغسالفيا.
ــقــر وزارة عـــمل أمــ بـــعــد ذلـك 
ــهـنــدس عـامـر الــدفـاع مع الــفـريق ا
مــحــمــد رشـــيــد في هــيـــئــة الــبــحث
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غـادرنــا إلى بـارئه يـوم الــثـامن من تـمـوز  2021 واحـد مـن أفـذاذ  الـعـراق هـو

 . هندس حسام محمد أم اللواء ا
رحـوم حسـام منـذ عام  1991 في مـجال تـنـفيـذ القـسم (جيم) من عـملت مـع ا
قــرار مـجـلس األمن  687 اخلـاص بـنـزع االسـلــحـة هـو بـصـفــته رئـيس هـيـئـة

لف في وزارة اخلارجية.   الرقابة الوطنية وأنا بصفتي مسؤول ا
مـا رأيت في حـيـاتـي قط إنـسـانـا أقـرب من حـســام الى وصف اخلـضـر عـلـيه
الـسالم في سـورة الكـهف (فَـوَجَـدَا عَـبْـدًا منْ عِـبَـادِنَـا آتَيْـنَـاهُ رَحْـمَـةً منْ عِـنـدِنَا
ا عِلْـمًـا). فقـد وهب الـله ابا مـهـند الـرحـمة قـبل الـعلم. كل من وَعَلَّـمْـنَاهُ مِن لَّـدُنـَّ
ـانه وعــدله وعـلـمـه. لم تـفـلح عــمل مع ابـو مــهـنـد كــان مـبـهــورا بـتـواضــعه وإ
ـلــة عن الــقـيم ــنـصب أو الــنـسـب أو الـعِــلم في أن حتــرفه قـيــد أ مــغـريــات ا
ـباديء كان في أشـدّ ظروف الـعمل قـسوة وفي أكثـر األزمات خـطورة ايام وا
الـهيـاج اجلنـوني األمريـكي يأتي الى االجـتمـاع  وعلى وجـهه إشراقـة الرحـمة

والطمأنينة واالصرار على دحر االعداء.
مـنـذ عام  1991 ولـغـاية الـعـدوان االمـريكي عـلى الـعـراق عام 2003  كـان مـلف
تنفيذ القسم (جبم) من القرار  687 يـدار من قبل نخبة مؤمنة من ابناء العراق
االصالء من الـسـيـاسـي والـعـلـمـاء وكـان حـسـام هـو الـذي يـتعـامل مـع فرق
ـفـتـشون التـفـتـيش مـيـدانيـا ويـديـر مـهـمتـه باقـتـدار وصـبـر قلّ نـظيـره . كـان ا
يـسعون إلى استفزازنا خللق االزمات وكنـا في بعض األحيان نفقد اعصابنا
ـفتـش الـعدوانـية ضد إالّ حـسام كـان يهـديء من روعنـا ويذكـرنا بـاهداف ا
ـنطق والوثائق وبـفضل جهود وطنـنا ويصـر على إبطال اتـهاماتهم بـالعلم وا
ؤمنة من ابـناء العراق فـشلت امريكـا أن حتصل من مجلس حـسام والنخبـة ا

فترضة. األمن على تخويل لغزو العراق لنزع اسلحة التدمير الشامل ا
كـان حلسام عـالم الصـواريخ القـدير حـصة كـبيـرة في انتـصار الـعراق على
الـعدوانيـة اإليرانـية في حـرب الثـماني سـنوات وكـذا كانت حـصته في تـطوير
برنـامج العراق الفضـائي وصاروخ العابد الـناقل لألقمار الصـناعية وحصته
ـتحدة العـطاء شرعـية زائفـة لغزو ـيزة في منع امـريكا من اسـتغالل اال ا
الـعـراق وزادهُ فخـراً وعـزاً أنه كـان ضـمن اخلـمـسـة وخمـسـ قـائـدا عـراقـيا
ـيـة. وفـخـر آخـر نـاله في صـمـوده خالل سـنوات طـلـوبـ لـلـصـهـيـونـية الـعـا ا
األسـر والـتعـذيب الـثالث . وفـوق كل هـذا فـقـد عـاش نـزيـهـا ومـات في الـغـربة
نـزيهـا فـكـيـف ال نغـبـط حـسـام علـى كل هـذه الـنـعم الـربـانـيـة  وهـذه الـسـيرة

العطرة.
طـيّب الــله ثـراك أخـي أبـا مــهـنـد ورزقـك اجلـنــة.  قـريـر
الــعــ فــقــد كــفــيت ووفـــيت  وخــلّــفت وراءك إرثــا من
الـوطـنـية والـعـلم والـتـواضع يـؤتي ثـمـاره دائـمـا ويـعزز
ستعان صمود وانتصار شعبنا على البغاة. والله ا
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تــطــويـر االجــراءات الــتـحــقــيـقــيـة
للمختص بالتحقيق من احملقق
في الـــقـــضــاء وهـــيـــئــة الـــنـــزاهــة
ومـــحــــقـــقـي الـــشــــرطـــة في وزارة
الــداخــلـــيــة في مــجــال مـــكــافــحــة
ــالـــيــة في ـــنــظـــمـــة وا اجلــرائم ا
الــعـراق) مــشــيـرا الى ان (جــهـود
مــكـافـحــة الـفــسـاد تـعــتـمــد بـشـكل
اساس على تطوير قابليات جهات
التحـقيق اخملتـصة في جمع االدلة
ـها لـلـقضـاء بشـكل متـكامل وتـقد
من اجل تــطـبــيق الـقــانـون بــشـكل
صحـيح ومعـاقبـة مرتـكبي الـفساد
اسـتنـادا لتـلك االدلـة بهـدف تعـزيز
سيـادة القـانون واعادة بـناء الـثقة
واطن ومؤسسات الدولة) ب ا
ـنـطـلق يـدعم وتـابع انه (من هـذا ا
ــشــروع وبــنــفس الــقــضـــاء هــذا ا
الــوقت يـــشــكـــر جـــمــيع اجلـــهــات
ـــمـــولـــة والـــســـانــدة ـــنـــفـــذة وا ا

الجناحه). 
الى ذلك  كـشــفت هــيـئــة الـنــزاهـة
الـعـامــة عن تـفـاصــيل قـرار احلـكم
ُــديــر الــوجــاهـي الــصــادر بــحق ا
الـعـام لــصـحـة مـحــافـظـة بـابل عن
قضـيـة صـرف مـسـتـحـقـات لـشـركة
مـتـلـكـئـة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـحـكـمة
جنح احللة اصدرت حكماً وجاهياً
ُــديـر الــعــام لـصــحــة بـابل بــحق ا
فـ آخــرين اسـتـنـاداً وثـالثـة مـوظـَّ
ـادة 331 من قــانـون إلى أحــكـام ا
الـعـقـوبـات) ولـفت الى ان (الـقـرار
جـاء عــلى خـلــفـيـة الــقـضــيـة الـتي
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 كــــشف مـــديــــر مــــديـــريــــة الـــوقف
الـــشــيـــعي في ديـــالى مــزهـــر عــلي
ـسلح الـتميـمي  تـفاصيـل النزاع ا
الــذي نـــشب بــســبـب قــطــعــة أرض

ديريته في مدينة بعقوبة. تعود 
وقال التميمي لــ ( الزمان )   ان  (
احد االشخاص أبرم عـقد استئجار
ــ مـن قــطـــعــة أرض تـــبــلغ لـــدو
ـــا تــقع في مــســاحـــتــهــا  131دو
مــنــطــقــة خــان  الــلــوالــوة وتــعــود
ديريـة الوقف الشيعي إال ملكيـتها 
أن اشخاصاً اعترضوه ومنعوه من

استغاللها ) . 
وبـ الــتـمــيـمي   ان  ( الــشـخص
ـــســـتــــأجـــر اصـــطــــحب قـــوة من ا
الشـرطـة حلمـايته ودخل االرض اال
ـعـتـرضـ اطلـقـوا الـنـار عـليه ان ا
وعـلى عنـاصـر الشـرطـة الذين ردوا
عـلـيـهم بـإطـالق النـار مـا اسـفـر عن
ـهاجمـ واثنان اصابـة ثالثة من ا
ــسـتــأجـر من مــرافـقي الــشــخص ا

وشرطي آخر ) . 
واكد الـتميـمي ان  ( قوات الـشرطة
فـضت الـنـزاع وفـرضـت سـيـطـرتـها
ـنع تـطــوره وتـفـادي ـوقـف  عــلى ا
وقــوع خــسـائــر بــشــريــة أخـرى ) 
مشيـرا إلى أن  ( النزاع عـلى قطعة

األرض نزاع شخصي ) . 
 وفي سـياق آخـر اعلن مـدير مـعمل
مـــكــبس الـــتــمــور في ديـــالى أثــيــر
ــكــبس تــبـلغ عــوني رزوقي إن  ( ا
ــا وهــو يــتـبع مــســاحـته �20 دو

حالـيا القـطاع اخملـتلط - مجـموعة
مــســاهــمــ من الــقــطــاع اخلــاص
واحلــــكـــومـي بـــضــــمـــنــــهـــا وزارة
ـــــعـــــارض الـــــتـــــجـــــارة ودائـــــرة ا
واخلـدمـات الـتـجـاريـة )  مـوضـحا
أن  ( شركة الـتمور الـعراقيـة لديها
فروع في جـميع مـحافظـات العراق
ومكـبسـنا كـان يعمل مـنذ تـأسسيه
بـــتـــســـلم الـــتـــمــور وتـــصـــديـــرهــا
وتــصــنــيـــعــهــا وتــمـــويل اجلــيش
واالسواق العراقيـة وايضا القطاع

اخلاص والتجار ) . 
W öL  Ê“U

ــكـــبس  وأضـــاف رزوقـي  أن  ( ا
يـحتـوي على مـخـازن عمالقـة يسع
كل واحد مـنها �5000 طن وايضا
لدينا عدد كـبير من البرادات حلفظ
نتوجات مع قاعة لتبخير التمور ا
وتــخـلــيـصــهـا من الــرطـوبــة وكـان
كائن يحـتوي عـلى عدد كـبيـر من ا
لـلتصـنيع حـيث إن معـملـنا يـستلم
زارع ويصنعها الى التمور من ا
تــمـور مــكــبـوســة او مــعـجــونـة او
ــغـلــفـة بــالـســمـسم كــرات الـتــمـر ا
ــكــسـرات الى وحـتى احملــشــوة بـا
جـــانب انـــتـــاج الـــدبس بـــعـالمــات
سندباد واسد بابل وعلي بابا ) . 
وتـــــــــــابـع رزوقـي أن  ( الــــــــــواقـع
الــزراعي احلـــالي وعــدم الــعــنــايــة
بالنخيل ومكافحة اآلفات باإلضافة
الى فتح االستيراد أدى الى تراجع
ــعـمل تــصـنــيع الــتــمـور إذ كــان ا
مــســتــمـرا بــاإلنــتــاج لـغــايــة عـام 
�2008 حــيث تــوقـف بــالــكــامل ) 

حـقـقت فـيهـا الـهيـئـة وأحالـتـها إلى
الــقــضــاء الـــتي تــتــعـــلَّقُ بــصــرف
مـستـحقـاتٍ مالـية إلحـدى الشـركات
ــتــلــكــئــة) مــؤكــدا ان (تــفــاصــيل ا
ُدان القـضيَّـة تشيـر إلى ارتكـاب ا
مُـخــالـفــات في صـرف مــسـتــحـقـات
تـعـاقدة إلحـدى الـشـركات الـعـربَـة ا
مع الـــشـــركـــة الــعـــامَـــة لـــتــســـويق
ـشـروع الـوطـني األدويـة لـتـنـفــيـذ ا
لــلــديــلــزة الــدمــويـة  بــرغـم تــلــكـؤ
ـنــفِـذة) وتـابع ان (قـرار الــشـركــة ا
ُــدانـ احلــكم الــقــاضي بــحــبـس ا
تـــضــــمن إعـــطـــاء احلـق لـــلـــجـــهـــة
ـشــتـكـيـة بــطـلب الـتــعـويض حـال ا
اكتـساب الـقـرار الدرجـة القطــعية).
وضـبـطت مالكـات الـهـئـيـة عددا من
ـنـوعـة احلــاويـات حتـتـوي مــواد 
من االسـتــيــراد إضــافـة إلـى ضـبط

مـتّـهـم متـلـبس بـتـعـاطي الـرشـا في
محـافظتي الـبصرة والـنجف. وذكر
البـيان ان (مالكـات مديـرية حتـقيق
البصـرة انتقلت إلى مـيناء أم قصر
الــشـــمــالي وضـــبــطت  12حــاويــة
حتــــتــــوي عــــلى دراجــــاتٍ نــــاريــــة
ـنوعة من االسـتيراد) مسـتعمـلة 
مشيرا الى ان (تلك الدراجات كانت
مــــخــــبــــأة خـــلـف إطـــارات وأدواتٍ
احــتـــيــاطــيـــة ودراجــات هـــوائــيــة
مـسـتعـملـة كـانت معـدة لـلتـهريب)
ومضى البيـان الى القول ان (فريق
عــمـل من مــكــتب حتـــقــيق الــنــجف
ضــبط مــعــقب في مــديــريــة بــلــديـة
احملـافظـة مـتـلـبّـسـاً بـتـسـلُّم الـرشا
واطن مقابل بعد مساومته أحد ا
عدم كسر قرار إرسـاء مزايدة علنيَة

خاصّة بشراء أحد العقارات). 
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ـعمل حـالـيا ال يـنتج مـؤكدا أن  ( ا
على الـرغم من أن رأسـمال الـشركة
هو سبعة عشر مـليارا وخمسمائة
مـليـون دينـار والعـاملـون فيه يـبلغ
عـددهـم الـكـلي �13عـامال ) .  وفي
بغـداد علن مجـلس القـضاء األعلى
ـــشــروع تــعــزيــز  دعـــمه الــكــامل 
الـقدرات الجنـاز عملـيات الـتحـقيق
ــالـــيــة ــنـــظــمـــة وا في اجلــرائـم ا
ـعـقـدة  بـالــتـنـسـيق مع بـرنـامج ا
ــائي و وزارة ــتـــحـــدة اإل األ ا
اخلارجية األمريكية. وقال اجمللس
في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
ـائي ــتــحــدة اإل (بـرنــامج األ ا
فـي الـعـراق اطـلق مــشـروع تـعـزيـز
الـقدرات الجنـاز عملـيات الـتحـقيق
ــالـــيــة ــنـــظــمـــة وا في اجلــرائـم ا
مـول من مـكتب الـشؤون ـعقـدة ا ا
ـكافـحـة اخملدرات وانـفاذ الـدوليـة 
الـقـانـون التـابع لـوزارة اخلـارجـية
االمــريـــكـــيــة) واضـــاف ان (حــفل
ـــشـــروع حـــضــره رئـــيس اطالق ا
اجملـــلـس فـــائق زيــــدان وســـفــــيـــر
ــتــحــدة لــدى الــعــراق الــواليـــات ا
ـــقـــيم ـــمـــثل ا مـــاثـــيـــو تـــولـــر وا
ـتـحدة ـائي لال ا لـلـبـرنـامج اال
زيــنــة عــلي احـمــد وشــخــصــيـات

أخرى).
U UI  …dL

 من جــانــبه  اكــد زيــدان ان (هــذا
شـروع هو ثـمرة نـقاشـات عديدة ا
مع اخملــتــصــ في بــرنــامج اال
ـتحـدة حيث سـبق وان اوضحـنا ا
فـي اكــثـــر من لــقـــاء عــلى اهـــمــيــة
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ـائـية من وارد ا سـعت وزارة ا
ـنتـشرة في خالل تـشكـيالتـها ا
جـمــيع احملـافــظـات إلى تــأمـ

ـياه اخلـام حملـطات األسـالة  ا
كـأســبـقــيـة أولى فـي نـشــاطـهـا
وهـدف عـمـلـت عـلى تـنـفـيـذهـما
وجلـميع مـحطـات اإلسالـة على
الــرغم من أن عــددا غــيــر قـلــيل
مـــنــهــا نـــفــذ من دون مـــوافــقــة
دوائــر الـوزارة في احملــافـظـات
وعــلـى أنــهــر فــرعــيــة يــصــعب
ــيــاه فــيــهــا بـســبب جتــهــيــز ا
ـائيـة الـتـي تـمـرّ بـها الـشـحـة ا
الـــبالد حــالـــيــاً والــضـــائــعــات
الــكـبــيـرة الــتي تـرافق عــمـلــيـة

إيصال هذه احلصص.
وتــــمــــكــــنت الــــوزارة من خالل
إجـــراءات وخـــطـــوات عـــدة من
مـواجــهـة الــنـقص الــكـبــيـر في
ياه وتقليل آثاره في محافظة ا
ديـالى بسـبب انحـسار األمـطار
لهذا الـعام على حـوض حمرين
ا سـبب نقـصا بصـورة عامـة 
ـائـيـة لـهـذا ـوارد ا كـبـيـرا في ا

العام.
ومن جـــمــلـــة اإلجـــراءات الــتي
اتخذتها الـوزارة بالتنسيق مع
احلـكومـة احملـليـة في مـحافـظة
ديـــــالـى ودائــــرة مـــــاء ديـــــالى
يدانـية الـعديدة من الزيـارات ا
ــائــيــة مع ــوارد ا قــبل وزيــر ا
ـــتــقـــدم لــلـــمـــحــافـــظــة الك ا ا
ـعـوقـات ـشـاكل وا ومـنـاقـشـة ا

ــقــابل دعــا جــمــال أبــو شــقــرة ا
رئــيس جلـنــة الـتـاريـخ بـاجملـلس
األعــــلى لـــلـــثـــقــــافـــة واخلـــبـــيـــر
ـصـري اإلســتـراتـيـجي الــشـعب ا
إلـى (اخلــــروج في مـــــظــــاهــــرات
ــطــالــبــة احلــكــومـة بــالــشــوارع 
بــإعالن احلـرب عــلى أثـيــوبـيـا) 
ـــظـــاهـــرات وأضـــاف أن (هــــذه ا
ســوف تــشــعــر الــعـالـم أن هــنـاك
 100مــلــيــون مــواطن يــدعــمــون
الـقــيـادة الــسـيــاسـيـة فـي إتـخـاذ
قرار بإعالن احلرب عـلى أثيوبيا
في حـــالــــة عـــدم جتـــاوبــــهـــا مع
اجلـهـود الـدبـلـومـاسـيـة في مـلف

سد النهضة) . 

همـة التي تواجه احملافـظة بسبب ا
الـشـحـة والـقــيـام بـتـنـفـيـذ وإنـشـاء
مــــحـــطـــة ضـخ إســـالـــة بــــعـــقـــوبـــة
الــتـعــزيـزيــة الـتي قــامت بــتـجــهـيـز
إســالـــتي مــاء بــعـــقــوبــة ومـــحــطــة
الــتـــحــريــر من نــهــر دجــلــة (جــدول
اخلــالص) بـدالً مـن نـهــر خــريــسـان

(يـتــغــذى من نـهــر ديــالى) حـيث 
نــــصب مـــحــــطــــة ضخ أفـــقــــيـــة (3
مــضــخــات) مـع مــد خــطي أنــابــيب
دكـتايـتل (مـزدوج ) بقـطـر متـرواحد
وبــطــول  6.5 كــيــلــو مــتــر وبــوقت
قياسي لم يتجاوز  45 يوماً وإنقاذ
مــديــنــة ديــالى من كــارثــة اجلــفـاف
والعـطش فضال عـن حفـر آبار قرب
ياه مـحطات اإلسـالة لـتجـهيـزها بـا
حــيث  حــفـر  78 بـئــر لــتـجــهــيـز
بحدود  36 محـطة إسالـة في عموم
ديـالى و 19 قــريــة غــيــر مــخــدومـة
ــيـاه وتـطــهـيـر اجلـداول بـشــبـكـة ا
وبـطول  1000 كـيـلـو مـتـر لـضـمـان
ـيـاه فـي الشـبـكـة رغـم قـلة إيـصـال ا
ــائـيــة وتـنــظـيم حــمـلـة الـواردات ا
لـرفع التـجاوزات عـلى جمـيع شبـكة
اجلـــداول في احملـــافــظـــة لــضـــمــان
الـتـوزيع الـعـادل للـمـيـاه والتـهـيـئة
ــيـاه في مــديـنـة ـعــاجلـة مــشـاكل ا
ـد خط نـاقل بـطول  36 كم بـلـدروز 
دينة مندلي يـاه  بعد أن  تأم ا
حلـفر  11بـئر وتـأم جتـهـيز مـياه

الشرب للمدينة.
dN ô« Íd

وتـعــمل دائـرة تــنـفــيـذ كــري األنـهـر
إحـدى تــشـكـيالت الـوزارة عـلى رفع
الــتـرســبـات في مــقـدمــات مـحــطـات

يـاه في معظـم احملافظات تصـفية ا
ــاء في وبـــالــتــنـــســيق مـع دوائــر ا
مـحافـظات صـالح الدين واألنـبار
وبـــــــــغــــــــداد وواسـط وكـــــــــربالء

والسماوة والبصرة وميسان.
»ËU& Âb

وفي مـصـر أعــرب نـبـيل إســمـاعـيل
ــصـري فــهــمي وزيــر اخلــارجــيــة ا
األســــبـق  عن تـــــشـــــاؤمه مـن عــــدم
جتـــاوب أثــــيـــوبـــيــــا مع اجلـــهـــود
الـدبلـومـاسيـة حلل األزمـة وأضاف
في تـــصـــريح لـ (الـــزمـــان) امس أن
ـوقف احلــالي خــطــيــر جـدا وكل (ا
االحتماالت واردة فيه نـتيجة رغبة
أثــيــوبــيـــا في فــرض األمــر الــواقع
والـتـحـكم في إدارة األمـور وحـدها
فــضال عـلى أن األوضـاع الــداخـلـيـة
في أثـــيـــوبــيـــا ســـتـــجــعـل جتــاوب
احلــكـومــة االثـيــوبــيـة مع اجلــهـود
وقف الدولية أمـرا صعبا).   وعن ا
األمريـكي من األزمـة  قال فـهمي أنه
ـــكن االعــــتـــمـــاد عــــلى الـــدول (ال 
الكـبرى في حل الـقضيـة خاصة أن
حـسـاباتـهـا واحـتـيـاجـاتـهـا مـعـقدة

للغاية).
 فـــيـــمـــا كــــشف مـــصـــدر مـــســـؤول
( بـعـثة بـجـامعـة الـدول العـربـية  أنّ
ـتحدة اجلامـعة الـعربـية في األ ا
جتري اتـصاالت مع أعضـاء مجلس
األمن لــــضـــمــــان احلــــصـــول عــــلى
مـوافـقــة غـالـبـيــة األعـضـاء إلصـدار
قرار يلزم أثـيوبيا بـعدم اتخاذ قرار
ـــصــــالح مـــصـــر أحـــادي يــــضـــر 
ائية والتوصل التفاق والسودان ا
شامل حول سد النهضة خالل ستة

أشــهــر في اجلــلــســة الــتي ســوف
يـعــقــدهــا اجملــلس يـوم  8يــولــيـو
ـصدر لـ (الزمان) القادم). وأعرب ا
عن( خـشـيـته مـن اسـتـخـدام إحدى
الدول دائـمة العـضويـة في مجلس
األمن كـالـصـ حلق الـفـيـتـو نـظرا
لالستثمارات الصينية الكبيرة في
سـد الـنـهـضـة)   في الـسـياق ذاته
ـستوى كشف مـصدر أمـني رفيع ا
أن( الـــلـــواء عـــبـــاس كـــامل طـــالب
ـتحدة خالل زيـارته لها الواليات ا
بـالـضـغط من أجل تـشـكـيل مـبادرة
دولــــيــــة حلـل األزمــــة بــــ الـــدول
الثالث وأقتـرح   كامل على اإلدارة
األمـريـكــيـة الـعـودة لـإلتـفـاق الـذي

رعـته اإلدارة الــسـابــقـة والــتي كـان
ـفـتـرض أن تـوقع عـلـيـه الدول من ا
الــثالث قــبل أن تــتــحـفظ أثــيــوبــيـا
وتــــــــمـــــــتــــــــنـع)  وأوضـح كــــــــامل
لـلــمـسـؤولــ األمـريـكــيـ أن( عـدم
الــــتـــوصـل إلى إتــــفــــاق ســـيــــهـــدد
نطـقة وميـاه الشعوب)  استقـرار ا
فيما أكد الـلواء عبد الرافع درويش
اخلـبـيـر العـسـكري واالسـتـراتـيجي
أن (هـــنـــاك مـــؤشــرات تـــكـــشف عن
خــطــوة مــصــر الــقــادمــة مــنــهــا أن
ــصـري ال يــزال مـوجـودا اجلــيش ا
فـي الـســودان فــضال عن نــقل مــلف
ســد الـنـهـضـة من وزارة اخلـارجـيـة
إلـى اجلـــهــات الـــســـيـــاديـــة)  وفي

بغداد
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ــوانئ أجـــرت الــشـــركــة الـــعــامـــة 
الــعـــراق مــقـــابالت  لــلـــمــوظـــفــ
ـرشـحـ للـمـشـاركـة في الدورات ا
ية التطويرية التي تـقيمها األكاد
الـعـربـيـة لـلـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيا
والــنــقل الــبـحــري في جــمــهــوريـة
مــصـر الــعـربــيـة .وقــال مـديــر عـام

الشركة فرحان محيسن الفرطوسي
انه ( اسـتنـادا الى توجـيهـات وزير
الـنـقل نـاصـر حـس بـنـدر الـشـبلي
بـتـطــويـر مالكـات الــشـركـة وزجـهم
بــدورات تــطـــويــريــة خــارج الــبالد
شــريــطـــة ان تــكــون هــذه الــدورات
ضمن اخـتصاصـهم في العمل ومن
ــســؤولــيــة مــنــطــلق الـــشــعــور بــا

ـيـة وحـسب االتــفـاقــيـة مع األكــاد
ـوانئ ـصــريـة بـتـدريب مـوظـفي ا ا
ذلك لـــتـــطــويـــر مـــســـتــواهـم الــذي
سـيـنــعـكس إيـجـابـيــا عـلى تـطـويـر
الــعـمـل في الــشـركــة مــوضــحـا  أن
ــــصــــريــــة من أهم ــــيــــة ا األكــــاد

نطقة) . يات في ا األكاد
ـــعــاون االداري من جـــانـــبـه بـــ ا

لــلــشــركــة  رئــيس جلــنــة مــقــابــلــة
ــــرشـــحـــ عــــادل عـــلي دشـــر ان ا
(مــوانئ الــعــراق طــبــقـت مــعــايــيـر
ـــيـــة في اخـــتـــيـــار اجلـــودة الـــعـــا
الدورات ذلك  لـضمـان اكبـر قدر من
الــفـائـدة وهـذا مـا سـيـتم ايـضـا في

. ( رشح سياق اختيار ا
ــوانئ سـتـرسل لـكل مــضـيـفـا أن( ا
دورة  15 مــوظــفـاً  دورة احلــمــايـة
ـوانئ ودورة الـكــاثـوديـة الرصـفـة ا
التـوعية األمـنية لـغير العـامل في
اجملـال األمني).واسـتقـبـلت الشـركة
عـددا من السـفن واجلـنـائب و التي
حتـمل مـواد مـتـنـوعـة عـلـى أرصـفة
مـيـنــائي ام قـصـر الــشـمـالي و ابـو

فلوس التجاري  . 
sH  ‰U I «

وقــــال الـــفــــرطــــوسـي انه (حــــسب
توجيهات وزير النقل ناصر حس
بـندر الـشـبلي فـأن أعمـال اسـتقـبال
الــســفن واجلــنــائب مــســتــمــرة في
مـوانئنـا ليـال نهارا  حـيث استـقبل
مــيـنــاء ام قــصــر الـشــمــالي يـوم 6
تـموز اجلـاري سـفيـنـة  حتمل 547
حـاويـة)  .كـمـا  اســتـقـبـلت أرصـفـة
مـيـناء ابـو فـلـوس التـجـاري يوم 4
تمـوز اجلاري اجلـنيبـة ماكـان بندر
والـســاحـبـة مـاكـان وحتـمل  6500
طـن من مـادة الـكـلــنـكـر  كـمـا رست
اجلنـيبـة سجـود والسـاحبـة باركار
ويـــحـــمل    4165 طـــنـــاً مـن مــادة

الكلنكر أيضاً .
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ـا سمعنا ورددنا هذه الـعبارة  وغالباً مـا تكون قرينة بالـعبارة األكثر شهرة لطا
والـتي تـنـسب الى حـمـورابي أول مُـشـرع لـلـقـوانـ حـ كتـب عـلى مـسلـته الـتي
قــارب عـمــرهـا االربـعــة االف سـنــة ويـزورهـا الــنـاس الــيـوم  في مــتـحف الــلـوفـر

الفرنسي  الع بالع والسن بالسن  
كن أعـتبار هذا النص احملفور على احلـجر واحداً من أقدم الوثائق التي تب و

حرص األنسان على العدالة !! 
ـدنـية الـتي تـنـظم حيـاة اجملـتمـعـات فـأن هنـاك  مـبدأ ولـيس بـعيـدا عن الـقوانـ ا
ثل والذي يحظى بقبول وأجـماعٍ  شبه مطلق ب البشر على اختالف التـعامل با

طباعهم وتقاليدهم اجملتمعية ..  
ثل متطـابقان الى حد بعيد  عامـلة با في الظاهـر يبدو ان مبدأ العـ بالع وا

لكني أجد بَوناً شاسعاً وفرقاً كبيراً  بينهما  
ـكن تـطـبـيـقه وفـرضه عن طـريق سـلـطة فـاألول يـصـلح ألن يكـون قـانـونـاً مـدنـياً 
ـنـظـومات الـتي تـديـر وتنـظم حـياة الـقانـون الـذي تـمثـله احلـكـومة أو غـيـرها من ا
ـبــدأ الـثـاني الــذي ابـتـدأت به هـذه الــسـطـور فـهـو مــرتـبط أكـثـر اجملــتـمع  امـا ا
بــالـســلـوك األنـســاني الـشــخـصي الــفـردي عــلى الـرغـم من اسـتــخـدامه احــيـانـا

لألشارة الى العالقات الدولية !!  
حـ يـعامـلك أي أنـسان بـلـطف واحتـرام فـمن السـهل جـدا والطـبـيعي ان تـقـابله
ـثل أو أحسن منه  ولكن ح يصادفك شـخص يتصرف بشكل سيء او غير با

مهذب  فليس من السهل معاملته بذات الطريقة !! 
ثل ح يكون السـلوك االنساني راقياً اجلميـع ينجح في تطبيق مـبدأ التعامل بـا

ولـيس اجلـمـيع بـقـادر عـلى الـتعـامل بـوقـاحـة او بـأسـلوب
ن يجيدونه !!  غير مهذب مع البعض 

ـثل تـخـتـلف كـثيـرا عن مـبـدأ الـع عـبـارة الـتـعامل بـا
بالع والسن بالسن !! 

طيب الله اوقاتكم بكل خير وعافية .

سيدي يا جواد أهل البيت :
إنّ مقامك الشامخ ومناقِبيتكَ الفَذّة تُخرس األلسن وتُرهق الوُّصاف .

ومَنْ الـذي يقوى عـلى أنْ يَفِيكَ حـقك  وأنتَ االماُم الذي جـمع اجملد من أطرافه
علماً وعمالً وهَدْيا وفضالً وإحسانا للناس ونهوضاً باعالء كلمة الله .

ولقـد كنتَ منهل العذب الذي يـزدحم عليه الوُراّد ينهلـون مِنْ عطائك الثر وعلمك
الغزير الباهر .

لـقـد كـنت الـدلـيل الـساطع  –بـصغـر سـنك وعـلـو جنـمك - عـلى أنّ االمـامة هي
اصطـفاء رباني كالنبـوة االّ ان النبوة تتصل بالـسماء عن طريق الوحي واالمام
يـتـصل بـالـسـمـاء عن طـريق الـنـبي (ص)  ويـكـون مـسـدداً مُـلْـهَـمَـاً من قـبل الـله

سبحانه .
لـقـد اغـتـالَـتْكَ الـسـلـطـةُ الـغـاشـمـة الـتـي خـافَـتْك عـلى دنـيـاهـا  وأنت في ريـعـان
ـتـها الـشـبـاب .. في اخلامـسـة والـعـشـرين من عـمـرك  واخـتـارت لتـنـفـيـذ جـر
زوجتك الشقية التي باءت باجلرم الفظيع الذي أخزاها وأخزى بني العباس ...

فسالم عليك يومَ ولّدتَ وضاءت بك األكوان .
وسالم علـيك يومَ نهضتَ بـأعباء االمامة وكـنتَ الوجهَ الناصعَ لالمـامة والزعامة

الرشيدة .
ـسـمـومَ الذي وسالم عـلـيك يـوم سُـقِـيتَ الـسُمَّ وفـاضت روحُك فـكـنتَ الشـهـيـدَ ا

تُقَتِتُ مُصيبَتُه األكباد
 وهذه أبـيات نـطق بهـا القـلب ال الـلسـان أكتـبهـا مع االعـتذار وشـفيـعي كَرَمُك
الكـبير ولطفك الباهر  آمالً أنْ تسجلني في ديوان مُحبيك الذين يلوذون بك في

الدنيا واآلخرة ويطمعون بأنْ تكون شَفيعَهُم يوم احلساب.
ليس يُنْسى رُزْءُ االمامِ اجلوادِ 

فَلَهِيبُ األحزانِ مِلْؤُ فؤادي 
ليتَ شعري ماذا تقولُ القوافي 

في مُصابٍ مُفَتِتِ األكبادِ 
( فاجلوادُ ) العظيم كَوْن مِنَ الفضلِ 

وقُطْبُ اإلصدارِ وااليرادِ 
انّه منهلُ الظِماءِ جميعاً 

حَسْبُه أنْ يكونَ رِيَّ الصادي 
×

عالي نظير  لم يضارِعْهُ في ا
ا أَنْدِادِ  فهو الفذُّ دو
نورُهُ نورُ أحمدٍ وعليٍّ 

وهو كالبدر للخالئِقِ بادي 
وأنار الدنيا بِعِلْمٍ وَهَدْيٍ 

فاستضاءتْ حواضر وبوادي 
×

ُجَلى  نَقِموا منه أنْ يكون ا
ُشِعَ باألمجاد  نارَ ا وا

فَسَقَوْهُ مِنَ الضغائن سُمّاً 
وَبِهِ أثكَلُوا النَبيَّ الهادي 

وتَ الشهيدُ نَهْجِاً وفكّراً  لن 
َعادِ . ذِكرْهُ خالد ليومِ ا

في أواخــر تـمـوز  1983اي قـبل ثــمـانـيـة وثالثــ سـنـة  نـفــذت قـوات الـنـظـام
الـسابق أكـبر إبـادة عمـليـة جـماعـية عـندمـا شنت هـجومـاً علـيمـخيـمات الـكورد
الـبـارزانيـ  الـعـزل في قـصبـتي قـوشـتـبة وحـريـر وبـعض اخملـيـمات الـقـسـرية
ـة لم تسـتطـعتـحـملـها. حـاصرت آلـيات األخرى. تـركت هذه األحـداث آثارًا مـؤ
عـسـكـرية بـلـدة الـقـوش تبه بـالـكـامل ومـنـعوا أي شـخص من دخـولـهـا  وبدأت
البلـدة الصغيرة تئن بـالسيارات واألرتااللعـسكرية التابـعة للقوات اخلاصة في
ذلك الوقـت  وبعد ذلك  في غـضون سـاعات   إبـادة أكثـر من ثمـانية آالف
بارزاني في صـحراء جنـوبالعراق  و لم يـتوقف األمر عنـد هذا احلد  بل نقل
ـدني اجليش الـسكـان إلى معـسكرات االعـتقـال وتهـجيـرهم  حيث اعـتادت ا

البـارزاني هناكـبأقسى أشكـال التعذيب دون توقف  وكـانت صحراء (عرعر)
من ب مـعسـكرات االعتـقال  حيث كـان اآلالف من الذين كـانوا هنـاك ماتوا 
نــعـمـكـانت تـلـك األيـام الـصـعـبـة يـجـب أال نـنـسى تـلك اإلبــادة اجلـمـاعـيـة بـهـذه
ـدنــيــ الــعـزل الــســهــولـة قــد يــؤدي اســتــخـدام الــقــوات الــعـســكــريــة ضــد ا
ـعسكرات إلى تصعيد التوترات اجليوسياسية والعسكرية ويقلل من قيمة وفيا
ـايعـيق القدرة الذاكـرة التاريـخيـة لإلبادة اجلـماعيـة مثل إبـادة البـارزاني  
ـتحـدة أن تمارس ـستـقبل. يـجب على األ ا على مـنع اإلبادة اجلـماعـية في ا
سـؤولية في إطالق تهمة اإلبادة اجلماعية ضدالفاعل . كانت هذه هي حس ا
احلملة الكبرى ضد الكورد الذين كانوا يعيشون في جو من الفقر وكثير منهم
وكانت قبلها هناك العديد من العمليات  كان يعمل لكسب لقمة العيش اليومية
من بـيـنـهـا مـجازر بـحق الـكـرد الـفـيـلـيـ قـبل سـنـوات من ابـادة الـبـارزانـي 
ـواطـنـ العـزل في مـنـاطق كـرمـيان و بـهـديـنان وعـبـارة "حمـلـة األنـفـال". ضدا
ومــنـاطق أخــرى.  ايــضـا إبــادتـهم في هــذه احلــمـلــة بـاســتـخــدام األسـلــحـة
وكذلك استـخدام أنواع من غازات األعصاب والعديد الكـيماوية وغاز اخلردل 
ـعترف بها محظـورة دوليًا كما حصل في بلـدتي حلبجة واليسان  واد ا من ا
عروف باسم علي الكيماوي واستـخدمهذه الغازات بقيادة علي حسـن اجمليد ا
 الـقـيادي فـي حزب الـبـعث ووزير الـدفـاع العـراقي في تـلك احلمـلـة. وبلـغـعدد
الـقتلـى في تلك اإلبـادة اجلمـاعية أكـثر من  180 ألف شـخص. من وجـهة نـظر
القـانون الدولي  فـإن إبادة البـارزاني  هي إبـادة جماعـية بحتـة  والتاريخ لن
ة الـبـشـعـة  ألنـهـا في  مـواد القـوانـ الـدولـيـة الـتي تـخفي يـنـسى تـلك اجلـر
األشـخـاص قـسـراً وتــعـتـقل أو تـخـتـطف األشــخـاص من قـبل دولـة أو جـمـاعـة
مسـلحة  ثم ترفضـاالعتراف حرمان هـؤالء من حريتهم أو تقـد معلومات عن
مـــصــيـــرهم أو أمـــاكن وجـــودهم  نـــاهـــيك عن أن مـــصـــيـــر اآلالف من هــؤالء
ـناطق النائـية. بعد األشخـاص اليزال مجهـوالً بسبب إبادتـهم في الصحراء وا
كل هـذه اآلفــات والـويـالت الـتي حلــقت بــالـشــعب الـكــوردي من قــبل األنـظــمـة

الـواحدةتلو األخرى  لكـن احلكومات بعد  2003 لم
اضي  اتخذت إجراءات تستفد من الدروس وعبر ا
وازنـةبـحجج و ـوظـفـ وا ـعـاشات ا اثـلـة بقـطع ا
ـسلح على ذرائع وهمـية وكـاذبة وأحـيانًا بـالهـجوم ا

الكورد كما حدث في تشرين األول  2017 .

فائق زيدان
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قــال رئـــيس هـــيــئـــة الـــضــريـــبــة
االسـبق في كـربـالء عـبـد الـرسول
شــــاكـــر وهــــو يــــحــــمل شــــهـــادة
مــاجــســتـيــر مــالــيـة واســتــثــمـار
ضريـبي  امس ان (ادائرة تـعاني
ـوظــفـ بـاالضـافـة الى من قـلـة ا
ــســتــمــر الـذي تــفـاقـم الـروتــ ا
يـزداد مع كـل يـوم بــســبب دوائـر
احملـافـظـة مـثل الـبـلـدية والـعـمل
صـارف التي وعقـارات الدولـة وا
تـكـتـب لـلـضـريـبـة دائـمـا بـايـقـاف
ــعــامــلــة المــور لم تــعـد تــرويج ا
مــعـقــدة) مـضـيــفـا (كـمــا حتـتـاج
الــضــريــبــة الى مــوظــفــ اكــفـاء
وظـف اجلدد بـحاجة لكـون ان ا
الى دورات تــدريـبــيـة) مــقـتــرحـا
(بفـتح فرع لـلضريـبة في الهـندية
يتم تطعيم مالكه من اهل اخلبرة

وتعي موظف جدد).
وتـابع شـاكـر ان (ضـريبـة الـعـقار
لم تعمل حتى االن بالقانون الذي
صــدر عـام  1986 فــمــثال لــديــنـا
ـلك محـالً يعمل بـالقـانون الذي 
به يعفى من ضريـبة العقار حيث
عــمـــلت عــلــيه الـــدولــة مــنــذ عــام
 1980 وحـــــــتـى عـــــــام  2017)
مـسـتدركـا  (ولـكن بعـده اصـبحت
الــضــريـبــة تــسـتــقـطـع من تـاريخ

ــبـالغ تــقــد الــطــلب وحتــسب ا
ـترتـبـة علـى ذلك بيـنـما الـيـة ا ا
الـقانـون ال يـنص هذا وحـ جاء
قـانــون الــعـقــار اصــبح مــكـلــفـا)
ـــالك االصــلي مــشـــيــرا الى ان (ا
عـندما يـكون شـاغال لعـقاره يدفع
ضـريـبـة دخل يــعـفى من ضـريـبـة
العـقار بـينمـا االن علـيه ان يسدد
الــضـرائب لــغـايــة تـقـد الــطـلب
بـاالعــفـاء) فــيـمــا اوضح مـوظف
احلــاســبـة احــمــد عـبــد احلــسـ
بـــالــقـــول (نـــحـــتــاج الـى مــوظف
ــوظف حــاســبــة اخــر لــكـون ان ا
ـعـني يـعاني مـن زخم في اعداد ا
ـراجـعـ بـاالضـافـة الى عـمـلـنا ا
ـعــني وسط انـقـطــاع الـكـهـربـاء ا
الية ان وعليه يجب على وزارة ا
تـراعي مــعـانـاتـنــا وعـدهـا احـدى
الحـظات االيـجابـية الـتي يجب ا

العمل بها).
ـــــوظف عالء فـي حــــ اضــــاف ا
غـــالب يـــعــمـل كــاتـــبـــا  (ضــرورة
تـــهــيـــئــة قـــاعـــة انــتـــظــار تـــلــيق
ـــراجـــعـــ واحملـــامـــ لـــدى بــــا
مــراجـعــتــهم مــبـنـى الـضــريــبـة)
ـــاذا تــقـــبل هـــيـــئــة مــتـــســـائال (
الضرائب بتأجيـر بناية لم تتوفر
فــيــهــا اخلــدمــات دون ان تـبــحث

ستأجر?). هذا االمر مع ا
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وارد حتفر الطمي في االنهر dH∫ منشآت ا
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 أعـــلــنت روســيـــا اجلــمــعـــة أن حــركــة
طـالـبـان تسـيـطر عـلى اجلـزء األكـبر من
احلــدود األفـغـانـيــة مع طـاجـيــكـسـتـان
داعـــــيـــــة إلى "ضـــــبـط الــــنـــــفـس" بــــ
ــعــســكــرين في أفــغــانــســتـان.وقــالت ا
ــتـحـدثـة بــاسم اخلـارجـيــة الـروسـيـة ا
مــاريـا زاخـاروفــا في مـؤتـمــر صـحـافي
"نـشـهـد تصـاعـدا حـادا في التـوتـر عـند
احلـدود الطاجيكية واألفغانية" مشيرة
إلـى أن "طالبـان احتلت في وقت قـصير
جــزءا كـــبــيــرا من األراضي احلــدوديــة
وتــســيـطــر حـالــيــا عـلى حــوالي ثــلـثي
احلـدود مع طـاجيـكـستـان".وأضافت أن
مــوسـكــو حتض جــمـيع األطــراف عـلى

"ضبط النفس".
وأوضــحت أن مـوسـكـو عـلى اسـتـعـداد
التـخـاذ "تدابـير إضـافيـة" من أجل "منع
االعـتـداء" على حـلـيفـتـها طـاجـيكـسـتان
ودعـت كـافــة األطــراف إلى "جتـنـب نـقل
الـتـوتـر خـارج الـبالد".وأعـلـنت طـالـبان
اجلــمــعــة أنـهــا ســيــطـرت عــلى مــعــبـر
حـدودي رئيسي مع إيـران بعد ساعات
عـلى تصـريحات الـرئيس األمـيركي جو
بــايـدن مــدافـعـا عن ســحب قـوات بالده
من أفـــغــانــســتــان.ويـــتــواجــد وفــد من
طـالبان في موسكو اجلـمعة حيث يعقد
مـؤتمرا صحـافيا.هذا األسـبوع فر أكثر
مـن ألـف جــــــــنـــــــــدي أفــــــــغـــــــــانـي إلى
طـــاجـــيــكـــســـتـــان بــعـــد هـــجــوم شـــنه
ــتــمــردون في شــمــال أفــغــانــســتــان. ا
وتـعهدت السلطات األفـغانية باستعادة
ـديـريـات الـتي اسـتـولـت عـلـيـها كـافـة ا
طـالـبـان ونـشـرت مـئـات الـكـومـاندوس
ـــتــمـــردين في لـــلـــتــصـــدي لـــهــجـــوم ا
ـعـارك في الـشـمـال الـشـمـال.وأجـبـرت ا
مــوسـكــو عـلى إغالق قــنـصــلـيـتــهـا في
مــديـنـة مــزار الـشـريف عــاصـمـة واليـة
دن األفـغانـية قرب بـلخ وإحدى أكـبر ا

احلدود مع أوزبكستان.
وكـانت طالبان قد اعلنت اخلميس أنها
ــئــة من بــاتـت تــســيــطــر عــلى  85 بـــا
األراضـي األفغـانيـة حـيث تشن احلـركة
ــتــمـردة هــجـومــا عــلى قـوات كــابـول ا

ــــوازاة االنــــســـحــــاب الــــعـــســــكـــري
ـــكن تــأكــيــد هــذه األمــيـــركي لــكن ال 
الـتصريـحات من مصـادر مستـقلة.وقال
عـضـو فـريق مـفـاوضي طـالـبـان شـهاب
الـدين ديالور خالل مؤتمر صحافي في
ــئــة من األراضي مـــوســكــو إن " 85بـــا
األفـغانـية" باتت حتـت سيطـرة احلركة
ومـن ضمـنهـا نحو  250إقـليـما من ب
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تـضغط مـنذ أيـام  قوات حـركة طـالبان
الحـتالل أجـزاء من أفغـانسـتان مـجددا
بـــعـــد ان وضـــعت يـــدهـــا عـــلـى اجلــزء
األسـاس من معـقلـها في قـندهار  وهي
تــتــقـدم بــاجتــاه مــنـاطق قــرب كــابـول
وسط تـــوقــعــات بــاســتــعــادة طــالــبــان
الـسـيطـرة على الـعـاصمـة بعـد اخلروج
الــكـامل لـلــقـوات االمـريـكــيـة في ايـلـول
ـقبل . كلـفة حرب أفغـانستان رافـقتها ا
كـلفة أمـريكيـة في حرب العراق ومن ثم
عـلى نحـو اقل كثـيرا في سـوريا  وهي
كــــلف مــــذهـــلــــة . و تـــعــــد احلـــرب في
أفـغـانسـتان الـتي أطـلقت في  7تـشرين
األول/اكـتـوبر  2001بـعـد أسابـيع على
اعـتـداءات  11أيـلـول/سـبتـمـبـر األطول
ـتحدة. الـتي انخـرطت فيـها الـواليات ا
تـعلقـة بهذا في مـا يلي بـعض األرقام ا

النزاع: 
 5 —UA*« œuM'« œbŽ

بـلغ التواجد العـسكري األميركي ذروته
عـام  2011فـي عـهـد الــرئـيس الــسـابق
باراك أوباما مع وجود  98ألف جندي
عـلى األرض بـحسـب أرقام الـبـنتـاغون.
وتـدخل حتـالف من  38دولـة عـضـو في
حـــلـف شـــمـــال األطـــلـــسي في الـــنـــزاع
األفــغــاني في كــانــون األول/ديــســمــبـر
ــتـحـدة شـاركت  2001لــكن الـواليـات ا
بــــالـــعــــدد األكـــبــــر من اجلــــنـــود. وفي
شــــبـــاط/فــــبـــرايـــر  2020حــ وقــعت
تحدة االتـفاق التاريخي مع الـواليات ا
طــالــبـان الــذي نص عــلى انــسـحــابــهـا
بـالكامل من أفغانسـتان قدر البنتاغون
عدد اجلنود األميركي الذين ال يزالون
فـي الــبالد بـــحــوالى  14ألـــفــا. وفي 1
ــوعــد الــنــهــائي أيــار/مــايــو  ?2021ا

األسـاسي لالنـسـحـاب الذي ارجئ الى
 11أيـلـول/سبـتمـبر بـقرار من الـرئيس
جـــو بـــايـــدن كـــان ال يـــزال هـــنـــاك في
أفغانستان  9500جندي أجنبي بينهم
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قـــتل حـــوالى  38ألـف مــدنـي وأصــيب
أكــثـر من  70ألـف شـخص فـي الـفــتـرة
ب  2020-2009بــحـسب بــعـثـة اال
ـتـحـدة للـمـسـاعدة في الـبالد. الـسـنة ا
األكـــــثــــر دمـــــويــــة كـــــانت   .2018في
اضية نزح أكثر من الـسنوات الثالث ا
 395ألـف أفـــغــــاني بــــســـبب الــــنـــزاع
.  ودفـــعت بــــحـــسـب وزارة الالجـــئــــ
ـتــحــدة ثــمـنــا بــاهــظـا في الــواليــات ا
احلـرب مع مقتل أكثر من  2400جندي

وإصــابــة  20ألــفــا و .700وبـ الـدول
االعــــضـــاء األخـــرى في حــــلف شـــمـــال
األطــلــسي ســجــلت بــريــطــانــيــا أفـدح
ــتـحـدة مع اخلــسـائــر بـعـد الــواليـات ا
ــوقع مـــقــتل  455جـــنـــديــا بـــحــسـب ا
ـتـخـصص »اي كـاجـولـتـيز .«لـم تـعد ا
احلــكــومــة األفــغــانــيــة تــنــشــر األرقــام
ـتــعـلـقـة بـاخلـسـائــر الـعـسـكـريـة لـكن ا
الرئيس أشرف غني أعلن في  2019أن
اكــثـر من  45ألـف عـنــصــر من الــقـوات
األمـنـيـة األفـغـانـيـة قـتـلـوا مـنذ وصـوله

الى السلطة في  .2014
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في  30أيــلــول/ســبــتــمــبــر  2019قــدر
الـبنتاغون أن كلفة العمليات العسكرية
األمـيـركـيـة في أفـغانـسـتـان بـلغت 776

ــوت الـنــسـاء الــتـعــلم ورجــمت حـتى ا
الــلــواتي اتــهــمن بــجــرائم مــثل الــزنـا.
وتـقول وزارة التعلـيم األفغانية أن 9,7
مـلـيون طـفل ال يـزالون مـسـجلـ الـيوم
درسة و %42مـنهم فتـيات. هناك فـي ا
حــالــيـا  18ألـف مـدرســة مـفــتــوحـة في
الــبالد مـقــابل ثالثـة آالف قــبل عـقـدين.
ــان األفــغــاني  68امــرأة ويــضـم الــبــر
بـيـنهن  %30فـي مجـلس الـنـواب. مـنذ
ســقـوط نــظـام طــالـبــان بـدأت الــنـسـاء
تــولي مــنـاصب عــلـيــا في الـســيـاســيـة
واحلــكــومــة مــثل أعــضــاء في مــجــلس
الـشيـوخ او وزيرات أو حـاكمـات. وب
 2003و  ?2018تــراجع مـعـدل وفـيـات
األطـفال من  53الى  23لـكل ألف والدة

بحسب البنك الدولي. 

ا قـالوا " اخـتالف الرأي ال يـفسـد لـلود قـضيـة " وذهب بعض الـفقـهاء الى ان  قـد
االختالف هو من ثـوابت الفكر االسالمي وتصدى العديد من علماء االمة ومفكريها
ـا يزل النـقاش مفـتوحا وقـائما يـحتدم لـلبحث عن اسـباب ومعـاجلات تلك الـظاهرة و
ا يـلـفت االنتـبـاه حقـا أن السـيـد جمـال الدين أحيـانـا ويخـفت في أحـيان اخـرى و
األفـغـاني قـدم قـبل قـرن من الـزمن قـراءة حتـلـيـلـيـة عن أسـبـاب تـشـتـت االمـة وتـفرق
ابـنائهـا محددا ثالثـة عوامل مهـمة: هي انهـيار الشخـصية وتـضييع الـعقول وتراجع
ـعاصـر عـشرات الـقـصص عن مظـاهـر االختالف االخالق وفي تـاريخـنـا القـد وا
ليس من أجل االخـتالف بعيـنه بل هو في االغلـب اجتهـاد في البحث والـتقصي عن

احلقيقة التي يراها كل مجتهد من زاوية فهمه لها .
كـان االمـام احلـسن البـصـري رحـمه الـله ناسـكـا مـتعـبـدا مـتصـوفـا مع ذلك اعـتزله
واصـل بن عطـاء الـغـزال ليـؤسس فـرقـة اسالميـة تـمـيزت بـتـقـد العـقل عـلى الـنقل
وظهر بـعده الشـاعر حـس بن منـصور احلالج الـذي عد واحدا من رواد الـتصوف
ـذموم فـيما فـي العالم االسالمي مـع ان االمام الطـوسي وصفه في كـتاب الـغيـبة با
كفره ابن تـيمية وح سئل عنه االمام عبـد القادر الكيالني قال : لو أدركته ألخذت

بيده.
ـا كـان االختالف هـذه أمـثـلـة بسـيـطـة في االخـتالف سـجـلـها تـاريـخـنـا االسالمي و
ـعنى وذاك الـسؤال االن هو نـهجـا يرافق الـزمن وتطـوره فهـو حاضـر معـنا بـهذا ا

كيف نوظف االختالف جلمع االمة وتعضيدها وتوحيد كلمتها .?
تفق عليـها وترك مسائل شتركـة ا اجلواب ببـساطة من خالل البحث عن اجلـوانب ا
اخلالف جـانبـا ما اريـد ان اوصله لـلـقار ولـلجـهات ذات الـعالقة مـقتـرح بديل عن
ـنـصـور واعالنه كـاسـتـثـمـار لـقـد شـاع هـذا اخلـبـر في تـهـد جـامع الـرحـمن في ا
ن مـواقع التـواصل االجتـماعي بل تـعداهـا الى ما هو أبـعد والـسبب مـعروف هو 

ستؤول عائدية اجلامع بعد اكماله للوقف الشيعي أم الوقف السني. ?
دة أقـصد مـنذ عام  2003حتى االن وليس سـرا القـول ان بقـاء اجلامع كل هـذه ا
على ما هـو عليه من هياكل ومعدات واهمال كـان بسبب عائديته بالدرجة االولى قبل
أي شيء آخـر. من هنـا ال بـد من الـبحث عن حـلـول أخرى  غـيـر الهـدم واالسـتثـمار
عنيـة تعاني من االكتظاظ نـطقة ا واالت أو اجملمعات السـكنية وا الذي ال يتعـدى " ا

واالت. السكاني وكثرة ا
بنـاء عـلى مـا ذكر أقـتـرح علـى رئاسـتي اجلـمـهوريـة والـوزراء إكمـال جـامع الـرحمن
وجـعله ايقـونة جـامعة لـكل الطـوائف يصلـي فيه اجلمـيع بدون اسـتثنـاء كل بطـريقته
أذنـة مع برج اجراس الـكنيـسة لتـتحول واضـافة كنـيسة الى مـخطط الـبناء تـرتفع ا
الـرقعـة اجلـغرافـيـة اخملصـصـة الى منـطـقة خـضـراء لـلديـانـات اخملتـلـفة يـلـتقي فـيـها
الـعراقـيون تـعـبدا لـله تعـالى وتـمتـيـنا لـلوحـدة الـوطنـية وتـقـريبـا لوجـهـات النـظر وبث

الطمأنينة في النفوس.
ن يعتـرض .. أقول دعونـا نشيد صـروح التآلف والـتالقي ب أبنـاء الوطن الواحد و
فـقـد يكـون هـذا الـصـرح خـطوة نـحـو لم الـشـمل وتـطـويق الـكراهـيـة والـفـرقـة وتـباين
اآلراء ومـقدمـة لالنطالق الى ما هـو أبعد فـما دمنـا نحب الـله العلي الـقدير ونـعبده

لتكن بيوته مأآلت للعبادة واحملبة ونبذ الفرقة والكراهية.
قال االمام علي كرم الله وجهه :

إعلم ان لكل فضيلة رأساً
ولكل أدب ينبوعاً

ورأس الفضائل وينبوع األدب هو العقل
الذي جعله الله تعالى للدين أصال وللدنيا عمادا

فأوجب التكليف بكماله
وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه

وألف به ب خلقه...                       

ÂbIð∫ مقاتلو طالبان يتقدمون في معاقلهم

ـبلغ مـلـيار دوالر مـنذ  .2001مـن هذا ا
كــان هـنـاك  197,3مــلـيــارا مـخــصـصـة
إلعـادة إعمار أفغـانستان ومـؤسساتها.
لــكن بـحــسب دراســة أجـرتــهـا جــامـعـة
بــراون فـان الـكـلــفـة الـفــعـلـيــة تـتـجـاوز
ساعدة بكثير تقديرات البنتاغون ألن ا
الــــصــــادرة عن وزارة اخلــــارجــــيــــة لم
حتـــــتــــسـب وال كــــلـــــفــــة عـــــمــــلـــــيــــات
االستخبارات أو تلك اخملصصة لرعاية
.  مع األخـذ بـاالعتـبار قـدامي احملـارب
كل هـــذه الــتــكـــالــيف خــلـص بــاحــثــو
جـــامــعــة بــراون الى ان »احلـــرب ضــد
اإلرهـــــاب «فـي الـــــعــــــراق وســــــوريـــــا
وأفـغـانسـتان كـلفت  6400مـلـيار دوالر
مــنـذ   .2001حــ كـانت في الـسـلـطـة
حــظـرت حـركـة طــالـبـان عـلى الــفـتـيـات
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شاءت االقدار ووهبني الله سبحانه وتعالى نعمة قراءة 
مافي قـلوب الناس مـن افكار وهواجس واطـابق ب مايـقولونه وب مـايضمرون

من احقاد وضغائن 
وساعـطي امثلـة على كالمي فقـد استوقـفني جاري وسـلم عليّ بحـرارة وسالني
عن سيـارتي  احوالهـا وسعرها واذا كـنت انوي بيـعها وقـلت نعم ارغب ببـيعها
الشــتــري مــوديل احــدث وقــلت اني اطــلب فــيــهـا  25الف دوالر النــهــا جــاهـزة
والنقص فـيها  وهنـا قال انها عـلى هذه احلالة التـباع باكثر من  21الف دوالر

ا الن موديلها اصبح قد
واخـذ يـقـول في قـلـبه  ان حـقـهـا يـعادل  26الف دوالر  والبـد ان اضـغط عـلـيه

حتى اشتريها منه واربح ربحا وافيا
عـنـدهـا تـركـته وحتــجـجت بـان لي حـاجـة في الـســوق البـد ان اقـضـيـهـا وتـركـته

وذهبت
وبعد ان فارقته  اتصل بي صديق وقال انه اراد القاء التحية والتهنئة بنجاحي

حطة جديدة في حياتي وهو سعيد باخلبر
وتـرن بـاذني احلقـيـقـة فهـو يـقول بـقـلـبه  عجـبي عـلـيه فهـو نـاجح بـكل شي وانا

مازلت افشل بكل شيء
متى يفشل مثلي الرتاح 

عندها شكرته على اتصاله واقفلت اخلط
وحدث ان اتـصل بي صـديق اخـر ليـؤكد لي انـه مشـتاق النه لـم يران ِ مـنذ زمن
ـقـربـ مـنه ولم يـحـدث ان اغـتـابـني او آزر عـدو ويـتـمـنى ان نـلـتـقـي الني احـد ا

ضدي  الني احد اصحاب الفضل عليه بعد الله
لـكن قـلـبـه كـان يـقـول  سـابـقى اتـعـامـل مـعك كـعـدو والبـد ان الـغي وجـودك في

حياتي باسرع وقت واتخلص من همك 
وهـنـا ايـقـظني ابـني لـيـخـبرنـي اني تاخـرت عـلى مـوعـد مع احد
اقاربي قـبل الرابـعة عـصرا لـيتـب اني كـنت في حلم بل
كابـوس ساعـة الـقيـلـولة  وشـكـرت الله سـبحـانه وتـعالى
عـلـى نـعـمــة عـدم مــعـرفــة مـافي قــلـوب االخــرين  البـقى
سـعـيـدا ومـرتـاحـا واعـامل الـنـاس وفق مـااسـمع مـنـهم 

ووفق ماتربيت عليه

اربيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم
تـنعي قـبـيله الـبو فـهـد في العـراق عائـلة
الـســعـد ابـنــهـا الـبــار الـشـاب الــقـانـوني
(bF ? « 5 Š wK?Ž ÕËb2 VF? االستاذ (
حـفـيــد الـشـيخ عــلي حـسـ الــسـعـد أثـر
جـلـطـة دمـاغـيـة لم تـمـهـله كـثـيـراً ونـظـراً
لـلـضـروف احلـالـيـة وحـفـظاً عـلى سـالمة
اجلـمـيع سـنـسـتـقـبل الـتـعازي عـن طريق

وسائل التواصل االجتماعيـــــة.
وانا لله وانا اليه راجعون
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الكوت
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الدول األوروبـية تـقـوم بعـمـليـات ضد
أهداف أمريـكيـة وإسرائـيليـة بالـوكالة
عن إيـران وسـوريـا ولـيـبـيـا.وقد وردت
تـقـاريـر عن دور جلـبــريل في عـمـلـيـات
من أبـــرزهـــا حــــادثـــة طـــائـــرة بـــان أم
األمـريــكــيــة الــتي ســقـطـت عـام 1989
فوق بلدة لوكربي االسـكتلندية والتي
أودت بـحــيــاة من  270شـخــصــاً.وقـد
أدانت احملكمة في تلك العـملية الليبي
قرحـي الذي أصر على عبد البـاسط ا
براءته من التهمـة طيلة فـترة احملاكمة
وبــعــدهـــا.وقــال مـــحــامي الـــدفــاع عن
قـرحي إن اجلبـهة الـشعـبيـة القـيادة ا
ــســـؤولــة عن تــفــجــيــر الــعــامــة هي ا
الطائرة بناء عـلى طلب إيران وسوريا
ـتــحـدة انـتــقـامــاً إلســقـاط الــواليــات ا
طائرة ركاب إيرانية فوق مياه اخلليج
عــام .1988وفي الـــبـــدايــــة تـــوجـــهت
أصابع االتهـام لسوريـا وللجبـهة لكن
 الــــــتـــــراجـع عـن ذلك فـي أعــــــقـــــاب
انضـمام سـوريـا الى التـحـالف الدولي
ـتـحـدة إلخراج الذي قـادته الـواليـات ا
الــقــوات الــعــراقــيــة من الــكــويت عــام
 ?1991وبــعــدهـــا دخــلت ســـوريــا في
مفـاوضـات سالم مع إسـرائيل بـرعـاية

أمريكية في إطار مؤتمر مدريد.

واجهة مع القوات اإلسرائيلية وعند ا
قـاتلون الثـالثة بتـفجير أنـفسهم قام ا
مع الرهائن باألحزمة الناسفة ما أدى
قاتل الثالثة ومعهم نحو إلى مقتل ا
 20إسرئيليا.وشـارك أحمد جبريل في
حـرب اخملـيـمـات الـفلـسـطـيـنـيـة حـيث
عارك مع عدد من الفصائل شارك في ا
ــوالـيـة الـفـلــسـطـيــنـيـة والــلـبـنــانـيـة ا
لـســوريـة ضــد الــزعـيـم الـفــلـســطــيـني
الــــراحل يــــاســـــر عــــرفــــات وعــــدد من
الفـصـائل الـلـبنـانـيـة بـ عامي 1985
و 1988في لـــبــــنــــان.وقـــام الــــرئـــيس
الــــســــوري الـــــســــابق حـــــافظ األســــد
كافأته مـع عدد من قيـادات الفصائل
الفـلـسـطـينـيـة الـتي انـشـقت عن قـيادة
ـعسـكرات ياسـر عرفـات فقـدّمت لهم ا
في ســـوريــــا و تــــشـــكــــيل وحـــدات
عسكرية نظـامية ينخرط فـيها الشباب
الــفــلــســـطــيــني في خـــدمــة إلــزامــيــة
بالتـعاون مع الـلواء طـارق اخلضراء
قائد جيش الـتحريـر الفلسـطيني الذي
ـنـضـويـة كـان غـطـاء لـتـلك الـفـصـائل ا
حتت قــيــادة األســد.وفي ذروة الــعــمل
ـسـلح في سـبـعـيـنـيات الفـلـسـطـيـني ا
ــاضي كـانت وثـمــانــيـنــيــات الـقــرن ا
جلمـاعـة جبـريل خاليـا في الـعـديد من

الـــلـــيـــبي الـــراحـل مـــعـــمـــر الـــقـــذافي
وإيـران.ونـفــذت مـنـظــمـة جــبـريل عـدة
عـمـلـيـات عـسـكــريـة ضـد إسـرائـيل من
بيـنـهـا عمـلـيـة "اخلالـصـة" حـيث قامت
مجـمـوعـة من مقـاتـلـيـها بـالـتـسلل إلى
بــلـــدة كــريـــات شـــمــونـــة في شـــمــالي
إســرائــيل في أبــريل/ نــيــســان 1974
واحــتـــجــزوا رهـــائن إســـرائـــيــلـــيــ
وطالبـوا بتـحريـر أسرى فـلسـطيـني

العامة.ويحمل أحمـد جبريل اجلنسية
السـوريـة وتـربطه بـالـقـيادة الـسـورية
عالقـة وطـيـدة عـلـى عـكس عالقـته مع
فــــتح ورئــــيــــســــهـــا الــــراحـل يــــاســـر
ـسؤول عرفـات.يـذكـر ان ابنه جـهـاد ا
الـعـسـكــري في اجلـبـهـة اغــتـيل سـنـة
 2002في لـبـنــان في انـفـجــار اتـهـمت
إسرائـيل بـتدبـيـره.كـما ارتـبط جـبريل
بــعالقــات وثـــيــقــة مع نـــظــام الــزعــيم

كبيـرة استـمرت بـعد اغـتيـال السادات
واعـــتـــادت الــــظـــهـــور فـي الـــقـــنـــوات
التلفـزيونية لـتتحدث عن ذكـرياتها مع

زوجها وتفاصيل حرب .1973
الى ذلك توفي فـي إحدى مـسـتشـفـيات
العاصـمة السـورية دمـشق في السابع
من  تـــمـــوز اجلـــاري زعـــيم اجلـــبـــهــة
- الـقـيادة الشـعـبـية لـتـحـرير فـلـسـط
العامـة أحمـد جبريل عن  83عاماً.ولد
أحمـد جـبـريل بـالـقرب من مـديـنـة يـافا
في فلسط عام  1938خالل االنتداب
الـبـريـطـاني عـلى فـلـسـطـ وانـتـقـلت
أســــــرته إلـى ســــــوريــــــا خالل حــــــرب
فـلــسـطــ عـام  1948وحـصــلت عــلى
اجلـــنــســـيـــة الـــســـوريـــة.وانـــضم إلى
اجلــيش الــســوري فـي بــدايــة حــيــاته
ووصل إلى رتـبـة ضـابط لـكنـه ما لـبث
أن تـركه.في عـام  1959أسس جـبـريل
جبهة الـتحرير الفـلسطيـنية وفي عام
 1968احتـــدت اجلـــبـــهــــة مع حـــركـــة
الـقــومـيــ الــعـرب وزعــيــمـهــا جـورج
حبش وحـركة (أبـطال الـعودة) بـقيادة
وديع حــــــداد حتـت اسم اجلــــــبــــــهــــــة
الشـعبـية لـتحـريـر فلـسطـ وبعـد عام
انفـصل عـنـهم جبـريل وأسس اجلـبـهة
الشـعبـيـة لتـحـرير فـلسـطـ - القـيادة

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ÊU e « ≠ oA œ

توفيت في وقت مـبكـر من صباح امس
اجلــمــعــة جــيـــهــان الــســادات أرمــلــة
ــــصــــري الـــــراحل أنــــور الــــرئــــيـس ا
الـــــســـــادات عـن عـــــمــــــر نـــــاهـــــز 88
عاما.وكـانت جيهـان تتـلقى العالج في
مـسـتـشـفـى بـالـقـاهـرة مــنـذ أيـام بـعـد
عودتـهـا من رحـلة عـالجيـة طـويـلة في
ــتــحــدة.ونــعت الــرئــاســة الــواليــات ا
صريـة جيهـان السـادات التي ولدت ا
في الـقـاهـرة عام  1933باسـم جـيـهان
صــفــوت رؤوف.وقـــرر الــرئــيـس عــبــد
الفتاح السيسي مـنحها وسام الكمال
مع إطـالق اســــمـــــهــــا عـــــلى مـــــحــــور
الفـردوس (طـوله نـحو  9كيـلـومـترات
شـــرق الــــقــــاهــــرة) بــــحــــسب بــــيـــان
رئـاسي.وكـانت جــيـهـان الـسـادات أول
ســيــدة أولى في تــاريخ اجلــمــهــوريــة
صرية تـخرج إلى دائرة الـعمل العام ا
وتـــظــــهــــر مع الــــرئــــيس في احملــــافل
الـرسـمـيـة.وعـمـلت عـلى تـعـديل بـعض
القـوانـ عـلى رأسـهـا قـانـون األحوال
الـشــخـصــيـة الــذي اشـتــهـر في مــصـر
بـ(قـانـون جــيـهـان). وحــقـقت شـعــبـيـة
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أحمد جبريل جيهان السادات 
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{ ســــتـــوكــــهـــولم (أ ف ب) - أعــــلـــنت
الـشرطة السويدية اجلـمعة مقتل تسعة
أشــخــاص في حتــطم طــائـرة صــغــيـرة
ـظلـة قرب مـطار في تـستـخـدم للـقفـز با
الـــســـويـــد قـــبل يـــوم.وكـــان عــلـى مــ
ـروحي ثـمـانـية الـطـائـرة ذات احملـرك ا
أشــخــاص والـطــيــار عــنـدمــا حتــطـمت
قـــرابـــة الـــســـاعــة  17,00) ت غ) لـــدى
إقـالعـهــا من مــطــار في أوريــبــرو الـتي
تــــــبــــــعــــــد نــــــحـــــو  160كــــــلـم غـــــرب
سـتـوكـهولم.وكـانت الـشـرطة قـد أعـلنت
فـي وقت سـابق عن "عـدد" من الـوفـيـات
ــســتــشــفى وبــأن شــخــصـــا نــقل إلى ا
لـلعالج مـن إصابة بـالغـة.ووفق وسائل
اإلعـالم فـإن الـطــائـرة هي من طـراز دي
إتـش سي- 2بـــيـــفـــر كـــان نـــادي هــذه
الــريــاضــة قــد اســتــأجــرهــا لــفــعــالــيـة
ـسـؤولـة فـي جـمـعـية صـيـفـيـة.وقـالت ا
ـظلـة آنا اوسـكارسون ريـاضة الـقفـر با
لــشـبـكـة إس فـي تي "في الـعـادة جتـرى
هـذه الـرياضـة عمـومـا في عطـلـة نهـاية
األســبــوع لـكــنــهم اســتـأجــروا طــائـرة
ـزيد مـن عمـلـيات الـقـفز طـيـلة إلجـراء ا

األسبوع".
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الى ذلـك قُتـلت فتـاة تبـلغ من العـمر 17
عـاما لـيل اخلميس اجلـمعة بـالقرب من
مـرسـيـلـيـا (جـنـوب فـرنـسـا) في سـيارة
مـزقـهـا رصـاص سـالح رشـاش وبـنادق
صـــــيــــد عــــلـى مــــا ذكــــر مـــــصــــدر في
صـدر "إنها ضحية الـشرطة.وقال هذا ا

جانبية.
 كـانت فـي اجلـزء اخللـفـي من الـسـيارة
وغير معروفة من الشرطة" مؤكدا بذلك
مـــعــلـــومــات نــشـــرتــهـــا صــحـــيــفــة "ال
بـــروفــانس" الــيـــومــيــة احملـــلــيــة.وهي
سـادس ضحية تـسقط بسالح ناري في
.وكانت مـنطقة مرسيليا خالل أسبوع
الـسـيـارة في منـطـقـة سيـتـيم لي فـالون

قـبــيل مـنـتـصف الـلـيل وتـقـودهـا امـرأة
ـة.وأصيب خـرجت من إطالق الـنـار سا
راكـب في اجلـزء األمــامي من الــسـيـارة
يــبـلغ من الــعـمـر  21عــامـا بـجـروح في
كـتـفه وحـيـاته لـيـست في خـطـر حسب
ـصدر نـفسه إن مـصدر الـشرطـة.وقال ا

هذا الرجل كان معروفًا لدى الشرطة.
وفـي بـنـغالدش لـقي  43شــخـصـا عـلى
األقـل مصرعهم فـي احلريق الذي اندلع
ـصـنع لألغـذية  في حـصـيلـة جـديدة
أعـلنـتها الـشرطة اجلـمعة بـينمـا تخرج
أجـهـزة الـطـوار مـزيدا مـن اجلثث من
ـصـنع بــ الـنـيـران.شب احلـريق في ا
الــــكــــائن في روبــــغــــاجن بـــعــــد ظــــهـــر
اخلـمـيس وال يـزال يـحـتـرق بـعـد نـحو
 24ســـاعــة عــلـى انــدالعه. وكـــثــيــر من
اجلرحى وعددهم  30قـفزوا من طوابق

بنى هربا من النيران.  عليا في ا
كـــمـــا اعـــلـــنت شـــرطـــة هـــنــدوراس أن
إيــطــالــيـا يــعــيش في هــذا الــبــلــد قـتل
اخلـمـيس في قريـة بجـنوب الـبالد على
يـد حشـد غاضب اضـرم النـار في منزله
واتـهـمه بقـتل جاره.وقـالت الشـرطة في
بيان إن "حشدا غاضبا يضم نحو 600
شـخص يحمل عـدد منهم أسـلحة" دخل
إلى مـنـزل جـورجـيو سـكـانـو في إحدى
قــرى مـنــطــقـة يــوسـغــاري الــتي تـبــعـد
حوالى  80كـيلـومتـرا جنـوب العـاصمة
تــيـغـوسـيـغــالـبـا "بـهـدف قــتـله عـلى مـا
يــبـدو".وأضـاف الـبـيــان أن الـشـرطـة لم
تــــنــــجـح في مــــنــــعــــهـم من ذلك عــــنــــد
تــــدخـــلــــهــــا.وذكـــرت وســــائل إعالم أن
احلــشـد قــتل الــرجل بـعــصي ومــنـاجل
وحــجــارة بــعـدمــا اتــهــمه بــقــتل جـاره
الـبـالغ من العـمر  74عـامـا قبل لـيـلةفي
الـلـيـلـة الـسـابـقـة. كـمـا أضـرم الـنـار في
مـنـزله وسـيـارته. وقـالت الـشـرطـة إنـها
ـسـؤولـ فـتــحت حتـقـيـقـا "لـتـحـديـد" ا

و"توقيفهم".
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 نـتابع مـنذ زمن وبشـغف كثـير من بـرامج قناة الـشرقـية  ومنـها بـرنامج ( اطراف
احلديث ) للمبدع مجيد السامرائي وننتفع كثيرا بحلقات البرنامج وما يرد فيها من
ا صـدمنا وأثار امـتعاضنا ـنوع  و حقائق وتـواريخ وسير على لـسان ضيوفه ا
كرجال قانـون عيال على فكر ومع مفكر القانون الدكتور عبدالرزاق السنهوري 
ما ورد في احللـقة مع الزميل طارق حرب قبل أيام وادعائه فيها ان السنهوري مدع

صيت زائف !!
وال نـعدو الـصواب أن قـلنـا ان االعم االغلب من قـضاة ومـحامـ العـرب ينـهلون من
اضي وحتى االن  بل ويتعلمون وسيط السنـهوري وكتاباته منذ خمسيـنات القرن ا
من جتـاربـه احلـيــة في مــذكـراته الــتي جــمــعـتــهــا أبـنــته حتت عــنــوان ( عـبــدالـرزاق
السنـهوري من خالل اوراقه الشخصية ) امـا عن جهوده في كتابة الـقوان العربية
اضي ألكثر من دولـة ودولة والنهوض بواقع تـعليم القانون في في منتـصف القرن ا
قـام  كل ذلك ويأتي الزمـيل طارق حـرب ويكرر في جـامعـاتها فـهذا مـا يطول مـعه ا
اكثر من لـقاء ومحفل اخرها حلقـة اطراف احلديث قبل أيام هذه االساءة ويؤاخذه
ـدني  الـتي تـرجـمت عن الـفـرنـسـيـة  ولن يـؤثـر عـلى لـفـظـة الـشـيـوع في الـقـانـون ا
اخـتالف االلفـاظ في صحـيح الـقوانـ واصابـة القـضاء وحتـقـيق العـدل  نعم تـبقى
اراء وكتـابات الـسنـهـوري نتـاجات بـشريـة يـعوزهـا الكـمال والـتـمام  وهـو يقـر بذلك
ويعتـرف  ونتمنى ان نقرأ كـتابات ودراسات ورؤى تنـاهض وتخالف وتكمل ما ورد
في تـراث الـسـنــهـوري  امـا ان نـسئ الـيه ونـخـفف مـن جـهـوده ونـهـون من كـتـابـاته
ا تـرك  فهذا امـر دونه خرط لك اثـار تقـترب ولـو قيـد شعـره  بـسبب لـفظـة  وال 
ـشـاهـد حلـلـقـة اطـراف احلـديث الـتي أطل من الـقـتـاد  ثم لـيـعـلم الـقـار الـكـر وا
ة عـلى مـقام الـعـظيم الـسـنهـوري  ان الـسنـهوري خـاللهـا ابا زيـاد مـعلـنـا حرب ظـا
دني دني ) وهو شرح للقانون ا الكبـير كتب موسوعة ( الوسيط في شرح القانون ا
  وكان عشرة اجزاء  اجلـزء السادس منها مجلدين صري والـعراقي والسوري  ا
ـا يـعـني ان  عـموم وكـذلك الـسـابع  بـلغ كل جـزء مـا يـزيـد عـلى االلف صـفـحـة  
ــوســوعـة مــا يــقــارب خــمــســة عـشــر الف صــفــحــة في الــقــانــون  ال في الــتـراث ا

والعشائر!!!
ـوسوعة عن عـدم كمالـها وانها خـطوة متـواضعة وتفي ومع ذلك يعتـذر في مقدمة ا
  وتمأل شيئا من الفراغ  وبعـضا من احلاجة  ليعلمنا درسا بالقلـيل من الغرض 
فـي التواضع كمـا يعلـمنا القـانون وهذا  هو ديـدن العلـماء احلقيـقي  فـلم يتباهى
بأالف الصـفحات كغـيره  ولم يدعي افـضليـته على جمـيع باحثي الـعرب او مصر 
  فهذا هو السنهوري العظيم  نقر بريادته وفرادته ليس ولم يهون من جـهود غيره 
حــبـا شـخـصــيـا  او انـحـيــازا فـكـريـا  بل هــو أهل لالذعـان جلـهــوده وذكـر عـلـومه
واالقرار بفـضله وإسهاماته  ومن يـحاول االساءة اليه بقـول او فعل ال يضر سوى
او يـحـجـب الـشـمس أل الــشـبــاك بـهــواء  نــفـسه  ألن مــثـله كــمـثل من يــحـاول ان 
بغربال فـمعذرة ابا زياد زميلنا العزيز الذي كتبت لنا في تراث بغداد وشخصياتها
 ولـكن احلـديث مع الـسـنـهـوري حـديث قـانـون  ال تـراث او حوادث
شعبـية  وقد تعلـمنا في بديـهيات القانـون  ان الدليل يجابه
بدليل يـشابهه في الـقوة واالعتبـار  فأكتب لنـا جزئا واحدا
يضاهي احـد اجزاء الوسـيط لنقـر لك باألفضـلية واالعـلمية
عـلى ايـقونـة الـقـانون الـسـنهـوري  امـا دون ذلك فال تـكون

ة خاسرة !! احاديثك عنه في البرامج اال حرب ظا



ـعـيـشي الـلـبـنـاني عـلى نـحو مـنـذ أواسط الـعام  2019يـتـدهور الـوضع االقـتـصـادي وا
ـثل هـذا مـريع وإذا مـا اسـتـمـر احلـال عـلى مـا هـو عـلـيه فـسـتـكـون الـنـتـيـجـة احلـتـمـيّـة 
االنـحـدار هي االرتطـام بالـقـاع حيث كـان سـعر صـرف الدوالر الـواحـد رسمـيّاً يـساوي

ألف ليرة. ومن يدري فقد يستمر االرتفاع 18ليرة لبنانية ووصل اليوم إلى  1500
اجلنوني لسعـر صرف الدوالر فتصبح العملة اللبـنانية بال قيمة في ظل أزمة اقتصادية
خانـقة أوصلت مـا يزيد على  %50من اللبـناني إلى حافّـة الفقر وكل ذلك يجري دون
تحكّم في مصير البـلد. فهل سيسقط هذا البلد اجلميل- أن يرّف جفن للمـسؤول وا
- في ـون واجملان الذي تـغنّى به الـشعراء والـفنـانون واألدباء والـكتـاب والعشـاق واحلا

كن إنقاذه? الهاوية أم ثمة من سيبحث عن حبل جناة إلنقاذ ما 
ازوت والـبنزين األزمة تـكبر والـشق يتّسـع فالكـهرباء تـطلّ على النـاس كهالل العـيد وا
واحملروقـات حديث اجلـميع حيـث الطوابـير أمـام محـطات الـوقود ألكـثر من كـيلـومترين
وأحـيــانــاً يــتم االنـتــظــار عـلـى أمل احلـصــول عــلى بــضـعــة لــيـتــرات لــكن دون جـدوى
رورية في ذروتها حيث يستمر عدم تشغيل اإلشارات الضوئية واخملالفات واحلـوادث ا
بـحـجـة االقتـصـاد في الـكـهـربـاء واألوساخ تـمأل الـشـوارع ودوائـر الـبلـديـة تـكـاد تـكون
عاجزة ألن أجر العـامل انخفض إلى درجة غير معقولة بحيث أصبح من يتسلّم راتباً
ألف لـيرة ال يـسـاوي أكـثر من  50 دوالراً لـشهـر كـامل وإذا ما شـهريـاً بـحدود  800 
واد الغذائية وجـميع السلع والبضائع فهذا يعني عرفنا االرتفـاع الصاروخي ألسعار ا
أن سُبل الـعيش أصبـحت ضيـقة بل تكـاد تكـون مستـحيلـة وطريق احلـصول على لـقمة

عيش شريفة عسير وغير سالك. 
وإذا ما رُفع الدعم احلكـومي عن بعض السلع والـبضائع فإن األسـعار ستحـلّق بطريقة
َـعِـيـشْ وخـصـوصــاً في مـجــاليّ األدويـة "ســوبـرمـانــيـة" وهي اآلن بــعـيــدة عن الـواقـع ا
ـوظـفـ جـرّاء الـتـضـخّم في األسـعـار وبـاسـتـمـرار الـفـرق بـ واألغـذيـة بـتـآكل رواتب ا
تصاعد. السعر اخلاص للصرف( 3900 ) للدوالر والسعر احلقيقي غير الثابت وا

ستفيد األول من هذا الفارق إضافة إلى كبار صارف هي ا ويقول خبـراء مطلّعون إن ا
ـا فـيـهـا ـركـزي تـتم عـلى الـسـعـر الـرسـميّ  ـعـامالت مـع مـصـرف لـبـنـان ا الـتـجـار فـا
ـتـوّجـبـة عـليـهـا والـتالعب بـحـسـابات رسامـيـلـهـا وشـراؤها لـلـدوالر وتـسـديـد القـروض ا
ـودعـ بالـدوالر. وإذا مـا  إقـرار الـبـطـاقـة الـتمـويـلـيـة الـتي يُـتـوّقع أن يُـقـرهـا مـجلس ا
الـنواب فـإن األسـعار سـتـرتفع عـلى نـحـو غيـر مـسبـوق األمـر الذي سـيـؤدي إلى إحلاق

أفدح األضرار بالناس وحقوقهم ومستقبلهم.
كن أن يخفف من وإذا كان هناك من يـعتقد أن العالج هو بتثبـيت سعر الصرف الذي 
غـلـواء األزمة فـاألمـر أعـمق وأعـقـد من ذلك ألنه يـتعـلّق بـاإلصالح الـشـامل الـسـياسي
واالقتصـادي والقـانوني والـتربـوي وبنـظام احلكم واالنـتخـابات وكل مـا يتـعلّق بـالرسوم
والـضرائب حيث ال تـوجد خطـة حكومـيّة ناهيـك عن عدم وجود حـكومة أصالً تـستطيع
ــالـيـة اتــخـاذ قــرارات جـريــئـة بــكـسب ثــقـة اجملـتــمع الـدولـي واسـتـرداد مــكـانــة لـبــنـان ا
صـرفيـة.إن استمـرار احلال عـلى ما هـو عليه يـعني الـتوّغل في اجملـهول السـيّما في وا
غياب إرادة سـياسـيّة مـوّحدة وهذه لألسف الـشديـد ما تـزال مُعطـلة وغـائبة وتـتجـاذبها
الي أهـواء ومصالح شتى: إقـليمـيّة ودوليّة طـائفيّـة وحزبيّة في ظل اسـتشراء الـفساد ا
ا أن النظـام يقوم على ريدين طـا واإلداري ونـظام احملاصـصة والتسـتّر على األتبـاع وا

غا واالمتيازات. رتكزة على ا "الزبائنية" السياسيّة ا
عـيشـيـة وغيـاب خـطة لإلصالح ومع اسـتمـرار خـطر جـائـحة "كـورونـا" وترديّ احلـالـة ا
تلوح في األفق مـخاطر تـفكك وتـفتت وسيـناريوهـات أقلهـا مُخـيفاً بـشأن مسـتقبل لـبنان
ة خصوصاً بتـعو سلطة الدولة وازديـاد حدة التوتر اجملتمـعي وارتفاع منسوب اجلر
ُنـظمة وعـمليات الـتهريب واالجتار بـالبشر ومـظاهر التـعصّب والتطـّرف وحاالت العنف ا
ـصارف وخـرّبت واجهـاتهـا كما ـنظم حيـث هوجم العـديد من ا ـنظّم وغـير ا واإلرهاب ا
صـارف إلغالق أبوابـها ـا أُضطـر ا حـصل مـؤخراً مع الـبنك الـلـبنـاني- السـويسـري 
احتجاجاً عـلى ذلك.وتستمر التظاهرات واالحتـجاجات وقطع الطرقات وإحراق الدواليب
إلى درجـة أن بـيـروت تـبـدو خـارجـة لـتـوّهـا من احلـرب ومـا يـزال مـشـهـد انـفـجـار مـرفأ
بيـروت في الرابع من آب/أغسطس الفائت  2020 يقضّ مـضاجع اجلمـيع وهو شاهد
عـلى مـا وصل إلـيه سـوء اإلدارة والـفـسـاد وغـيـاب الـشـفـافـيـة واالنـغالق الـسـياسـي حدّ
االستـعصـاء.الفـساد هو الـوجه اآلخر لإلرهـاب وهمـا وجهـان لعـملـة واحدة وإن لم تتم
معاجلة أسـبابه وجذوره فإن االرتطـام الكبير سـيحصل -ال سمح الـله- وعندها سوف
أمن من الـكارثة ومـثل هذه النـتيجـة عرفهـا اللبـنانيـون بعد حـرب طاحنة ال يكون أحـد 
اسـتـمرت  15عـامـاً انـتهـت بـاتـفـاق الطـائـف الـعام 1989. فـهل سـيـقـرأ الـسـيـاسـيـون

تنّفذون الدرس اجلديد أم سيتركون احلبل على الغارب? و"التَ ساعة مندم".  وا
وال بـد من الـقـول إن هـذه الـرؤيـة مــهـمـا بـدت مـتـشـائـمـة إال أنـهـا لـيـست يـائـسـة وبـقـدر

ـهـا صـورة واقـعـيـة دون جتنٍ أو مـبـالغـة فـهي في الـوقت تـقـد
ـاً عـلى هذا الـبلـد الـعربي الـفريـد الـذي يتـمتع نـفـسه تقـطر أ
بحيـوية ونشاط وإبداع ال حدود له ومثلما كان واحة حرّية
ال بـد أن يسـتمـر ليـصبـح مشـروع ازدهار وهي مـسؤولـية

جسيمة.
                                     { باحث ومفكر عربي
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ـوت حتــويـر طــبـيــعـتــهـا,ونـســيـان ا
وكــــأنه غـــيــــر مـــوجـــود ,وبـــعـــد ذلك
ننـغـمس في عـالم االفكـار االصالحـية

طاف. الى نهاية ا
  اذن ال بــد هـنــا من حتـديــد مـشــكـلـة
سهيل سـامي نادر كي انتـقل للحديث
عن اســــلــــوبه قــــبل فــــتـــرة مــــنــــفـــاه
ـاركي.واجه هـذا الكـاتب احلـياة الد
بـعــد ان اسـتـخــدم الـعـقل في تــغـيـيـر
جوهرها .وهذه احملاولـة العقلية هي
طريقة تفكير جيل الستيني بصورة
عـامــة الــذين اود ان اكـتـب عن بـعض

جتاربهم,ونقد افكارهم. 
 يـــواجـه الـــعــــقل احلــــيـــاة بــــقـــوة ال
تـــهـــدأ,ويـــلـــغـي كل مـــا هـــو غـــامض
فـيهـا.انه يـعـتـدي على قـانـون احلـياة
نـفـسه فـي اهم عـنـاصـرهـا,واهم هذه
وت.ان الـعـناصـر كـمـا قـلت احلـلم وا
ـوت كـقـانـون اجلـاذبـيـة تـمـامـا لـكن ا
الــعـــقل الـــبـــشــري ال يـــســـتـــطــيع ان
يتجاهل هـذا القانـون اال انه يتجاهل
ـــوت الــذي ال يـــقل دقــة عـن قــانــون ا
نيوتن العلمي.هذه الـعملية تقود الى
بــتـر جــزء كــبـيــر من الــتـراث بــسـبب
ـفــرط.دعـونــا نـسـمي نــشـاط الـعــقل ا
عـملـيـة تـغيـيـر احليـاة بـعـملـيـة صنع
ـثقف انه حيـاة بـاردة معـزولة يـظن ا

تلكها.      يسيطر عليها,و
7

  ان جــمـيع مــقــاالت مـرحــلـة مــا قـبل
ـارك تــعــطـيــنــا هـذا االحــسـاس الــد
ــبـاشـر هـو اهم الـقــوي بـان الـواقع ا
من احلـياة الـتي تـقـلصت في الـكـتاب
الى حد باهت جدا.الواقع بكل ما فيه
من عالقات اجتماعية وسياسية صار
هـــو احلــــقـــيـــقــــة الـــتـي ال بـــد من ان
يخـضعـها سـهيل سـامي نادر خملـتبر
التجربة,ويحللـها كما لـو كانت قطرة
ماء ليـعرف نوع الـبكتـريا التي تـتخذ

ا.  من تلك القطرة عا
  في مـقــاله بـعـنـوان "جــبـرا ابـراهـيم
جــــبــــرا صـــورة رجـل في نــــضـــوجه"
عاجلة القاسية التي تتضح لنا تلك ا
طبقهـا الكاتب وهو يـتحدث عن جبرا
في نهـايته.لـنؤكـد هنـا مرة اخرى عن
ـقـال,انه عـام اهـمــيـة تـاريخ كـتــابـة ا
.1994اول شيء يفعله سهيل سامي
نادر هـو عزل جبـرا كعيـنة سـتفحص
ــلك االداة بـــعــيــدا عـن احلــيـــاة.انه 
لــهـذه الـعــمـلـيــة.قـلـنــا انـهـا عــقالنـيـة
صــارمـة جـدا.اول كــلـمــة يـقــولـهـا في
وت.هذه افـتتاحية مقاله هي:لنـبعد ا
ــقــال ثم يــبــدأ ســهــيل ســامـي نـادر ا
بـاحلـديث عن جـبرا وهـو يـسـتـعرض
قدرته على التحليل,وتنويع بعض

ـعـاني من خالل مـزج الـواقع بـالـفن ا
كي يـظهـر جبـرا في الـنهـايـة شخـصا
غـيــر قـابل لـلــفـنـاء.نـحـن نـحس بـهـذا
جــيــدا.ان مــا اقــوله هــنــا دقــيـق جـدا
ـــحـــاولــة ويـــتـــعـــلق قـــبل كل شيء 
مــارسـهــا سـهــيل سـامـي نـادر في كل
ـقـاالت الـتي مـقـاالته مـا عــدا بـعض ا
سـاحتــدث عـنـهـا الحــقـا.تـقـلص واقع
جبـرا وحـملـه سهـيل سـامي نادر الى
وذج اخملتبر,وهنا بـدا يحدثـنا عن 
خالد سيتحول طيفا او روحا خالدة.
  في خــطـوة تــالــيـة يــكـرر نــادر عـلى
مـــســتـــوى اخــر جتـــربــتـه مع ســامي
محمد صديـقه الذي تربطه به صداقة
من نـوع خـاص.وسـاحتـدث عن تـغـير
مـــوقف ســـهـــيل ســـامي نـــادر فــيـــمــا
بعد,وهذا حدث بـعد ان واجه وحدته

اركي. نفى الد في ا
   لـكن مــا اود االشـارة الـيـه هـنـا هـو
ـا هــو مـوجـود انـشــغـال الـعــقالني 
ويـــراه ويـــلـــمـــسه.قـــلت ســـابـــقـــا ان
العقالنـي يحـاولون تقـليص احلياة
الى واقع محدود يخضع للعزل,وهذا
مـا نحس بـه ونحن نـقـرأ رثـاء سـهيل
سـامـي نـادر لـصــديـقه سـامي مــحـمـد
الـــذي كـــتـــبه عـــام ,2003وكـــان هــذا
ـا كتـبه عن جبرا في الرثـاء شبيـها 
وذج نقطتـ اساسيتـ هما:صنع 
خالد,وعزل عينة التحليل عن احلياة.
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  ترى ما هي سمات اسلوب سهيل
ـقـاالت الـتي كـتـبـها سـامي نـادر في ا

قبل الرحيل للمنفى.?
  اظـن ان مــاركـــيـــز لـــو قـــرا مـــقــاالت
ســـهـــيـل ســـامي نـــادر قـــبل هـــجـــرته
لوصـفهـا بـانهـا مقـاالت تبـعد احلـياة
وتــقـــرب الــواقع,وتــتـــعــامـل مــعه.ان
اعـتـراف مـاركـيز بـانه لـم يكـن لصـبح
روائــيــا لــو لم يــقــرأ روايــة الــســيـدة
داالواي لفيرجـينيـا وولف يوضح لنا
حـقـيــقـة مـهـمــة جـدا..وحـ سـئل عن
سـبب تـاثره بـروايـة الـسـيدة داالواي
اجاب ان هذه الـرواية غيـرت مفهومه
ـا اتـاحت لي ان عن الزمن,وانـها "ر
ح في حلـظـة واحدة الـعـمـليـة كـلـها ا
لــــتـــفــــسخ مـــاكــــنـــدو ومــــصـــيــــرهـــا
تــرجــمـة الــنــهــائي"رائــحــة اجلــوافـة,
محمـد العشري,دار الشؤون الثـقافية

ص "94
  ما معنى كالم ماركيز?انه يعني ان
ان احلـيـاة ظـاهـرة ال تـقـبل الـتـقـسـيم
ابدا.ويبقى الفناء,واحللم والتناقض
قـــوى تــواجـه االنــســـان وتــؤثـــر فــيه
وتعطيه احـساسا جديـدا ينعكس في

االسلوب الذي يكتب به.

1
الـــــعـــــقالنـــــيــــون فـي ثــــقـــــافــــتـــــنــــا
صنفان.الصـنف االول عقالنيون غير
مـتديـنـ وصـنف ثـان هم عـقالنـيون
متـدينـون.ويلـتقي هـذان الطـرفان في
تبـجـيل العـقل من اجل الـوصول الى
احلقـيـقة.هـذه هي نقـطـة االتفـاق ب
,وما عـدا ذلك فمخـتلف الى الصنف

ابعد احلدود.
    االخــتالف كــمــا اظن واضح جــدا
في طـبـيـعـة الـوعي ووجـهـات الـنـظر
ومـعـنى احلـقـيـقة,وفي النـهـايـة ح
ـــتــدين يــصــحـــو الــعـــقالني غـــيــر ا
يكتشف انه خسر كل شيء,وعليه ان
يـبـدأ من جـديـد لـكن قـطـار الـعـمـر قد
ــــزيــــد من الــــوقت فـــات,ولـم يــــبق ا
امـامه.ان هـذه اخلـسـارة هي اخـر ما
ســـــيـــــواجـــــهـه الـــــعـــــقـالني غـــــيـــــر
تدين,وهو ما اود احلـديث عنه في ا
ـقال,فـهل يـكـون  مـا اقـوله عن هـذا ا
ــثــابــة وضع ســهــيـل ســامي نــادر 
الحظات التي قـد تفيدنا في بعض ا
فهم ظاهرة الـعقالني جـميعا سواء

اكانوا متدين ام غير ذلك.
ــتـدين الى   لن يــنـتــهي الــعــقالني ا
الـنـهـايـة ذاتـهـا الـتي يـصـلـهـا زميـله
تدين سيبقى تدين.العقالني ا غير ا
بـاحـثـا ومـؤمـنـا بـقـيـمـة تـفـكيـره الى
ـكن ان جنـد لـديه ذلك الـنـهـايـة.وال 
ــرارة الــتي الــوجع واالحـــســاس بــا
تدين في سيواجهها العقالني غير ا
ـطــاف .انـا ال امـيل  الى اي نـهــايـة ا
.انـــني اصف طـــريــقــة ــوقـــفــ مـن ا
الـتـفــكـيـر,ووجـهــة الـنــظـر وطـبــيـعـة

الوعي عند هذا وعند ذاك.
  ولــــو شـــــئت ان اقــــرب الـــــصــــورة
واجعـلها تـبدو اكـثر وضـوحا فال بد
من استخدام مـصطلح اجده مـناسبا
واعـني جــدا هـو "تــنــاقض الــعالقـة",
صطلح ان اي فرد يجد نفسه بهذا ا
في حالة تناقض مع االخر,وقد يكون
هذا االخر هو السلطة السياسية.في
تـدين سيـكون حالـة العـقالني غيـر ا
سهيل سامي نادر في مواجهة االخر
الـــذي قــــد يــــكـــون مــــجــــمـــوعــــة من
االشـخــاص يـخــتـطــفـونه,او سـلــطـة
سـيـاسـيـة تـعـتقـلـه وتراقـبه.فـي اطار
هذه العالقة سـيكون الوعي مـتطابقا
مع الواقع احلسي,ويكون الـعقل هو
االداة الــــــتي تــــــقـــــوم بــــــتـــــشــــــريح
الــواقع,وتــنـــظــيــفه مـن اي بــعــد قــد

يشوهه او يحرفه.
ــتـدين يـخـضع ـثـقـف الـعـقالني ا   ا
بـال شـك لـــــــــــشــــــــــرط تــــــــــنــــــــــاقـض
الــعالقــة,ويــعــانـي من وجــود االخــر
والسـلطـة لكـنه في كثـير من االحـيان
ال يصـطدم باي مـنهـما النه غارق في
بـــحـــر الـــنص الـــديـــني.وهـــو يـــضع
الــنــصــوص امــام مــنــهـجـه الــعـقــلي
مـحـاوال تـفـسيـرهـا وفـهـمـهـا وتـقد
افــكـــار تــخـــالف مـــا تــعـــارف عـــلــيه
ؤمـنون بتـلك النـصوص.ولو اردت ا
تدين ان اضرب مثال باحد اولئك ا
العقالني فلن اجد افضل من محمد

شحرور وعبد اجلبار الرفاعي.
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  يقدر العقالنيون جميعا فيلسوف
اثنـ االول هو ديـكارت والـثاني هو
ـانـي كـانت.ســنـأتي الــفـيــلـســوف اال
العتـراف سهـيل سامي نـادر على انه
كــــانـــتـي الـــنــــظـــرة,ونــــنـــاقـش هـــذا
االمـر.لــكن يـنــسى اولـئك الـهــائـمـون
ا بعقولهم انهم لم يصـنعوا شيئا 
صـــنـــعه ديـــكــارت وكـــذلك كـــانت.في
ــثـــقــفــ الـــواقع لم جنـــد لــدى كـل ا
ا العـقالنيـ ذلك الـتحـليل الـعمـيق 
عـرفة او على االقل يسمى بـنظـرية ا
مـا الــذي يـعــنـيه الــعـقل,ومـا عالقـته
ــكن ان نـــقــتــنع بــاخلــيــال,وكــيـف 
بــكـتــابــات تـقــدر دور الــعـقل دون ان
تــقـــول لــنــا مــا هــو الــعــقل ومــا هي
حــدوده.?االغــرب في كل هــذا لم يــقل
لـنـا احـد الـعــقالنـيـ كـيف فـضل ان
يــقــمع شــعـــوره الــعــفـــوي بــالــعــالم
ويـخـنــقه مـفـضال عـلــيه مـنـطق بـارد
يحـاكم به احلـياة او الـنـصوص كـما
ـــان ـــتــــديـن صـــاحـب اال يـــفــــعـل ا

العقلي.
  بال شك ســيـكــون حتـلــيـلي لــكـتـاب
سـهيل سـامي نـادر نـزوال من عـتـبات
الـبـيت مـفيـدا لـتـوضـيح كـيف تـفـجر
الـــيــقــ الــعـــقــلي الـــقــريب جــدا من
النظرية السـلوكية وكيف انتهى ذلك
ـة واضحة اذ لم يعد اليق الى هز
الـعـقل اداة مـفـيـدة لـتـفـسـيـر احلـيـاة
ثقف في كما كان يـصنع كثيـر من ا

اخلمسينات والستينات.
  قلت ان تـنـاقض العـالقة هـو دخول
االنـســان في حـلـبـة احلــيـاة بـصـورة
عـامة,وعـند هـذه الـنقـطـة يـحدث ذلك
الــتــنـــاقض ســواء مع االفــراد او مع
الــســلــطـة الــســيـاســيــة.ومن اخلــطـأ
الـقـول ان هـذا الــتـنـاقض هـو مـجـرد
سلوك مجرد من اي مـعرفة.ان سلوك
ـثــقف الـذي يــجـد نـفــسه في دائـرة ا
تـنــاقض الـعالقــة مع االخـرين او مع
السـلطة يـكون مـليـئا باالنـفعـال لكنه
انـفـعال عـقـلي يـضـغط عـلى اعـصاب
كن ـثـقفـ الى درجـة كـبـيـرة.لـذا  ا
الـقـول ان هـذا االنـفـعـال الـعـقلـي هو
مــعــرفــة غـيــر نــاضــجـة ومــتــســرعـة
ســـتـــكــشف االيـــام درجـــة بــســـاطــته

واندفاعه ومبالغته.
ن ـثـقـفـ العـقـالنيـ    ان اكـثـر ا
كـــانـــوا شـــيـــوعـــيـــ او وجـــوديــ
تــعــرضــوا لــهــذه الـــرجــة الــفــكــريــة
فـافلـسـوا في الـنـهـاية,واكتـشـفوا ان
احليـاة ليـست كمـا صنـعها لـهم عقل

نطقه آمنوا بفرضياته,وانخدعوا 
قام الذي لم يفـهمـوه جيدا.ولـو ان ا
يـــتـــسع الوضـــحت واحـــدة من هــذه
التـجـارب واعني بـها جتـربـة فاطـمة
احملــسن,ومـــا كــتــبـــته في كــتـــابــهــا
الــرحــلــة الــنــاقــصـة,وكــيف تــهـاوى
هـا العقـلي وصار رمال.وقد اعود عا
لهـذا الكـتاب عن قـريب اليضـاح هذه
اخلسـارة التي تـعرض لـها كـثير من

ثقف وباعترافاتهم. ا
 اظـن ان كــتـــاب نـــزوال من عـــتـــبــات
ــدى عــام الــبــيـت الــصــادر عن دار ا
احــــد اهم الـــكــــتب في كــــشف وضع
ـثقف الـذي وجـد ان اداته الـعقـلـية ا
لم تــعـد تــفـيـده فـي فـهم الــعـالم.هـذا
لـيـس اسـتـنـتــاجـا وصـلت الــيه بـعـد
قراءتي للـكتاب ولـكنه حقـيقة حتدث
عنـها سـهيل سـامي نادر بـصدق فيه
شيء كــــبـــيــــر من الــــنـــدم عــــلى مـــا
فـات.هــذا الـكــتــاب في رأيي هـو اهم
من مـــذكــراته الـــتي اســمـــاهــا ســوء
حظ,وهــو عـــنــوان مــلـــفت عــلى ايــة
ـيز كـتاب نزوال من عـتبات حال.ما 
البـيت هـو شعـور الكـاتب بـان شيـئا
ما قـد حدث له,ولم يعـد باسـتطـاعته
ان يـغـيـره او عـلى االقل ان يـنـسـجم
معه.وقـبل احلديث عن هـذه القـضية
ال بـد من االشـارة الـى الـكـتـاب الـذي
ضم مقاالت مختلفة كتب بعضها في
ـاضي.لقد تنوعت سبيعـنات القرن ا
الــــــــــــــــنـــــــــــــــصــــــــــــــــوص فـــــــــــــــهـي
ونـــــقــــد "حتـــــقـــــيـــــقـــــات,وتـــــأمالت,
جــــــمــــــالي,وثــــــقــــــافي,وذكــــــريـــــات
وتأبينات,ونصوص مـفتوحة,وعلى
ارس اجلملـة كل ما يحـبه صحفي 
الــــتـــــنــــويع,ومـــــخــــلص لـــــفــــوضى
احلـــــيــــــاة"نـــــزوالت من عــــــتـــــبـــــات

دى,ص"5 البيت,ا
  3

  اذن نحن امام تنوع قد يفيد
صحفيا مبتـدئا او قارئا مثلي يتابع
ما كان يـكتـبه سهـيل سامي نادر من
دى.لـكن علـينـا ان نقف مقـاالت في ا
قـلـيال عــنـد اشـارة وردت في مـقـدمـة
الكـتـاب ايضـا يتـحـدث فيـها الـكاتب
الى اسـتجـابـته هـذه " ليـست نـاجتة
عـن مــشـــاعـــر يـــائــســـة فـــقط بل هي
نـــاجتـــة وبـــشــــكل خـــاص عن تـــامل
مـــســـارات الــدولـــة احلــديـــثـــة الــتي

ركبتها االنظمة السياسية,ص"5
  هذا يعني ان الكاتب يعيش حالة
صـراع نـفـسي عـلى االقل مع انـظـمـة
سـياسـيـة لم تـصنـع نظـامـا حـقيـقـيا
يـــقـــوم عـــلـى الـــعـــدالـــة وتــــطـــبـــيق
القانون.وانا هنا اضع هذه احلقيقة
امام الـقاريء لكي يـتذكـر ان تناقض
الـعالقــة وهـو مـصـطــلح اشـرت الـيه
ـثـقف في سـابـقا,واعـني به دخـول ا
حالة عداء مع النظام القائم.وما اود
تــوضــيــحه هــنــا انــنـي ال اقــصـد ان
ثقف مترف,ويبحث عن دور او ان ا
يستـعرض رجـولته كـشخص يرفض
جتـــاوزات الـــســـلــطـــة.هـــذا شيء لم
يــخــطــر بــبــالي,لــكــني اســتــخــدمت
مصطـلح تنـاقض العالقـة وانا اعني
به ذلك الــنـزاع بــ نـظــرة الـســلـطـة
ــثـقف الى لـلــمـثـقف,وكـذلك نــظـرة ا
الــنـــظــام.ومـــا يــهم,ومــا اتـــمــنى ان
اوضحه ان مصطلح تناقض العالقة
ـــثـــقف لـــلـــنـــظـــام يـــصف ان كـــره ا
أل عقـله بالكـامل بحيث السيـاسي 
يـفـقـد الوجـود الـتـنـوع الـهـائل الذي
يــحــيط بــنــا.وتــتــحــول احلـيــاة الى
عالقـة طرفـاهـا وجـودان متـصـارعان
والـنـظام ـثـقف بـكـرهه, اثـنـان هـمـا:ا

السياسي باخطائه ودكتاتوريته.
  مـقـدمـة الكـتـاب مـهـمـة لـفهـم كل ما
تـضـمـنه من مـقـاالت,ومـا سـأقـوم به
من فهم يـعبر عن وجـهة نـظري التي
لن تكـون مـجرد انـطـباع,بل ستـكون
نـوعـا من حتـديــد مـوقـفـنـا من حـالـة
ـؤلف التي وصـفـتـها بـانـها نـهـاية ا
عقالني وجد نفسه وحـيدا في نهاية
طاف.ساسـتع بـالتحلـيل النقدي ا
الذي يقوم على نقد العقل,وامكانيته

في ادراك احلقيقة.
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في احلـــقــيــقــة انـــتــبــهت,وانــا اقــرأ
الـــكــتــاب الى عــدم الـــتــنــظــيم الــذي
فوجئت به.لـقد جرى تـقسيم الـكتاب
الى اربعة عناوين رئيسة هي:القسم
االول مـدن احالم ونــزاعـات.والـقـسم
الــثــاني هــو اثـار,امــا الــثــالث فــهـو
اسـمـاء وحـكــايـات واصـدقـاء عـبـروا
االفـق.والـــــــــــــــقــــــــــــــســم الــــــــــــــرابـع
هـو:تــنـويـعـات.وحتـت هـذه االقـسـام
االربـعـة وضع مــحـتـوى الـكـتـاب

ـــوت,ومن ان جتــــريـــد احلــــيــــاة من ا
احللم,ومن التـناقض يـجعـلنـا نحصل
عـلى الـواقع كــمـا هـو.ومن هـنـا تـكـون
الـلـغـة عـبـارة عن شـبـكـة من الـكـلـمـات
تسعى للـسيطرة عـلى تفاصيل الواقع
واخـــضـــاعـــهــا لـــلـــجـــرس الـــصـــوتي
للكلمة,كما ان اللـغة حتاول ان تصنع
مـعـنى جـديــدا مـقـفال ال يـنـفـذ الـيه اي
ـــؤمن ــثـــقف ا نــور غـــيـــر مـــا يـــراه ا

بافكاره العقالنية.
  في اسـلـوب سـامـي نـادر قـبل مـنـفـاه
جنــد احلـادثــة وهي تـخــضع لـوجــهـة
نــظــر الــكــاتب الــعــقالنــيــة.ان الــواقع
مفصول عن الـكاتب لكن هذا الواقع ال
يتمـتع بامتـداد ساحر بل يـتقلص الى
حد ضيق جدا.هذا يعني ان اللغة لغة
الكاتب تصبح محددة وعلمية,وغارقة
بجدل ال يدع اي فرصـة للصوت االخر

بان يظهر او يقول كلمته.
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  نقطة اخرى مهمة تطبع اسلوب كل
نـفى وهي ان الواقع مقـاالت ما قـبل ا
يـصــور بـطـريـقــة غـريـبـة تــشـعـرنـا ان
جـبـرا ابـراهـيم جـبـرا لم يـكن مـوجـود
قـــبـل كـــتـــابــــة ســـهــــيل ســــامي نـــادر
عـنه.وهـذا لـيـس انـطـبـاعـا بل حتـلـيال
ـثــقف الـعـراقي بــأنه "كـانـتي ـان ا ال
الـهـوى" نــسـبـة الى عـمــانـوئـيل كـانت
ـاني الـكـبـيـر.وسـهـيل الـفـيـلـســوف اال
ســـامي نـــادر يـــعــتـــرف بـــأنه كـــانــتي
بـالسـلـيـقة,وعزا هـذا االمـر الى يـقـينه
بالواجب على طريقة كانت الفيلسوف
ــــــــانـي.نــــــــزوال مـن عــــــــتــــــــبــــــــات اال
الـــــبــــــيت,ص.204ودون ادنى شك ان
هـــذا الــتـــبــريـــر من قـــبل الــكـــاتب عن
ـثقف عالقته بـكـانت ليس دقـيـقا الن ا
العـراقي يقـترب كثـيرا من الـفيـلسوف
الـــنـــقــدي "كـــانت" دون ان يـــدري.ومن
ــثـــقـــفــ االدق ان نـــقـــول ان اغــلـب ا
الــعـــراقــيـــ هم يـــطــبـــقــون مـــا قــاله
الــفــيــلــســوف "كــانت" بــشــان نــظــريـة
ـكان عـرفة,وكيـف اصبح الـزمـان وا ا
قالـبان عـقلـيان يـساعـداننـا في معـرفة

العالم.
  االسلوب في هذه احلالة يتحول الى
مـرآة صــافـيـة تــعـكس الــواقع وتـنـفي
عــنـه عــنـــاصــره لـــيـــصــبـح مــبـــاشــرا
ومحدودا وغيـر عميق.هـذا كله بسبب
طـريـقـة االدراك والوعـي والوهـم الذي
ــثــقف حـــ يــظن بــان يـــســقط فــيـه ا
تــقــلــيص الــواقـع وتــصـغــيــر حــجــمه

يجعلنا نفهمه ونسيطر عليه.
  لنـنتـقل االن الى احلديث عن مـقاالت
ــنـفى من كــتـاب نـزوال عــنـد عــتـبـات ا
الـبـيت.وقـبل كل شيء اود الـقـول انـنا
امام لغة جديدة,واسلوب اخر,وشعور
دافـيء لـم نــــــكن جنـــــــده في كـل تــــــلك
ـــقـــاالت الـــتـي حتـــدثت عــــنـــهـــا في ا

السابق.
اركـي عادت ـنـفى الـد   في مـقـاالت ا
احلياة بـكل عمـقها الـى الواجهـة.ظهر
وت الـذي ابـعـده سهـيل سـامي نادر ا
من حــيــاته.لـنــتـذكــر اول كــلـمــتـ في
ـوت.كان مقـاله عن جـبرا.قـال لـنبـعد ا
نفى فقد ظهر ذلك عام .1994اما في ا
ــوت وصـار مــصــيـرا وقــوة تــفـرض ا
واجـهة ب حضـورها عـليه.ان هـذه ا
وت وهو الـظاهرة االخـطر في حياة ا
الــــبــــشــــر وبـــــ الــــكــــاتب تــــاخــــرت
كثيرا.لكنها حدثت وبشكل درامي جدا
اشار اليه سـهيل سامي نـادر في اكثر
من مـقـال.سـاحـاول ان اعـيـد االعـتـبـار
للحياة بـعد اعادة اهم العنـاصر اليها
ـــوت احلـــلم واعــنـي بـــالـــعـــنــاصـــر ا

اضي ايضا. وا
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 في مـــــقــــالــــة بـــــعــــنـــــوان "مــــوت في
كـوبـنـهـاجن,واحـاديث مع كـيـركـغـارد"
ـا يـصــور لـنـا ســهـيل سـامـي نـادر عـا
ه الـــســابق.هــنــاك مــخــتــلــفـــا عن عــا
ـــ انــتــهى اخــتـالف جــذري بــ عــا
احـدهـمـا,ودخل الى عـالم اخـر صـوره
ـارك.وفي في مـقـاالت كـتــبـهـا في الـد
مـــقــاله هـــذا "مــوت فـي كــوبــنـــهــاجن"
اعادنـا الكـاتب الى حـقيـقة مـهمـة جدا
تـنــبع من ضـعــفه كـانـســان يـواجه مـا
يــشــبه الـعــبث بــعــد ان تـبــخــرت قـوة
الـتــفـسـيــر الـعـقالني,ولم تـعــد نـافـعـة
له.لن اقــول شـيــئـا من عــنـدي.ســانـقل
وت اوال عنـه باخـتـصار مـوقـفه ازاء ا
واحتـدث باخـتـصـار عن احلـلم وكذلك
عن وجــهــة نــظــره وهــو يــتــحــدث عن
مـفـكـر من طــراز كـيـركـغـارد يـظـهـر في
منطـقتنا.  يـقول في بدايـة مقاله:"وانا
حاذاة سور تعبت  اجرجر قدمي ا
قبرة في النوربرو تخيلت في ساعة ا
روحانـية موتي,والتـقائـي بكـيركـغارد

دفون فيها" ص."192 ا
  انا اسال هل هذا كالم عابر قاله
نادر رغمـا عنه?اظن انـني امام حقـيقة
صادمة.فالـوجودي كما عـبر عن نفسه
ـــــقــــال يـــــتــــحـــــدث عن ســـــاعــــة في ا
روحانـية.بالـتاكـيد هـذا لم يكن يـخطر

ببال الكاتب قبل عقدين او اكثر.  
 يـضـيف في الـفـقـرة نـفـسـهـا"لـقـد رأى
ـيت منذ مئتي الفيلـسوف الوجودي ا
عام شـخصا قـصيرا يـتعـثر حتت نور
شحيح بـدا من مشيـته انه غير مـعتاد
عــــلـى مــــوته بــــعــــد,غــــيــــر مــــصــــدق
ص."192ال اظن ان هـنـاك مـا هـو ادق
ـهمـة.فالـواقع كان الحـظة ا من هذه ا
بال موت واالن حـلت احليـاة بديال عن

الواقع اجملرد من صفاته احلقيقية.
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  ثم يقودنا سهيل سامي نادر في
تـــــامالت شـــــخــــصـــــيـــــة عن وضـــــعه
وت,ودور كيـركغارد كفرد,وعالقته بـا
ــسـيـحي,ثم في نــقـد الـفــكـر الــديـني ا
ـوت يــعــتـرف الــكـاتـب بـأنه يــفــكـر بــا
"نزوال من عتبات البيت"ص.194وهذا
التفكير كـما اظن هو اصدق حلظة في
حــيــاتــنــا جـمــيــعــا.وكــمــا هـو واضح
ـوت,بل سـيـكـون سـيــتـكـرر حــضـور ا
وعي ســـهـــيل ســــامي نـــادر مـــتـــاثـــرا
به.وهذا التطور هو اهم قفزة يعيشها
الكـاتب,وكـنت اتـمـنى لـو انـها حـدثت
قبل ثالثة عقود.اذن نحن نلمس تطور
الــــــوعي الــــــذي لـم يـــــعــــــد داخـال في
"تنـاقض الـعالقـة" بحـيث صـار الواقع

محدودا ومحسـوسا دون توتر يومي
ثقف. يعيشه ا

  ما جتدر االشارة الـيه هو ان سهيل
ســـامي نــادر يــتــطـــرق الى مــعــاجلــة
ـا هو كـيركـغـارد للـمـسـيحـيـة ونقـده 
زائف فيـها.ويـبدو ان الـكاتب لم يـقرأ
شــيـئـا من كــتـابــات كـيـركــغـارد الـذي
عاش حياة معـاناة وقلق جعاله يقدم
ان.ما يلفت عنى اال تفسيرا جديدا 
االنــتـبــاه ان سـهــيل سـامي نــادر بـدأ
يــــتـــحــــدث عن حــــيـــاة شــــخـــصــــيـــة
لــــلـــــمــــســــلم,ويــــفــــجــــر قـــــنــــبــــلــــته
قــائال:"ســـنـــحــتـــاج الى كـــيــركـــغــارد
مـســلم"ص."196لــو قــلت انــنــا امــام
تــغـيــيــر حـقــيـقي قــلب كل مــسـلــمـات
ـا بالغت في الكـاتب راسا عـلى عقب 
قولي.وهـذا مـا اشـرت اليه في كالمي
ـارك اعـادت الـسـابق ان مـقـاالت الـد
احلــيـاة الى طــبـيــعـتـهــا.واال هل كـان
احــــــــــــــد يــــــــــــــتـــــــــــــوقــع ان هـــــــــــــذا
العقالني,الوجودي سيعلن في حلظة
مــا مـن حـــيــاتـه انـــنـــا بــحـــاجـــة الى
كـيـركـغـارد مــسـلم.ال اظن لـكـني اقـول
دائمـا ان احليـاة تنتـصر لـنفـسها في
ـطــاف.هل هـذا كل شيء?كال نـهــايـة ا
ــــصــــاحلــــة مع فــــهــــنــــاك حلـــــظــــة ا
ثـابة كيـركـغارد.وهـذه الـلحـظـة هي 
انهيـار كل دعائم افكـارنا التي نـعتقد
انــهـــا ال تــقـــبل الــنـــقــاش النـــهــا هي
احلـقـيـقــة الـوحـيـدة في الـكـون.يـقـول
الـكــاتب"كـيـركــغـارد مـعــني بـالـوجـود
أسـاويـتهـا بقـلـقهـا وليس باحلـيـاة 
بــفــكـــرة تــتــفــتح وتــنــبــسط في عــقل
جتريدي,وهذا ما اتفـقت فيه معه"ص
.201لندقق قليال في هذا االتفاق ب
كــاتب عـقالنـي وفـيــلـســوف مـيت.هي
حـقـا حلظـة الـعـثـور عـلى الـذات التي
اقرت انها تواجه مصيرا ال مفر منه.
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 اما بالنسبة للحلم فقد اعطاه سهيل
سامي نادر اهتماما خاصا,وليس من
عــادة الــعــقالني الــتــوقف عــنــد حــلم
يـراه.هـذه احـدى بــديـهـيـات الـتـفـكـيـر
ــنـــطـــقـي الـــذي يــحـــاول ان يـــفـــهم ا
ـبـاشر. الـتجـربـة في حدود واقـعـها ا
قال عن مـحاولة تـخليد يكشف هـذا ا
اخملـرج والــفـنـان سـامي مــحـمـد بـعـد
قال هو:"سامي محمد رحيله.عنوان ا
الذي زارني في احالمي.وقد كتبه في
ـقــال نـشـر عام .2019 وفي نـهــايـة ا
الكاتب مـقاال نـشره عام  2003 يرثي
به صديقه سامي محمد.ان ما يهمني
االن هـو اعـتـراف سـامي نـادر بـانه ال
يـكـتـرث بـاالحالم.وهـذه الـقـضـيـة هي
مـوقف عـقالني كـمـا عـرفـنـا.يـقـول"انـا
رجل عــــــقـالني ,ال احــــــتــــــاج الى اي
تفـسيـر يقع خـارج وظيـفة الـتعويض
الـنفـسـيـة هذه.فـانـا حـقـا ال ابحث في
احالمي عن اسـرار,وال انـتـظــر مـنـهـا
رسـالــة رمـزيـة دفــيـنـة اعـاجلــهـا عـنـد
االستيقاظ,ونادرا ما شـغلتني دالالت
مــيـتـفــافـيـزيـقــيـة مـدوخــة نـاجتـة عن

مخاوفي,ص."138
  هذا النص مهم وهو مكتوب كما
اشــــــرت فـي عـــــام  2019اي بــــــعــــــد
استقـراره في منفـاه.والكاتب يـضعنا
انه العقالني مباشرة في مواجـهة ا
الـذي ال يعـيـر اهمـيـة لـلحـلم.لـكن هذا
االمــر تـــغــيــر وســـاشــيـــر الــيـه عــنــد
احلـــديث عن الـــوضع اجلــديـــد الــذي
وجــد نـفـسه فــيه بـعــد انـهــيـار سـقف
نـطق العـقلي من حـوله.وقد قال في ا
رة االولى التي مقاله صراحـة انها "ا
احتدث فيـها عن حيـاتي الليـلية ,ذلك
الني مدفوع بحزن اثقل قلبي من حلم
تكرر في لـيال ثالث ظهـر فيه صديقي
حتى سـامي مـحـمـد بـوضـوح شـديد ,
انــني حـ اســتـيــقـظـت كـنت اواصل
شم عطـره الذي اعـتاد ان يـضعه بـعد

احلالقة ص."139
   يبدو ان العقالني بدا ينتبه وهو
ــكن ان حتــمــله في غــربــتـه الى مــا 
االحالم لنا من معنى.فـها هو يتحدث
ويـذكـر ـتــكـرر, عن تــفـاصــيل حـلــمه ا
جمـلة قـالهـا سامي مـحمد لـه بوصفه
عقالنـيا"يـبـحث عن احليـاة في مزبـلة

احلياة"ص.140
  هذا كله كما نرى حدث في اعماق
ســهـيـل سـامـي نـادر.نــوع من شــعـور
غـيــر عـادي صــار يـعـانـق احلـيـاة في
ـرحلة الـسابقة رحابتـها على عكس ا
حـــــــــ كــــــــان الـــــــــواقـع يــــــــشـــــــــغل
الكـاتب,ويشـغـله الى اقـصى حد دون
ان يــنـتـبه الـى الـلـحــظـة الـتي تــظـهـر
فــيـهــا احلـيــاة امـامـنــا ونـكــتـشف ان
تفسيرنا الـعقالني ال يضبط ايقاع ما
يجـري من حولـنا. اظن صـار واضحا
قال,فقد حاولت ما طـرحته في هـذا ا
ان ابـ اســلـوب مـقـاالته قــبل مـنـفـاه
ــيــز تــفــكــيــره من ــاركي ومــا  الــد
سـيطـرة عـقلـيـة اخـضعت الـواقع لـها
ــنــفى عــادت احلــيـاة الى لــكن بــعـد ا
الكاتب فـواجه موته وحلـمه وماضيه
بحـيث اتفـق مع كيـركغـارد بان الـقلق
ومأساة احلـياة اكبـر من فكرة تـتفتح
في الـعــقل. امـا اسـلـوبـه في مـرحـلـته
االخــيــرة فــفـيـه بـســاطــة تــقــتـرب من
جمال الشعر. لم تعد اللغة تبحث عن
ـــوجــودات ظـــهــورا وصف يـــعـــطي ا
خاصا ولكن صارت لغة سهيل سامي
نـادر مـنـفـتـحـة درامـيـة غـيـر ضــــيـقـة

كالسابق.
وبـدأ افق لـغتـه يصـبح اكـثـر اتـسـاعا
ومعبرا عن اكثر من موضوع توصف
ــقـال الى بــتـواز شــيق لــيــصل بـنــا ا
نهاية جتعلنا نفكر بان النص لم يعد
يــــــبـــــحـث عـن اجلـــــدل فـي صــــــورته
تعة ان ان نـقرا مقاله السابقـة.ومن ا
عن ســامي مـحــمـد,وكـذلـك مـقــاله عن
عــلي الـــشـــوك الــذي يـــشــبـه قــطـــعــة
مـوســيـقـيــة هـادئـة,ومـقـالـه الـسـاحـر
ـقـال الـذي اداجـيـو الــبـيـنـوني,هـذا ا
يـحــمل نـبـرة الـتـغــيـر الـواضـحـة.امـا
مقال موت في كـوبنهاجن فـهذا يشبه

فصال من رواية.
ــقــاالت عــاد الــعــقالني في كل هــذه ا
وحيدا مـتفـقا مع كيـركغـارد.انه يحلم
ان يـدفن الـى جـوار هـذا الـفــيـلـسـوف

الوجودي.
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كـله.اظن ان الــكـتـاب فـقــد انـسـجـامه
كـلـيـا لــسـبب بـسـيط هـو:عـدم وجـود
ــقـاالت حـسب تـرتــيب زمـني يـضع ا
ن اعــوام كــتــابـتــهــا.هــذا مـهـم جـدا 
وما يـبـحث عن فـهم اسـلـوب الـكاتب,
ـكن ان يـطـرأ عـلى نـظـرته ومـوقـفه
من تغير.ان الكتاب بصورته احلالية
يخـالف مـا حتدث عـنه ادوارد سعـيد
عن اسلوب الكاتب االخـير.والترتيب
الـزمـني غـايـة في االهـمـيـة بـالـنـسـبة
لــلـنــاقـد الــذي يــريـد ان يــفـهم جــيـدا
سبـب موقف الـكـاتب الذي تـغـير الى
الــنــقـيـض بـعــد ان كــان مـؤمــنــا بـان
العـقل قـادر على فـهم احلـياة,وحسم
كل نــقــاط اخلالف فــيــهــا.لــقــد قـرأت
الــكــتــاب وانــا ابــحث عن الــتــواريخ
الــــــتي ذيـل بـــــهـــــا الــــــكـــــثــــــيـــــر من
ـقـاالت,وتـرك قــسم قـلـيل مــنـهـا بال ا
تاريخ.لكن عملية البحث عن التاريخ
افـــادتـــنـي كـــثـــيــــرا في فـــهـم حـــالـــة
الكاتب,وما حدث من تغير في وجهة
نظـره.كان ال بـد لي من الـبحث المـيز
بـــــــــ الــــــــكــــــــاتـب وهــــــــو يـــــــــؤمن
بعقـالنيته,وب ما اصـبح عليه ح
ـارك وحـيدا مع وجـد نفـسه في الـد

زمن. مرض فقراته ا
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دعـــوني اقـــول اني ســاقـــوم بـــفــصل
ـوجـود بـ عـنـصـري ضـد الـكـتـاب ا
يـدي,فــاعــيــد تــرتــيــبه عــلى الــنــحـو
الـتالي:مـقـاالت كـتـبت من سبـعـيـنات
ـاضي وانـتــهت الى مـا قـبل الـقــرن ا
مغادرة الكتاب الى منفاه.هذه الفترة
تضم مقاالت مختلفة التواريخ كتبت
في اماكن مختلفة.ولهذه الفترة ميزة
ليـست فنـية تتـعلق بـاسلـوب الكاتب
ا تتعلق ايضا بوجهة نظره الى وا
الــعــالم,وضــغـط الــعــقل عـــلى جــعل
العالم يبدو حتت السيطرة الى ابعد
ارك احلدود.امـا كل ما كتـب في الد
ثل فـهـو نسـيج وحـده كـمـا يـقـال و
نـهـاية الـعـقالني,واحـساسـه الرتـيب

الكئيب بالعالم.
 بــــهـــــذا الــــشــــكـل ازلت الـــــفــــوضى
وجودة في الكـتاب.لقـد فصلت ب ا
ارك عـن كل ما كل مـا كـتب قـبل الـد
كتب فـيهـا.وهذه احملاولـة هي افضل
طـريـقــة لـلـعـثـور عــلى سـهـيل سـامي
اجلـديـد الـذي واجـه حـقـيـقـة احلـيـاة
مــتـاخـرا فــأحس بـقــسـوتــهـا الـتي ال

حتتمل.
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 اود ان اطرح هذا السؤال:ما الذي
ـارك عـما ـيـز مـقـاالت مـا قـبل الـد
ــقــاالت بــعـــدهــا. ?من الـــواضح ان ا
التي يـضمهـا كتـاب نزوال من عـتبات
ـقاالت الـتي كـتبـها البـيت اكـثر من ا
ـــاركي.وال بـــد من فـي مـــنـــفـــاه الـــد
حتــديـد الــفـرق بــ مــا كـانه ســهـيل
ســامي نــادر وبــ مـا ســيــكــونه.انـا
احــاول تـفــسـيــر الـوضع الــذي وجـد
ا قاله الكاتب نـفسه فيه مسـتعيـنا 
الـكــاتب نــفـسه,ووصف اســلـوبه في
رحـلتـ اللـت اسـميـتهـما مـا قبل ا

ارك. وما بعد الد
   ح حتدثت عن مصطلح "تناقض
العالقـة" كنت اشـير الى حـالة عـقلـية
خـاصـة تــسـيـطـر عـلـى اسـلـوبـنـا في
الـــتـــفـــكــيـــر وكـــذلـك اســلـــوبـــنـــا في
ــثــقف اي مـثــقف يــجـد الــعـيش.ان ا
نـــفـــسه فـي عـــالم مـــلـيء بـــالـــبـــشـــر
واالحـداث,ثم يــدخل في تــنـاقض مع
االفراد في هـذا الـعالم,ويدخل ايـضا
في تناقض مع النظام السياسي.هذا
هـو مـا اطــلق عـلـيه مــفـهـوم تـنـاقض
ـفـهوم الـعالقـة.اما كـيف يـقـوم هـذا ا
والتالعب بـتــغـيـيـر طـبــيـعـة احلـيـاة,
بحقـيقتـها فهـذا هو ما يـخص العقل
كأداة تقـوم باخطـر عملـية تغـيير في
جـــنس احلـــيــاة كـــمــا هي.فـــهل هــذا
مـعــقـول?اعـني هـل يـسـتـطــيع الـعـقل
الـــــبــــشــــري تــــغــــيــــيــــر طــــبــــيــــعــــة
احلـــيــاة,وتـــشـــويه ذلك االنـــســـجــام
العميق ب مـكوناتها الـغامضة?هذا
هو السؤال الذي يقودنا للحديث عن
كــتـــابــات ســهــيـل ســامي نــادر وهي
تـعــكس طـريـقــة تـفـكـيــره قـبل ذهـابه

نفاه.
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يـــــقـــــر ســـــهــــــيل ســـــامـي نـــــادر انه
عـقالني.هـذا شيء جـيـد,وال مـشـكـلـة
ـضي بـعيـدا في اخـضاع فـيه.لكـنه 
احليـاة بكل عمـقهـا الى منـطق عقلي
ال يـتــهـاون ابــدا في نـفي اي شيء ال
يفهمه العـقل.وقد تمثل هذا االمر في
ابـعــاده لـعـنــصـرين مـهـمــ يـلـونـان
احلـيـاة ويـحـكـمـان طـبـيـعـة الـسـلوك
الـبـشـري واعـني بـهـذين الـعـنصـرين
ـوت.ال يـحــتـاج الـعـقالني االحالم,وا
الى ان يــتــوقف عــنـد احلــلم او عــنـد
ـوت.انه يـكــتـفي بـتــفـسـيـر ظـاهــرة ا
احلـلم تـفسـيـرا عـقـلـيا,وكـذلك يـفـسر
وت عـلى انه ظـاهرة مـحـتومـة تقع ا
في يـوم مـا.يـنــشـغل الـعـقالني بـنـقـد
الــســـلـــطــة مـــتــنـــاســيـــا االنــشـــغــال
ــــوته.وال يــــعــــني كـالمي هــــنـــا,ان
ـــوت يــتـــعــارض مع االحـــســاس بـــا
الـعـمل كنـقـاد لـلـسلـطـة وغـياب
الـعدالـة.مـا اقـصـده ان احلـياة
ـكن كــمـا هـي تـواجــهــنـا فـال 
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ـبـاد ومـكـونات عـنـدمـا نـفـتش عن أفـضل نـظـام سـيـاسى ــ اقـتـصـادى يـؤمن 
العـدالة االجـتمـاعيـة ويعـمل من أجل تفـعيـلهـا فى الواقع اإلنـسانى والـدفاع عن
ـباد وحتس كونات وا ذلك التـفعيل ويسـاهم فى حتس فـهم ومنطوق تـلك ا
ظـروف تطـبـيقـهـا فى الواقع لـتكـون مـقبـولـة من غالـبـية أفـراد اجملتـمـعات ورافـعة
إلنـســانـيــتـهــا... فـمـن الـضــرورى أن نـعــرف خـلــفـيــة والدة ومـســيـرة الــنـظــامـ
يـت عبـر القرون ساحـت الـعا السيـاسي واالقـتصـادي اللـذين هيمـنا عـلى ا
ــاضـيــة. األول مـا تــوافق الــنـاس عــلى تــسـمــيـتـه بـالــنـظــام الــلـيــبـرالى الـثالثــة ا

اركسية اخملتلفة. الرأسمالى والثانى هو النظام االشتراكى بتالوينه ا
لـقـد ولـد كال الـنظـامـ من رحم أفـكـار األنـوار األوروبيـة الـتى قـادت إلى مـطالب
ــطـالب مــا يـلى: ضــرورة إجـراء الــعــصـرنــة واحلـداثــة. وضـمت تــلك األفــكـار وا
ان حتوالت جذرية فى االجتماع والسياسة األهمية الكبرى للحرية الفردية اإل
ساواة بأن الـتقدم ظاهرة حتمـية أن إحدى أهم وسائل مسيـرة ذلك التقدم هو ا
واطـنة وانتـشار وتـرسيخ الـعقالنـية بـدال من اخلرافات والـغيـبيـات (وهو ما فى ا
ـواطنـة حلقـوق سيـاسية واطن وا ارسـة ا سيهـيئ لتـنمـية رأى عـام مسـتنـير) 
قراطى تمثيلى ووجود مجتمع مدنى نشط وفاعل متعددة تقود إلى نظام حكم د
فى احلياة الـعامة مـوازٍ بنديـة لقوة سـلطات الـدولة وأخيـرا وكاستـجابة النـتقال
اجملتـمعات األوروبيـة من عصر الـزراعة إلى عصر الـصناعـة إعطاء أهمـية كبرى
ألن تكـون اجملتمعات مـنتجة اقتصـاديا على أن يخضـع ذلك اإلنتاج االقتصادى

ستقل إلى حدود كبيرة عن تدخالت الدولة. لشروط التبادل التجارى احلر ا
هـناك تـفاصـيل وجتـاذبات كـثيـرة حول كل فـكرة ومـطـلب لسـنا مـعنـي هـنا بـها.
ـرور الزمن أنها جميعـا لم تتحقق فى الواقع كمـا أراد أصحابها لها: هم أنه  ا
إما ألن جـهـات مـسـتـفـيـدة شـوهتـهـا وحـرفـتـهـا واسـتـعمـلـتـهـا لـصـاحلـها أو ألن
ـطالـب التـغيـيـرية الـهائـلة الـبشـريـة أعجـز من أن حتمل مـسـئولـية تـلك األفـكار وا
تـالحقـة جـعـلت بـعـضا مـن تلك وتـدافع عـنـهـا أو ألن واقع احليـاة وتـطـوراتـهـا ا

طالب خارج الزمن وحتتاج إلى تعديلها أو استبدالها. األفكار وا
ـهم أيـضـا أن نـعـرف أن الـنـظـامــ الـرأسـمـالى واالشـتـراكى لم يـعـرفـا كـيف وا
ـا كانت األنـوار والـعصـرنـة قد يـسـتفـيـدان بصـورة صـحيـحـة وعادلـة وشـاملـة 

طرحته.
اآلن فى هـذه الـلحـظـة هنـاك فى بـلـدان منـشـأ األنوار والـعـصرنـة شـكوك كـثـيرة
ـراجعـة األيديـولـوجيـت الـرأسـمالـية حـول ما طـرحـا وهنـاك مطـالب مـتعـاظمـة 
واالشتراكـية إذ كلـتاهمـا تعـيشان أزمـة حقيـقية هـما ومن يحـملهـما من أحزاب
وحكومات وأفراد خصوصا على ضوء ما رآه القرن السابق من جرائم حقوقية
بـاسم االشـتراكـيـة والفـاشـستـيـة وما يـراه قـرننـا احلـالى من ظلـم وفقـر وأزمات
باسم النـيوليـبرالية وخـصوصا عـلى ضوء الصـعود احلالى لـلشعبـوية وللـوطنية

العنصرية وألنواع كثيرة من الصراعات اجلندرية والدينية.
احلديث عن بـديل ثالث يجمع أفضل ما فى االثن كثـير ومتعدد لكن ما سيقود
إليه غـير معروف ومبهم. لكن ما يحز فى النـفس هو العودة إلى تأكيد البديهيات

بعد ثالثة قرون من ادعاء األنوار واحلداثة.
هم أن فـتح باب الـنـقاش حـول النـظام الـسيـاسى ــ االقـتصـادى الصـالح لبالد ا
الـعرب والـضـامن لـقـيـام دولـة الـعدالـة االجـتـمـاعـية ال يـسـتـطـيع أن يـتـجاهـل تلك
اخللفـية التى فـصلنـا بإيجاز حـتى ولو كانت جملـتمعـاتنا الـعربيـة خصوصـياتها
وظـروفهـا. لـكن يجـب أن تبـقى الـتجـارب العـربـية اخملـتـلفـة عـبر سـنـوات ما بـعد
االستـقالل الوطنى هى احملـور األساسى الذى يـجب أن يقود ذلك الـنقاش وتلك
راجـعـة من أجل الوصـول إلى نـظام سـيـاسى ــ اقتـصادى عـربى حـديث عادل ا
طـالب العـدالة االجتـماعـية بحـيث تتـبناه اجلـماهـير العـربيـة وتناضل من وخادم 
ـراجعة  –يجـب أن ترفض الـشطط فى الـفرديـة حريـة ومعـيشة وأن أجـله.تلك ا
ترفض وجـود فقـر أو وجود غـنى فاحش أو هيـمنـة حريـة األسواق دون ضوابط
قراطـية شرعية تـمثيليـة أو هيمنة تضعـها دولة الرعايـة االجتماعيـة أو غياب د
اخلرافات عـلى العقالنية أو اسـتعمال الدين بـانتهازية وبـتبريرات منـحازة للظلم
وللـسالط وحلكم الفـئة فى احلياة الـسياسيـة أو إضعاف وجود مـجتمع مدنى
نشط وفـاعل ومسـتـقل عن سلـطة الـدولة أو امـتالك وسـائل اإلنتـاج االقتـصادى
وخــيـراته من قــبل أقـلــيـة أو تـخـل الـدولـة عن الــتـزامــاتـهـا فـى تـوفـيــر اخلـدمـات
االجتماعية من مثل التعليم والصحة والعمل والسكن أو هيمنة قوى احلكم على
وسائل اإلعالم وشـبكـات التـواصل االجتـماعى اسـتغاللـهمـا دون تنـظيم ذلك من

ستقل فقط. خالل القوان التشريعية والقضاء ا
نــحـن الــعـــرب نــحـــتـــاج إلى هـــكــذا نـــظـــام بــهـــكــذا

شكلة. مواصفات. أما التسميات فليست هى ا
{ مفكر عربى 
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كــ من نـيـل لـقب الــهـداف والــكـأس
الـقـاريـة فـإنه سـيـنـهي

مــــــــــوســــــــــمـه
بـــــــــأفـــــــــضل
طــــــريـــــــقــــــة
ــــــكــــــنـــــة
بـعـدمـا توج
بـــــجــــائــــزة
هــــــــــــــــــداف
يرلي البـر
ج بـــرصـــيــد

 هـــــــدفًــــــا 23
وهي خــــطـــوات
قــد تــعــزز فــرصه
ـنــافـسـة عـلى في ا
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ـباراة التي أقيمت  في قاعة نادي تغـلبَ فريق نفط الوسط للصاالت على نـظيره فريق اوروك بنتيجة  5 - 18 في ا
ـنـاسـبـة تـبـاركُ الـهـيـئة ـمـتـاز لـكـرة الـصـاالت. وبـهذه ا الـتـضـامن ضـمن مـبـاريـات اجلـولـة األخيـرة من الـدوري ا
الـتـطـبيـعـيـة لـنادي نـفط الـوسط الـفـوز بدرع الـدوري لـلـموسم 2020-2021 ونـادي الـشرطـة احلـاصل عـلى مـركز
ـزيـد من التـألق واإلبـداع وتـقـدم شـكـرها ـركز الـثـالث وتـتـمـنى لـهم ا الوصـيف ونـادي نـفط الـبـصـرة صـاحب ا

شاركة تثميناً على جهودها في إجناح مسابقة الدوري. وامتنانها جلميع األندية ا
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{ لـنـدن- وكاالت: يـصـطـدم مـنـتخب
إجنلترا بنظيره اإليطالي في نهائي
بـطـولـة يورو 2020  يـوم غـد االحد 
ـبـلي في لـنـدن. وقـاد عـلى مـلـعب و
هاجم اإلنكليزي هاري ك منتخب ا
ـارك في بالده لــتـجـاوز عــقـبــة الـد
نــصـف الــنـهــائـي بــتـســجــيـل هـدف
الفوز 1-2  بعـدمـا تعـرض النتـقادات
الذعــة في بــدايــة الـــبــطــولــة نــظــرًا
لـغـيـابـه عن الـتـهـديف طـوال مـرحـلـة
اجملـمـوعـات.  لــكـنه كـشـر عن أنـيـابه
بـــعـــد ذلك في األدوار اإلقـــصـــائـــيــة
محرزا  4 أهداف في  3 مباريات ضد
ـارك. ولم ــانـيــا وأوكـرانــيـا والــد أ
يـــســــتــــطع كــــ حـــتـى اآلن اعـــتالء
مــنـصـات الـتــتـويج طـوال مــسـيـرته
رغـم مـهــاراته وقــدراته الــتــهـديــفــيـة
الــعــالــيـــة حــيث لم يــنـــجح فــريــقه
تـوتنـهام هـوتـسبـيـر في الفـوز بأي
ــاضي الــذي لـــقب خالل الــعـــقــد ا
شهد بزوغ جنم الدولي اإلنكليزي.
وعـبـر كـ عـن امـتـعـاضه من هـذا
الــواقع مــا جــعــله يــثــيــر اجلـدل
بشـأن إمكـانيـة رحيلـه عن النادي
اللندني خالل الصيف اجلاري
أمـــلًــا فـي الـــلـــعب ألحـــد كـــبــار
يـرليج لتـسنح له فرصة البر

حصد األلقاب.
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لـكـنه بـاتت لـديه اآلن فـرصـة
ذهـبـيـة القـتـنـاص أول لـقب
في مـســيـرته واألول أيـضـا
في تاريخ إجنلتـرا باليورو
واألول لهـا في كل الـبـطوالت
منـذ الفـوز بكـأس العـالم قبل

عــامًــا. وبـإمــكــان كـ إضــافـة 55
ـمـيـز في حال إجنـاز آخـر لسـجـله ا
جناحه في هـز شبـاك إيطـاليـا مرت

ــبـاراة الــنــهـائــيــة لـيــصل إلى 6 بــا
أهـــداف تـــمـــكـــنه من اعـــتالء عـــرش
هـدافي الــيـورو مـنــفـردا. وإذا تـمـكن

الكرة الذهبية لعام 2021. ولم يسبق
لــلـمــهـاجم اإلجنــلـيــزي الـفــوز بـهـذه
اجلــائــزة وهــو مــا يــزيــد حتــفــيــزه
لالنـتـصــار عـلى إيـطـالـيـا من أجل
ضــرب أكـثـر من عــصـفـور بــحـجـر
واحــد لــيـعــوض في  90 دقــيــقـة
مـرارة غـيـاب األلـقـاب عـنه طـيـلـة

اضية.  السنوات ا
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عــنـــدمــا عــاد العـــبــو إنــكـــلــتــرا
لـلــتـدريـبـات في مــقـرهم في سـان
جورج بـارك لم يكن هـناك شك في
أن الـفريق شـعـر ببـهـجة االحـتـفاالت
الـصـاخـبـة عـقب الـفـوز عـلى
ـــارك في قــبل الــد
نهائي بطولة
أوروبــــــا

ـبلي. ولكن لكـرة القدم في اسـتاد و
في الـوقت الـذي كان يـتم فـيـهـا إزالة
أثـار االحـتفـاالت الـصـاخبـة بـالـتأهل
للنهـائي   ستواجه إنكلـترا اختبارا
أكثر صـعوبة. ورغم الـفرحة الـعارمة
والــبــهــجــة بـــعــودة كــرة الــقــدم إلى
ـبـالـغـة لـدرجـة مـطـالـبـة مـوطـنـهـا وا
ـباريات باعتبار أحد خبراء حتليل ا
الـيـوم يـومــا وطـنـيـا لالحـتـفـال لـكن
إنـكلـتـرا لم تـفز بـأي شيء بـعد. وفي
الواقع الـشيء الوحيـد الذي سـيعود
ـنـتخـب اإلنكـلـيزي إلى مـوطنـه هو ا
ـواجـهة ـبـلي  الـذي سـيعـود إلى و
باراة ـقبل في ا إيطاليـا يوم األحد ا
الـنـهـائـيـة. وقـال كـريس وادل جـنـاح
إنـكلـترا الـسـابق واحمللـل في محـطة
راديــو هــيـئــة اإلذاعــة الـبــريــطـانــيـة

بي.بي.سـي: عـاد الــفــريق لــلـواقع و
ـا حــدث لـيــلـة اجلــمــيع اسـتــمـتـع 
الـــفـــوز. وأردف جـــنــــاح إنـــكـــلـــتـــرا
الـسابق: لـكن عـليـنـا االستـعداد اآلن
ـواجهـة أحـد أكـثر الـفـرق خـبرة في
يـة مواجهة إيـطاليا كرة القـدم العا
ســتـــكـــون مـــواجــهـــة أصـــعب . ولم
ــــدرب روبــــرتـــو يــــخـــســــر فــــريق ا
مـــانــــشـــيـــني في  33مـــبـــاراة وبـــلغ
النهائي عقب فوزه بركالت الترجيح
على إسبانيا في قبل النهائي وهذه
ثـاني مـرة تـظـهـر فـيـهـا إجنـلتـرا في
نهائي بطولـة كبرى لكنـها العاشرة
إليطالـيا. بالـنسبـة للنـقاد والالعب
الــســابــقـ الــذين لم يــتــأهــلـوا إلى
نـــهـــائي بـــطـــوالت أوروبـــا أو كــأس
العـالم خالل مسـيرتـهم واجلمـاهير

اإلنـكلـيزيـة الـتي عانـت طويال تـبدو
الفـرحة واضـحة بـعد إنـهاء  55عاما
من االنتظار. لكن أحد أكثر العبارات
ــدرب جـاريث الــتي يــســتــخـدمــهــا ا
ساوثجـيت خالل هذه البـطولة كانت
ضـــــرورة أن يــــــصـــــنع الـالعـــــبـــــون
تــاريــخــهم اخلــاص وعــدم الــشــعـور
اضي. وجنـح الالعبون في بأعـباء ا
ذلك حتى اآلن حيث جتنـبت إنكلترا
الـــعـــديــــد من مـــشـــاكـل الـــبـــطـــوالت
ـــانــيــا الــســـابــقـــة بــالـــفــوز عـــلى أ
مــنـافــسـهـا الــتـقــلـيـدي في دور الـ16
وعــدم الــتــوتــر بـــعــد الــتــأخــر أمــام
. ارك وخوض شوط إضافي الد
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ووسط ذروة االحـــــــتــــــفـــــــاالت أمس
األربـعــاء عـاد سـاوثـجـيـت لـتـركـيـزه

نتخب االيطالي يدخل في صراع نفسي قبل لقاء نهائي اليورو Ÿ«d∫ ا
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اجرت الزميلـة سرور العلي لـقاء مع احدى العبات
كرة الطائـرة الشابـات وكان جل حلم هـذه الشابة
ان يتـشـكل منـتـخب نسـوي بـكرة الـطـائرة وتـتـمكن

من تمثيل بلدها قي احملافل العربية والدولية.
هــذا االمـر اثــار اســتــغــرابي حــقــا كـيـف يـصــبح
تشكيل منتخب نسوي للعبة عريقة في العراق مثل
كرة الـطائـرة حلـما يـراود الالعبـات الشـابات بدال
من ان يـكون امـرا واقـعـا وحتـصـيل حـاصل لـعمل
عني بلعبة مازالت ـبيا وا عتمد او احتاد اللعبة ا
حية وتمارس في عدد غير قليل من االندية ووجود
ــمـارســة كــرة الـطــائـرة في العـبــات مـســتــمـرات 

انديتهن اذن اين اخللل.
هل يـعقـل ان رائدات الـلـعـبـة واغـلـبهـن مازلـن على
قيد احلـياة قد سـاهمن مسـاهمة فعـالة في ارساء
الـنـشـاط الـنـسـوي في احتـاد كـرة الـطـائـرة ومـثـلن
ـنتـخب عـبـر عـقـود وفي احـلك الـظـروف لـيـنـتهي ا

نتخب من خريطة االحتاد?!. االمر بغياب ا
ـكن الـتـحـجج بـاجملـتـمع وحتـفـظاته بـاعتـقـادي ال
رغم ما يشكله من حتدي حقيقي فمساحة احلرية
للـمراة داخل الـعراق واالنـفتـاح الذي نـشهـده على
جمـيع الـصـعـد وفي مجـاالت عـديـدة ومنـهـا مـجال
الفن والـغنـاء والـثقـافة يـجعـلـنا نـتسـاءل عن سبب
صـعــوبـة اســتـقــطـاب فــتـيــات مـوهــوبـات لــلـمــجـال
الرياضي في مختـلف االلعاب ومنهـا كرة الطائرة
واعتقـد جازمة ان اخلـلل يكمن في االحتـاد نفسه
ارسة فعنـدما نرى االقـبال الكـبيـر للفـتيات عـلى 
كرة القدم فهـذا يبشر بـخير ويعـني ان الكثير من
ـــتـــغـــيـــرات اجلـــدران بـــدأت تـــتــــحـــطم بـــفـــضـل ا
االجتماعيـة التي يشهـدها حاليـا اجملتمع العراقي
ــمــتـنــعـون صـحــيح ان في احــدى ضــفـافه يــقف ا
ـراة الــريــاضي لــكن في والــرافـضــون لــنــشــاط ا
راة الضـفة االخـرى جند اصـواتا عديـدة تشـجع ا
الرياضـية وحتث عـلى دعمـها مـا يعـني ان البحث
ـــواهـب الـــنـــســـويـــة لم يـــعـــد امـــرا مـــعـــقـــدا عن ا
ومسـتـحـيال مثـلـمـا كـان قبل سـنـوات بل ان تـطور
تكنـلوجـيا االتصـال ومواقع الـتواصل اإلجـتماعي
اط قد ساهـمت في تغيـير الكـثير من االفـكار واال
الــســـائــدة فـي اجملــتـــمع وان بــعـض الــقـــيــود قــد
تكسـرت من تلـقاء نفـسها بـعد عـجزها عن مـقاومة

رياح التغيير.
ـكتب وما يـجـعل لـلـنـفق ضـوءا ونهـايـة ان عـضـو ا
االعالمي الحتــــاد كــــرة الـــطــــائــــرة الـــزمــــيل عالء
الــســاعـدي اخــبــرنـي ان ظـروفــا واجــهـت االحتـاد
نـتخب فـي مقـدمتـها تسـببت فـي تأخـير تـسمـيـة ا
قبل جائحة كورونا وانه في شهـر اب او ايلول ا
سيقـام دوري النـساء بكـرة الطـائرة والذي سـيفرز
ــتـــمــيــزات عــددا من الالعـــبــات ا
ـــنـــتــخب ــؤهـالت لــتـــمــثـــيل ا وا
النسوي الذي ستجري تسميته
حتما بعد اختتام البطولة وما

علينا سوى االنتظار.

مـــرة أخــــرى وقــــال: يــــجب الــــفـــوز
ـبـاريـات الـنــهـائـيـة. سـنــسـتـعـيـد بــا
ـناسب. تركـيزنـا ونسـتعـد بالـشكل ا
عـلــيـنــا الــتـعــافي فــقـد تــطــلب األمـر
الكثير من اجملهود البدني والذهني.
إيـطـاليـا تـعـرضت لـذلك لـكنـهـا تـملك
يــومــا إضــافـيــا لــلـتــعــافي. وأضـاف
مـدرب إنـكـلـتـرا: إيـطـالـيـا فريـق قوي
لـــلـــغـــايـــة. فـــكـــرت في ذلك فـي آخــر
. إنها تـقدم أداء مـذهال وتملك عامـ
مقـاتـلـ في الدفـاع مـروا بكل شيء
وخضنا ثالث مباريات للذكرى. نريد
كـــتــابــة ذكــريــات لـــبالدنــا. ولن يــتم
حتديد الذكرى الدائمة لهذه البطولة
ــانــيـا أو إلجنـلــتــرا بــالــفــوز عــلى أ
تـسجـيل أربـعـة أهداف في أوكـرانـيا
ـــارك لــكن من أو الـــفــوز عـــلى الــد
ـبـاراة الـنهـائـيـة يوم خالل نـتـيجـة ا

قبل.  األحد ا
وتدرك إيطاليا كل ذلك حيث خسرت
آخـر مـباراتـ نـهـائـيتـ في بـطـولة
أوروبـا  2000 و2012  لـكـن بـيـنــهـمـا
فـــازت بـــلــــقب كـــأس الــــعـــالم 2006.
ــكن لــكل مــشــجع إيــطــالي تــذكـر و
ــدرب مــارشـيــلــو لــيـبي تـشــكــيــلـة ا
الـــفـــائــزة بـــكــأس الـــعــالم  2006 في
ــانــيــا لـكـن عــدد قــلــيل ســيــتــذكـر أ
الالعـــبـــ اخلـــاســـريـن في نـــهـــائي
أوروبــا. وســـتـــتــفـــوق اجلـــمــاهـــيــر
بـلي اإلجنـلـيـزيـة داخل مـدرجـات و
التي ستـستقبل  60 ألف متفرج يوم
ـقـبل تمـامـا كـمـا كـان احلال األحـد ا
عـنـدمــا فـاز الــفـريق بــلـقــبه الـكــبـيـر

الوحيد في كأس العالم 1966.
wðuKOA½« …œuŽ

أعـرب ناتـشو فـرنـانديـز مـدافع ريال
مـدريـد عن ســعـادته بـتـجـديـد عـقـده
ــلـــكي حـــتى مــؤخـــرًا مع الـــنـــادي ا
صــــيف 2023. وقـــــال نــــاتــــشــــو في
ـوقع نــاديه الــرسـمي: تــصـريــحــات 
ريـال مدريـد هو بـيـتي. لقـد تـرعرعت

هــنــا وتــعـــلــمت الــقــيـم اإليــجــابــيــة
ـــواجــهــة احلــيـــاة. ال أســتــطــيع أن
أتــخـيل احلــيـاة بــدون ريـال مــدريـد.
وأردف مـدافع ريـال مــدريـد: أنـا هـنـا
ا يزيـد عن نصف حيـاتي. إن قضاء
سنـوات أخـرى في هذا الـنادي شيء
إيجـابي يـجعـلني سـعيـدًا. أنا فـخور
جــدًا بــالـلــعب هـنــا لـســنـوات أكــثـر.
وأضـاف: أتذكـر األيـام األولى عـنـدما
وصـلت وكـنت مـتـوتـرًا لـلـغايـة وفي
دينـة الريـاضية كل يوم أدخل فـيه ا
أتـــــــدرب مع زمـالئـي في الـــــــفـــــــريق
وأواصل الـــــــــعـــــــــمل وحتـــــــــقـــــــــيق
االنـتـصــارات والـفـوز بـاأللـقـاب ذلك
ألني بــالـــفــخـــر ويــحــفـــزني عــلى
مـواجــهـة جـمـيع الــتـحـديـات. وتـابع
مــــدافع ريــــال مــــدريــــد: قــــد يــــكـــون
الــقــمـيـص الـذي لــعــبت به مــبـاراتي
الرسمية األولى من أهم األشياء. إنه
بــحـوزة والـدي لـقــد قـمت بـتــغـيـلـفه
وأهـــديــــته لـــهــــمـــا ألن الـــفــــضل في
جنــاحــاتي يــعـود إلــيــهــمـا. وواصل
نــاتــشــو فــرنــانــديــز: الــفــوز بـدوري
األبطـال أمر مـعقـد للـغايـة وما فـعله
هــذا الـــفـــريق قـــبـل بــضـع ســـنــوات
بـالفـوز بـاللـقب ثالث مـرات مـتتـالـية
وأربع مـرات في خـمس سـنـوات كان
عالمة فـارقة. وزاد: هـذا األمر يـعطي
أهمـيـة أكبـر مع مـرور السـن ألنـنا
نرى أن كرة القـدم معقدة لـلغاية وأن
من الــصـــعب جـــدًا الــفـــوز بــالـــلــقب
القـاري. هذه حلـظات خـاصة يـحاول
ـدى الالعـبـون تــكـرارهـا مع الـعـلم 
: أنـشـيــلـوتي مـدرب تــعـقـيـدهــا. وأ
رائع. فزنـا مـعه بدوري األبـطال ألول
. مرة مع هذه اجملـموعـة من الالعب
أمامـنا حتديـات مهـمة للـغايـة ونريد
الــفــوز بـاأللــقــاب ألن هـذا مــا يــريـده
النادي وتقع علينـا مسؤولية اللعب
بـشكل جـيـد. والفـريق سـعيـد بـعودة

كارلو. 
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بغداد- الزمان
رأى اخلـــبــيــر الــكــروي وأمــ ســر
احتاد الـكرة الـسابق أحـمد عـباس
ـدرب السلوفـيني سرتـيشكو إبعاد ا
كـاتانـيـتش في هـذا الـتوقـيت خـطأ
كبـيراً وقـعت به الـهيـئة الـتطـبيـعية.
وقـال عـبــاس في تـصـريح صـحـفي 
إن أعـظم مـدربي الـعالم مـن األجانب

ـكن أن يـحـقـقـوا شـيـئـاً في هـذه ال 
ــدة الـقـصــيـرة ولـهــذا فـإن الـقـرار ا
ــدرب األجــنــبي ــتــســرع العــفــاء ا ا
بحجة عدم وجود سيـولة نقدية غير
صحيح. وأضاف أن من اتخذ القرار
يجب عليه أن يتحـمل مسؤولية عدم
تــأهـــلــنــا إن حـــصل كـــائن من كــان
ســواء الـــوزيـــر عـــدنـــان درجــال أو

التطبـيعية فـعليه أن يتـحمل نتائج
ذلك. وأشــــار عــــبــــاس إلـى هــــنـــاك
مالحـظـات كــثـيـرة من قـبل اخلـبـراء
عــلى طـــريــقــة تــدريب كـــاتــانــيــتش
ــتــواضع الــذي ظــهـر ــســتــوى ا وا
ـاذا ـنـتـخب ولـكن الـسـؤال  عـلـيه ا
مـددت التـطبـيـعيـة له اذاً وهي تـعلم
انه غـــيـــر مــقـــنع لـــقــيـــادة الـــفــريق

الــعــراقي. وخــتم اخلــبـيــر الــكـروي
حــديــثه بـالــقـول إن تــصــريح شـامل
كـامل نائب رئـيس الـتطـبـيعـية أمس
بـإحـتــمـالــيـة تـكــلـيف كــادر تـدريـبي
ـنتـخب قرار صائب عراقي لـقيادة ا
في حــال اتـــخـــذ في هــذه الـــظــروف
احلــرجـة مـع أنه جـاء مــتــأخـراً مع
عــلـــمي بـــأن صــاحـب الــقـــرار عــازم

ومـصــر لـلـتـعـاقــد مع مـدرب أجـنـبي
ـقـبـلـة. لـقـيــادة األسـود في الـفـتـرة ا
ـــنـــتــــخب الـــوطـــني وكـــان مـــدرب ا
الــعـراقـي لـكــرة الــقــدم سـريــتــشــكـو
اضي كـاتـانيـتش قـد أعـلن األحـد ا
فـسخ عـقـده مع الـهيـئـة الـتـطبـيـعـية
الـعراقـية لـعـدم استالم مـسـتحـقاته

الية منذ أكثر من ستة أشهر. ا
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قـررَ االحتـاد الـعـربـي لكـرة الـقـدم تـأجـيل
إقـامـة النـسخـة الـرابعـة من بـطولـة كأس
العرب للمنتخبات حتت  17 سنة مؤقتاً
غربية خالل ملكة ا قرر إقامتها في ا وا
الــفــتـرة من  29مـن شـهــر تــمــوز احلـالي
شـاركة قـبل  ولغـاية  14من شهـر آب ا

منتخباً. وجاءَ قرار التأجيل على إثر 16
ــغـــربــيــة تــوصـــيــات وزارة الـــصــحـــة ا
اخلــــاصــــة بــــاإلجــــراءات االحــــتــــرازيـــة
ـبـنيـة على اجـتمـاع اللـجان الـصحـية وا
اخملــتــصــة تــفــاديــاً ألي مــخــاطــر جـراء
جـائــحـة كــورونـا. يـشــارُ الى ان االحتـاد
الـعربي سـبق أن أجـرى القـرعة اخلـاصة

بـالـبطـولة ومـنتـخبـنـا للـناشـئ وقع في
اجملـموعـة الـثالـثة الـتي تـضم منـتخـبات
تــونس ومــوريــتــانـيــا والــيــمن. وتــغـلبَ
مـنــتـخب الــنـاشـئــ عـلى  شــبـاب نـادي
الـكـوت بـهـدفــ مـقـابل هـدف واحـد في
ـبــاراة الـتي جــرت الـيـوم األربــعـاء في ا
ـــبـي وذلك ضـــمن مــــلـــعب الـــكـــوت األو
نتخب للمشاركة في بطولة حتضيرات ا
. وانـــهى كـــأس الـــعـــرب حتت  16 عـــامـــاً
منـتخب الـناشـئ الشـوط األول بالـتقدم
هاجم اوريقد فتوح بهدف حمل إمضاء ا
وسط أداء جــيــدٍ قــدمه الالعــبــون نــالـوا
ـالك الــــتـــــدريـــــبي عـــــلـى أثــــره رضـــــا ا
لــلــمــنــتــخب وفي الــشــوط الــثـانـي عـزز
اوريـقد فـتوح تـقـدم منـتخـبنـا بهـدف ثانٍ
من تـسـديـدة جـمـيـلة أسـكـنـهـا في سـقف
ــرمى قــبل أن يــقــلص شــبــاب الــكـوت ا
الــفــارق في الــربع األخــيــر. وقــالَ مـدرب
مــنــتــخب الــنــاشــئــ حــسن كــمــال: إن

ـــســتـــوى الـــفـــنـي الـــعــام ا
لالعـبـ يـبـشر بـخـيـرٍ بـعد
أن طـبق الالعـبـون الـعـديـد
ــفـردات الــتـكــتــيـكــيـة من ا
نوطة بهم خالل مجريات ا
ـبـاراة حيث كـان الـثـبات ا
والــتــركــيــز واضــحــ عــلى
الفريق وهـذا ما تدربـنا عليه

ـــاضي حتـــضـــيـــراَ طـــيـــلـــة األســـبـــوع ا
لـــلــمـــبــاراة. واخـــتـــتمَ مــدرب مـــنـــتــخب
الـنـاشئـ حـسن كمـال حـديثه بـالـقول:
إن الــبــطــولـة الــعــربــيــة ســتــكــون خــيـر
حتضـيـرٍ لـلـمنـتـخب لـبـطولـة غـرب آسـيا
ـهمـة األخرى حيث قـبلـة والبـطوالت ا ا
ـسـاعـد على الك الـتـدريـبي ا نـعـمل مع ا
تــهــيـئــة وصــنـاعــة فــريق يــكـون الــنـواة
احلقيقية للكـرة العراقية مستقبالً وذلك
من خالل انـتقـاء أفـضل اخلامـات وصقل

موهبتهم فنياً وبدنياً.
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اعـلن مــحـافـظ ذي قـار  عن تــوصـله الى
اتـفاق مع وزيـر الشـبـاب والريـاضة حلل
ـبي ودعم الــقـطـاع ـلــعب االو مــشـكـلــة ا
الـريـاضي في احملــافـظـة. وذكـر احملـافظ
احــمــد غــنـي اخلــفــاجي لــوســائل إعالم
محـليـة ان زيارته احلـالية لـوزير الـشباب
والــريــاضــة عــدنــان درجــال نـتـج عــنــهـا
ـلعب الـتوصل الى اتـفـاق حلل مشـكـلة ا
ـبي بشـكل كـامل. واشار ايـضا الى االو
تـلقـيه وعـودا لـدعم ورعـايـة الـريـاضة في
احملـافــظـة مــنـهــا انـشــاء قـاعــة تـدريــبـيـة
اللـــعـــاب تــــنس الـــطـــاولـــة والـــشـــطـــرجن
وتــخــصــيص قــطع اراض اســتــثــمــاريــة
لالنـدية احلـاصلـة عـلى اجازات تـأسيس
دائـمـيـة ودعم فـريق الـنـاصـريـة الـنـسوي
الكـمــة وانـشــاء قـاعـة مــتـعـددة وفــريق ا
االســتـــخــدامــات ورعـــايــة مــاراثــون اور

للدراجات الهوائية.
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ـــــاضي انـــــطـــــلــــقـت اخلــــمـــــيس ا
مـنــافـســات بـطـولــة أنـديــة الـعـراق

تقدم باجلودو.  للشباب وا
وقــــال أمــــ عــــام االحتــــاد فـــراس
ـؤتـمـر الـفني حـمـزة في بـيـان إن ا
والـــــــــوزن الـــــــــرســـــــــمـي  جـــــــــرى
ـثــلـون ــشــــــــاركـة  165 العــبــا 
انـديــة الـكــرخ والـشـرطــة واجلـيش
والــــشـــــعــــلــــة والــــزوراء والــــدورة
ـــــــوصل والـــــــفـــــــرات وديــــــالـى وا
ـــيـــثــاق والـــثــورة واحلــســـنــ وا
وكــيــوان وارارات ودهــوك وعــقــرة
ونـــيــشــتــمــان وجــيــهــان وســوالف
وآســـو وخـــبـــات ولـــيـالن وآلـــيــات
الـشرطـة. واوضح ان االنـدية مـن 8
مـــحــافـــظــات هي بـــغــداد وذي قــار
والــنــجف وديــالـى ودهـوك واربــيل
ونـــيـــنـــوى وكـــركـــوك. وأضــاف ان
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نافسات الرسمية ستنطلق  على ا
قـاعـة جـامـعـة جـيـهـان وبـاشراف
مـبـاشـر من قـبل رئـيس االحتاد
عـــدي الـــربـــيـــعي وســـيـــقــوم
بــــتــــحــــكــــيم نــــزاالت هــــذه
الــبــطــولــة مــجـمــوعــة من
حـكـام الـلـعـبـة الـدولـيـ
وفـقـاً لـلـقـانـون الدولي

للعبة.

عدي الربيعي
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{ طــــوكـــــيــــو-(أ ف ب) - أعــــلــــنت
الـسـلـطـات احمللـيـة األربـعـاء "إلـغاء"
ــبــيــة "عـلى مــســيـرة الــشــعــلـة األو
الطرق الـعامة" في الـعاصمـة بسبب
الــقــيــود الــصــحــيــة حــول األلــعـاب
ــقــررة فـي طـوكــيــو في ــبــيـة ا األو
الفترة ب  23 تموز/يـوليو احلالي
والـــــــثــــــــامن مـن آب/أغـــــــســــــــطس
ــقــبل.وأكــدت بــلــديــة طــوكــيــو أن ا
ــبـــيــة في مـــســـيــرة الـــشــعـــلـــة األو
الـعاصـمـة ستـبدأ اجلـمـعة مـضيـفة
فـإن أنـه بـســبب وبــاء "كــوفــيـد-19  
ـقرر جـمـيع األقـسـام الـتي كـان من ا
أن تـقــام عــلى الــطــرق الـعــامــة بـ
الـتـاسع و 23 تـمــوز/يـولـيـو مـوعـد
افــتـــتــاح األلـــعــاب  " إلـــغــاؤهــا
ـعـزولة" بـاسـتـثـناء مـنـاطق اجلـزر ا
ــتــعــلــقــة بــأرخــبـيـل أوغــاسـاوارا ا
الــواقع عــلـى بــعـد  900 كــيــلــومــتـر
جنوب طوكيو. وبدالً من ذلك سيتم
تـنـظـيم احـتـفـاالت صـغـيـرة إلضـاءة
بيـة في مواقع مخـتلفة الشعـلة األو
فـي الـعــاصـمــة "بــدون أي مـتــفـرج"
حسبما أضافت سـلطات طوكيو في
بـيـان دعـا الــسـكـان إلى مـتــابـعـتـهـا
نـزل.وليـست هذه هي "براحـة" في ا

ــــرة األولى الـــتـي تـــلـــغـي فـــيـــهـــا ا
الـسـلطـات احملـلـية مـسـيـرة الشـعـلة
بـية عـلى الطرق الـعامـة بسبب األو
فـمــنـذ خــطــر انـتــشــار "كـوفــيـد-19. 
انــــــطالقــــــهـــــا فـي آذار/مـــــارس من
مـقاطـعة فـوكوشـيمـا (شمـال شرق)
ــســيـرة فـي كــثـيــر من  تــنــظــيم ا
األحيان جـزئيًا أو كلـيًا خلف أبواب
مغـلـقة في األرخـبيل الـيابـاني حيث
مــر عــبـر  47 مــقــاطــعــة. كــمـا أعــلن
ــبــيـاد الــثالثــاء أنـهم مـنــظــمـو األو
سـيطـلـبون من اجلـمـهور "االمـتـناع"
ـــاراتــون عن حـــضـــور ســـبــاقـــات ا
ــــشي فـي ســــابـــورو بــــجــــزيـــرة وا
هـــوكــــايـــدو شـــمــــال الـــيــــابـــان.في
ـنــظـمــون قـدوم آذار/مــارس مـنـع ا
ــــــتــــــفــــــرجـــــ مـن اخلــــــارج إلى ا
ــبــيــاد في ســـابــقــة في تــاريخ األو
ــبــيــاد. فـي حــزيــران/يــونــيــو األو
ـــتــفـــرجــ ســـمـــحــوا بـــحــضـــور ا
ئة من احمللي ولكن بنسبة  50 با
سعـة كل مـوقع وفي حدود  10 آالف
شــخص كــحـــد أقــصى. وســتــجــبــر
اخملـــاوف بــشـــأن تــفـــشي فـــيــروس
كـورونـا فـي الـيـابـان وال سـيـمـا في
طــوكـيـو احلـكـومـة الـيـابـانـيـة عـلى

تــمــديــد الــقـــيــود اخلــمــيس والــتي
حـددت عـلـى وجه اخلـصـوص احلـد
ـــتــــفــــرجـــ في األقــــصى لــــعــــدد ا
األحـداث الــريــاضـيــة أو الــثـقــافــيـة
قرر أن بخمسة آالف مـتفرج. ومن ا
ـــبــيــة يـــصل رئــيـس الــلــجـــنــة األو
ــاني تـومــاس بـاخ إلى الــدولـيــة األ
طـوكـيـو اخلـمـيس. وقـالت صـحـيـفة
"أســـاهي" الـــيـــومـــيـــة الـــثـالثــاء إن
اجلماهـير ستـغيب عن حفـل افتتاح
بـيـاد طوكـيو في حـ سيُـسمح او
بـــحــضـــور كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيــات
بي لكن بعدد اقل سؤول االو وا
ـــقــــرر ســـابـــقًـــا. واضـــافت أن من ا
ـبــيـة الـدولـيـة ـثـلي الـلــجـنـة االو
وكــبـــار الــشــخــصــيــات األجــنــبــيــة
ــرتــبــطــ والــرعــاة وغــيــرهم من ا
بــاأللــعــاب ســيُــســمح لــهم بــدخــول
ـتــابـعــة احلـفل. االسـتــاد الـوطــني 
ــنـظــمـة وكــانت رئـيــســة الـلــجـنــة ا
أللـــعـــاب طـــوكـــيـــو  2020 ســـيـــكـــو
هـــاشـــيــمـــوتـــو قــالـت اجلــمـــعــة إن
ـنافـسة ـغـلقـة في أماكن ا األبواب ا
بـية ال تـزال "خيـارًا" كمـا أشار األو
رئيس الوزراء اليابـاني يوشيهيدي

سوغا إلى هذا االحتمال.
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ـبـاراة الــدقـائق اخلـمس األخــيـرة من ا
ذروة جـــمــهــور بــلغ  25.71 مـــلــيــون -
بــزيــادة تــقــتـرب من  5مـاليـ مــقـارنـة
ـسـجل خالل مـباراة بـذروة اجلـمـهور ا
ـباراة أكثر األحـد ضد أوكرانـيا.كانت ا
األحـداث غـير اإلخـباريـة مشـاهدة مـنذ
أن أطـاحت كرواتـيا بـإجنلـترا من كأس
الــعـالم عـام 2018. بــلغ عـدد مــشـاهـدي
ـباراة قـرابة  24.3 مـلـيون في 11 تـلك ا
يـونـيـو/ حـزيـران   2018 وبـلـغت ذروة
ـشاهدة  26.5 مـليون في تـغطيـة قناة ا
ITV. واجـــتـــذب فـــوز إجنـــلـــتــرا عـــلى
أوكــــــرانـــــيـــــا  0-4 يــــــوم األحـــــد ذروة
مـشاهدي التلفزيون وبلغ  20.9 مليون
ـباشر مـا يجـعله احلـدث التـلفـزيوني ا
األكـثــر مـشـاهـدة لـهـذا الـعـام حـتى ذلك
الــوقت. وكـان احلـدث األكــثـر مـشـاهـدة
فـي السنـوات األخيـرة هو إعالن رئيس
الـوزراء الـبريـطـاني بوريـس جونـسون
فـي أيــــــار عـــــام  2020 عـن فــــــيـــــروس
كـورونـا والـذي شـاهده  27.49 مـلـيون

مشاهد عبر ست قنوات مختلفة.

. وان"  ITVو  ITV + 1 الـبـريـطـانـيـتـ
ــسـائــيـة فــإن نـصف ووفــقًـا لـألرقـام ا
بلي الـنهـائي الذي أقيم عـلى ملـعب و
فـي لـنــدن جــلب بــلـغ مـتــوســطه 23.86
. واجتذبت مـليون مشـاهد عبر القـنات

{ ومـبـلي - وكاالت: تـابع ما يـقرب من
 24 مـــلــيــون مـــشــاهــد فـــوز اجنــلــتــرا
ـارك في بـطـولـة الــتـاريـخي عـلى الــد
أوروبـا  2020 يـوم األربـعـاء وذلـك عـبر
قـــنــاتي "أي تي فـي" و"أي تي في بــلس
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ـدة 3 بالده بــعــدمــا ارتــبط بــعــقــد 
أعــوام لـلــعب في صـفــوف مـلــبـورن
ــتــوج بـــلــقب الــدوري يـــونــايــتـــد ا
وأمـضى احملــلي لــلــعـبــة في 2021. 
ديالفيدوفا صاحب الـ 30 عاما 8
أعـــــــوام فـي دوري الــــــــســـــــلـــــــة
األمريـكي وتـوج بلـقب الـبطـولة
مع كليفالند كافاليرز إلى جانب
النجم األمريكي الشهير ليبرون
وقـــــــال جـــــــــيــــــــمـس في 2016. 
ديالفـيـدوفـا في بـيـان: أنـا حـقـا
سعيد لـلغاية بـاالنضمام
إلى مــــــــلـــــــبـــــــورن
يـــــونــــــايــــــتـــــد
والــعـــودة إلى
الــــــــــــــــــدوري
األســـتــــرالي
لــــلــــســــلـــة.
وأضـــــــاف:
هــذا فـــريق
ـلك كـبـير 
ثقافة الفوز
كمـا ينافس
له العـــبـــون
كـــــــــــبـــــــــــار
اســـتـــمـــتـــعت
كـثــيــرا بـالــلـعب
إلـى جـــــانـــــبـــــهـم في
ــنــتــخب األســتــرالي ا
من قــــبل. وســـيـــشـــارك
ديالفــــيـــدوفـــا في ثـــالث
نتخب بيـة مع ا دورة أو
األسـتــرالي في الــعـاصــمـة

اليابانية هذا الصيف.
كما انتفض فـينكس صنز
في الربع الـثـاني وحافظ
عـلى تـفـوقه لـيـفوز -118
 108عــــــــلـى ضــــــــيـــــــــفه
مـــيـــلـــووكي بـــاكس في
نهـائي دوري كرة الـسلة
. األمـريــكي لـلــمـحــتـرفـ
ويــتــقــدم صــنــز  0-2 في
الــسـلــسـلــة الــتي حتـسم
على أساس األفضل في 7
مباريات قـبل أن يستضيف
. ـقـبـلـتـ ـبــاراتـ ا بـاكس ا
وأصـبح بـاكس في مـأزق إذ أن
في تــاريخ الـبـطــولـة لم تــسـتـطع
سوى  4 فرق تـعـويض تأخـرها 2-0
لــتـــفــوز بـــالــلـــقب. وكــان بـــوســطن
ســيـــلــتــيــكس أول مـن فــعل ذلك في
1969  وبــعـــد ذلك بـ 8 أعـــوام ســار
بـورتالند تـريل بـلـيزرز عـلى نـهجه.
وفي الــقـرن احلــالي انــتـزع مــيـامي
عـلى هــيت الــلــقب بــعــد فــوزه  4-2 
داالس مـافــريـكس وكــان كـلــيـفالنـد

{ باريس- وكاالت: عـلق نيمار دا سيلفا جنم مـنتخب البرازيل على خوض راقصي
. وقـال نـيـمـار في تـصـريـحات الـسـامـبـا نـهـائي بـطـولـة كـوبا أمـريـكـا ضـد األرجـنـتـ
ـباراة النـهائيـة التي حلـمت دائمًا بـخوضها أبرزتـها صحـيفة مـوندو ديبـورتيفـو إنها ا
ـواجـهـة الــنـهـائـيـة احملـبـبـة في كـوبـا أمـريـكـا. وأضـاف مـبـاراة الـبـرازيل ـا ا وهي أيـضً
واألرجنت كالسـيكية مـنذ فترة طـويلة بـسبب األلقاب لـدى الطرف وجـميع الالعب
ا من هـذا الفـريق ومن الواضح الـذين لعـبوا فـيهـا. وتابع إنه لـشرف لي أن أكـون جزءً
ـدرجات لقد عانيت أن لدي إرادة كـبيرة للتتـويج. وواصل مشاهدة نهائي  2019 من ا
لعب ولسوء احلظ لم أتواجد بسبب ا. كنت أعلم أن بإمكاني أن أكون هناك في ا كثيـرً
اإلصابة الـتي  إهمالها. إنه أول نهائي لي في كوبا أمـريكا مستعد لتقد كل شيء
ـا قلت إن مـيسـي أفضل العب رأيـته إنه صديق رائع واآلن حلـصد الـلـقب. ونوه لـطا
نـحن مـنافـسـان في الـنهـائي. أريـد الـتغـلب عـلـيه والـفوز بـالـلـقب. وأ قد يـكـون الـلقب
ا من أجل الفوز بلقب مع األرجنت وإذا لم أتواجد يسي أيـضًا. لقد قاتل كثيرً األول 

. نافسة كنت سأصبح من مشجعي األرجنت وغابت البرازيل عن ا

ح الفرنسـي كيليان مـبابي جنم باريس سان { مدريـد- وكاالت: أ
جيرمـان إلى مستقبـله لزميله اجلـديد سيرجيـو راموس في حديقة
دافع األمراء. وأعـلن باريس سان جيـرمان  تعاقده رسـميا مع ا
ـتد حتى صيف اإلسباني اخملـضرم سيـرجيو راموس بـعقد 

ـا لـبـرنـامج الـشـيرجنـيـتـو اإلسـبـاني فـإن كـيـلـيان .2023 ووفـقً
مبابي حتـدث مع سيرجـيو راموس عن الـفوز بالبـطوالت معًا
ــقــبل. ويــعــني ذلك أن مــبــابي صــاحب الـ22 ــوسـم ا في ا
ـا ال يخـطط لتـرك باريس سـان جـيرمـان هذا الـصيف عـامً
كمـا تـزعم الكـثـير من الـتـقاريـر الـصحـفـية. ويـنتـهي عـقد
مــبــابي مع بــاريس فـي صـيف 2022  ويــرفض الالعب
كل عــروض الـتـجــديـد حــتى اآلن وتـربــطه الـصــحـافـة
باالنـتقال إلى ريـال مدريـد. وأشار الـبرنـامج اإلسباني
إلى أن أطـبـاء بـاريس سـان جـيـرمـان أشـادوا بـاحلـالـة

البدنية لراموس وقالوا إنه يبدو في عمر  25 عامًا فقط.
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{ مدن - وكـاالت: بـعـد اللـعب لـعدة

سـنوات فـي دوري كرة
السـلـة األمـريكي
لــلـمــحـتــرفـ
عــــاد الالعب
األســـتـــرالي
اخملــــضـــرم
مـــــاثـــــيـــــو
ديالفـــيــدو
فــــــــــــا إلـى
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اجلـسديـة ال أحد يـعرف
الـــــســــبب بـــــالــــضــــبط.
وأوضـح: لقـد كان خارج
ـكن ـبـاراة تـمـامًـا و ا
أن يـــحــدث هـــذا األمــر
فـي شـوط أو شـوط
لـكن فـيدرر كـان خارج
ـباراة بأكلمها البد ا
أن نـــتـــســـاءل عـــمـــا
حـدث. وتعليقًا على
عــمــر فــيــدرر الــذي
قبل يـكمل الشهر ا
 40 عــامًــا: الـوقت
ال يـــقف مــكــتــوف
األيـــدي ألي رجل
أو امـــــراة وآمل
أن نـــــــراه مــــــرة
أخـــــــــــــــــرى فـي

بلدون. و

سـابـقـة آخـرهـا في مـوسم 2019 مـن ا
ه الـســويـسـري بــعـد تـغــلـبه عــلى غـر
روجــر فـيـدرر.  كـمــا يـرى العب الـتـنس
ـــاني الـــســابق بـــوريس بـــيــكــر أن األ
الـسويسري روجر فيدرر ارتكب العديد
من األخـــطــاء الــكــبــيـــرة تــســبــبت في
خــســارته الــقــاســيــة أمــام الــبــولــنـدي
هـــــوبــــرت هــــوركـــــاتش في بـــــطــــولــــة
ـبـلـدون بـثالث مـجـمـوعـات نـظـيـفة و
انـتـهت األخـيـرة مـنـها 0-6. وقـال بـيـكر
فـي تصـريحات لـ :BBC تـابعـت مباراة
فيدرر وكانت األخطاء السهلة واضحة
بـشـكل كـبـيـر وهـذا مـاجـعـل اجملـمـوعة
األخــيــرة تـنــتـهي بـ 6أشــواط مــقـابل ال
شيء وهـذه الـنـتـيجـة لم نـرهـا من قبل
ـــلــــعب الــــرئـــيــــسي. وتــــابع: من فـي ا
الــطـبـيـعي أن يــرتـكب الالعب األخـطـاء
خـالل أي مــبــاراة لــكـن فــيــدرر ارتــكب
أخـطاء كبيرة قد تـكون بسبب معاناته ارك U³—»…∫ جانب من متابعي مباراة إنكلترا والد

قــرر االحتـــاد الــتــونـــسي لـــلــكــرة الـــطــائــرة
شاركة انسحـاب منتخب تونس للرجال من ا
في بطولـة بولندا الـودية الدولـية التحـضيرية
ـبيـة طـوكـيـو بـسبب استـعـدادا لأللـعـاب األو
ــســـجــلــة في صـــفــوف نــســور اإلصــابــات ا
ـستجـد. وتقرر أن قرطاج بـفيـروس كورونا ا
يـواصل الــنـسـور الـتـحــضـيـرات بـتـونس إلى
غـايـة يـوم السـفـر إلى الـيـابـان يوم  16يـولـيو
ـنــتــخب الـتــونـسي اجلــاري. يـشــار إلى أن ا
ــبــيـة ضــمن سـيــخــوض دورة األلــعــاب األو
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة إلى جــانب مــنــتــخــبــات
ــتــحــدة األرجــنــتــ والــبــرازيـل والــواليــات ا
وفــرنـسـا وروســيـا. وتـضم اجملــمـوعـة األولى
مــنـتـخـبـات كــنـدا وإيـران وإيـطـالــيـا والـيـابـان
وبــولـنــدا وفـنــزويال. ويــفـتــتح نــسـور قــرطـاج
ـواجـهـة حـامل الـلـقب مـنـتـخب مـشـاركـتـهم 
الـبرازيل يوم  24 يولـيو اجلاري. من اجلدير
بالـذكـر أن مـنتـخب تـونس لـلـطائـرة سـيـكون
مثل الوحـيد للرياضات اجلمـاعية التونسية ا

بية. في األلعاب األو
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درب الـبرتـغـالي جوزيه مـوريـنيـو عن سجـله مـؤخرا في الـدوري اإلنـكلـيزي وذلك { لنـدن- وكاالت: دافـع ا
ه كمدير فني جـديد لروما اإليطالي. وبيـنما عاش مورينيـو فترات صعبة في تشـيلسي ومانشستر خالل تقد
باراة الـنهـائيـة لكـأس الرابطـة أمام مـانشـستر يونـايتد ومن بـعدهـما تـوتنـهام الذي أقـاله قبل أيـام قلـيلـة من ا

سيـتي والتي خـسرها الـفريق فـإن البـرتغـالي أصر عـلى اعتـبار فـتراته السـابقـة ناجـحة في مـجمـلها.
وقال مورينيـو في مؤتمر صـحفي بالعـاصمة اإليطـالية روما: في آخر  3 أندية قمت بتـدريبها فزت
بثالث بـطوالت مع مـانشسـتر يـونايـتد ووصـلت إلى نهـائي كأس الـرابطـة مع توتـنهـام. وأضاف: ما
يعتبـر كارثة بالـنسبة لي هـو شيء لم يحققه مـدربون آخرون في مسـيرتهم بأكـملها. وعـاد مورينيو
الذي قطع سؤاله األول لتمزيق لوحة كانت تتحرك وحتدث صـوتا عاليا خلفه للتدريب بعد إقالته من

توتنهام ليحظى بفرصة للبدء من جديد.
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ـدرب الـسـابق إلنـتـر مـيالن عـلى { رومـا- وكـاالت: عـلق أنـطـونــيـو كـونـتي ا
وصـول مـنـتـخب إيـطـالـيـا إلى نـهـائي يـورو 2020. وقـال كونـتـي في تـصـريـحات

لصحيفـة الجازيتا ديلـلو سبورت تسـتحق إيطاليـا التواجد في النـهائي ألنهم أثبتوا
ا من أي مـنافس واجهـوه وأنهم قادرون عـلى التعامل مع أنهم الفـريق األكثر اكـتمالً
مواقف مـختـلفـة سواء بـالكـرة أو بدونـها. وأضـاف لقـد حاولـوا دائمًـا احلفـاظ على
ـا قـادرين عـلى الـتـكـيف مع الـصـفـات أفـكـارهم وهـويـتـهم وأسـلـوبـهم وكـانـوا أيـضً
البـدنية والـفنيـة والتكـتيكـية للـخصـوم وإيجاد أفـضل طريقـة لتحـقيق نتـائج جيدة.
ـبـاراة تـعني خـلق فـرص الـتـسـجيل ومـواقف خـطـيـرة لذا وتـابع الـسـيطـرة عـلى ا
سيـطرة إسـبانـيا أمـام إيطـالـيا لم تـكن واضحـة. إذا لم تسـتخـدم االستـحواذ عـبر
ـرمى أو صنع مـواقف فرديـة عـلى األجنـحة الـتمـريرات الـعمـوديـة لالقتـراب من ا
تـوقعة ا في هـذه احلالـة. وواصل تعـتبر إحـصائـيات األهـداف ا فـإنك تصبح عـقيـمً
ـا أردت لكن إذا لم كـنك االحـتفـاظ بالـكـرة طا أكـثر أهـميـة من االسـتحـواذ ألنه 
تـصنع  الـفرص لن تـفوز. وأكـمل من الصـعب التـغلب عـلى إيطـاليـا ألننـا نادرًا ما
. ـنافـس ـا معـقدة عـلى ا نـكـون غيـر مسـتـعدين أو نـترك أمـاكن ونـفرض دائـمًا طـرقً
ـا جـدار مكـون مـن جـيـانـلويـجـي دونـارومـا ولـيونـاردو بـونـوتـشي وأردف لـديـنـا أيـضً
كـنـنا أن وجورجـيـو كيـلـيني. دونـارومـا من أفضل  3حراس في الـعـالم. وأ مـاذا 
نـقـول عن بـونوتـشي وكـيـلـيـني? حـتى بـعـد خوض ألف مـعـركـة ال يـزال الـثـنائـي يشم
رائحة الدم ولـديه عقليـة الفوز والشـخصية والقـوة في التعامـل مع اللحظـات الصعبة.

إنهما بالتأكيد أفضل العب في مراكزهما.
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كيليان مبابي

{ لندن - وكاالت: رفض منظمو بطولة
ـفـتـوحـة لــلـتـنس الـطـلب ــبـلـدون ا و
الـذي قدمه بـطل العـالم الصـربي نوفاك
ديـوكوفيتش بخـصوص مباراته اليوم
الــــســـــبت أمــــام الــــكـــــنــــدي ديــــنــــيس
شـابـوفـالـوف. وطـلب ديـوكـوفـيـتش من
مـنـظـمي الـبـطـولـة جـدولـة مبـاراته في
ـباراة األولى نـصف الـنهـائي لـتكـون ا
إال أن الـلجنـة رفضت الطـلب. وتقرر أن
تــلــعب أوال مــبــاراة اإليــطــالـي مــاتــيـو
بـيريتني والبولـندي هوبير هوركاتش.
واصلة مشواره ويـسعى ديوكوفيـتش 
ـبهـر في البطـولة وحتقـيق اللقب من ا
ـسـجل أجل مــعـادلـة الــرقم الـقـيــاسي ا
ـيـه فـيــدرر ونــادال كـأكــثـر بــاسم غــر
الالعـب فـوزا بالـبطـوالت الكـبرى عـبر
الـتاريخ برصيد  20 لـقبا. وظـفر نوفاك
بلدون في  5 مناسبات بلقب بطولة و
سـابـقـة حـقق  4مـنـهـا فـي آخر  6نـسخ

نــقـــاط مــتــتـــالــيـــة لــيـــقــلص
الـنـتـيجـة إلى  97-103 قبل 4
دقــائـق من الــنـــهــايــة. وســار
صـــنــز عـــلى نـــهج مــنـــافــسه
وطـلب مـدربه مـونـتي ولـيـامز
وقــتـا مــسـتــقــطـعــا وجنـحت
مـــــحـــــاولــــة صـــــاحب األرض

واســتــعــاد تــفــوقه بــفــارق 11
نــقــطــة. وجلــأ بــاكس الرتــكـاب
األخــطــاء الـشــخــصـيــة إليــقـاف
الــوقت غــيـر أن مــايــلـز بــريــدجـز
حصل على  8 رميات حرة جنح
في تــسـجـيــلـهـا كــلـهـا لــيـحـسم

ـواجـهـة الـثـانـيـة لـصـنز. ا
وتــصــدر بـوكــر قــائــمـة

كافاليرز آخر من عوض تأخره بهذا
الـــفــــارق في  2016 أمــــام جــــولـــدن
باراة ستيت وريـورز. وبدأ بـاكس ا
بــقــوة وتــقــدم  12-21 لــكن صــاحب
األرض جنح في التعويض وانتزاع
الـتــقـدم ألول مـرة وســجل بـاكس 5
نـقـاط مـتـتـالـيـة لـيـنـهي الـربع األول
لـــصــــاحله 26-29. وعــــزز الـــفــــريق
الـــضــيف تــفـــوقه في بـــدايــة الــربع
الثانـي لكن صنـز انتـفض واستغل
ســوء األداء الــهــجــومي من بــاكس.
وأحــرز صــنـز  30نــقــطــة في الــربع
الـثـاني مـقـابل  16 لـضـيــفه لـيـنـهي
وبدا الشـوط األول لـصاحله 56-45. 
أن صـــــــاحب األرض فـي طــــــريـــــــقه

ــبــاراة إلحـــكــام ســيـــطــرته عـــلى ا
عـنـدمــا تـفـوق بـفـارق  15نـقـطـة في
بدايـة الـربع الثـالث بـعد تـألق ديفن
بـوكـر. لـكن يـانـيس أنـتـيـتـوكـومـبـو
ــبـاراة بـتـسـجـيل أعـاد بـاكس إلى ا
 18نــقــطــة فـي الــربع الــثــالث الــذي
وكان انـتــهى بـتـفــوق صـنـز 88-78. 
بــاكس الـــطــرف األفــضل في بــدايــة
الربع األخير وقلص النتيجة 93-88
غير أن صـنز سجل  10 نقاط مقابل
نقـطت لـضيـفه ليـستعـيد سـيطرته

باراة.  على ا
وطـلب بـاكس وقــتـا مـسـتـقـطـعـا في
مـــحــاولــة لـــتــدارك األمــر ســـريــعــا

وبــالـفـعـل جنح الـفــريق تـســجـيل 7

Í—Ëœ∫ جانب من مباراة الدوري األمريكي بكرة السلة

مـــــســــجــــلي صــــنــــز
بـرصـيـد  31 نـقـطـة
وتبعه بـريدجز وله
 27 نـــقـــطـــة وكـــان
أنتيتوكومبو األكثر
تسجيال في صفوف
بـــاكس بــرصـــيــد 42
نــــقــــطـــة وســــيــــكـــون
بـحــاجـة إلى مــسـاعـدة
أكــبــر مـن زمالئه لــو
أراد الــتــتــويج

باللقب.

نوفاك
ديوكوفيتش
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نـاهيك عن العـقود التي لم الوزارة
تـرى الـكـهـربـاء أي شيء مـنـها بل
هي عبـارة عن عقود وهـمية يذهب

ريعها الى جيوب الفاسدين .
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آفة الفـساد ليست بـاألمر اجلديد 
وال مــفــهــوم الــفــســاد غــريب عــلى
ـفاهـيم  الن آفـة الفـساد قـاموس ا
حلت على النـظام العام وأفسدته 
ووضــعت الــعـامــلــ والــنَّـاس في
دوامة من الصعوبة التعامل معه 
فـهـنـاك عـدة أوجه لـلـفـسـاد فـهـناك
مـن هــو مـــتــورط فـي الــفـــســاد وال
ــكـنه اخلـروج من دائـرة الـفـسـاد
وذلـك كـونه جـزء من شـبـكـة كـبـيرة
ـــكــنه اخلـــروج مــنـــهــا  ومن وال
جـــهـه اخــرى ال يـــســـمـح ألي احــد
اخلروج من هـذه الشـبكة وبـعكسه
سـيـعاقب الـفـاسد  وهـنـاك من هو
نـظـومـة من الـفـاسـدين  مـطـوق 
فـــإمــا االنـــخـــراط بــنـــشــاطـــهــا او
التنحي وغض الـطرف عن افعالها
 وهو بـحد ذاته مـشاركـة بالـفساد
 بل وأعانـة على الـفسـاد ونشره 
كـمـا ان الـفسـاد لـه انـواع مـتـعددة
فــالـســيـاسي غــايـاته الــشـخــصـيـة
غــلـبت مــشـاعـرة الــوطـنــيـة اجتـاه
بلده  ووضع مطامعة الذاتية بدل
حرصه عـلى تنفـيذ مطالـب ناخبيه
وشـــعــبـه الن الــفـــســاد مـــعــضـــلــة
يــصـــعب تـــوصـــيــفـــهـــا  وفــيـــهــا

ـــان عـــلى 100 مـــقـــعـــد في الـــبـــر
الــــقـــادم وأنـــهم بــــذلك يـــكـــونـــوا
مــؤهـلـ لــتـســنم مـنــصب رئـاسـة
الــــــوزراء  وسـط االتــــــهــــــامــــــات
لفات تبادلة ب الكـتل نفسها  ا
الـتي طالت فـساد كـبيـرة وخطـيرة
وآخرها ملف أغلب قيادات التيار 
الكـهربـاء والتهـم التي وجهت الى
وزيـر الـكــهـربــاء كـونه احـد وزراء
كتلة سائرون  وكيف  أستغالل
الي هـذه الـوزارة في أخـتالس ا
من الــدوالرات بـصـفــقـات أغـلــبـهـا
في ح أن الوزارة يقودها وهمي
من الــكـــوالــيس عـــبــاس الـــكــوفي
ـقـرب من مـقـتـدى الـصـدر فـيـمـا ا
سـتقيل أن صرح وزيـر الكهـرباء ا
دعو الـكوفي هو الوزيـر الفعلي ا
ولـديه صالحـيات مـركـزيـة في نقل
دراء العامون ب دوائر وتدوير ا

الـشخـصـنة تـلـعب دوراً في نشـرها
وإيجـاد حد لـها  كمـا ان للمـجتمع
دوراً كــبــيــراً ومــهــمــاً في الــوقـوف
ــشــكــلــة بــوجه الــفــاســـدين  الن ا
احلـقيقـية تـكمن في تغـلغل الـفساد
والـفــاسـدين فـي كل مـرافق الــدولـة
ـــكن الـــقــول ان الـــعــراقـــيـــة  بل 
مجـمل الـوضع السـياسي واالداري

اصبح مختوماً بختم الفساد .
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األنظـار تتجه نـحو خطـوات السيد
ـصـيريـة ضد الـكـاظمي ومـعـركته ا
الــفــاســدين وذلـك الن الــفــســاد هـو
ـثل فــكـراً ـرض واخلــطـر الــذي  ا
مــنـحـرفــاً ويـنــبـغي الــوقـوف ضـده
والــقـضــاء عـلــيه  كـمــا ان مـعــركـة
الفسـاد اخطر من مـعركة االٍرهاب 
وذلك الن الـفـاسـدين منـتـشـرين ب
ـال ــلـكــون ا صــفـوف اجملــتــمع و
واإلعالم ويــعــمــلــون عــلى تــشــويه
احلــقــائق وتـــصــويـــر ان اجلــمــيع
فــاسـد في خــطـوة لــلـتــغـطـيــة عـلى
ـوجود فـسادهم  كـمـا ان الفـساد ا
ـؤسـسـات الــعـراقـيـة يـحـضى في ا
بـرعــايـة رؤوس كــبـيـرة فـي الـدولـة
الــعـراقـيــة وأمـسـى الـعـراق يــحـتل
مـرتــبـة مـتـقـدمــة بـ الـدول األكـثـر
فساداً في تـقارير منـظمة الشـفافية
الدولـيـة  لـهـذا لـيس من الـسـهـولة
اعالن احلــرب عــلى الــفــاســدين بل
تعـد اصعب من احلـرب ضد داعش
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بغداد

كــوّن شـبـكـة الــفـاسـدين مــحـصـنـة
سياسياً وأمنياً .

ـتعاقـبة عكـست حالة احلكـومات ا
الفشل التي سادت مـفاصلها  كما
انــهـــا تــعــد جتــربــة فـــاشــلــة بــكل
ــــقـــايـــيـس  من وكالء او مـــدراء ا
عامي او مسـتشارين  او هيئات
تـــدار بـــالـــوكـــالـــة  وغــيـــرهـــا من
مفاصل التمـلك اي مهارة او كفاءة
او مـهنـيـة  وعنـدما نـقرأ اخلـطاب
االعالمي تـــكـــشـف مـــدى الـــعـــجــز
وااللــتـبـاس الـذي اصـاب ويـصـيب
العـقليـة السيـاسية الـعراقيـة  كما
يــكــشف عــدم ادراك اجلــمـهــور في
قـراءة هـذه الـعـقـلـيـة الـسـيـاسـيـة 
وتقـييم جتربتـها السـياسية  ذات
ا عـكس حالة اخلطـاب الطائـفي 
الـفــشل لـديـهـا  كـمــا أن الـطـبـقـيـة
التي كانت سائدة ابان حكم صدام
ســاهــمت في تــغــذيــة هــذا الـفــشل
كـاسب التي كـونها تـعودت عـلى ا
ا أدى استحـوذت عليـها آنذاك  
الى دخـول الـبالد في آتـون احلرب
االهـــلـــيـــة وســيـــادة لـــغـــة الـــقـــتل
ــــكـــــونــــات الـــــطــــائـــــفي وعـــــزل ا
االجـتـمــاعـيـة  وهــذا مـا حـدث في
ظل حــكــومــة االحــزاب االسالمــيـة
سواءً السنية او الشيعية على حد
ســواء  نـــاهــيك عن ســـقــوط ثــلث
الــبالد بــيـد داعش والــذي كـان في
ظل ورعـــايـــة االحــزاب الـــســـنـــيــة

والـشيـعـية . أن فـشل السـياسـي
لــــيش بــــالـــشـئ اجلـــديــــد  ولـــكن
اجلديد في االمر هو أصل الفشل 
فـــاالحــزاب االسالمـــيــة لم تـــبــحث
أصل فـــشـــلـــهـــا  واســـتــمـــرت في
فشلها وعدم قـدرتها على التعاطي
ؤلم للبالد  االيجابي مع الواقع ا
كـما هـو فـشل في الفـكـر السـياسي
لــهــذه االحــزاب  وأقــتــنــاعـهــا في
ـعـارضة الى الـتـحول من مـفـهوم ا
مـفــهــوم احلــكم والــســلــطــة  ومـا
يـــرافــقه من قــدرة عـــلى االهــتــمــام
وتــســيــيـر أمــور الــبـالد والــعــبـاد
ووفق رؤية مستقبلية عميقة  كما
ـكن بـاي حـال من االحـوال عـد ال 
حـــكم اإلسالمـــيـــ بـــعـــد ســـقــوط
ـثل الـنــظـام الـعــلـمـاني  حــكـمـاً 
التجربة االسالمية  النها ببساطة
ال حتـمل أهـدافـا واضـحـة في بـناء
الـدولـة  وفق مـنــظـور االمـام عـلي
(ع)  بل كــانت هـوامش حـكـومـات
كــــانت تــــســــعى الـى الــــســــلــــطـــة
وتـعــويض مـا فــاتـهــا من سـنـوات
ــعـارضــة  وفق نــظـريــة الـغــايـة ا
تبرر الوسيلة  والتي كانت أهدافاً
ــقــايــيس وغــايــات فـاشــلــة بــكل ا
والـقـوانـ الـوضـعـيـة  فلـم حتمل
بـطـن أجـنـداتــهـا اي ورقـة لــهـمـوم
شــعب او اوجــاع وطن عــاش بــ
مــطـرقـة الــظـلـم  وسـنـدان الــفـشل

التجربة في احلكم .

يقـال في االمثـال "من أمن الـعقاب
أساء التصرف"

ويـــقـــال عـــنـــدمـــا يـــسيء الـــفـــرد
الــــتـــــصــــرف ويــــأمـن الــــعــــقــــاب
لذلك جند أن الحقة الـقانونـية وا
من يـسيء الـى اجملتـمـع بـتـصرف
او بـفــعل ولم يــحـاســبه فـقط أمن

العقاب.
تـــنــاولت وســـائل االعالم أخـــبــار
وتقـاريـر أن االنـتـخـابـات الـقـادمة
ستحـدد طبيـعة النظـام السياسي
حــيـث تــســـتــعـــد الـــكــتل الـــقـــادم
الـسـيـاسـيـة خلـوض االنـتـخـابات
في الـــعـــاشـــر مـن تـــشـــرين االول
وسط ادعـاءات هـذه الـكتل الـقـادم
بــانــهـــا ســتــحــصـل عــلى مــراتب
متقدمة وحصادها اغلب أصوات
فقد صرح عدد من نواب الناخب
كـتـلـة سائـرون أنـهم سـيحـصـلون
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ـيـة الـثــانـيـة عـاشـهــا االحـيـاء واالمـوات في اوربـا ـوت في احلـرب الــعـا مـرارة ا
وشـرق اسيـا وقـدر عـدد الضـحـايا ب 85مـلـيون ضـحـية  25مـلـيون مـنـهم قـتلى

. والبقية جرحى ومعاق
ـاني جند ديـنة السـوفيـتيـة التي حـاصرهـا اجليش اال في معركـة ستـاليـنغـراد ا
الـسوفـيت ملـيون مـقـاتل من النـساء والـرجال لم يـنجـوا منـهم الكـثيـر وفقـد فيـها

النازيون قرابة  300الف مقاتل عندما كانوا يتصدون للرصاص والصقيع.
انية طائـرات التحالف اغـارت في ليلة واحـدة على مديـنة دريسدن الـتاريخيـة اال
تـفـجـرات فـقـتل  25الف انـسـان في ظـرف 5 والـقـت علـيـهـا االف االطـنـان مـن ا
عـتمدة بـقنـبلتي دقائق ولتـنتـهي تلك احلرب الـتي عطـلت فيـها قواعـد االشتـباك ا
هـيـروشـيـمــا ونـكـازاكي في الـيـابــان الـتي راح ضـحـيـتــهـمـا اكـثـر من  100الف
مواطن بـحيث مدارس االطفـال التي دمرتهـا القنبـلتان لم يـعثروا فيـها حتى على

عظام للضحايا.
انيـا النازية من الشرق وعثروا عـلى معسكرات اعتقال عندمـا دخل السوفييت ا
ـعـاقـ جـسـديـا وذهـنـيـا ونـشـروا صور خـاصـة بـالـيـهـود والـروس والـتـشـيك وا
ـعسكـرات وكيف وصل احلال بـاالحياء وتالل عـظام االموات عـتقلـ في تلك ا ا
ان مـتحضرين من البـشر لم يصدق الـعالم  الصـحافة الـسوفيـتية وقـالوا ان اال
ـكن ان تـصـدر مـنهم واعـتـقـدوا انهـا دعـايـة سـتالـيـنـية وهـذه افعـال هـمـجـية ال 
لضرب الـنازيـة لكن اخلبـر سرعـان ما تنـاقتـله الصـحافة االمـريكـية والبـريطـانية
انيا من اجلبهـة الغربية وعثروا على والفـرنسية بعد ان دخلت قواتـهم اراضي ا
مـعـسـكـرات الـتـعـذيب الـشـبـيـهـة بـالـتي عـثـر عـلـيـهـا سـوفيـيـت انذاك حـتـى نقـلت

الكاميرات صور وافالم فديو اصابة العالم بالدهشة لهول احلدث .
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ية الثانية مازالت عالقة باذهان شاهد التاريخية هذه من احلرب العـا مجمـوعة ا
ن زامنـوا تلك احلرب الـضروس الـذين كانت قارتـهم ساحـة حلرب االوربيـ 
عـاهدات ومـواثيق لم تـكن كـافيـة لتـمنع حـربا ـيتـ مدمـرت االولى انـتهـت  عـا
ـيـة اخـرى مثل مـؤتـمـر باريس لـلـسالم عام  1919الـذي انبـثـقت منـه عصـبة عا
هـزوم من خالل استقطاع ـعاقبة ا نتصرون باحلـرب حينها  اال واكتـفى ا
نـعهم من اللجـوء للحروب كـاداة للسيـاسة اما احلرب اراضيهـم ومستعـمراتهم 
انيا ـحاكمات نورنبـيرغ ومحاكمـات وطوكيو اخلاصة بـزعماء ا الثانـية فانتهت 
والـيـابـان بـتـهـمـة االقـدام عـلى حــروب عـدوانـيـة وارتـكـاب جـرائم ابـادة جـمـاعـيـة
ـنع انـدالع احلـروب مسـتـقبال واسـست مـحكـمـة نورنـبـيرغ بـوصـفه عقـابـا اشد 
لـسـوابق قـانـونـيـة هامـة في مـجـال جـرائم احلـروب واالبـادة صـحـيح ان شـعبي
ـانيـا والـيابـان كانـا مـتعـاطـف مع قـادتـهمـا الذين يـخـضعـون حملـاكمـة من قبل ا
ـانيـا واليـابان يـعتـقدون ان قـادتهم اشـخاص واطـنون في ا قوى مـحتـلة وكـان ا
ـنع ان يكـون موقـفهم جتـاه احلرب وطنـيون ودافـعوا عن بـلدانـهم  لـكن هذا لم 
نـتـصـرة او اخلـاسرة فـالـبـلدان من مـشـابه القـرانهـم من شعـوب اوروبـا سـواء ا
اجلـانـب تـهـدمت مـدنهـا وابـيـدت شعـوبـهـا وانهـارت اقـتـصاداتـهـا حـتى قيل ان
ستوى فارق كبير بعض الـدول انخفضت فيها اعداد الـرجال قياسا بالنسـاء و
هـدمـة والقـيـام باعـمـال لم يـكن يعـمل بـها ـدن ا فـوقع عـلى عاتـقـهن اعـادة بنـاء ا

سوى الرجال.
ـنتـصرون بـاحلرب الـثانيـة اعدام الـقادة الـنازيـ وحلـفائهم اراد قادة احلـلفاء ا
وت في اليـابان بجرائم لم يشـرع لها قانون بعـد ليكونوا عـبرة لدعاة احلروب وا
فـكرون وفقهاء الـقانون في اوربا وشـرق اسيا ان يوضع حدا ثـقفون وا واراد ا

للحروب ذاتها .
تحدة ووضع قوان جترم احلروب العدوانية ذهب السـاسة الى تاسيس اال ا
تسـببون بـها لكن القـوان على الـورق مهما كـانت حجيـتها وقواتـها لن تكون وا
ـنع انـدالع احلـروب مـرة اخـرى واخـرى واخـرى مـا لم يـكن هـنـاك حتول رادعا 
فكـرون وفقهاء في الفـكر السيـاسي والوعي االجتمـاعي لذلك ذهب الباحـثون وا
الـقـانـون الى الـتـاسـيس من داخل اجملـتـمـعـات فـسـاهـمـوا في بـنـاء اجـيـاال تـنـبـذ
ـوت وتعـيش من اجل السالم ورفـاهية االنـسان والنـهم واثقون العـنف وترفض ا
كنهم ان يصنعـوا السالم ازاحوهم وحل محلهم الناجون بان رجـال احلرب ال 
ـبـدأ الـبنـدقـيـة كـاحد من الـبـارود والديـنـامـيت ومـعـسكـرات الـنـازيـة الرافـضـون 
نهج الـدبلومـاسية كخـيار وحيد في الـسياسة تبنـيون  اخليارات في الـسياسـة ا
وبــخالفه فــان ال شيء يــســتــحق ان تــزهق روح انــســان واحـد مـن اجـلـه وامـام
التـوجه اجلديـد تسـاقط سيـاسيي احلـروب سواء ديـغول مـحرر فـرنسـا و بانـيها
بعـد الدمار او تشرشل الزعـيم التاريخي واالب الروحي لنـصر احللفاء واخرون
 من هنـاك تعـلم االوربـيون الـدرس وساهـموا في تـشريـع القـوان الـدوليـة التي
حترم احلـروب واخرى حتدد انـواع اجلرائم ضـد االنسانـية وتـخضع مـرتكبـيها
شتركة نـهجهم حتى وصلوا الى الـسوق االوربية ا الشد الـعقوبات واستمروا 
سابـقا االحتاد االوربي حـاليـا الذي ازال احلـدود ب شعـوبا تـختلف بـالثـقافات
والتـوجهات وتشترك بالعيش على قـارة واحدة كانت قبل سنوات معدودة تتقاتل
يا وحتلم كل دول على شـبر ارض حتى اصبح ذلك التكتل االقليمي االفضل عا
القارة بـاالنضمـام اليه لوال اسـباب داخلـية وخارجيـة تمنـعها من ذلك مـثل تركيا
الــتي تـنـتـظـر مـنـذ عــقـود عـضـويـة االحتـاد  او جـمـهــوريـات االحتـاد الـسـوفـيـتي
وحدة نعها الـتهديد الروسي من االلتحاق بـركب اوربا الغربية ا السابـقة التي 
تقريـبا .ومنذ تلك اللحظة وهولها عندما شاهدت الشعوب شعوبا اخرى تباد عن
وت وفرض بكـرة ابيها بـقنابل غبـية واخرى نوويـة قرروا التـخلي عن التجـارة با
الـنــفـوذ بـالـرصـاص ونـبـذوا الـكــراهـيـة والـعـنـصـريـة الـتـي كـانت تـعـطـيـهم احلق
بـاستـعـمـار من يـختـلـفـون عـنهم بـالـبـشـرة او الشـكل واطـلـقـوا مـؤسسـات مـالـية
ـسـاعـدة الـدولة احملـتـاجـة او الـتي تـضربـهـا االزمـات او الـكوارث وتـخـصـصيـة 
تحضر  لم تكن الطبـيعية او االوبئة ليثبتوا لالخر والنفسهم انهم العالم احلر ا
ا حلظة سالم ايقن الغرب فيها تلك اللـحظة التاريخية حلظة عقالنية فحسب وا
ان التـجـارة بـاحلـيـاة جتـارة مـضـمونـة ومـحـمـيـة بـالـتـام وتـشـرعـنـهـا الـقـوان
لـيـئـة بـالـفـساد ـوت ا واسهـمـهـا ارتـفـاعـهـا حتـمي عـلى الـعـكس من الـتـجـارة بـا
ـياه الـدافـئة واخملاطـرة.في اجلـانب االخـر من الكـرة االرضـيـة حيث الـثـروات وا
ـضـايق الـسـتـراتـيـجـيـة الزالت ـائـيـة وا ـمـرات ا ـعـادن الـثـمـيـنـة وا والـبــتـرول وا
ـوت جتارة مـربـحة في الـشـعوب وحـكـامهـا وزعـمـائهـا الـروحيـون يـؤمنـون بـان ا
ومـتهـا مازالت تـستـعر نـيران احلـروب العـقائـدية والـدينـية الـدنيـا واالخرة و لـد
دارس وتكتب حتتـها شعارات تثير الفرقة ومازالت الـبنادق ترسم على جدران ا
والـكـراهـيـة وحتت هـذه الـشـعـارات تـتـكــدس الـنـفـايـات ويـتـجـمع الـذبـاب وتـفـوح
ـياه االسنة وبقربهـا تتوسع العشوائـيا وتتوسع معها الروائح الكـريهة وتتجمع ا
دوائر الـفقـر واجلوع واالوبئـة وجملرد ان تـسال احـدهم عن السـبب يجـيب بانهم
شـعب يـتـامر عـلـيه الـعـالم وكل مـثقـف او مفـكـر او بـاحث يـحاول او يـفـكـر بـقدر
بـسـيط تـغـيـيـر هـذه الـصـورة في مـخـيـلـة الـنـاس امـا تـسـكـته الـبـنـدقـيـة او يـهرب
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فهـنا عند الـشرق مازالت جتـيش اجليوش وتـقرع طبـول احلرب وتلـقى العضات
التي تـعبأ الشباب لـلعسكرية وبـدل اجليش الواحد تشكـلت جيوش يصرف على
ـرضى او شـبـكـة مـجـاري اسـتـعــراضـاتـهـا مـا يـكـفي لـبـنـاء مـسـتـشـفى يـعـالج ا
ـدن في الصـيف والشـتاء امـا النـساء يـاه االسنـة التي تـغطي ا لتـصريف بـرك ا
ـوت فاصـبحن مـعامل النـناج االوالد لـيكـونوا رصـيدا لـلحروب في بالد جتارة ا
ستـقبلـية بعـد او قبل بلـوغهم اذ ال نتـوقع من النسـاء هناك ان يـكررن ما قامن ا
ا سيبقن مثكوالت في قلوبهن به نساء اوروبا عندما قررن اعادة بناء احلياة وا
لـوعة عـلى فـقـدابـنـائـهن وازواجـهن.نـحن مازلـنـا نـتـفـاخـر بعـدة وعـديـد جـيـوشـنا
ـالية السنوية وازنة ا ونعتـبره مدعاة للتبـاهي وهذا تباهي يكلفـنا اكثر من ثلث ا
ـفقودة لـلمـواطن ونحن بـامس احلاجـة للمـال من اجل تقـد ابسط اخلـدمات ا
ـتقدمة للـجيوش من منطـلق االول الشعـور بالسالم وضمان فيمـا تنظر الدول ا
عــدم تـعـرضـهـا لــلـتـهـديـد من اي دولــة كـانت قـريـبـة او بــعـيـدة والـثـاني اجلـدوى
االقـتصـادية والـتـكالـيف التي تـتطـلبـها قـوات ضخـمة هي وجتـهيـزتهـا فضال عن
الـتـاثـيـر السـيـاسي لـهـذه الـقـوات عـلى اجلـيـران (طـبـعـا هـنـا ال احتدث عـن قوى
ـثـال الـتي لـديـهـا مـهـام عـظـمـى مـثل فـرنـسـا وامـريـكـا وبـريـطـانـيـا عـلـى سـبـيل ا
عسـكرية خارجيـة بحكم موقعـها السياسي الـدولي) ولذلك هناك دول في اوروبا
وخارجهـا مساحتها تفوق مـساحة العراق بضعف واخـرى مساحتها قريبة من
حجم مـساحة ايـران او السـعودية اال ان عـدد جنودهـا ال يتـجاوز البـضعة االف
او دولة بال جـيش اصال مثل كـوستـريكـا احدى دول االمـريكـيتـ وهذا خالصة
الشعـور احلقيقي بالـسالم والتفكـير بتخصـيص االموال وتوجيهـها نحو للـتنمية

كما اراد لذلك من تعلموا الدرس ووقفوا على حقيقة احلروب ونتائجها .
{ كاتب واعالمي
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لـــعلَّ أفــــضل مـــا فـــطـنَ إلـــيه بـــابـــا
الفـاتيـكان في أحـد أحاديـثه ولنفس
الــــســــبب وهــــو يــــخــــاطـبُ أوربـــا
مجتمعة مستذكرًا تاريخَها وقيمَها
أنه حذّرَ من مرحلـة عدم اليق ومن
مــخــاطــر االجنــرافــات الـفــرديــة في
ا أسـماه "ألبوم الذكريات" التعلّق 
واالســــتــــعـــانــــة عـــوضـه بـــنــــظـــرة
موضوعية قادرة عـلى بناء مستقبل
ه لــلــعــالم ــكن تــقــد حيّ وفــاعل 
أجـمع. ولـيس غيـرُ الـتضـامن كـفيـلًا
بــتـأمــ الـفــسـحــة احلـقــيـقــيـة بـ
الـشـعـوب السـيّـمـا في عـصـرٍ تـزداد
فـيـه الـتـحـديـات من حـروب وأزمـات
وأشـكال تـمزّق وانـقسـامات وأوبـئة
تــهـاجـم الـعــالم أجــمع بــضـراوتــهـا
التي يصعب التـحكم بها بالرغم من
تطور وتـنوع التـقنية احلـديثة التي
ـشاكل وقـفت خـجـلـة أمـام كلّ هـذه ا
واألزمات. وهذا مـا يتطـلّبُ اكتشاف
ســبـلٍ جــديــدة ومــثــمــرة لــصــنــاعـة
احلياة وعيش تفاصـيلها اإلنسانية
بشـكلٍ أفضل وأجنع ليس بـالعودة
ـــاضي الــبــائـــد في مــحــتــواه إلى ا
وعناصره الضعـيفة بل باالستفادة
ثـمرة واكـتشاف دروب من دروسه ا
ســديــدة أكــثـر مــنــفــعــة لــلــبــشــريـة
ولــشـعــوب األرض بـحــيث ال تـخـرج
عـن نــطــاق الـــتــعــاون والـــتــضــامن
والــتـآزر ومـا فـيه من قـيمٍ إنـسـانـيـة
عـلـيـا. وقـد أسـمـاه بـابـا الـفـاتـيـكـان
ب"درب األخــوّة" الــذي وحــده كــفـيل
بتأمـ سبل السالم والـسلم األهلي
والــتــوحـد لــصــنـاعــة حــيــاة أفـضل
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لـقد أطـلقت جـائـحة كـورونا صـافرة
اإلنــذار بـضــرورة اســتــعــادة الـدول
ـبــادرة بــإجـراء والــشـعــوب زمــامَ ا
تقـييم إنـسانيّ شـامل لألزمات التي
أحـدثتـهـا والتي لم تـعد تـنـفع معـها
ســــمــــةُ االنــــفـــــراديــــة والــــتــــشــــدّد
واالنعـزالية واالنفـصاليـة في اتخاذ
ـصيـريـة وإدارة شـعوب الـقـرارات ا
األرض أو الـتـحكم بـهـا وفق أمـزجة
عبـثـيـة مـخـتلّـة. فـاجلـائـحـة واألزمة
الــتي خــلــقــتــهــا إنّــمــا هي عــابــرة
لـلــقــارات والـدول والــشــعـوب. وفي
حـ لم تـنـجُ مـنـهـا أيـة أمـة أو دولة
أو مجتمع أو فئـة فتلك رسالة تنذر
ــــكن أن يــــكــــون أو بــــأســــوأ مــــا 

لــعـلّ الـســبب األســاس في كـلّ هـذا
ـاضي نـابع من الـتـمـسّك بـأهـداب ا
الــذي إن كـان يــصـلح قــبل ألف عـامٍ
ونـيّف أو أكـثر أو أقلّ فـهـو لم يـعد
صـاحلًـا في وقت بـروز عـصـر الذرة
ـتـقـدمـة ـة والـتــكـنـلـوجـيـا ا والـعـو
والتـطور الـرقمي احلـديث في حياة
األ والــشـعـوب. بل يــرى الـبـعض
أن شــكل هـذا الــتــحـزّب والــتــمـسّك
ـا له ــاضي  والـتــشــدّد بـأهــداب ا
ومـــــا عــــلـــــيه مـن دون حتــــديث وال
تــمــحـــيص وال تــطــويــر عــمــلي وال
مراجعة فكرية صائبة لفرز الصالح
من الطالح والنافع من ضارّه كفيل
بـغـرز مـنـهج غـيـر مـسـتـقـرّ ورافض
ألية مـحاوالت للتـصحيح والـتعديل
في الــسـيــرة وقـبــول الـنــقـد بــغـايـة
اإلصـالح وكـــأنـه كــــأس مــــقـــدّس ال
ساسُ به. في ح أنَّ الدينَ كن ا
وتعـالـيـمه وتـوجـيـهـاتِ مـرجـعـياته
ـعتـدلـة" "احلـداثـوية" "الـرصـيـنـة" "ا
من دون تعي وال تمييز ينبغي أن
تــكـــون لـــصـــالح اإلنـــســـان ولـــيس
اإلنـسـان لـصـاحلــهـا. ولـنـا في هـذا
ـسـيح أفـضل قـول سـديـدٍ لــلـسـيـد ا
ح انتقده الفريسيون بسبب قيام
تالمـيــذه بـقــطف سـنــابل الـزرع في
قدّس" اثنـاء سيـرهم يوم الـسبـت "ا
لـدى الـيــهـود. فـلـمّــا عـرفَ أفـكـارَهم
نهرَهم بالقـول: " السبتُ إنّما جُعل
من أجل اإلنـــســـان ال اإلنــســـان من
أجل الـــــســــــبت" (إجنـــــيـل مـــــرقس
فحاجة اإلنسان أهمّ من أية .(2:27
مـظاهـر فـارغة وغـير مـنـتجـة. وهذه
هي فلسفة احلياة بالدعوة لصناعة
احلياة وضروراتها وليس بتقديس
مـا حصل في الـتـاريخ الذي تُـطمسُ
(بـضم الــتـاء) ذكــريـاتُه حــتى لـو لم
يـكنْ عـقـيـمًــا. فـاإلنـسـانُ يـبـقى قـلبَ
احلدث مـهمـا قالَ الـتاريخ وحتدثت
اجلغـرافيـا! في هذا الـسيـاق أيضًا

سـتقرّ يحـصل. وهذا الوضع غـير ا
فـي حـــيـــاة شـــعـــوب األرض خـــيـــرُ
مـناسـبة وأفـضل زمن إلعـادة تقـييم
األوضاع والـقرارات وتـهيـئة الرؤى
نحـو مسـتقـبل أفضل للـبشـرية ككلّ
ــان من حــيـث جتــديــد وســـائل اإل
عـتقـدات ونبـذ أية مسـحة مـائلة وا
واقف إلى الـتـشـدّد والـتـطرّف فـي ا
ـظاهـر الـتـقـلـيـديـة االسـتـهالكـية وا
غــيـــر اجملـــديـــة ومــنـــهـــا اإلصــرار
ـارسات ومظاهر لم والثبات على 
تــعــد قـــادرة عــلى خــدمــة اإلنــســان
وتــقـــد مــا يُــصــلـحُ حــالَه ويــؤمّنُ
اضي ـتـزايدة. فـلـنتـرك ا حـاجاته ا
حائرًا بـشخوصه وأحداثه في ذات
ـــكـن لــــلـــعــــالم أن الــــوقت الــــذي 
ـسـتـقـبـلـيـة في يـكـتـشف حـاجــاته ا
نهك بالـهموم التي ضوء حاضـره ا
جـعـلته أسـيـر تـلك "الذكـريـات" التي
اضي. فـالـعودة إلى أصـبحت مـن ا
اضي ضـياع لـلوقـت واجلهد زمن ا
في زمن يـركض أسرع من الـبرق إالّ
ـنح فــرصًـا أفـضل لــتـقـيـيم فـيــمـا 
ـــســارات األوضـــاع وتـــصـــحـــيـح ا
وإصـالح الـذات ومـصــائـر الــبـلـدان
ووضــعــهـــا في خــدمـــة الــبـــشــريــة
ــة.بـذلك نـقـول ال مــجـال بـعـدُ ـتـأ ا
لــلــعــودة إلى ذلك الــزمن الــذي ولّى
لــــفـــــقـــــده ســــمـــــة الـــــضــــرورة إالّ
بـــاالســتـــفـــادة من دروسه وعـــبــرهِ
وذلـك بـسـبب ضــيـاعه في مــتـاهـاتٍ
سـاهمت بـشـكلٍ أو بآخـر في تـخلّف
أ وثقافة شعوب كان يُفترض بها
إدامــــة زخم زهــــوهـــا وتــــقـــدمــــهـــا
ورفــعــتـــهــا فــيــمـــا لــو رفــعت رايــة
الـتـأوين والـتـطــويـر واالنـفـتـاح في
ـارسـاتـهـا الـطـقـوسـية أفكـارهـا و
ـتـنـوعـة وفي رؤيـتـها الـصـحـيـحة ا
حلـقــيــقـة مَـن تـرفــعــهم إلى درجـات
"القداسة" وتمنحهم سمة "القدسية"
بـدون مــسـوّغ. ولـو أدركت زعـامـاتُ
الـعـالم ومـنهـا الـدينـيـة الـتي تمسّ
مـنــطـقـتـنــا وشـعـوبَـنــا وتـفـحـصت
اضي الـعـبـرة بضـرورة مـراجـعـة ا
"احلاجـة إلى احلقيقة" ألدركتْ قيمة ُ
وشـكل "الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة" التي
أثـارتـهـا حـضـاراتُ شـعـوبٍ وبـلدان
مــتــطـورة وســيــاسـاتُــهــا احلـديــثـة
ـعاصـرة الـتي عـرفتْ طريـقَـها إلى ا
الــتـقـدم والـتـفـاؤل والـتـطـور في كلّ
مــفــاصل حـيــاتـهــا عــبـر حــداثـتــهـا
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عتقداتية وفق وتأوينها حلاجاتها ا
الـظــرف واحلـاجــة. وهـذا مــا حـصلَ
ويـحـصل لــشـعـوبٍ أســدلت الـسـتـار
عــلى ايـة خــبــراتٍ سـلــبـيــة مـاضــيـة
أعـاقت تــقـدمـهــا وتـطـوّرَهــا بـعـكس
شعوبِ منطقـتنا ومن دون تمييز في
ـتـشدّدة ـذهـب والسـيّـمـا ا الـدين وا
ـفاهيم ـاضيـة بإبـقاء ذات ا منـها وا
ـتـخــلـفــة من دون إعـمـال الـديــنـيــة ا
الـــعــــقل والــــقـــنـــاعــــة وإدامـــة زخم
مراسيم وطـقوسٍ استهالكـية لم تعد
تـنـفع وال تـسـايـر الـزمن فـي أدواتـها
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لـــقــد أســهـم مــثل هــذا الـــواقع غــيــرِ
ستـقيم ببروز أدعـياء وأتباع صار ا
لهم مـنهج في فـرض صفة "الـقداسة"
و"الـقـدسيـة" حـتى عـلى أشـخاصٍ أو
مــؤسـسـاتٍ أو أحـزابٍ أو مــسـمـيـات
معـنوية أو فـئاتٍ القـصدُ منـها إبعادُ
الــشــبــهــات عن ســلــوكــيــات هـذه أو
هـــؤالء والــســعي لــتـــوفــيــر أقــصى
درجــات الـتــغــطـيــة واحلـمــايــة عـلى
أدائـهم وتـأمـ مواقـفـهم ومـواقـعهم
ومــنـاصــبــهم من أيــة انــتــقـادات في
ـتعثرة. وكلُّ ذلك يحصل مسيرتهم ا
بــاسم الــدين والــطــائـفــة وبــدعم من
مـرجــعــيــات جــدلــيـة غــيــر رصــيــنـة
حتـولت معـظمُـهـا إلى أدوات ساعـية
لالستثمار التجاري والدعاية في كلّ
شيء أو بـــتـــحـــوّلـــهـــا إلى مـــكـــاتب
ـال بـأيــة حـجـة اقـتــصـاديـة جلــمع ا
وأيّ عـذر بـاسـتخـدام الـدين وسـيـلة.
ومـــــا اإلصــــرار من جـــــانب أطــــراف
تـــدّعـي الــوالء واخلـــدمـــة والـــعـــشق
األزليّ لألئـمـة وتشـدُّدهم عـلى إبـقاء
بـــعض مـــظـــاهـــر الـــطـــقـــوس غـــيـــر
احلـضــاريــة ســوى بــاب من أبـواب
الـرضـوخ لـدعـاة تـقـديس األشـخاص
واألفـــراد واجلــمـــاعــات واتـــخــاذهــا
سبيالً لبلـوغ أهداف جتارية وأخرى
اني سيـاسية بـعيـدة عن الوازع اإل
عتـقداتي الصـحيح. وهذا جزء ال وا
يــــتــــجـــزّأ مـن مـــفــــهــــوم الــــتــــشـــدّد
ـستـخـدمـة في إدامة والـراديـكـاليـة ا
ـظاهـر والـذي يـنـبغي تـدويـر هـذه ا
مــعــاجلــتُه وتــعــديــلُه والــنــظـر إلــيه
باعتباره شأنًـا غير مقبول في الزمن
ـفـاهيم ـعـاصـر الذي تـغـيرت فـيه ا ا
والــقـيم والــرؤى حتــقـيــقًـا لــلـعــدالـة
االجـــتــمـــاعــيـــة واحــتـــرامًــا لـــبــاقي

األطـــراف الــــشــــريـــكــــة في الــــوطن
واإلنـسـانـيـة. إنَّ مَن يـريـد الـيوم في
مـجتمـعنـا العـراقي حتقـيق حاكـمية
الــله عــلى األرض بــأيــة وســيــلـة أو
ـلّة بـحـجة مـحـاربة اخلـارجـ عن ا
حتقيق الشـرع ال يختلف في رؤيته
وسـلوكه عـمّن قـتلَ وسبـا واغـتصبَ
ودمّــرَ وأحـــرقَ مـن دواعش الـــدولــة
اإلسالمـيـة إبان احـتاللـهم ألكـثر من
ثــلـث أرض الــعـــراق وتـــدنــيـــســـهــا
رفوضـة بكلّ بـأفعـالهم الـشنـيعـة وا
ــعــايـــيــر من جــمــيع ـــقــايــيس وا ا
األديــان الــسـمــاويــة والــشــركـاء في
الـوطن. فــأولــئك فـعــلـوا ذلك أيــضًـا
باسـم الدين وحـفاظًـا على مـا ادّعتهُ
ــواالة زعـــامــاتُـــهم بــاخلـــروج عن ا
ــذهب وبـــحــجــة حــمــايـــة الــدين وا
انـطالقًـا من فـكـر راديـكـالي مـتـشدّد.
وفي احلـقـيـقـة كـان الـغـرض األخـيـر
مــنه تــوطــيــدَ ســلــطــانـهـم وتــبــريـرَ

هم وحتقيقَ أطماعهم.  مظا
ــعـايــيـر ال من هـنــا وضــمن ذات ا
يـخـتلفُ عـنـهم مَن يُـصرُّ الـيـوم على
ــظـاهــر االســتـهالكــيـة إبــقـاء ذات ا
وذات الـسلـوكيـات العـنفـية الـرعناء
قبولة لتحقيق هذه احلاكـمية غير ا
الـتي يـتـضرّرُ مـنـهـا الغـيـرُ اخملـتلف
عـنـهم ويـتـحـفّظُ عـلـيـهـا الشـريكُ في
الوطن وتبقي حركة البالد وإدارتَها
شـبه مـشـلـولـة ومـضـطـربـة. فـإنـزال
القصاص في أشكالٍ من العنف غير
ـبــرّر ومـحــاربـة أصـحــاب مـحالت ا
بيع اخلـمور اجملازة رسـميًـا أو غير
اجملــــازة مــــنـــــهــــا في هــــذه األيــــام
األخـيـرة كـلُّـهـا مـن مـظـاهـر الـعـنف
ـبــرّر لـكــونـهــا حتـدث خـارج غـيــر ا
نطاق القانـون والدولة التي وحدها
ــؤســســاتـهــا الــرســمــيـة كــفـيــلــة 
مـــعـــاجلـــة أي خـــرقٍ أو خـــروجٍ عن
اآلداب الــعـامـة والـقـوانـ الـنـافـذة.
وهـذا جزء من سـيـادة الدولـة وبـقاء
هـيبـتهـا منـتصـبة في نـظر اجملـتمع
واأل والشعـوب. وأيّ انتقاصٍ من
هذه الهيبة وهذه السيادة من شأنه
ــصـيــر شــعبٍ بــأكــمـله أن يــطــيح 
ويُــسـقط رهــان الــوطن إذا انــتــصـر
الـعـنف عــلى احملـبـة والــرفق وطـغـا
الـقتل عـلى الـرحمـة واأللفـة وسادت
الـفـوضى عـلى القـانـون وتـطبـيـقاته
الدستـورية. وما أحوجـنا اليوم إلى

ثقافة احملبة واحترام اآلخر!

في ضــوء نــضج الــعــقـل الــبــشـري
ـــانــيــة بـــاجتــاه تـــقــيـــيم رؤاه اإل
ــارســـاتـه "الـــتــديـــنـــيـــة" وسط و
اجملـتمـعـات بات يـنظـر الـكثـير من
ــتــمــدنــ إلى مـا احلــداثــويـ وا
يـــجـــري في حـــيـــاة اجملـــتـــمـــعــات
سلمـة منها على وجه الشرقيـة وا
ـارسـات وســلـوكـيـات واسع مـن 
بــــكــــون الــــكـــثــــيــــر من هــــذه ومن
مـثيالتـهـا قد أصـبـحت أدوات شبه
عقيمة ال تقدّم بقدر ما تؤخر وتقف
حــــائالً دون فــــهـمٍ وإدراكٍ ألهـــداف
الــدين أي دين أو مـذهب. فــالـفِـرَقُ
واألحزاب التي اتخذت من اإلسالم
الـســيـاسي وصـوره الــبـانــورامـيـة
اضٍ ستندة  الطقوسية اجلـدلية ا
ســـحــيـق والــنـــابـــعـــة عن الـــرؤيــة
العـبثـية في تـقديـس األشخاص أو
ــعـنــويـة ــسـمــيـات ا غــيـرهــا من ا
الـغــريـبـة الــقـائـمــة هـذه األيـام قـد
أصـبـحت تـشـكل عــائـقًـا كـبـيـرًا في
قبول تأوين وسائل تـلق التعاليم
ارسـاتـها وفق مـناهج الـدينـيـة و
واقـعيـة تتعـاطى مع تـطور الـعصر
ـتــمــدنـة. ومــقــتــضـيــات احلــيــاة ا
والسـبب األكثـر تفـسيـرًا وترجـيحًا
لــهـذا الـرفض بـاحلــداثـة والـتـأوين
وإعـادة التـقيـيم يُنـسبُ إلى خشـية
ـــنــهج مـن أيــة مالمح دعــاة هــذا ا
إصالحيـة قد تـعصفُ بـطمـوحاتهم
وحتــــدُّ من قـــــدراتــــهم فـي إبــــقــــاء
الـسـطـوة الـطـاغـيـة عـلى مـريـديـهم
وأتباعهم ورعـاياهم الذين اعتادوا
عـلى مسـايرة تـوجيـهات مراجـعهم
وزعــامــاتــهم الــديـنــيــة واحلــزبــيـة
والـعــشـائـريــة بـحـجــة طـاعـة أولي
األمــر طــاعـة عــمــيـاء مــهــمــا كـانت
األســـبـــاب والـــدواعي والـــظــروف.
وهـذا انــتــقــاص واضح من حــريـة
الــفــرد في الــتــفــكــيــر والــتــعــبــيــر

عتقد. وا
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قــلــوبـكم كــلــمـاتـي قـبل ان تــقــرأهـا
أجفـانكم  ذلك ألنني كـتبت للـقلوب
فــقـط تـــلك الـــتي كـــانت شـــواطـــئــاً
ألحـــــضــــان أمــــهـــــاتــــنــــا  وأوراق
امـتــحـانــات احلـســاب واحلـيــاتـيـة
ودرس الـوطـنـيـة  ورسـائل الـغـرام
مثل والبومات الطـوابع وصور ا
ـانـشـات الـسـينـمـائـيـة الـتي كان وا
يـوزعــهــا كـوزان  ومن لــديه عــشـر
فــلـوس او خــمـســة لن يـجـري وراء
مـانــشــيـتــات طــرزان وكـوزان   بل
ـوطـا لـيـبرد يـجـري خـلـف سـيـارة ا
قلـبه بلـذة احللـيب والكـاكاو  فـيما
الـفــقــراء يــبــرد قــلــوبــهم الــطـبــيخ
و(الــروبــة ) والـــتــمــر ودمــعــة األب
لتحق عندما تتأخر إجازات ولده ا
فـي فــــوج مــــشــــاة بــــلـــواء  14 في
حــروب بـــرزان او حــروب عـــبــادان
ومـــا تــلـــتــهـــا من حـــروب حــتى ان
بــــــعــــــضـــــــــهــــــا من دون ســـــــــبب

وعـــنوان.
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 واآلن أعــــيـش ارق هــــذا الــــشــــوق
واعـرف ان قــلـقـكم يـتـسع وعـليَّ ان
أشــــيـــد له حـــدائـق من األمـــنـــيـــات
ذلك ألنكم والتفـائل بجمـال احلياة 
تــعـيــشـون عـلـى ارض صـنـعت اول
مــــســـبـــبـــات احلــــيـــاة  األغـــنـــيـــة

وطائعة لتتحدث لكم عبر دعاء الى
رب غـفـور ورحيـم وحكـايـات بـطعم
القيمـر أستعيدهـا اليوم ألقرب لكم
نــوافـذ األمل وتـلك الــقـصـائـد الـتي
تــغــنــيــهــا عــصــافــيــر ذلك الــغــرام
الـفـطـري الـذي ارتديـنـاه دشـاديـشا
وأراجــــيح عــــيــــد وخــــريط وزوري
خـشـني ( شـوته ) تـنـانيـر أمـهـاتـنا
عـنـد ذلك الشـتـاء البـعـيد الـذي كـنا
نــعـــرف فـــيه لـــذة الــبـــرد والـــطــ
ــطــر  ولم نـكـن نـعــرف اخلـوف وا
واألوبـــئـــة واحلـــبـــوب اخملــدرة و(
حَمسـة ) الكهـرباء عندمـا تنطفئ 6

ساعات جرة واحدة .
اكـــتب الـــيـــكـم وأتـــمـــنى ان تـــقـــرأ

والـقـصـيدة والـعـطـر وليـالي الـقـمر
وكـل الـهـمـسـات لــهـذا يـحق لـكم ان
تـنـالـوا من احلـيـاة مـا كـان يـنـالـهـا
قـبـلــكم أهـلــكم في كل مــدن الـشـوق
الـسومـري من ناحـية الـفجـر شماال
وحـتى شرق قـرى مديـنة اجلـبايش
حــيث خـــطت أحالم مـــدحت بــاشــا
ــديــنــتــ لــتــكـون وســيــطــا بــ ا
الــنـاصـريـة واحـدة من مـدن شـهـيـة
الــــفــــرات فـي غــــرامه مـع الــــنــــخل
ة دينـة القد وصوبي الـشاميـة وا
. وكـــانت مـــنـــذ ان خـــلـــقـــهـــا الـــله
وأســـســتـــهـــا خــرائـط الــبـــلـــديــات
ـــــهــــــنـــــدســـــ عـش دفء لـــــكل وا
سـلـمون  الـطـوائف والديـانـات ( ا
سـيحيون ) الصابـئة  اليـهود  وا
ـا كـانت مـحـلـة الـصـابـئـة في  ور
الــــنـــــاصــــريــــة واحــــدة من اكــــبــــر
جتـمـعاتـهم الـسكـانيـة في اجلـنوب

العراقي.
ـتـفـائـلـة ـلـونـة وا هـذه األمـنـيـات ا
ومـواعـ الــقـيـمـر هي مــا أضـعـهـا
اآلن أنــا خط صــد أمـام هــذا الــقـلق
الـفـايـروسي الـكـافـر حـتى ال يـعـطل
ســاعـات أحالمــكم ويــقــلق وســائـد
مـنــامـكم وانـتم تــتـمـنــون ألبـنـائـكم
وأحـفــادكم وجـيــرانـكم لــغـة اخـرى
ــيـة وجـلــفـيـة لـلــتـخــاطب  لـغـة أ
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دوسلدروف

وســومـريــة حتــركـهــا هــمـزة احلب
وتــداعـبــهــا ضـمــة الـصــدر وتــفـتح
الـفــتــحــة أمــامــهــا عــطــر مــودة مـا
ســتـغــنــيه أمـهــاتــنـا وحــبــيـبــاتــنـا
وزوجــاتــنــا وعــمـــاتــنــا وخــاالتــنــا
وجداتنا ودمى طفـولتنا يوم يرحل
هذا الوبـاء بخسـائر قليـلة وجتربة
جـــلـــيـــلـــة  أنـــكم صـــمـــد أمـــامه
وتــكــافــلــتم فـي الــعــون والــصــدقـة
وتـخـفـيف احلزن والـعـوز عن كـثـير
من الـذين فـقدوا رزقـهم بـسـبب تلك

اجلائحة البربرية.
WGK « ‚u

ـيـة هـذا بـعض شــوق الـلـغـة الــعـو
الـيــكم  فـلــيس غــريب عـلى رحــمـة
الــرب ان يــعــيـد الــيــنــا مــا كـان من
زمـان وجـمـال اجلـلـسـة والـضـحـكـة
كـان  ونعـود الى طعم الـشاي  وا

وهاي وهاي.
بــصـوت داخل وحـضــيـري ونـاصـر
وحسـ نعـمة وعـلي جودة وجـبار
ونيسة وحشـد هائل من الهة الوتر
واألرغن والــنــاي  ومــعـهـم تــعـزف
األحـضـان سـمـفـونـيـة تـلـك الـوجوه
الــطـيــبـة الـتـي اقـتــرب مـنـهــا تـعب
الزمان وذبـلت في أجفانـها أغصان
الـتـكي والـريـحـان  وحتـدبـت فـيـها

قليال أكتاف األبدان .

لــكــنــني اعــرفــهــا من اول ايــام اور
والــســـيـف والـــشــرقـــيـــة واجلـــامع
والــــــســــــراي واإلدارة احملـــــلــــــيـــــة
والـشـامـيـة وأبي جـداحـة  وسـومر
والصاحليـة واريدو والزهراء وأور
ـنـصـورية  والـسـكك والـشـمـوخ وا
وكل مـــنــاطــقــهــا ( ســوق وشــطــرة
ورفـــاعي وقــلـــعــة ودوايـــة وغــراف
وفــجــر ونــصــر وكــرمــة وجــبــايش
وعـــكــــيـــكه وطـــار ,والــــفـــضــــلـــيـــة
واإلصالح وحــمــار وفــهــود وســيـد
دخــيل والــســديـنــاويــة وبــطــحـاء 

ومناطق كل اخلالن ).
قـويــة ومـؤمـنـة وصـامـدة  وكل من
يؤمن انه يـنتـمي الى تلـك اخلارطة
الـسحـرية عـلـيه ان يقـتنع ان احلب
دن ال يخذل وال يخدع مثل عاطفة ا
من الم وشـكوى وخـوف  وسـيزول
زمـن احملـــنـــة والـــقـــلق لـــيس فـــقط
بــالـدواء والــتــبـاعــد والـكــمــامـة بل
بــصـنــاعــة الــود والــشـهــد من اجل
صحـون القيمـر وتوالف هـذا العمر
ـدينة الـتي كانت قبل بيـنكم وب ا
التوحيد لها الهها هو س ( ننار)
أله القـمر  وفيـها نـزل عطر الـنبوة
الــســمــاويـــة الى إبــراهــيم وأيــوب
ولـوط  وقـيل ايـضـا ان نـوح ابـحـر

من أهوارنا.

الرسالة هذه يقـصد بها الناصرية
مركـزا وأقضيـة ونواحـيا واهوارا

وقرى. 
عـــنــدمــا أقـــارن سالمــتــكـم بــطــعم
الـــقــيــمــر فـــأنــا أقــرب اإلحــســاس
ـتـبادل بـيـني وب آالف الـقـلوب ا
التي عرفتهـا عبر شريط الذكريات
مـنــذ طـفـولــة شـارع الـســديـنـاويـة
ومـــرورا بــأرائـك الــصف االول في
مدرسة الكاظـمي االبتدائية وحتى
ـة الـتي من خاللـهـا يتم هـذه الـعو
الــتــعـــارف بــطـــلب صــداقـــة عــبــر

صفحتك في الفيس بوك.
لهذا خواطري التي اكتبها اليكم 
اكـتبـها بـحبـر احللم والـقلم طـوعا
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قـيم في كنـدا سيار صدر عن مـكتبـة دجلـة للـنشـر في االردن  كتاب جـديد لـلمـؤرخ ا
ـسـتحـيلـة في الـذاكرة الـعربـية - اجلمـيل بعـنـوان ( العـراق وعبـدالـناصـر- الرهـانات ا

كشف حلقائق تاريخية جديدة).
وتـضـمن الـكتـاب فـصـوال في تـفـكـيك  احـداث تـاريـخـيـة خطـيـرة مـر بـهـا الـعـراق وكـان الـزعيم
صـري الـراحل جمـال عـبدالـنـاصر عـلى صـلة وثـيـقة بـهـا من خالل جتـارب الوحـدة الـفاشـلة ا
صري في بغداد انذاك تفاوتة مع احلـكم العارفي  وكذلك من خالل دور السفـير ا والعالقة ا
امــ هـــويــدي الـــذي قــال عـن نــفـــسه انه قـــضى اجــمـل ثالث ســنـــوات من حـــيــاته وجتـــربــته

الدبلوماسية في العراق .
ـهمـة من ـرحـلـة ا ـواقف واالخـطـاء ويـتـنـاول وثـائق جـديـدة تـخص تـلك ا ويـحـلل الـكـتاب الـكـثـيـر من ا

التاريخ العراقي احلديث.

رسالة عمان
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قلبي يا دنيا
منفلق نصف

لم ينفعْ فيه دواء
 أو طبُّ حكيم

قالوا : للقهر دواء العرّاف !
×

هل أُكملُ قولي أم أسكت ?
ال كان الشعرُ وال كنتُ 

والقهرُ يشلُّ القدم
×

لم يكن العرّافُ بعارف
فيما إن كان الشّحّاذ

في مقهى السّوق عميداً ..وتقاعد ..
أمّا اإلسكافي

فبمعجزةٍ صار طبيباً نفسيّاً
لم يطرقْ باب عيادته أحد

رغم تفشّي الطّاعون ِ النّفسي
والهوس العقلي
والفشل الرّوحي

وت الرّقمي ذا عصرُ ا
فاحفظ رقمك
واحفظ سرّك

×
قهى فوق جدار ا

بعض تصاويرٍ لزمانٍ  ولّى
فيها كلُّ وجـوه احملتفلـ  بال استثناءٍ 

كانت تضحك
" كانوا سعداء "

هذا ما قال الشّيخُ برشفةِ شايٍ حرّى
اً سعداء ? لم َ كان النّاسُ قد

×
ما بال الدّنيا تتدنّى ?
ما بال سُفُنِها مثقوبة
وجوارحِها معطوبة ?

ما عادت بيتاً وطريقاً موصوفاً
صارت من فرط الغربة ِ

غابات ٍ
مبهمةً ال شكلَ لها.. 

ال قاموس..
تائهةً في عرض ِالطّوفان
ال جنمَ سُهيل ٍ يرشدها

ال ربّان..
ليس سوى الرّايات

وت لعصر ٍ تاه رايات ِ ا
وتاهت حتت خطاه

كلُّ الطّرقات
×

صباح غابت شمس الوعي وغاب ا
تعب .. تعب ..تعب

 تعب وجراح
فمتى يا دنيا تمض

لكي نرتاح ?!
  ×

قالت : كيف ومازلنا في العرض األوّل ?
هذا مسرحكم
ولكلٍّ دورُه

ال باب سوايَ 
وال مفتاح 

×
لكه النّمرود اآللي مسرحنا 

وخيوط األلعابِ رهيفات 
ال تبدو  

ومداها دون حدود...
سرح أقنعة ووجوه فوق ا
تتحرّك كي تُضحٍكَ أو تُبكي

وكثيراً ما يختلط الدّمعُ بضحكٍ
والضّحكُ بدمعٍ مدرار..

سرح ِ  النّاس جميعاً فوق ا
أدوار

يرسمها النّمرود ويُخرِجُها
ظلُّ النّمرود

×
ثكلتني األشعار !

ال أحداً يخرج عن نصٍّ منصوص
إن يخرجًْ ( يُخرجْ ) من دائرة الدّنيا !

هذي الدًنيا
تتدّنى..

وتضيق..
ما بالُ الدّنيا

ال فرقَ لديها إن كنتَ عدواً
أم كنتَ صديق ?!

اش على سكّتها أبكتهم كلُّ ا
نقلب عليها وكذلك كلّ ا

أبكتهم !!
×

ُصلح : فلنُصلِحْ قال ا
ُحبَط : ال نقدر .. قال ا
فالشّقُّ يَشُقُّ على الرّاتق

قال اللّاهي : مالي وللدّنيا ?!
قال الكسالنُ : وما شأني 

بخراب البلدان ?
قـال الـفـاهم : بل نـقـدر إن أبـطـلـنـا سـحـر

النّمرود
إن نحن قطعنا من أيدي النّاس

خيوط النّمرود
وأضأنا مسرحنا بسراج الوعي 

وقلنا للنّمرود : 
مكانَك.. يكفي
وتركنا اخلوفَ
من النّمرود

×
سرح لو نحن وقفنا وِقفةَ أبطال ا

سرح وتآزرنا فوق ا
النتحر اخملرج
وانهزم النّمرود

ـــــــــــــ
الـنّــمـرود : مــلك جـبّــار جتـادل مع الــنّـبي
إبـــراهـــيـم ( ع ) وأوقـــد الـــنّــــار إلحـــراقه
فكـانت النّـار علـيه برداً وسالمـاً بإذن من

الله .
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كـانت لـيـله مـظـلـمـه و اجلـو بارد و
الـضبـاب كثـيف جداً لـدرجة اني لم
أستطع أن أرى بضعة أمتار أمامي
فـأسـرعـت في الـسـيـر حـتى وصـلت
إلى مــنـــزلي اخلــشـــبي الــصـــغــيــر
ـعـزول عن العـالم......... يـا ترى  ا
. هل ال زالـــوا يـــتـــشـــاجــرون عـــلى
ـلـك قـوت اجلـرار ? و الــغــني مـن 
يـــومـه ..... أااااه  لـــقـــد افــــتـــقـــدت
ألهـا الـفرح ..... ال عـائلـتي الـتي 
أذكــر ســوى أنــني هــجــرت الــعــالم
ألني سـئـمتُ الـذين ال يـسـتـطـيـعون
الـعـيش بدون الـكـذب ومن جروحي
ا التي بـدأت تتفـتح ..... ال أعلم ر
لــيـس جــمـــيــعـــهم هــكـــذا ولــكن ...
األغــلب .... أنـا هـنــا وحـدي بـسالم
أعــشق حـــبــة األنــانــاس الــشــقــراء
بـدون أي مـكــيـاج أو حـلي .. و هي
أجـمل من كـثـيـر من الفـتـيـات ألنـها
صـادقه وال تكـذب ... لكن الـرجال ال
يستطيعون إال أن يغدروا .... حتى

أنـي أخـونـهـا ألنــهـا كـبـرت بــالـعـمـر
قلـيالً أو ذبـلت .... أجل أنا أخـونـها
مع قـارورة اخلـمـر ... أنـهـا أجـمل و
أطـول .... و أنـا أمـتـلك األحـلى مـثل
هـذا ... يا لـيتـني أسـتطـيع الـرجوع
بالزمن ألغير الـعالم و ألسمح بكثير
من األشيـاء .... سـوف يكـون الـعالم
سـعــيـداً مـثـل رجل يـدخن ســيـجـارة
حـــشــيـش فــوق قـــبــر شـــرطي الــقى
الـقـبض عـلـيه بـتـهـمة الـتـعـاطي انه
تشبيه يفي بـالغرض .... ها أنا هنا
أنـتـظـر أن يـحــ الـوقت كي أصـعـد
إلى الـسماء وأصـبح طيـفاً ال يرى ..
لـكي أسـتـطـيع معـرفـة الـعـالم اذا ما
تــغـيــر أم ال بـدون أن يــعـرفــني أحـد
....... أتــــــمــــــنـى أن ال أُصــــــدم و أن
يتـحول الـعالم إلى األفضل . . ورغم
اني مـقـتـنع أن الـعـالم سـيـبقـى كـما
هـــو إال انـي أتــــوق االنـــتــــقــــال إلى
الـــســـمــــاء لـــكن لــــيس في مــــنـــزلي
ــعـزول عـن الـعــالم  بل اخلــشــبي ا

على صديق رائع و ادهـشني بوفائه
لـم اعــتـقــد أن الــعــالم اخلــارجـي قـد
اصــبح بــهــذا الــطـــيب و الــعــفــويــة
صــحـــيح انه خـــرابــة لــكـــنه اصــبح
ــنـاســبـة صــديــقي اسـمه احـسن بــا
روكـي ال اعــــرف نــــوعه
لـكـنه جـمـيل أنه جروي
الصغـير.. الذي أجتول
ـدينـة بـحيث مـعه في ا
من فـــرط هــذيــاني أرى
ـســكـون في اجلـمــيع 
أيـديـهم لـوحه صـغـيره
يــصـدر مــنـهــا أشـعه و
هــنــاك الــبــعض مــنــهم
يــضع أسالك في أذنـيه
. شـــــاهـــــدت شــــيـــــئــــاً
أعـجـبـني كـثـيـراً طـفال ً
صغيرا ً يتقاسم رغيف
خــبــزٍ مـع أخــيه فــجــأةً
تـــــــــــأتـي مـــــــــــركــــــــــبـه
بضخامتها وأضواءها
الــسـاطـعــة لـتـقف أمـام
الــــــطــــــفـل و أخـــــيـه لم
اســـتــطــيـع أن أشــاهــد
بـوضوح فـاقتـربت لكي
اعــــلـم مــــاذا يــــحــــصل
فـوجـدت أن هـنـاك رجل
ـــــــــــسـك ب أنــــــــــــيـق 
صندوق و يقول للطفل
هذا لك و عنـدما اقترب

لـيــأخـذ الـصـنـدوق قــال له أنـتـظـر
اخــرج األخـر لــوحه أيــضــا و بـدأ
بــتــوجـيــهـهــا نـحــو الــطـفل لــعـدة
دقــــائق و ذهب بــــعـــدهــــا  كـــانت
فـرحـة الـطـفل ال تـوصف ارتـسمت
الــبــســمــة عـلـى وجـهـي و قـلت أن
احلـيـاة افـضل بـكـثـيـر لكـن الرجل
األنيق لم يكتفي بإعطائه صندوق
الـطعـام بل وضع صـورة للـطفل و
هـو يـعـطـيـه الـصـنـدوق عـلى احـد
بـاني الـشاهـقـة يا لـهو من رجل ا
ــا ال أريــد أن صــالح . ال اعـــلم ر
أعـــود إلى مــــنـــاطق مــــعـــزولـــة و
فـــارغــــــه أريــد أن ابــقـى هــنــا يــا
ر جلـمال هذه احلـياة فـجــــــــأةً 
مـن أمـــامي رجـل يـــرتــــدي قـــنــــاع
اسـود عــلى وجـههِ وامـرأة كـبـيـره
في الــــــسـن تالحــــــقـه عـــــرفـتُ انه
لــــــــص لــكـن لن أتــدخل الن هــذه
ليست مـهمتي أنها مـهمة الشرطة
رأة من جيبـها لوحاً مشع تأخـذ ا
أيضـا و تضـعه على أذنـها و بـعد
ســاعه أو اكــثـر تــأتي الــشــرطـة و
تــسـألـهـا حــيث كـانت تــغـفـو عـلى
ــقــعــد مــاذا حـدث تــنــظــر إلي و ا
تـقــول هـا هــو الـسـارق و تــقـبض
الــشـرطــة عـلي و تــشـدني نــاحـيـة
عــــربـــتــــهم و أنـــا اصــــرخ " أريـــد
قـــارورة اخلــمـــر كي اســـتـــمــر في

هذياني..  
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ال أحدَ يقتفي أثرَ آخرَ
... كلُّ ما في األمرِ

اختالفُ رؤيا...
وتبديدُ هواجسَ

كان علينا إدراكَ ذلك
قبلَ اندحارِ الرَّبيعِ
... بغَصّاتِ ظنونٍ
و بيداءِ عطشٍ

كنّا مِنْ قبلِها...
كما طيفٍ تناسلَ
مِنْ أوهامِ صدفةٍ

عال ضجيجُ صمتِها
حتّى توارَتْ غباراً
حى أثرُها وا
مِنْ بَعْدِ تِيْهٍ ...

 ولهفةٍ
... قد حصلَ  كانَ

... بعضُ ذلكَ

فـي األوَّلِ مِـنْ حـــــــــزيـــــــــرانَ ....تـــــــــمــــــــامَ
القصدِ..بهذا العامْ 

... كبرتْ أيامْ
وشاخَتْ أُخرى

ومازالَ ... الزَّوالُ
يُلقي  بأتربتِهِ

... عن وردِ ماءٍ  عوضاً
تشظّى دموعاً

حدَّ استوى رماداً
مِنْ بقايا عشقٍ عليلٍ
يكادُ أحمق أنْ يكونَ

... أبى أنْ يتماثلَ للشفاءِ
بكل ما كانَ يرضيهِ

وما...ال يرضيهِ 
حلظةَ أباحَ ...

 ختمَ نسخِ 
الوضوءِ األخيرِ

...نزقٍ على شرفاتِ آهاتِ ليلٍ ...غامقٍ

... بخيلٍ
تعلَّلَ بأسى الوهمِ
والهم... مرّاتٍ

... رّاتٍ

وهامَ يشكو
... بقاياهُ

... بال ومضٍ
وبال أدنى دليلٍ
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- ايْن أنت َ.
-مسائي قدّاح على عينيكِ ..

أكـاد ُ أرى دمعـي علـى شـفتـيكِ  وصـوتي
بــ حــروفك ِيــتــنــاثــر عــلى روحك كــاآلس
سـأشــرب دمــعكِ مـن بـيْـن شـفــتــيكِ  أنت

صَالتي ومحرابي .
- أُريدكَ أن تكتبني  

فوجودي فيكَ .
- انــــا حتت أصـــــابــــعكِ كـــــمــــاء الــــصَّالة
تــتــوضــأين بي  بُـــعْــدكِ يُــدمْــدم بــيْن دمي
َــــسْتُ حــــروفكِ بـــ وأنــــا إن  كـــالــــرعْـــد 

رضابي أموت .
- ســأنـــظــر إلـــيكَ طــويـل حــ تالمـــســني
كــنت أُريـــدكَ قــبـل اآلن  فــأنــا أصــابـــعكَ 

خائفة من عينيكَ .
- أراكِ مالكاً يحمل غصن العشق 

- أراكَ قريباً منّي تلمس كتفي 
َ -أنـا حتت أصـابـعكِ اجملــنـونـة  تـلـمـسـ
فأُقـبل أناملكِ وجهي ب كـفيكِ النـائمـت 

رجتفة . ا
- دعني ..

- حــبُّكِ يـــتــدلّـى كــالـــبــركـــان عــلى قـــلــبكِ
ستحترق 

تتناثرين كأحجاري ..
- أتقول الصدق .. ?

-أحجـاري مقـدسة  سـأَلُـمُّكِ ب جـسدي
وأحملكِ ب دمي ..

- ال تكذب .
أرى شفتيكِ -أنا لم أُغادر أصـابعكِ بعـد 
يابـسـت كـالـتّـ  وعيـنـيكِ خـائفـتـ  ها
أنتِ تــرجتــفــ  وظلّ يـــديكِ عــلى وجــهي

رآة ... وكالنا في ا
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لكـن أنا لـست سـعـيـد ألني جنوت بل
سعـيد بسـبب إنقاذي لـقارورة اخلمر
صحيح أنها بجـرعاتها األخيرة لكنه
تـسـتـحق احلـيـاة حـتى احـكم عـلـيـها
ـــوت و اشـــرب مـــنـــهـــا اجلـــرعــة بـــا

أصــبـحـت في جـواره بــســبب كـتــلـة
بــــارود و رصــــاص مــــحــــتــــرقـــة أو
بإمـكـانـكم قـول قـذيـفه جـعـلت مـنزل
كــان يــســتـرنـي من حــقــد الــنـاس و
كــذبـهم كــومه من اخلــشب احملـطم .

األخــيــرة و هي ســعــيــدة أيــضـا الن
حـبـة األنــانـاس قـد مــاتت أظن أنـهـا
أصــبـــحـت عــصـــيـــراً األن . هـــا أنــا
البس مـــتــســخــة و شـــعــر طــويل
ومـجعـد مع قـارورة خـمـر و تـعرفت



 ?قـبل يوم واحـد من اإلطـاحـة بنـظـام عـبد
الكر قاسم.

وفي اجلــانب اآلخـــر أســفــرت الــطـــبــيــعــة
الــفـرديـة لـنـظـام احلـكـم ونـتـائج مـنـاوراته
لشق األحـزابوتـصفـيتـها في الـقضـاء على
واحــدة من أشـــهــر صــحف الـــعــراق بــعــد
تـاريخ من العـمل الصـحفي اسـتمـر ثالث
عــامــاً  فــتــوقــفت (األهــالي) عـن الــصـدور

نهائياً.
وجـاءت نــهـايـة هـذه الـصــحـيـفـة إثـر أزمـة
قراطي استقال داخل احلـزب الوطني الد
فيـها السكرتيـر العام حس جميل في 15
نــيــسـان  1961ســويـه من نــائــبه مــظــهــر
الـــعــزاوي الـــذي كــان رئـــيــســـاً لــتـــحــريــر
(األهـالي)  وأبـلغت االسـتـقـالـة الى مـكتب
ـا تـرتب عـلـيه احلـاكم الـعـسـكري الـعـام 
طـبـوعات توقـف الصـحـيفـة ألن مـرسـوم ا
لـعام  1954يـحظر صـدور أية صـحيـفة ما
لم يـــكن لــهــا رئـــيس حتــريــر وفي  20آب
ســـمـــحت وزارة اإلرشـــاد لـــعـــبـــد اجملـــيــد
الـونــداوي بـأن يـكـون رئـيـســاً لـلـتـحـريـر 
بـيـنمـا تـمـكن أنـصـار كـامل اجلـادرجي من
تــوزيع صـحـيــفـتـهم في الــعـمـارة ( صـوت
لكـن احلاكم الـعسـكري األهـالي) في بغـداد
الـعــام الحــقــهــا بـعــد شــهــر واحــد فــألـقي
القـبض علـى صاحبـها خـالد عـبد الـرحيم

ثم ألغى امتيازها في  14أيار .1961
ـا عــاد رئـيس احلــزب كــامل اجلـادرجي و
في أيـلول  1961من زيـارة خارج الـعراق 
أعـــلـن اســـتــــقـــالــــته من رئــــاســـة احلـــزب
وعـضـويـته فيـه  ثم أعـلنت ( األهـالي) في
 13تـشـرين األول  1961تـعـطيل نـشـاطات
احلـــزب كــلــهـــا وبــأنــهــا ( ســـتــتــوقف عن
الــصــدور أيــضـاً) وكــان عــددهــا هــذا هـو
الـعدد األخـيـر   وبـعـده لم تـعـد  ولم يـعد
حـزبهـا الى الـعمل ثـانيـة  لـكن اجلادرجي
حـافظ على عالقته باثنـ من أنصاره هما
عـبد الله عباس وعبد اجمليد الونداوي في
ــواطن) الــتي صـــحــيــفـــتــهــا اجلــديـــدة( ا
واصـلت الصـدور حتى سـقوط نـظام قاسم

في  8شباط .1963
وفي  21آب غـابت صحيـفة معـروفة أخرى
 هـي ( احلــــريـــة) لــــقــــاسم حــــمــــودي عن
األسواق بـعد أن أغلـقها احلاكم الـعسكري
الـــعـــام  وتــــمـــكـــنت لـــبـــعـض الـــوقت من
اسـتئناف الـعمل بعد  8شـباط  .1963كـما
جــرى تــوقــيف جـــوزيف جــبــران مــلــكــون
صـاحب( األخبـار) في مـركز الـشـرطة بـأمر
احلـاكم الـعـسـكـري الـعـام  وكان قـد تـولى
شؤون الـصـحيـفة بـعد وفـاة والده جـبران
ملكون في أيلول . 1960وأصبحت اإلذاعة
ــرحـــلــة حتـت إدارة ضــابط من فـي هــذه ا
ــــــقـــــدم الــــــركن جــــــاسم اجلــــــيـش هـــــو ا
الــســـكــرتــيــر اخلـــاص لــرئــيس الـــعــزاوي
احلكومة عبد الكر قاسم  وفصلت جلنة
حتـقــيق عــسـكــريـة  72عـضــواً من نـقــابـة
الصـحفي واعتبرتهم غـير مؤهل للعمل

في الصحافة.
ـقراطي وبـعد خـروج احلزب الـوطـني الد
من الساحة السياسية لم يبق من األحزاب
سـوى حــزب داود الــصـائغ مع أنـه لم يـكن
ـعروف  ويـفتـقر لـلقـواعد ـعنى ا حزبـاً با
احلزبـيـة والـتأثـيـر الـسيـاسي  بـاإلضـافة
اليـة بالرغم من الدعم لتـعرضه للمـتاعب ا
بـدأ) التي الـي احلكـومي لصـحيـفـته ( ا ا
ـا أشار حـنـا بطـاطـو إليه  تتـلـقى  وفقـاً 
خـمسـة آالف ديـنـار من اخملـصـصـات التي
حتت تـصرف رئـيس احلـكومـة قـاسم وقد
كشف وزيـر الـداخلـية لـهـذه الفـترة الـزعيم
أحـمـد مــحـمـد يـحـيى  بــعـد سـقـوط نـظـام
قـاسم أن الصـائغ كـان يتـسـلم مائـة ديـنار

شهرياً من وزارة الداخلية.
وكـان الصائغ قـد تخلى في آذار  1960عن
بـدأ) لتـصبح الـناطق امتـياز صـحـيفـته( ا
بـــلـــســان حـــزبه  وحـــصل عــلـى امــتـــيــاز
صـحــيـفـة أخـرى سـمـاهـا ( كـفـاح الـشـعب)
لـكنه لم يـتمـكن من إصـدارها أبـداً وعانت
صــحـيــفــته األولى من انــخـفــاض حـاد في
الـتوزيع فاحتـجبت في تشـرين الثاني من
الـعـام نــفـسه لــتـعـود في  4شـبـاط 1961
إلى األسـواق كصـحيـفـة أسبـوعيـة  وبقت
تـصـدر بـشـكل مـتـقـطع حـتـى سـقـوط نـظام

قاسم.
وفـي الــشـهــرين األخــيــرين مـن عـام 1962
شـهـدت الــصـحـافـة الـعــراقـيـة حـالـتـ من
الـتعـسف احلـكـومي  األولى عـنـدمـا أغلق
احلـاكم الــعـسـكــري الـعـام في  26تــشـرين
األول صــحـيــفــة ( الـفــجـر اجلــديـد) مع أن
صــاحـــبـــهــا طـه الــفـــيـــاض كـــان نــقـــيـــبــاً
لـلصـحـفـي ألنـهـا هـاجمت في  29أيـلول
االنــقالب الــعـســكـري الــسـوري ضــد دولـة
الـوحدة وانفـصال سـوريا عـن اجلمـهورية
ـتحـدة ووصـفته بـأنه (جزء من الـعربـية ا
مـؤامرة إمـبـريالـيـة ضد الـعـرب) وواصلت
مــهـاجـمـة قــادة االنـفـصــال الـسـوري حـتى

إغالقها .
وفي احلــالـة الـثـانـيـة  سـمـحت الـسـلـطـات
العـسـكريـة لعـبـد الرزاق الـبارح   بـإصدار
جـريدة بـأسم ( اجلمـهـورية) وحـافظ طيـلة
أعدادها الثمانية والست الباقية من عمر
نظـام عبد الـكر  قاسم عـلى نثر الـشتائم
ـعـارضـة ضـدجـمــيع الـقـوى الـسـيــاسـيـة ا
لــلـنــظــام  ولـم يــعــد الـبــارح بــعــدهــا الى

الصحافة.
وهـكذا  لم يبق في الشهور األخيرة لنظام
عــبــد الـكــر قــاسم ســوى خـمـس صـحف
مـعـروفـة من أصل  40صـحـيـفـة سـيـاسـيـة
يـومية وأسبوعية وهي (البالد ) و(صوت
األحـرار) و (األخبـار) و(الزمـان) و(الثورة)
مع بـضـعة صـحف أخـرى دخل أصـحـابـها
عالم الـصحـافة مـؤخراً  وخضع جـميـعها
للـقبضـة العـسكريـة بوزارة الدفـاع وبشكل
ــكـتـب الـصــحــفي لــرئـيس خــاص مـديــر ا
قـدم سـعيـد الدوري الـذي كان احلـكومـة ا
يجـهز الـصحف بـالبـرقيـات التي تـعبر عن
الــوالء لــلــزعــيم قــاسم ومــقــاالت جــاهــزة
لـلنشر وبـقيت وزارة اإلرشاد بال حول وال
قـوة بـالــرغم من أن  وزيـرهـا اجلــديـد كـان
عـســكـريــاً أيـضــا هــو الـزعــيم  إسـمــاعـيل

العارف.
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وافقة األسبـوعيتان إلى الـصدور يوميـاً 
وزارة اإلرشــاد  لــكن احلــاكـم الــعــســكـري
الـعام ضـربهـما بـالـتعـطيل في  10تـشرين
الــثـاني وأحلق بــهـمـا (اإلنــسـانــيـة) الـتي
أصدرهـا الشاعر كاظم الـسماوي بعد تركه
الـوظيـفـة احلـكـومـيـة ولم تـبق لـهـم سوى
(صــوت األحــرار) لــكــنــهـا لـم تــعــد تــطـرح
آرائـهم صـراحـة  بل تـنـشـر مـقـاالت عـامـة
تــــشـــكــــو فـــيــــهـــا مـن (عـــدم االســــتـــقـــرار

والعصابات وقطاع الطرق).
وفـي الـــعـــام الـــتـــالي  1960عـــاد احلـــزب
الـشـيـوعي الى نـشـاطـاته الـسـريـة وأصدر
(طـريـق الـشـعب) صـحـيـفـته الـسـريـة الـتي
واظبـت على انـتقـاد أسـلوب احلـكم لـكنـها
لم تـنتقد قاسم  بل أكـدت أن الشيوعي (
لـيس ضـد شـخص عــبـد الـكـر قـاسم بل
ضــد طـريـقــته الـفـرديــة في احلـكم)  وبـأن
احلــزب سـيـقـاوم أيــة مـحـاولــة ضـد نـظـام
احلكـم وكما يـؤكد حنـا بطاطـو  لم يتخل

الشيوعيون أبداً عن قاسم.
ـفـارقات مـدعـاة لـلسـخـرية في ومن أكـثر ا
سيـاسة قاسم جتاه الصحافة العراقية أنه
كان يـتخـيل أن حـرية الـصحـافة مـضمـونة
فـي الـعــراق  وقــال في إحــدى مــؤتــمـراته
الــصــحـفــيــة أن الـصــحــفـيــ الــعـراقــيـ
يتـمتعون باحلـرية أكثر من أي صحفي في
الــبــلــدان األخـــرى ( أهــنــالك صــحــفي أو
مــحــرر أو مــراسل من يــفــضل مــزيــداً من
حـرية الصحافة? وهل هنالك في العالم من
يتـمـتع بـاحلـريـة أكثـر من الـصـحـفـي في

العراق? )!
ولم تــــمـض أثــــنـى عــــشـــــر يــــومـــــاً عــــلى
تـــصــــريـــحـــاته هـــذه حــــتى هـــدد احلـــاكم
الـعسـكري العـام في بيـان رسمي رقم 131
بــــــتــــــاريخ  13آب  1960كـل الـــــصــــــحف
واجملالت بـــشــكل لم يـــســبق له مـــثــيل في
الـــنــظـــام اجلــمـــهــوري  وســـمح لــنـــفــسه
بتفسير اخملالفات التي زعم أنها  ( تسبب
اإلساءة اخلـطيرة جداً للمـصلحة العامة...
وتــفــســد مــعــنـى احلــريــة)  وبــأنه يــحــذر
(أعـضاء الصـحافـة مرة أخـرى من الـلجوء
ــثل هــذه اخملــالـفــات وعــلــيــهم االحــتـرام
ــرقم 62 الــكــامل لــلــقــوانــ ولــبــيــانــنـا ا

الصادر في  2أيلول .(1959
ولم يكن أمام وزير اإلرشاد الدكتور فيصل
الـسامـر من خـيـار سـوى خـيـار تـكرار آراء
اإلدارة الــعــســكـريــة  واســتــخــدم اإلذاعـة
ليـلعن ان بيان احلاكم العسكري العام كان
( واضــحــاً وصــريـحــاً)  وزعم ان الــبــيـان
يعـطي الـعـاملـ في الـصـحـافة ( الـفـرصة
باد العامـة) كما هو احلال في الحـترام ا
ــتــقــدمــة وأن الــصــحــافـة اجملــتــمــعــات ا

(أصبحت مشكلة تتطلب العالج ).
وأعــتــرف الــوزيــر الــســامــر بــأن مــرســوم
ــطــبـــوعــات رقم  24لــســـنــة  1954كــان ا
مرسـوماً قـاسيـاً ويفرض عـقوبـات شديدة
دون أن يـفسر األسـباب التي دفـعت النظام
اجلــمــهـوري الـى مـواصــلــة الــركــون لـذلك
ـــرســـوم وعـــلى مـــدى عـــامـــ من قـــيــام ا
الـثورة وما يـزال نافذا لـكنه أشار الى أن
قانـوناً جديداً للمطبوعات سيصدر قريباً .
ــسـؤول الـوحـيـد ولم يـكن وزيـر اإلرشـاد ا
الذي يـتحدث عن قانون جديـد للمطبوعات
 بل وحـتى رئـيس احلـكـومـة قـاسم حتدث
عــــنه وفـــــتح ذات مـــــرة  مــــلــــفـــــاته أمــــام
الـــصـــحــفـــيـــ وقــال لـــهم ( هـــذا قـــانــون

أنه جاهز). طبوعات اجلديد ا
 ولم يـصدر مثل هـذا القـانون اجلـديد أبداً

خالل عهد عبد الكر  قاسم.
ــــا وجـــــدت اإلدارة الــــعـــــســــكـــــريــــة ان و
إجـراءاتهـا في أواخر عام  1960قـد قضت
عـلـى عـدد كـبـيـر من الـصــحف الـسـيـاسـيـة
الـيوميـة  اجتهت الى مأل الفـراغ بصحف
يـدخل أصحابهـا عالم الصـحافة ألول مرة
ولم يـكن لها نهج سياسي سوى  نهج كيل
دح والـثناء لرئيس احلكومة الزعيم عبد ا

الكر قاسم.
فـفي الـبدايـة  اسـتـبـدل حـسن األسدي في
األول من تـشــرين األول أسم صــحــيــفـته (
الـرقـيب) الى ( اجلـمـهـور) وحـصـر والئـها
بـالــزعـيم قـاسم بــعـد ان كـانت صــحـيـفـته
األولى مــوالــيــة لــلــشــيــوعــيــ  وفي 12
تــشـــرين الــثـــاني أصــدر احملـــامي رســمي
ـســتـقـبـل)  وكـرسـهـا الـعــامل صـحـيــفـة (ا
إلطـراء سـياسـة قـاسم وأصـدر زكي أحـمد
في  11كــانــون األول   ( الــعــهــد اجلــديـد)
ولم يـوفر في هجمات مقاالته فيها أية قوة
سيـاسيـة  تعارض أو حـتى تنـتقد سـياسة

قاسم.
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أمـا احملامـي ضيـاء شـكـارة فـقـد أصدر في
 21كـــانـــون األول صـــحــيـــفـــة أســـمـــاهــا(
الــســيـــاسي اجلــديــد) وحـــاول ان يــعــطي
اسمـها مـعنى جـديداً وراح يـشتم فـيها كل
الـقــوى الـســيـاســيـة وأفـكــارهـا لــكـنــهـا لم
تسـتمـر طويالً فـأغلـقهـا احلاكم الـعسـكري
الــعــام في نــيــسـان  ) 1961حــرصــاً عـلى
ــرســوم ــصـــلــحــة الـــعــامــة) وخــرقـــهــا  ا
ــــطـــــبــــوعـــــات رقم  24لـــــســــنــــة 1954 ا

النافذ.((76
وفي تـمـوز من نفس الـعام  1961اسـتـعاد
احلاكـم العـسكـري العـام األحكـام الشـديدة
القـسـوة في مرسـوم نـوري السـعـيد لـلـعام
 1954وأصدر األمر رقم  13/2303بتاريخ
 30تــمــوز  1961لــيـــلــغي امــتــيــازات 26
صـحـيــفـة ومـجـلــة بـعـضـهــا مـتـوقف فـعالً
وبعـضهـا اآلخر تعـرض للتـعطيل في وقت

سابق.
وفي  26نــيــسـان  1962بـدأ عــبــد الــقـادر
الـــبـــراك في إصـــدار صـــحــيـــفـــة يـــومـــيــة
أســمـــاهـــا(األيـــام)  وكــان بـــ أصـــحــاب
الــصـحف اجلــديـدة الــذي يـتـمــتع بــخـبـرة
صحفية سابقة وسبق له إصدار الصحف
في اخلــمـــســيــنــيــات أو عـــمل في صــحف
ـيــة الــثــانــيـة  أخـرى بــعــد احلــرب الــعــا
وحـافظ في صـحـيـفـته اجلـديدة عـلى نـهج
سـياسي متوازن  فهي تؤيد حكومة قاسم
وفـي الـــوقت نـــفــــسه لم تــــهـــاجم الـــقـــوى
عـارضة لـلحـكومـة  حتى أنـه نشـر مقاالً ا
يشيد بالوحدة العربية في  7شباط 1963

الشـيوعيـون عايهـا بالشـكوى من مضـايقة
الـســلـطـات الـعـسـكـريـة وخـصـصت إذاعـة
بــغـداد يـوم  10أيـلـول  بــرنـامـجــاً خـاصـاً
لــلــهــجــوم عــلى صــحــيــفــة        ( صــوت
األحــــرار) ألنـــهــــا عـــادت لــــلـــحــــديث عن (

تآمرين) . ؤامرات وا ا
كـــان عــــبـــد الــــكـــر قــــاسم مــــا يـــزال في
ستشفى بعد محاولة أغتياله حتى بدأت ا
بعض الـصـحف العـراقـية الـوثيـقـة الصـلة
بــوزارة الـدفــاع بــالـتــرويج لــفـكــرة إجـازة
األحـزاب السيـاسيـة  ودعت( الثورة ) الى
تـأسيس حزب حتت زعامة قاسم  ونشرت
بــرقـيــات ورســائل تــأيــيـد لــهــذا االجتـاه 
وتــبــنـت ( األهــالي) فـــكــرة قــيـــام احلــيــاة
احلزبـية  وناقـشت في مقاالتهـا احتماالت
الـســمــاح لألحـزاب الــســيـاســيـة بــالــعـمل

العلني القانوني. 
سـتـشـفى أختـار الـزعيم وبعـد مـغـادرته ا
قــاسم  عــيــد اجلــيش يــوم الــســادس من
كـانون الـثاني  1960لـيعـلن البـدء بتـنفـيذ
قـانون اجلمـعيات عـقب نشـره في اجلريدة
الـرسمـيـة يـوم الثـاني من كـانـون الـثاني 
وكــأن رئـيس احلــكـومـة يــريـد أن يـقـول أن
رجالً عسكرياً  وفي عيد اجليش هو الذي
ســـمح لألحــزاب الـــســيــاســيـــة بــالــعــمل 
وأجــازت حـكــومــته اشـخــاصــا بـتــأسـيس
احــزاب هي لـيــست االحــزاب الـســيـاســيـة

عروفة. ا
وهـكـذا جنـح قـاسم  لـيـس بـشق األحـزاب
والـيـة فقط بل وتـصـفيـتـها مـن السـاحة ا
الـــســيـــاســيـــة وأنــهى الـــدور الــســـيــاسي
ــقـراطي وقــبـله الـتــاريـخـي لـلـوطــني الـد
االسـتقـالل بـيـنـمـا عاد احلـزب الـشـيـوعي
الى نــشـاطــاته الـســريـة لــكـنه حــافظ عـلى

والئه لقاسم.
…bOŠË WLÝ

ولم يــــكن شق األحـــزاب وإخــــراجـــهـــا من
الــســمــة الــوحــيـدة احلــيــاة الــســيــاســيــة
لـسـيـاسـة حـكـومـة عـبـد الـكـر قـاسم  بل
رافـــقــهـــا انــقـــســام الـــصــحف أيـــضــاً الى
جـناح أو أكثر. ففي الشهور األولى لعام
 1960تــفـــاقـــمت حـــرب االتــهـــامـــات بــ

الــصــحف الــشـيــوعــيــة ( احتــاد الـشــعب)
نشقة  وبـ (األهالي) للوطني ـبدأ) ا و(ا
ـنشقة  وانضمت ـقراطي و(البيان) ا الد
لـهم ( الـثـورة ) و(صـوت األحـرار) لـتـأيـيـد
هـذا الطرف أو ذاك بـشكل أتسم بـاإلسفاف
وتـبادل االتـهـامـات حتى أصـبـحت ظـاهرة
سـيئـة انـتبـهت لـها وزارة اإلرشـاد فـأصدر
ـديــر الـعـام لـلــصـحـافـة ذو الـنــون أيـوب ا
واإلرشاد  بـيانا ذو لـهجة عامـة تدعو فيه
الــصـحــافـة الى خــدمـة الــوطن( ولـيس من
الـضروري أن تتـبنـى الصحـف وجهـة نظر
واحـدة  وخاصـة إذا كـانت ناطـقـة بلـسان
األحــزاب ... والــتــخــلي عن أســلــوبـالــسب

شاحنة وتلفيق األخبار). وا
ولم تـهـدأ الـصـحف  حـتى أضـطـر الزعـيم
قـــاسم بـــعـــد أســـبـــوعـــيـــ الى الـــتـــدخل
شخصياً وراح يكيل االتهامات للصحفي
ـؤسـسـة وبــحـضـورهم  وألـقــيـبـكل ثــقل ا
العسكرية في احلملة على الصحافة ودون
تمـييز. فقد أغتنم رئـيس احلكومة مناسبة
افتتاحه للمؤتمر الثاني لنقابة الصحفي
في  7نـيسان  1960لـيلقي خـطاباً عـاصفاً
استـمـر ثـماني دقـائق فـقط  ونقـلـته إذاعة
بــغــداد عــلى الـــهــواء  رحب في مــقــدمــته

بالوفود األجنبية ثم صرخ :
( أنـني لم أحـضـر هـذا الــيـوم ألفـتـتح هـذا
ـؤتـمـر مـؤتـمـر الـصـحـافـة الـعـراقـية أن ا
الـــصـــحــــافـــة الـــعــــراقـــيـــة قــــد دفـــنت في
احلــضـيض ... لـقــد فـشـلت الــصـحـافـة في
ــنــصــرمــة فــشالً الــعــراق خالل الــســنــة ا
ـراسـلـ ذريـعـاً وأمـا أربـاب الـصـحف وا
ـعيـتـهـم فـليـتـواروا خـجالً ومـن يـشتـغـل 
أمام الشعب أنهم فرقوا صفوف الشعب.
ــطـلــوب من أربـاب الــصـحـف اخلـيـرة أن ا
الطـيبـة النزيـهة أن تـوحد صفـوف الشعب
وجتــمـعــهم ال أن تـفــرقـهـم . أنـكم ركــضـتم
ـنـافع الـذاتـيـة ولم تـقـدروا حـسـابـاً وراء ا
ــصـلـحـة الــوطن أنـنـا في ثــورة جـامـحـة
وأنــكم مـــدعــوون وأبـــنــاء الــشـــعب لــرص
الصـفوف وعـدم تفـرقتـها أنـكم مسـؤولون
أمام الـله والتاريخ . لـقد  فشلت الـصحافة

في العراق فشالً ذريعاً).
ــا بـسـبب ــفـارقــات الـغـريــبـة  ور ومن ا
القـبضـة العـسـكريـة  لم يجـد الصـحفـيون
ــؤتــمــر من خــيــار احلــاضــرون في هـــذا ا
سـوى خيار التصفيق احلاد وعدة مرات 
رة التي أتـهمهم قاسم فـيها بشق ومنـها ا

الصفوف وتخريب اجلبهة الداخلية ! 
 ثم نـــشــرت صـــحف الـــيـــوم الــتـــالي نص
اخلطـاب بـحـروف بارزة  لـكـنـها لم تـنـشر
أي رأي تـدافع فـيه عن نـفسـهـا وعن مـهـنة
الــصـــحــافــة وحـــريــتــهـــا وحــتى نـــقــابــة
الـصـحـفـيـ اخـتـارت الـوقـوف الى جـانب

احلكومة.
فـفـي خـطــاب ألـقــاه نــقـيب الــصــحـفــيـ 
محمد مهدي اجلواهري  بعد خطاب قاسم
مبـاشرة واستـمر عشرون دقـيقة  قال انه
مـزق خمس صـفحـات من خطـاب أعده قبل
ـناسبة لكنـه بعد أن أدرك أسباب غضب ا
( لم يـســتــطع أن يـقــرأهـا رئــيس الــوزراء 
بـحضوره)  ووجـه كالمه الى قاسم قائالً (
الـصــحـفـيـون يــطـلـبـون مــسـاعـدتـكم) ولم
يـنــجـو اجلــواهـري نــفــسه فـيــمـا بــعـد من

تعسف سلطات قاسم العسكرية.
وكـــان مـن الـــواضح ان أصــــحـــاب بـــعض
الـصـحف  أو كـلـهـم قـد أدركـوا أن سـلـطـة
اإلشـراف على الـصحـافـة ليـست بيـد وزير
اإلرشـاد  بـل بـيـد الــسـلـطــات الـعـســكـريـة
بــوزارة الــدفــاع وان احلــاكم الــعــســكــري
العـام الـزعـيم العـبـدي ومـكتـبه هـو اجلـهة
ذات الـكــلـمــة األولى واألخـيــرة في شـؤون
الــصـحـافــة فـانــصـرفــوا بـعــيـداً عن وزارة

اإلرشاد الى حيث القرار بوزارة الدفاع.
وجلـأ الــشـيـوعـيـون بـعـد فـقـدانـهم (احتـاد
الـــشــــعب) في أيـــلـــول  1960إلى صـــحف
مـــــتـــــعـــــاطــــــفـــــة مـــــعـــــهـم فـــــتـــــحـــــولت
صـــحـــيــفـــتـــا(احلـــضـــارة) حملـــمــد حـــسن
الــصـــوري و(الــثـــبــات) حملــمـــود شــوكت

الوالءات السياسية لسكانها .
وهكـذا  تـدهـورت حالـة الـصـحافـة بـشكل
حـاد في شهري حزيـران وتموز  وتبادلت
مـــخــــتـــلف أنــــواع الـــشـــتــــائم الى درجـــة
اإلسـفاف  وعنـدها شـعر  قـاسم بـاحلاجة
الحـتــواء األزمـة  عـقــد مـؤتـمـراً صــحـفـيـاً
داخل وزارة الـدفـاع اسـتـمـر أربع سـاعـات
مـــتــواصــلــة ونــقــلــتـه إذاعــة بــغــداد نــقالً
مـباشراً  وبـحضور رئـيس أركان اجليش
 احلـاكم العـسـكـري الـعـام الـزعـيم  أحـمد
ـديـر العـام لـلـصـحـافة صالح الـعـبـدي وا
وحذر فيه بـوزارة اإلرشاد ذو النـون أيوب
ــؤامــرات) ألنه يــربك  من احلــديث عن ( ا
الـسـوق  وبـأنه  قــادر عـلى ( حتـطـيم أيـة
مـــؤامـــرة خالل ســـاعـــات) وجــدد رفـــضه
لـــلــــحـــيـــاة احلـــزبــــيـــة ( ألن األحـــزاب لن
تــسـتــطـيع إدارة الــبالد أكـثــر من بــضـعـة

أيام) .
وبــدون مــقـدمــات  بـدأ الــزعـيـم قـاسم في
يـومي السابع والـتاسع من تـموز احلديث
عن انـسـجام األحـزاب مـعه وأنه سـيـسمح
لهـا بـالـنشـاط الـرسـمي بعـد عـدة شـهور 
وهي الفـتـرة الكـافـية ألجـهـزته لكـي تنـجز
شق تــلك األحــزاب الى كــيــانـات هــزيــلـة 
وبـعدهـا بأيام أجـرى تعـديالً وزارياً أدخل
ـــوجــبـه أول امــرأة في تـــاريخ الـــعــراق
وزيـرة لــلـبــلــديـات هي الــدكـتــورة نـزيــهـة
الــدلـيــمي أحــد كــوادر احلـزب الــشــيـوعي
ولـكن اسـتـوزرهـا بـصـفـتـهـا الـشـخـصـية 
وعـ الدكـتـور اجلـامـعـي فيـصـل الـسـامر
وزيــراً إلرشـاد بــدالً من الــوزيـر بــالـوكــالـة
فــــؤاد عــــارف  وعــــونـي يــــوسف وزيــــراً

لإلسكان.
وفي الـتـاسع عـشـر من تـموز  1959فـاجـأ
احلاكـم العسكـري العام العـراقي بإعالن
سـقوط ضـحـايـا جدد في مـسـلـسل الـعنف
حـينـذاك وقـال أن( أحداثـاُ تعـكـر األمن قد
وقــعت في كــركـوك) خالل األيــام الـقــلـيــلـة
ــاضـيــة . وفـي الـيــوم ذاته  19تــمــوز ا
ألــقى الــزعـيـم قـاسـم خـطــبــة في افــتــتـاح
كنـيـسة مـار يـوسف بـبغـداد وكـان عنـيـفاً
ـــا أســـمــــاه( األعـــمـــال في مـــهــــاجـــمـــتـه 
الـفــوضـويــة) وبــأن لـديه الــقـوة الــكـافــيـة
لـسحقها  لكن (احتاد الشعب) كررت على
مدى ثـالثة أيام متوالية حديثها عن ان ما
جرى في كركوك ما هو إال ( مؤامرة مبيتة
ضد اجلـمـهـوريـة) وقـد  سـحـقـهـا بـحزم
كـان ( مثـاالً رائـعـاً علـى األسلـوب الـوحـيد
اجملـدي في ســحق أعـداء اجلــمـهــوريـة ...
بنـفس الطريـقة احملنكـة في سحق مؤامرة
الـشـواف ) ولم يـكـتـف قـاسم بـخـطـابه في
الــكــنــيـســة  بل عــقــد مـؤتــمــراً صـحــفــيـاً
عــاصـفـاً هـاجم فـيـه الـشـيـوعـيـ دون أن
يسـميـهم  بل أشار لـلكثـير من شـعاراتهم
ومنـظمـاتهم بـاالسم وقـال للـصحـفي ان
بـعض الصحف تفتعل احلوادث باحلديث
تـآمرين  لكن صـحفكم ـؤامرات وا عن ( ا
ــســؤولـة عـن هـذه احلــوادث)  ومن هي ا
الـعيـب ( أن ينـشـأ األطـفـال عـلى مـثل هذه
العـبـارة : مـاكـو مـؤامـرة تـصـيـر واحلـبال
موجـودة وغيـرها من الـعبارات الـهمـجية

والوحشية).
ؤتـمـر الـصـحـفي ومعه وجـاء قاسـم إلى ا
مـجمـوعة من اخلـرائط والوثـائق والصور
ونـشرها على الـطاولة  وقـال بصوت عال
ان الـشـرطـة قـد صادرت هـذه اخلـرائط من
مـقــر احتـاد الـطـلـبـة  أنــهـا حتـمل أرقـامـاً
نـازل في بغداد  كما وإشـارات لعدد من ا
أن الـدور في كــركـوك كــانت مـؤشــرة عـلى
اخلـرائط ( وذهب الــفــوضـويــون الى تـلك
ـوجــبـهــا وأخــرجـوا أصــحـابــهـا الــدور 
ـؤامــرات ? أهــــــذه وقـتــلـوهم  أيـن هي ا
هي الـرجـعـيـة?  وكـانت سـتـحـصل أعـمـال
ــاثـلــة في الــنـاصــريــة والـســمـاوة وفي
بــــغـــداد واالعــــظــــمــــيــــة والـــكــــاظــــمــــيـــة

والكــــــرادة).
ـركـزية علـى أية حـال  لم تـلـبث الـلجـنـة ا
لـلحـزب الـشـيـوعي وان اعـتـرفت بـارتـكاب
أخـطــاء ( في تـقــديـر احلــالـة الــسـيــاسـيـة
ــطـالــبـة بـحــصـة في عـنــدمـا رفع شــعـار ا
احلـكم )  واضــطــرت إلى شــجب( أعــمـال
الـــتــنــكـــيل والــســـحل والــتــعـــذيب ونــهب
ــمـتـلـكــات ) وهـو مـا وصــفه بـاحـثـون ( ا
بـجلد الذات)  وأكـدت تضامـنها مع قاسم
الى أقـصى احلدود ونـشـرت بيـانـها في (
احتـاد الـشـعب) يـوم  3آب  1959لـتـهـدئـة
ـوقف العـام.وشـاركت مـؤسسـات الـدولة ا

أيضاً في هذه التهدئة.
ومع هـــذه الــتـــطــورات أصــيـــبت ( احتــاد
الشـعب) بـنـكسـة وبـدأت بـفقـدان قـرائـها 
وانـخفض توزيعـها حتى وصل في أواخر
ا توزعه صحيفة ( تموز  1959الى أقل 
ـنـاهـضة الـفـجـر اجلـديـد) لـطه الـفـيـاض ا

. للشيوعي
ويبـدو أن السـلـطات الـعسـكريـة لم تلـتفت
الى احلـاجـة لـصـيـغـة رسـمـيـة جـمـهـوريـة
إلدارة الصـحـافـة ألنـهـا ظـلت تـعـتـمـد على
ـلـكي وهي صــيـغـة  ورثـتـهـا من الـنـظـام ا
طـبوعات رقم  24لـسنة ?1954 مـرسوم ا
فــأصـدر احلـاكم الـعـسـكـري الـعـام الـزعـيم
أحـمد صالح الـعبدي في الثـاني من أيلول
 1959بـياناً وجـهه الى أصحـاب الصحف
واجملالت واسـتند فيه أيضاً على مرسوم
كن أن يسمح هو  ? 1954وحـدد لهم ما 

بنشره أو ال يسمح به.
وألـتفت رئيس احلكومـة عبد الكر قاسم
ـرة لـيــضـرب في الـنــاحـيـة األخـرى هــذه ا
فـوافق في  25آب  1959عـلى تـنفـيـذ حكم
اإلعــدام رمــيــاً بـــالــرصــاص في ســتــة من
الـــضـــبـــاط الــذيـن اشــتـــركـــوا في حـــركــة

ـوصل  وفي  20أيـلـول  الـشــواف في ا
تنـفـيـذ احلـكم بـثالثة عـشـر آخـرين بـيـنهم
الـزعـيم الـركن نـاظم الـطـبـقـجـلي والـعـقـيد
رفــعت احلــاج ســري وأنــفــجــرت شــوارع
ظاهرات احتجاج غاضبة  بينما بغداد 
رحــبت ( احتـاد الــشــعب ) بـتــنــفـيــذ حـكم
اإلعــدام  واســتـعــدت الـزعــيم قــاسم عـلى
ــتـظـاهــرين ألنـهم ( رددوا هــتـافـات ضـد ا
الـزعيم اخمللص وضد محكمة الشعب وان
أعـداء اجلــمـهــوريـة يـحــاولـون اسـتــثـمـار

إعدام عدد من اخلونة).
ولم تـنفع هـذه السـيـاسة صـحـيفـة احلزب
الـشـيـوعي الـعــراقي فـوقـعت هي األخـرى
حتت ســوط احلـــاكم الـــعــســـكــري الـــعــام
واتهـمـها بـنـشر األخـبـار الكـاذبـة  وبدأت
نـــقـــابـــة الــصـــحـــفـــيــ الـــتي يـــســـيـــطــر

ــتــحــدة وواصــلت صــحـفــهم الــعـربــيــة ا
الـــــتــــحـــــذيــــر الــــيـــــومي مـن (مــــؤامــــرات
ـؤامـرات ضــد الـزعـيم اإلمــبـريـالــيـة) و ( ا
األوحـد عـبــد الـكـر قــاسم) وضـد(سالمـة
طـالبـة  ( بسحق رؤوس اجلـمهوريـة)  وا

التآمر).
وفي احلـادي عـشـر من آذار  ?1959هـاجم
الشـيـوعـيون الـغـاضـبون مـكـاتب ومـطابع
ثالث صـحف يومـيـة منـاهضـة لـهم  كانت
مــا تــزال قــادرة عــلى الــعــمل  فــهــشــمــوا
مـــكــــاتب ( احلــــريـــة) لــــقـــاسـم حـــمـــودي
و(اليـقـظة) لـسـلـمان الـصـفواني و(الـفـجر
اجلـديد) لـطه الـفـيـاض  وحـطـمـوا مـكائن
مـزقة وورقها الطـباعة  ونـثروا نسخـها ا
فـي الـشــوارع  ألنـهــا ( صــحف مـعــاديـة)
وجنا صـحـفـيـوهـا بالـهـروب عـبـر سـطوح

نازل اجملاورة   ا
وبـذلك لم يـبق في األسـواق من ( الـصحف
ـــواطن ــــتـــآمــــرة) ســـوى ( بـــغــــداد) و(ا ا
الـــعــــربي) و( لـــواء اإلسـالم) فـــوجـــدت ان
مـــواصـــلـــة الـــعـــمل اصـــبح مـــســـتـــحـــيالً
فـاحتجبت عن الـصدور وفي الوقت نفسه
أغلـق احلاكم العسـكري العام مـكتب وكالة

صرية  أنباء الشرق األوسط ا
وفي هـذه الظروف  أحس قاسم أن  حديث
ـتأمرين تسبب ؤامرات وا الـصحف  عن ا
ضرراً اقـتصـادياً فـأضطر الى الـتنـبيه بان
قاالت تـسبب ( إزعاجـاً للسوق مـثل هذه ا
وإثــارة االضــطــراب)  لــكن الــشــيــوعــيـ

واصـلوا مسيراتهـم الصاخبة وهي تردد (
أعــدم.. أعـدم) مــطــالــبـة رئــيس احلــكــومـة
بـــتــنــفـــيــذ أحــكـــام اإلعــدام في الـــضــبــاط
ــدنـيـ الــذي شـاركـوا أو أيــدوا حـركـة وا

عبد الوهاب الشواف .
ــا وجــد احلـزب الــشــيــوعي أنه يــحـظي و
بــــزخـم ســــيــــاسـي واسع  أطـــــلق في 28
ـباشرة نـيسان   1959دعـوته للـمشـاركة ا
في احلـــــكـــــومــــة وصـــــدرت ذلك الـــــيــــوم
صـــحـــيــفـــتـــا (احتــاد الـــشـــعب) و(صــوت
األحـرار) وهما حتمالن الدعوة  وفي نغمة
ـــــشــــاركـــــة في احلـــــكم( واحـــــدة هي أن ا
ـمــثـلـ ضــرورة وطـنــيـة مــلـحــة) وأن ( ا
احلقـيقي للقوى الوطنية) مستبعدين من
ـسـؤولــيـة  وحتــدثـتـا عن ــشـاركـة فـي ا ا

شعبية احلزب . 
شاركته ويبدو ان حملة احلزب الشيوعي 
فـي احلـــكم قـــد اســـتـــفــزت قـــاسـم  فـــبــدأ
راجـعة حـسابـاته  وعقـد العـزم على هز
قـبضـته في وجهـهم قبل أن يـفوت األوان .
فألـقى بـعد يـوم من بـدء احلـملـة خطـابًا
هـاجم فـيه( احلـزبــيـة واألحـزاب) وأنـهـا ال
لـكن احلـزب الـشـيـوعي لم يـسـكت  تـفـيـد 
فــرد فـي الــيــوم الــتــالي األول من مــايس 
ـظـاهـرة كـبرى في ي  عيـد الـعـمـال العـا
شــوارع بــغــداد تــقــدمــهــا قــادة احلــزب 
والـكل يـهـتف بـالـهـتـاف الرئـيـسـي ( حزب
الـــشـــيـــوعي بـــاحلــكـم مـــطــلـب عــظـــيمِ ) 
وواصــلت( احتــاد الــشـعـب ) مـطــالــبــتــهـا
(بـــحـــكــومـــة ائـــتالفـــيـــة يـــشـــارك احلــزب
الـشـيـوعي فـيـهـا لغـلق الـفـجـوات وحـمـاية
الــسـلـم)  وألسـبــاب غــيـر مــعــروفـة أوقف
ــشـــاركــة بــاحلـــكم  لــكن احلــزب طــلـــبه ا
ـصادر ذكـرت بعـد عدة سـنوات انه تـلقى ا
نصـيحـة سوفيـتية بـالكف عـنها  وفي 23
كتب مـايس نشرت( احتـاد الشعب) قـرار ا
السـياسي بـتجـمـيد احلـملـة للـمشـاركة في

احلكم.
ولم يــكـتف قـاسـم بـخـطـابه ضــد احلـزبـيـة
واألحزاب  بـل اقنع محـمد حديـد بتجـميد
ــقــراطي في غــيـاب احلــزب الــوطـنـي الـد
رئـيس احلـزب كــامل اجلـادرجي في رحـلـة
عالج في االحتـــاد الــســوفـــيــتي فـــأنــفــرد
رئيـس احلكـومـة  بـاحلـزب الشـيـوعـيـالذي
بـدأ باتخـاذ اإلجراءات االحـترازية حتـسباً
لـلــمـفـاجـئـات ومـنـهـا ان مـحـرري ( احتـاد
الشـعب) الرئـيسـ انتقـلوا الى مـقر سري
بـــعــيــداً عن مــكــاتب الـــصــحــيــفــة والــتي
سلـحة ألعضاء أصـبحت حتت احلراسـة ا
احلـزب مع تعـلـيـمات( بـرد كل هـجـوم على
ـكاتب ومـهـما كـلف األمـر) ويؤكـد عـزيز ا
ــقــر احلــاج  أحــد الــذين انـــتــقــلــوا الى ا
الـسـري أن الـتـوتـر بـ احلـزب وقـاسم قـد
خف نسـبياً بـعد مقابـلة أجراهـا معه عامر
ـقـر الـسـري عــبـد الـله وعـاد بـعـدهـا الى ا
لــيـعــلن لــرفـاقـه ( أن قـاسم قــد أطــمـئن من

نوايا احلزب) 
لــكـن رئـيـس احلـكــومــة واصل إجــراءاته 
ـقـدم سلـيم الـفـخـري من مـنـصبه فأبـعـد ا
ديـر الـعام لإلذاعـة والتـلفـزيون وعـدنان ا
ـعـلق الـرئـيسـي في اإلذاعة  ثم الـبراك  ا
ع شـخـصيـة ماركـسـية ال نـفوذ سـياسي
لهـا  الـشاعـر كاظم الـسـماوي مـديراً عـاماً

لإلذاعة والتلفزيون.
وفور اسـتبدال الفخري تبدلت لهجة إذاعة
بــغــداد  وبــدأ بـــرنــامج عــرض الــصــحف
الـــصــبـــاحي يـــتــجـــاهل مــقـــاالت ( احتــاد
الـــشــعب)  وأذاعت تـــعــلـــيــقـــات تــنـــتــقــد
وأشـارت إلى أنهم قـد نالوا ( الـشيوعـي 
ـا يــحـلـمـون لـو أنـهم من احلــقـوق أكـثـر 
أنــفـســهم قــد قـامــوا بــالـثــورة)  وهــو مـا
ـقــال( تـعـلـيق اســتـفـز عـزيــز احلـاج ورد 
عـلى تـعـلـيق اإلذاعـة ) ونـشـره في (صـوت
األحـــرار) واعــتـــبــره ( إنــعـــاشــاً لـــلــقــوى
الرجـعـيـة التـآمـريـة السـوداء ألن مـساواة
الـشـيــوعـيـ والـبــعـثـيـ واالســتـقاللـيـ
ـقـراطيـ والبـارتـي كـما أسـماهم والد
ـعـلق هـو أمـر مـعاد تـمـامـاً لـلجـمـهـورية ا
ـقراطـي الواضـحة احملددة ونـظامهـا الد
ـــكن غـــفــرانـه مــطـــلـــقــاً). وهـــذا عـــمل ال 
ووصفت هذه الصحيفة إذاعة بغداد بأنها

أصبحت ( وكراً للرجعية) .
وسـمــحت الـســلـطــات الـعــسـكــريـة أيــضـاً
لــلـصــحف الــتي كــانت ضــحــيـة الــهــجـوم
الشيوعي على مكاتبها في آذار باستئناف
الــصـدور فــاســتـفــادت ( الــفـجــر اجلــديـد)
و(بـغداد) فـوراً من الـقرار  لـكن ( احلـرية)

لم تعد الى األسواق إال في آب التالي .
وأعـتــبـاراً من حـزيـران  ? 1959أصــبـحت
صــفـــحــات الــصــحف مــيـــدانــأ لــلــمــعــارك
الـسياسية تقف ( احتاد الشعب) و(صوت
األحـرار)  في جانب بـينـمـا تقف الـصحف
القاسمية ( الثورة ) و(الزمان) و(األخبار )
وبـدعم من (األهالي) و( بغداد) في اجلانب
اآلخــر. وأنـقـسم اجملـتـمع أيـضـاً انـقـسـامـاً
حـاداً فـأصـبـحت هــذه االحـيـاء من بـغـداد
ضـد أحيـائهـا األخرى جملـرد االختالف في

احلــافظ وشــريف الــشــيـخ وعــبــد اجلــبـار
وهــــبي وعـــبــــد الـــرحــــيم شـــريـف وكـــامل
قـزاجني  وعــزيـز احلــاج الـذي حتـدث في
الــلــقــاء نـيــابــة عن اجلــمــيع ألنه احلــزبي

اخملتص بالشؤون الثقافية والصحفية.
وفــعالً حـصل الـشــيـوعـيـون عــلى مـوافـقـة
رئـــــيـس الــــــوزراء قـــــاسـم عـــــلـى إصـــــدار
صــحـيــفــتــهـم والــتي فــســر عــزيــز احلـاج
أسـبـابه لي بـعد  25عـامـاً من تـاريخ لـقائه
مع قــاسم  حــيــنـمــا قــال ان ( قــاسم وجـد
نـفــسه بـحــاجـة الـى تـأيــيـد الــشـيــوعـيـ

وخـاصـة فـي خالفه مع عـارف وخلـوفه من
الوحـدة وأقـتـنع بـأسـتخـدام الـشـيـوعـي
ضد احلـركة الـقوميـة ومصر واإلبـقاء على

سلطته).
وهـكـذا أصـدر احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي
في  25كــانــون الـثــاني  1959صــحــيـفــته
وســـــمـــــاهـــــا عــــــلى اسـم صـــــحـــــيــــــفـــــته
الـسريـة(احتاد الـشـعب) لكـنه لم يـذكر في
صفـحـاتهـا أنهـا نـاطقـة بـلسـانه  وأصبح
عبـد الـقادر إسـمـاعيـل البـسـتاني صـاحـباً

لالمتياز ورئيساً للتحرير 
والبـد من األشـارة هـنـا الى أن عـبـد الـقادر
أسـماعـيل الـبـسـتـاني  قـد أدار في حـياته
الصـحفـية أثـنت من أكـثر صـحف العراق
شــهــرة وكـذلـك من أكـثــر صــحف الــعـراق
عـندما عالقـة باالحزاب  وهـما ( األهالي) 
كـان مع حسـ جميـل في مقدمـه مؤسسي
اجلـماعـة في أوائل الثالثـينـيات من الـقرن
و( أحتـاد الـشـعب) عـنـدمـا عاد الـعـشـرين 
ــركـزيــة لـلــحـزب الى عـضــويــة الـلــجـنــة ا
الـــشــيـــوعي الـــعــراقـي  وفي وقت الحق 
أعتـكف في منـزله ببـغداد بـعد أن انـقطعت
عالقـته باحلزب الـشيوعي  الـذي لم يكلف
قــادته اجلـدد في مـنــتـصف الــسـتـيــنـيـات
أنفـسهم حتى بزيارة مجاملة له في منزله
حـــتى وفــاتـه  وقــد زرتـه مــرتـــ في هــذا

نزل. ا
ومع أنـنــا لـيس بــصـدد احلــديث عن مـدى
تـمـتع هـذه الـصـحـيـفـة بـالـشـعـبـية  إال ان
احلقـيـقـة هي ان الشـيـوعـي كـانـوا مـهرة
ـنـشـورات وتـنـظـيم فـي مـجـال الـدعـايـة وا
قـاالت الصحـفية وليس كل ـظاهرات وا ا
من شـــارك في مـــظـــاهـــراتـــهم آنـــذاك كــان
شـيـوعـيـاً أو نـصـيراً لـنـهـجـهم الـسـياسي
ولم يـكن شـراء  نـسخ (احتـاد الشـعب) في
ـا حتـويه من األسـواق تـقـديـراً من الـقراء 
حتـى أنهـا اعـتـرفت في 24 آراء سـيـاسـيـة
مايس  1959بـأن بعض قـرائهـا يشـتروها
ـوظــفـ كــانـوا خــوفـاً من األنــتـقــام وان ا

يضعونها على مكاتبهم درءاً للمتاعب.
واألزمة احلـكـوميـة التي أثـارتـها صـحيـفة
( اجلـمـهــوريـة) سـابــقـاً وجـدت الـبــعـثـيــ
مـــثـــيـــلــــهـــا مع صـــحـــيـــفـــة
الـــــشــــيــــوعـــــيــــ ( احتــــاد
ــرة كـان الــشــعب) وهــذه ا
رئـيس الـوزراء الـزعـيم عـبد
الـكر قاسم طـرفاً مـباشراً
فــيــهــا وهي أزمــة نــشــبت
نـتيـجة لألوهـام طغت على
ـســؤولـ الــشــيـوعــيــ ا
عـنهـا بـأنـهـا صـحـيـفة بال
مـنازع  ذات صـوت عال 
تــرعــاهــا الــســلــطــات في
وزارة الـدفـاع  وبـالـتالي
ـــكــــنـــهم حتـــدي وزيـــر
اإلرشـاد اجلــديـد حـسـ
جـــمــــيل عــــلـــنــــاً  الـــذي
اسـتقال من منصبه بعد
ثالثــــــة ايـــــام فـــــقـط من
أســتــيــزاره احـتــجــاجـاً
عـلى التدخل الـعسكري
واألمني في صالحياته
الـــوزاريـــة بـــتــعـــطـــيل
جــــــــريــــــــدة ( احتـــــــاد

الشعب ) ! 
ولـلتعـرف على أسلوب
تفـكير رئـيس احلكومـة عبد الـكر قاسم
جتــاه الــصــحــافــة نــراه في تــمـوز 1959
يـنـفي عـن نـفسـه تـهـمة تـعـطـيل الـصـحف

ويقول:
ــســـؤولـــيـــة فـــأنـــني ( مـــنـــذ اســـتالمـي ا
شـخصـيـاً لم أغـلق أيـة جـريـدة ولم أصدر
مــثل هــذا األمـر مــطــلـقــاً ومن احملــتـمل أن
بــعـض الــصـــحف قــد أغـــلــقـت في ظــروف

خاصة ولكن دون علمي).
ثم يــعـد الـصـحـفـيـ بــأنه ( سـيـجـلب لـهم
مطـابع متـقدمـة جديـدة) وأنه سيـزيد (عدد
العـامـل في هـيـئة الـرقـابة لـتسـهـيل عمل
ـعامـلة الصـحـافة) وبـأنه أبـلغ الـرقابـة ( 
كل الــصــحـف مــعــامــلــة واحـــدة) لــكــنه لم

يتعهد بإلغاء الرقابة.
نظرياً نعم لم يصدر قاسم ( شخصياً) أي
قرار بـتعطيل صحيـفة ما ألن تلك القرارات
لم حتـــمل أســـمه أو تـــوقــيـــعه بـل حتــمل
تــوقـيع احلـاكم الــعـســكـري الـعــام الـزعـيم
الـعـبدي والـذي يـصـدر أوامـره بـعد إطالع
رئـيس احلكـومـة عـلـيـهـا  وهـنالـك الدالئل
الـكثـيـرة عـلـى أن شـؤون الصـحـافـة كـانت
بـيـد الـزعــيم قـاسم حـصـراً ومـنـهـا تـأكـيـد
ــرحـــوم حـــســ جـــمــيل لـي خالل  عــدة ا
لــقــاءات مــعه فـي مــنــزله بــأن قــاسم( كــان
شـخصياً وراء كل الـقرارات حول الصحف
ـــــؤتـــــمـــــرات  رغـم أنه نـــــكــــــر  ذلك فـي ا
الصـحفـية فقـد كان يصـدر البالغات وهي
حتــمل تـوقـيع احلــاكم الـعـســكـري الـعـام )
ـقدم الـزعيم الـعـبدي. واألمـر نـفسه أكـده ا
الشـيـوعي سلـيم الفـخري الـذي كان مـديراً
للـرقابـة تارة ومـديراً لإلذاعة والـتلـفزيون
عــنــدمــا قــال في إفــادته أمــام تــارة أخــرى
احملكـمة الـعـسكـرية الـعلـيا اخلـاصة خالل
مـحـاكـمـة الـعـقـيـد عـبـد الـسـالم عارف ( أن
قضـايا الصحف كلهـا أصبحت بيد الزعيم
بـاعـتـبـاره رئـيـسـاً لـلـوزراء والـقـائـد الـعـام
سلحة وهو الذي منح امتيازات للـقوات ا

الصحف  ومن جملتها جريدة األهالي).
عـلى أية حـال تـمـكن الـشـيـوعـيـون آنذاك
ـسـاعـدة من  قـاسم من شـبـاط  ? 1959و
بــسط نـفــوذهم الـتــام عـلى أجــهـزة األعالم
ودوائــــــــــر وزارة اإلرشــــــــــاد  واإلذاعـــــــــة
والـتــلــفــزيــون والــرقـابــة والــصــحــافـة 
ــطـبــوعـات األخـرى وأصــبـحت جــمـيع وا
تعـليقـات اإلذاعة تعـبر عن وجهـة نظرهم 
وأنــفـردوا لــوحــدهم بــالــعــمل الــســيـاسي
ـــظــاهـــرات مع ازديـــاد حــرب وتــنـــظـــيم ا
الدعـاية إلـتهـاباً بـ العـراق واجلمـهورية

 / 2صـــوت األحـــرار : أصـــدر الــصـــحـــفي
عـروف لـطـفي بـكـر صـدقي هذه الـعراقـي ا
الـصحـيفـة ألول مرة عام  ? 1946وهو من
الصـحـفيـ القـدامى وتـعرض وصـحيـفته
للـمـتـاعب والـتـعطـيل واالعـتـقـال والـنفي 
أحدهـا كـان نـفـيه الى روديـسـيا بـإفـريـقـيا
اجلـنوبـيـة بـعـد فـشل ثـورة مايس . 1941
وفي  16تـشرين الـثاني  1958أعـاد لطفي
بكـر صـدقي إصـدار صـحيـفـته الـتي تـبنت
األفـكار الـشـيـوعـيـة بالـرغم من أنه لـم يكن
شيـوعـيـاً  وهـاجـمت العـقـيـد عـبـد السالم
عـارف دون أن تسميه  وقالت ( أنها كانت
البد أن تصدر قبل هذا التاريخ لكن ...حال
دون ذلك) وهي بـذلك تــشـيـر إلـيـه بـصـفـته
وزيـراً للداخلية.  ووضع احلزب الشيوعي
ثقـله في هذه الصحيفة  وبدأ عزيز احلاج
ـقاالت اعتـبـاراً من عـددها الـثـاني يـنشـر ا
السـيـاسـيـة حتت عـنوان ( ال الـرجـعـيـة ما
مـاتت) و( ثـورة ضـد الـثـورة) هـاجم فـيـهـا
من وصـفهم (دعاة القومية) والعقيد عارف
 وكـتب فيـها قـادة احلزب اآلخـرون بيـنهم
عامـر عبـد الله ومـحمد حـس أبـو العيس

ويوسف متي وغيرهم.
ــرحــوم عــزيــز احلـاج وأســتــفــســرت من ا
شــخــصــيــاً عن دوافع احلــزب الــشــيــوعي
لـوضع ثـقـله في ( صـوت األحـرار) بـالـرغم
من أن صـاحـبـهـا لم يـكن شـيـوعـيـاً  وقـال
احلـاج في رسـالته من بـاريس لـلـمؤلف ان
قــيـادة احلــزب آنـذاك تــوصـلت الـى اتـفـاق
مع صــاحب الـصـحــيـفـة بــأن يـتـولى هـو (
ـقـاالت االفتـتـاحيـة ولذلك احلاج) كـتـابة ا
           ( كـتبتُ الـكـثـيـر من االفتـتـاحـيات
باالتفاق مع سالم عادل وبالتشاور معه).
ـاذا لم يــصـدر احلـزب صـحــيـفـته ولــكن  
اخلــاصــة به ? ويـجــيب عــزيـز احلــاج بـأن
الـــكــتـــابـــة في ( صـــوت األحــرار) كـــانت (
تـعطي قـيادة احلـزب حرية مـا في الـتحرك
والـتـفـسـيـر) واسـتمـرتـهـذه الـصـحـيـفة في
تأيـيد وجهة الـنظر الشيـوعية حتى أواخر
 1958حيـنـما بـدأ قاسم بـاالبتـعاد عـنهم 
وانصـرفت لتأييد سـياسة الزعيم قاسم إال

. أنها لم تهاجم الشيوعي
 /3األهالي:

ـعروفـة جداً وهي من الـصحف الـعراقـية ا
أيـضــاً  صــدرت ألول مــرة في أوائل عــقـد
الـثـالثـيــنــيـات من الــقــرن الــعـشــرين كــمـا
عـرضـنـا سـابـقـاً  وفي عـام  1941صـدرت
بـــاسم بـــديل هـــو ( صـــوت األهـــالي) وفي
الـعام  1946أصـبحت الـصحـيـفة الـناطـقة
قـراطي حتى بـلسـان احلزب الـوطني الـد
العام  1954عنـدما ألغتها مراسيم حكومة
نـوري السعيد سوية مع احلزب. وعادت (
األهـــــــــالـي) عــــــــام  1958إلـى األســــــــواق
وصـاحب امتـيـازهـا عـبـد الـله عـبـاس أحد

أنصار كامل اجلادرجي.
أمــا اجملـلــة األسـبــوعــيـة الــتي صـدرت في
هـــذه الــــفـــتـــرة فـــهي (  14تـــمـــوز) الـــتي
أصدرتـها احملاميـة نعيمـة الوكيل  وكانت
ـطــبـوعــات ذات االجتــاه الـشــيـوعي. مـن ا
وفي الــوقت نــفـسه أعــاد الــشـاعــر مـحــمـد
مـــهـــدي اجلــواهـــري إصـــدار صــحـــيـــفــته
ــة( الـرأي الــعــام)  وعــادت أيــضـاً الــقــد
صـــحــــيـــفـــة (الـــرقـــيـب) حلـــسن األســـدي
وصــحــيـفــة أخــرى بــأسم    ( االســتـقالل)
لــصـاحــبــهــا لـطــفي الــبــدري أحــد أقـارب
ـعـروف عـبـد الـغـفور صـاحب االسـتـقالل ا
البدري  وأغلقتها احلكومة أثر فشل ثورة
مايس  1941نـهائيـاً وأعتقـلت صاحـبها 

ثم توفي في منتصف األربعينيات .
وقـــد حتــدثـت بـــأســهـــاب  عـن مالبـــســات
اصـدار البـعثـ جريـدة (اجلـمهـورية ) في
بـحث نــشـرته ( الــزمـان ) الــغـراء في وقت

سابق.
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ــتــوتـرة  وفي ظل الــظــروف الــداخــلـيــة ا
اســتــأنــفت صـــحــيــفــة ( األخــبــار) في 16
كـانون الثاني  1958صـدورها بعد تعطيل
ـدة ستة أشـهر وظهر حكـومة الثـورة لها 
عـددها اجلديـد وهو يـحمل صـورة للـزعيم
عـبد الـكر قـاسم وهـو برتـبته اجلـديدة (
الـلـواء الـركن) . لـكن صـفـة( الـزعـيم) ظـلت

مالزمة ألسمه طيلة حياته.
وبسـط الشـيوعـيـون بشـكل مـنظم نـفوذهم
عــلى أجـهــزة األعالم  فــأصـبــحت مـحــطـة
ــقــدم اإلذاعــة والــتــلــفــزيــون حتت إدارة ا
تـقـاعد سـلـيم فخـري بـينـما تـولى عـزيز ا
احلــاج مـسـؤولـيـة تـنـظــيـمـهم احلـزبي في
احملطـة ويكتب أيـضاً التـعليـقات اإلذاعية
سـائـيـة بـالـتـعـاون مع شـيـوعي أخـر هو ا
عدنـان الـبـراك وأصبح الـعـقـيد الـبـيـطري

لطفي طاهر مديراً للرقابة العسكرية .
ومع ازدهـار نفـوذهم السـياسي  بـدأ قادة
احلـزب الــشــيــوعي في أواخــر عـام 1958
بـاإلحلاح عـلى رئـيس الـوزراء عبـد الـكر
قاسم لـقبـول فكـرة إصدار صـحيـفة يـومية
خــاصـة بــاحلـزب. وإلــتـقى عــدد كـبــيـر من
قـادتــهم مع  قـاسم فـي أوائل كـانـون األول
 1958وقـدموا لـه طلـبـاً  قـالت صـحـيـفة (
صـــوت األحــرار) أنه حــمل تـــوقــيع هــؤالء
الــقــادة بـاإلضــافــة الى( تــوقـيع  206آالف
مـــواطن) لــلــتـــرخــيص لــلـــحــزب بــإصــدار

صحيفته اخلاصة.
وشـارك في هذا الـلقـاء مع رئيس الوزراء 
ــكــتب الــســيــاسي لــلــحـزب أعــضــاء في ا
ـــركـــزيـــة لـــكن وأعـــضـــاء في الـــلـــجـــنـــة ا
ـعروف الـسكـرتـيـر األول حـسـ الـرضي ا
بــأســمـه احلــركي سالم عــادل والــقــيــادي
اآلخــر زكي خـــيــري لم يــشـــتــركــا في هــذا
الــوفـــد الــذي ضم يـــوسف مــتـي وجــمــال
احلـــيــــدري وعـــبــــد الــــقـــادر إســــمــــاعـــيل
الــبـسـتــاني وجـورج تـلــلـو وداود الـصـائغ
الـذي لم يلبث حتى انـشق مجدداً  ورحيم
عـجـيـنـة ونزيـهـة الـدلـيمـي ومحـمـد حـس
أبــو الــعــيس وعــامـــر عــبــد الــله وصــفــاء

تابـعت السجـال ب أثن من الـكتاب على
صـفحات ( الـزمان) الغراء  وقـد دافعا عن
وجــهـتي نـظـرهـمــا جتـاه الـصـحـافـة خالل

فترة نظام عبد الكر  قاسم في العراق.
وقـد صدر لي عام  2010في بـيروت كتابي
االول ( تــاريخ الــصــحــافــة الــعــراقــيــة في
ــلــكي واجلــمــهــوري) وكــانت الــعــهــدين ا
بـعض فصوله جـزء من رسالتي لـلدكتوراة

من جامعة أكستر البريطانية عام 1987
وقـضـيت وقـتـاً مــضـنـيـاً صـيف  1983في
ـكـتـبـة مـراجـعــة الـصـحف الـعـراقــيـة في ا
ـتحف العراقي ومـكتبة الوطـنية ومكـتبة ا
اجملمـع العلـمي  ومكـتبـة اخلالني ومكـتبة

جامعة بغداد.
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في 26تـــمــوز  1958أصــدرت احلـــكـــومــة
اجلمـهورية دستـوراً مؤقتاً لـلبالد يتضمن
صالحــيــات الـــزعــيم عــبـــد الــكــر قــاسم
ـسـلـحـة بـصـفــته الـقـائـد الــعـام لـلـقــوات ا
رئـيس الوزراء وزيـر الـدفاع والـتي تـخوله
مع مـجـلس الـسـيـادة إدارة شـؤون الـدولـة

راسيم والقرارات. با
وأعـلن قـاسم األحكـام الـعـرفـيـة  في أنـحاء
الــعـــراق  وكــلـف الــزعـــيم أحـــمـــد صــالح
الـعبـدي  الـرئيـس اجلديـد ألركـان اجليش
هـمة احلاكم العسكري العام مع سلطات
واسـعـة لألشـراف عـلى جــمـيع مـؤسـسـات

الدولة ودوائرها الرسمية.
وبـالطـبع  كانت الـصحـافة إحـدى جوانب
احلــيـاة الــعـراقــيـة الــتي تــأثـرت بــاحلـدث
اجلــديـد فــفي صــبـيــحــة يـوم الــثـورة 14
تـــمــوز لم تــوزع الـــصــحف في األســواق 
وبـادرت صـحـيــفـة( الـبالد) يـوم  15تـمـوز
إلى إصـدار عددها  قـال فائق بطي لي أنه
جاء بـعـد ان حصـلت على مـوافـقة شـفهـية
هـاتفـيـة من الضـبـاط األحرار الـذين كـانوا

في مبنى اإلذاعة.
وأعـقــبـتــهـا صــحـيــفــتـا( احلــريـة) لــقـاسم
حـمـودي و(الـيـقـظـة) لـسـلـمـان الـصـفـواني
وأغـلــقت سـلــطـات اجلــمـهــوريـة نــهـائــيـاً
صــــحـــيــــفـــتـي ( احلـــوادث) و(الــــشـــعب )
واتـهمت صـاحـبيـهـا  عادل عـوني ويـحيى
قـاسم عـلى الـتــوالي ( بـاسـتالم الـرشـاوى

ـــصــادر األجــنـــبــيــة)  من ا
وعـــــــطــــــــلـت (األخــــــــبـــــــار)
الصـحابهـا آل ملـكون لـفترة
ســتــة أشـهــر وعــادت مع  (
الـزمـان ) لصـاحـبـهـا تـوفيق

السمعاني.
وفي  17تـــمـــوز صــدرت أول
صـــحـــيـــفـــة يـــومـــيـــة في ظل
الــــنــــظــــام اجلــــمــــهـــوري ألن
الـصحف األخرى كانت تصدر
خـالل عـهــد الــنـظــام الــسـابق

وحــمـــلت أسم (اجلــمــهــوريــة)
وتـولت  كـودار بـعـثـيـة قـيـادية
األشـراف عليها ومنهم الدكتور
ســعــدون حـمــادي ومــعـاذ عــبـد

الرحيم.
تــــطــــورت األحــــداث ســــريــــعــــاً
بـــاالجتــاه الـــســـلــبـي حــ دبت
اخلالفـات بـ صفـوف الـضـباط
األحـرار  وعـلى اخلـصـوص بـ
الـزعـيم الـركن عـبـد الـكر قـاسم
وبـ الـعـقـيد الـركـن عبـد الـسالم
عـارف. وأنقسم الشارع العراقي 
واحلـركات الـسـياسـية الـتي تـؤيد

هـذا الـطـرف أو ذاك  ووقــعت الـصـراعـات
احلادة والدامية .

ويـتفق اثـنـان من كـبـار الـضـبـاط  أعـضاء
اللـجنـة العـليا لـلضـباط األحـرار في القول
بان خطط الثورة لم تتضمن موقف النظام
اجلـمهـوري جتاه الـصـحافـة وهو مـا أكده
ـرحوم الـزعيم الـركن ناجي لي شـخصـياً ا
ـرحـوم الـزعـيم الـركن عـبـد طـالب وكـذلك ا
الــكــر فــرحــان فـي رســالــة من الــســويــد

حينما كان الجئاً  فيها 
ولم يـقتـصـر إغـفـال الضـبـاط األحـرار على
تـنــظـيم الــصـحـافــة فـحـسب بل وأغــفـلـوا
ـــرســوم أيـــضـــاً تــشـــريع بـــديل قــانـــوني 
ــطــبـــوعــات رقم   24الـــتــعـــســفي الــذي ا
أصـــدرته حــكـــومــة نــوري الــســـعــيــد عــام
 ?1954أو حـتى إلغـائه فعـانت الصـحافة
من االضـطـراب وأحـيـانـاً الـفـوضى لـفـتـرة

الحقة من سنوات النظام اجلمهوري.
بعـد أقل من شهرين عـلى قيادتهـما للثورة
لكي  وفي  11أيلول 1958 عـلى النظام ا
أنـفجر اخلـالف ب الزعـيم قـاسم والعـقيد
عـارف الى العلن فـعزل قاسم زمـيله عارف
أوالً من مـنـصـبـهـالـعـسكـري نـائـبـاً لـلـقـائد
ـسلـحة  ثم في  30أيـلول الـعام لـلقـوات ا
من مــنـاصــبه احلــكـومــيـة نــائــبـاً لــرئـيس
الوزراء وزيـراً للداخليـة وعينه سفيراً في
انياالغربية  وفي  5تشرين األول اعتقل أ
عـارف فور عـودته من بون دون إذن رسمي
 لـتبـدأ مـرحـلـة جـديـدة في تـاريـخ الـعراق
اتسـمت باالنـقسامـات الدمويـة ب أطراف

احلركة الوطنية كلها.
وفي خــــضـم هـــذه الــــتــــطــــورات مـــنــــحت
احلــكـومـة الـتي بـدأت مــنـذ اآلن تـتـخـذ من
مـبـنى وزارة الـدفـاع مـقـراً لـهـا مـوافـقـتـها
عـلى صدور مجـموعـة جديـدة من الصحف
 ومـجــلـة أســبـوعــيـة واحــدة  فـيـمــا يـلي

أكثرها شهرة:
 / 1الـثورة : أصدرها يونس الطائي في 8
تشرين األول  1958مع انه لم يكن معروفاً
ـهـتـم عـنـه اشتـغـالـه في الـصـحـافـة أو ا
بـها. ويبدو أن عالقته مع عدد من الضباط
سـمحت له بـإصدارهـا دون أن يحـصلـعلى
إجـازة رسمية  ووضع أحمد قطان رئيساً
لتحريرها لكنها توقفت بعد توزيع عددها
ـدة ثالثة عـشر يـومـاً  لتـعود بـعد األول و
ذلك بــعـددهــا الـثــاني  واســتـمــرت طـيــلـة
األعــدادالـعــشــرة األولى تــنــتـهج مــنــهــجـاً
وطـــنــيــاً عـــامــاً دون تــأيـــيــد هــذا االجتــاه
الـسيـاسي أو ذاك . وأنـسـحـبـأحـمـد قـطان
دة ثـالثة أيام مـنها  فـتوقـفت مرة أخـرى 
لــتــعــود فـي الــثــالـث من تــشــريـن الــثــاني
بـــرئــيـس حتــريـــر جـــديــد هـــو عـــبـــد الــله
إسـمـاعـيـل الـبـسـتـاني شـقـيق عـبـد الـقـادر
إسمـاعيل البستـاني  الشخصيـة القيادية
في احلزب الشيوعي العراقي  وهنا بدأت
( الثـورة) تنتهج منهج تأيـيد وجهة النظر
الــشـيــوعــيــة جتــاه األحــداث الــداخــلــيـة 
ونــشـرت مـقـاالت لـعـدد من قــادتـهم بـيـنـهم
عــزيـز احلـاج الـذي هـاجـم الـكُـتـاب الـعـرب
الذيـن يعـارضـون الـشـيوعـيـة  واسـتـمرت
عـلى هـذه الـسـيـاسـة حـتى نـيـسـان 1959
واستـبدلته بـنهج جديـد يؤيد  عـبد الكر
قــاسم فـقـط وحل سـلــمـان الـعــزاوي مـحل
الـبــســتـاني رئــيــسـاً لــلــتـحــريــر وأصـبح
الـطــائي عـلى عالقـة شـخــصـيـة وثـيـقـة مع
الـزعـيـم قـاسم من خالل عالقــة صـداقـة مع
أثــنـ من الــضـبـاط األحــرار هـمــا الـزعـيم
مـحي الــدين عـبـد احلــمـيـد والـعــقـيـد عـبـد
الــلــطــيف الــدراجي واســتــفــاد مــنــهــا في
مــواصــلــتـه مــهــنــته الــرئــيــســيــة مــقــاوالً

لإلنشاءات العسكرية.
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الـصحـافـة في الـعـراق) ذكرت الـعـنـوان باإلنـكـلـيـزية لـلـداللـة على
تمكنك منها! 

ـكــتب وزيـر أمــا من كـتــبـهــا? فــهـو صــحـفي عــراقي كــان مـديــراً 
اإلرشـاد في عـهـد الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم ولم تـذكـر لنـا إسم
الـصـحــفي الـعـراقي وال وزيـر اإلرشـاد مع أنه تـعـاقب عـلى هـذا
نصب عـدة وزراء أتذكر مـنهم: األستـاذ محمد صـديق شنشل ا
ـقراطي األسـتاذ ثم الـسيـاسي القـيـادي في احلزب الـوطنـي الد
حــســ جــمــيل احملــامي وثــالـث هــو الــزعــيم الــركن إســمــاعــيل
الـعارف إضافـة إلى وظيفـته وزير لـلمعـارف ولكي تكـون التعـمية
تـامـة ولكي تـسـجل الـقضـيـة ضـد مجـهـول أمـات هذا الـصـحفي
الـذي عاصـر تلك الـفتـرة!-كمـا قال-. أنت ألم تـعاصـرها? أيـجوز
ي الـذي فـقه أسس هــذا الـقـول وأنت الـبـاحث اجلـامــعي األكـاد

البحث العلمي?
حتياتي ل( الـزمان) ورئيس حتريرهـا األستاذ الدكتـور أحمد عبد
لسـعة صدره وحتياتي للدكتـور األدهمي فاحلقيقة أسمى اجمليد

األشياء.وعسى أن ال تؤذي إحتراما على الرغم من البعد.

لو لم يعـقب لكان أفـضل أما وأنه قـد عقب فال بد لي من كـلمات
قـليالت وال أريـد- كمـا أراد هو- اإلطـالـة فبـحسـبي كلـمات; هي
صادر أنك قلت إعتـمدت مصادر موثوقة ولم تذكر ما هي هذه ا
ة ـصـنفـات الـقـد ظـان وا ـصادر هـي ا ـراجع)فـا وصـحـتـها ( ا
ومــراجــعـك مــعــاصــرة وحـــديــثــة فـــضال عن إعــتـــمــادك رســالــة
مـاجسـتـيـر قـدمت جلـامعـة بـوسـطن وذكـرت لـها إسـمـا غـائـما (
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سـلـط بـرنـامج (كالم الـنـاس) الـذي تـقـدمه
قـناة (الـشرقـية) الـضوء علـى جشع بعض
األطباء والصيادلة وأرتفاع أسعار كشفية
مـعــظم األطـبـاء  في الـعـيـادات اخلـاصـة 
حـيث تـتـراوح أجـرة الـفـحص من  20 الى
 50الـف ديـنــار  فــضال عــلى الــفـحص
اخملـتبري والشعاعي الذي يفرض على
ـريض قـبل دخـوله لـلـطـبـيب  وأجرة ا
الـفحص اخملـتبري الـتي تبدأ أسـعارها
ـ  60 الـف الى  90 الـف ديــــــنــــــار مـن ال
وأكـثـر .. عدى الـفـحص الشـعـاعي الذي
يــــــتـــــراوح من  150 الـف الى  250 الـف
ديـنـار وأكثـر وتضـاف الـيهـا فحـوصات
ــفـراس الــتي تــقـصم ظــهـر الــسـونــار وا
ــراجع لـــعــيــادات األطــبــاء أو ـــريض ا ا

ستشفيات األهلية . ا
احملـطة األولى للبرنامج كانت زيارة نقابة
األطــبـاء حــيث حتـدث نــقـيــبـهــا الـدكــتـور
جــاسم الــعـزاوي قــائال (شـكــراً لـزيــارتـكم
لــنـقــابـتـنــا لـلـســؤال عن الـواقـع الـصـحي
والـطبي في البالد  في كل مكان بالعالم 
الــدولــة هي الـتـي تـنــظم تــلك األمـور  من
خـالل الــضـــمـــان والـــتـــأمـــ الـــصـــحي 
والـقطـاع اخلاص يـجب أن يكـون خاضـعاً

للرقابة احلكومية).
وتــســأل مـقــدم الــبـرنــامج عــلي اخلــالـدي
ـاذا يـقـبل  الـعـديـد من الـنـاس على قـائال(
سـتشـفيـات األهليـة رغم الغالء مـراجعـة ا
ــوجـود فـيــهـا ?) فــأوضح الـعـزاوي (الن ا
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وهذا مـا دفعـها بـالبـقاء بـعيدة عن
األنـــظــار فـي الـــفـــتـــرة األخـــيــرة).
وكــــــانـت أثــــــارت ســـــــكــــــارلـــــــيت
جوهانـسون جدالً كبـيراً في مصر
وتـصـدر إسمـهـا مـحركـات الـبحث
وذلك بـعـد احلـديث عن دور لـعـبـته
في اإلفــراج عن ثالثــة من مــوظـفي
ـــصـــريــــة لـــلـــحـــقـــوق ــــبـــادرة ا ا
الـشـخصـية بـكـفالـة. وأكـد مؤسس
ـــصـــريــــة لـــلـــحـــقـــوق ــــبـــادرة ا ا
الشخصيـة حسام بهجت اإلفراج

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ذكــــرت تـــقــــاريـــر صــــحـــافــــيـــة أن
الــنـجــمـــــة األمـريــكـيــة سـكــارلـيت
جـوهـانـسـون حامل بـطـفـلـها األول
ـمثل األمـريكي كـول من زوجـها ا

جوست. 
وأكـد مــصـدر جملــلـة (بــيج سـكس)
األميـركيـة أن (سكـارليت سـتنجب
) كـما قـريـباً وهـي مبـتـهجـة كـثيـراً
أكــد مـــصــدر آخــر أن (ســـكــارلــيت
حـامل لكـنـها حتـافظ عـلى هدوئـها

سـتـشفـيات احلـكـوميـة الـطبـية خـدمـات ا
والـعـالجـيـة غـيـر مـتـكــامـلـة بـسـبب نـقص
ـيـزانـيـة اخلـاصـة بـوزارة الـصـحـة  لـذا ا
ـراجعة الـعيـادات اخلاصة ريض  يـلجـأ ا
لألطـبـاء واجـراء الـفـحـوصـات الـسـريـريـة

واخملـــتــبــريــة
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واطن من  الواقع الصحي  U½UF…∫ لقطات من برنامج (كالم الناس) عن معاناة ا

عنهم وكتب عبر صفحته اخلاصة
عــــلـى أحــــد مـــــواقع الـــــتــــواصل
ــوقع اإلجــتــمـاعـي قــائالً وفــقـا 
ـــكـــنـــني أن أؤكـــد أن الـــفـن : 
بادرة أصدقـائي وزمالئي في ا
ـصـريـة للـحـقـوق الشـخـصـية ا

جــاسـر وبــشــيــر وكــر قـد 
إطـالق ســــــــراحــــــــهـم وهـم في
نزل وهو ما أعتقد أنه يعني ا
أنـنــا (وأنت) تـمـكـنـا من إطالق

بادرة). سراح موظفي ا

الـعـديد من الـقـوان الـتي تـخص القـطاع
الـصحي  ومنهـا قانون الضـمان الصحي

ـادة  30 وهــنـاك قـوانــ مـهـمـة  وفـق ا
انيـة الرابعة تـشريعـها ضمن الدورة الـبر
ـصـادقـة عـلـيـها  وبـعـد سـتـة أشـهـر من ا
سـيتم تـنفـيذهـا من قبـل الوزارة) . وأكدت
احلـــســـنـــاوي ( صـــحـــيح مـــوازنــة وزارة
الـصحة من عام  2003 وحلـد اآلن ضعيفة
ـومـة عـمل الـوزارة بـصـوره والتـكــفي لـد
جـــيـــدة  وهــــذا الـــســـبب أدى الى تـــردي
بـعـض اخلدمـات فـي مـؤسـسـات الوزارة 
ـــوظـــفــ والـــقـــانـــون يـــشـــمل جـــمـــيـع ا

ــــــواطــــــنـــــ .. بــــــالــــــوزارات وكــــــذلـك ا
ولــلـمـتــقـاعـدين يــكـون إخـتــيـاري ). الفـتـة
ان (نـحن كلجـنة الصحـة والبيئـة في البر
.. عــمـلــنـا رقــابي وتــشـريــعي  و إقـرار
قــانـون نـظـام الـضـمــان الـصـحي وقـانـون

جائحة كورونا للجيش األبيض).
ـسـتــشـفـيـات من جــهـته قــال مـديـر أحــد ا
األهــلـيـة في بـغــداد الـدكـتـور عــلي حـمـيـد
الـشيخ راضي ( نحـن نعمل كـقطاع خاص
دون دعم حـكومي ونعتمد عـلى إمكانياتنا
اخلاصة  ونأمل من وزارة الصحة إعطاء
ومـة عـمـلـنا مـسـتـشـفـياتـنـا األولـويـة لـد
الــطــبي واجلــراحي والـعـالجي ). وأجـاب
الــشـيخ راضي عــلى سـؤال لـلــخـالـدي عن
مـرضى الـسـرطـان و كيف تـتم مـعـاجلـتهم
(مـــــرضى الـــــســــرطـــــان يــــعـــــاجلــــون في
مـستـشفـيات حـكومـية مـتخـصصـة بذلك 
ووزارة الـصـحـة جـادة بـتـوفـيـر اخلـدمـات

والـشـعــاعـيـة اخملـتـلـفـة في تـلك الـعـيـادات
ـسـتـشفـيـات األهـليـة  كـونـها وكـذلك في ا
ــريض من يــتـــوفــر فــيــهــا مــايــحـــتــاجه ا
فـحــوصـات ومـخـتـبـرات واشـعـة وسـونـار
ومـفـراس حـلـزوني وغـيـرهـا) مـبـيـناً
ــــؤســـــســـــات الـــــصـــــحـــــيــــة (فـي ا
ـسـتشـفـيات احلـكومـيـة نرى قـلة وا
الــكــوادر فــيــهــا  وهم يــعــمــلـون 4
ستشفيات أضعاف ماموجود في ا
ــؤسـسـات األهــلـيــة  وهـنــاك في ا
الـصحـية احلـكوميـة يوجـد إرتباك
بـالعـمل وقلـة التـجهـيزات الـطبـية
والـصحـية  وأيـضاً اليـوجد فـيها
تــــأمـــ صــــحي حـــسـب قـــانـــون
الـــضـــمـــان  وأمـــكـــانــيـــات تـــلك
ــســـتــشـــفــيــات ـــؤســســـات وا ا
مـتـعـبـة). مـؤكـداً (الـنـقـابـة قادرة
ــــؤســــســـات عــــلى إدارة تــــلك ا
الـصـحـيـة الـتي ذكـرنـاهـا  بـعد
رفـع يــــد الـــــدولــــة عـن قــــطــــاع
الـصـحة .. وكـذلك عـلى الوزارة
ـســتـلـزمـات الــطـبـيـة تــوفـيـر ا
الــضــروريـة رغـم اإلمـكــانــيـات

البسيطة).
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مـن جــانــبــهــا بـــيــنت عــضــو
ــان الــنــائــبــة اكــتــفــاء الــبــر
احلـسـنـاوي لـ(كـالم الـناس )
:( نـــحن كــلــجـــنــة الــصــحــة
ان شـرعنا والـبيـئة في البـر

.( الطبية والعالجية لهم مجاناً
وقــال الــصــيـدلـي احـمــد داوود الــشــمـري
ــنــتج الــعــراقـي لألدويــة فــعــال وجــيـد (ا
ــنــتــوج وعـــلــيه طــلـب كــونه افــضل مـن ا
الـعربي . ومنتوجنا الـعراقي فعال بنسبة
ـئة أمـا عن سـؤالـكم عن الـوصـفات  50 بـا
شـفرة .. نـعم موجـودة وبتـزايد الـطـبيـة ا
ــئــة من حــيـث نــســبــتــهــا بــحـدود 90 بــا
الـوصـفـات الـطـبـيـة االعـتـيـاديـة .. لألسف
بـعض األطباء يـشفرون كـتابة "الـراجيتة "
والـتي اليعرفها فقط الـصيدلي الذي يتفق
مع الـطبيب مـسبقـاً  وهناك كتـابة خاصة
اليــفـهــمـهـا إال الــطـبـيـب والـصـيــدلي فـقط
وهـــذه كــا رثــة). وبـــ الــشـــمــري (الــدور
الـرقـابي احلـكـومـي يقـتـصـر عـلـى األدوية

غشوشة فقط). هربة وا ا
VO³Þ WFł«d

وقــالـت مــواطــنــة لــلــبـــرنــامج (انــا جــئت
ـراجــعـة الـطـبـيب .. الـكـشـفـيـة بـ  40الف
ديـنـار والـعالج مرتـفع جـداً وااليـكو بـ 40
الف ديـــنــار  حــيـث مــجــمــوع مـــا أنــفــقه
ـراجـعة الـطبـيب والـعالج واجرة شـهـرياً 
الـسيارة يحـتاج بحدود من  200 الف الى

   500 الف دينار).
وفي خــتــام الــبــرنــامج  الــتــاكــيـد عــلى
ضــرورة ان تــكــون الــرقــابــة مــشــددة  من
ــسـتـشــفـيـات وزارة الــصـحـة عــلى عـمل ا
األهــلـيــة واخملـتــبـرات وعــيـادات األطــبـاء
والـــصــــيـــدلـــيـــات  وكـــذلـك رقـــابـــة عـــلى
ــؤسـســات الــصـحــيـة احلــكـومــيـة ألجل ا

ـــهـــا أفــضـل اخلــدمـــات الـــطــبـــيــة تـــقــد
ــرضى  مع والــعـالجــيــة لــلــمـــواطــنــ ا
ـطـالـبـة بـإقرار قـانـون الـتـأمـ الـصحي ا
لـلــمـواطـنـ  و تـوفـيـر احلـمـايـة الالزمـة
ــواطــنـ لــلــجــيش األبــيض مـن بــعض ا
ـتهـورين  حيث يتـعرض األطـباء وباقي ا
الكـــات الــصــحـــيــة لــعـــمــلــيـــات الــقــتل ا
والـتـهـديد الـعـشـائري وغـيـرهـا من األمور
األخـرى . وأكد اخلالدي (لألسف أصبحت
هن الطبية والصحية والصيدلية بـعض ا
.. مـهنـا جتاريـة  مع االشارة الى ضرورة
ـســتـشـفـيـات ــزيـد من ا بــنـاء احلـكـومـة ا
ـــراكــــز الـــصـــحـــيــــة في احملـــافـــظـــات وا
واألقـــضــيـــة والــنـــواحي  ولـــلــعـــلم آخــر
ـسـتشـفـيـات كانت قـد شـيدت في الـفـترة ا
مـن عـــــام 1970 الـى عـــــام  1980 ونــــــحن
ـؤسـسـات الـصـحـة بـحـاجـة لـلـمـزيـد من ا
ـتنـوعة  نـعم هنـاك مسـتشـفيـات شيدت ا
بـــعـــد عــام  2010 وحلـــد اآلن لم تـــفـــتــتح
ألسـبـاب مـجـهولـة  أو لـلـرغـبة بـإحـالـتـها
ـاني ـســتــشـفـى األ لالســتــثــمـار مــنــهــا ا
بــالـنــجف والــتـركي فـي الـبــصـرة وهــنـاك
مــســتـشــفــيــات أخـرى مــنــجـزة مــنــذ عـدة

سنوات ولم تفتتح).
فــريق عــمل بـرنــامج (كالم الــنـاس) لــهـذه
احلــلـقــة ضم :- األعـداد والــتـقــد : عـلي
اخلـالدي مخـرج ميداني ومديـر تصوير :
عـــمـــر اجلــــابـــري الـــتـــصـــويـــر: ســـرمـــد
ــتـابــعــة الــصــحـفــيــة: ســعـدون ا بــلــيــبل

ونتاج: ياسر هاشم. اجلابري ا
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رئـيس االحتـاد العـام لألدبـاء والكـتّـاب في العـراق ضـيفه
ــاضي بــجـلــســة عـنــوانــهـا (اجلــسـد االحتـاد االربــعـاء ا
والقسـوة في األسطورة العراقية) ادارها الناقد والشاعر

علي شبيب ورد.
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الــتــدريـــسي في كـــلــيــة الـــفــنــون
اجلــمـيــلــة بــجـامــعــة بــابل نــعـته
ـوت اثر اجلامـعـة بـعد ان غـيـبه ا
اصـــابـــته بــــفـــايـــروس كـــورونـــا
سـائــلـ الــله تــعـالـى أن يـســكـنه

فسيح جناته.

g¹ËUA « s Š

نائب محـافظ الطفـيلة  رئيس جلـنة بلـدية الطـفيلـة الكبرى
في االردن افتـتح معرض رسومـات مئوية الـدولة األردنية
ـشـاركة الذي نـظـمه مـركـز شـباب الـطـفـيـلـة النـمـوذجي 

مجموعة من الفنان الشباب.
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الفنـان العراقي تلقى تهاني الوسط الفني لنيل ابنته لبنى
ـيـة الـفـنون ـاجـسـتـر بـدرجـة امتـيـاز  من اكـاد شهـادة ا
عـنونة (مـرجعيات اجلميـلة بجامـعة بغـداد عن رسالتـها ا
فن الــكـومــيــكس لــتــخــلــيق األبــطـال اخلــارقــ في افالم

الفنتازيا).
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ي االردني يـصدر له قـريبـا كتـاب بعـنوان (ألـفاظ االكاد
األلـوان ودالالتهـا عـند الـعرب  –دراسة مـعـجـميـة داللـية)

يقع في  136 صفحة من القطع الكبير.

 w ö « W UÝ«

الـشاعـر العـراقي ضـيفه الـبيت الـثقـافي الـبابـلي للـحديث
عن مـسـيـرته الـشعـريـة مع قـراءة عـدد من نـصـوصه على
انـغــام فــرقــة االوتــار الـذهــبــيــة بــقــيـادة الــفــنــان حــسـ

السلطاني.
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فـتـشيـة جـهاز مـفتـش آثار وتـراث الـنجف  اعـلن تـسـلم ا
نـظمة ـة ا ـعادن حتت األرض من مـديريـة اجلر كشف ا

. واطن في النجف والذي  ضبطه لدى احد ا
 rÝUI « qOzU¹

جنـم (ذا فـويس كــيـدز) الـســوري طـرح أغــنـيــته اجلـديـدة
(شوفي بعيونك) كلمات عامر الوند اللحن فلكلوري و

تصويرها حتت إدارة اخملرج سمير مللي.
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ويــتــعـــرض لالصــابــة اثــنـــاء انــفــجــار
اســتــهــدف احــدى الــشــركــات األمــنــيــة
وقع دينا األمريكية في العراق.. ووفقا 
 الـفن سبق لـلفـيلم ان قُـدم كفـيلم قـصير
مـن قــــبل و حــــاز عـــــلى عــــدة جــــوائــــز

ات.  وتكر
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ـمـثلـة الـعـراقيـة زهـراء غـندور انـتـهت ا
من تـــصــويــر مـــشــاهــدهـــا في الــفـــيــلم
الروائي الـطويل (مـيسي بـغداد) اخراج
سهـيم عمـر خليـفة..  الـفيلم يـتحدث عن
طــــفل مــــهــــووس بـــلــــعـب كـــرة الــــقـــدم

اغــنــيــتـه الــشــهــيــرة (هــذا احلــلـو
كــاتـلـنـي يـعــمه) لـيــتـألق مــنـذ ذلك

ضمار. التاريخ في هذا ا
ـوسيقى الذي بدأ هاويـا للغناء وا
شــغف بـهــا وعـشــقــهـا مــنـذ
طــفــولـــته عــنــدمــا كــان
يــــــــــســــــــــتــــــــــمـع الـى
اســــطـــــوانــــات رواد
الـــغـــنـــاء الــعـــراقي
خـــاصـــة (مـــحـــمــد
الـــــــــقــــــــبـــــــــاجني
حضيري ابو عزيز
مسعود الـعمارتلي
خـــــضــــيـــــر حــــسن)
وتــأثـر بـإنــتـاجـاتـهم
وكذلك بالغناء العربي
فــــقــــد كــــان يــــســــتــــمع
خــــصــــوصــــا الـى ســــيـــد
درويش (فـــكـــان يـــحــزنـــني
الـنـغـم قـبل الـكالم حـتى كـنت
ابـكي) هـذا مـا اكـده نوشي
في اكــثـــر من لـــقــاء

قبل رحيله.
لقـد أثرت
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لحن محمد في عام  2005 غادرنا ا
نــوشي الى حــيــاة اخــرى.. تــاركــا

تـــــاريــــخــــا فــــنـــــيــــا حــــافال
باإلجنازات الغنائية 
فـهــو اكـثـر مـلـحـني
الــــــــــعــــــــــراق في
االغـــــــــنـــــــــيـــــــــة
الـــــبـــــغـــــداديـــــة
والريـفيـة فمـنذ
عام  1954 كانت
بـــــــــدايــــــــتـه مع
االحلـــــــــــــــــــــــــان
واشــــتـــــهــــر في
اغنياته الشهيرة
مــــنـــهـــا (شــــفـــته
وبالعجل حبيته
ولـــــــــــــــلــه) ثـم

شــخـــصــيـــة درويش الـــفــنـــيــة في
مـسـيـرته وانـتـاجه واسـتـمـر بـهـذا
ــنــوال فــتــعــلم الــعــزف عـلـى آلـة ا
وسـيقـية قـامـات ا الـعود وحـفظ ا
وهـــذا مــا جــعـل مــســيـــرته تــأخــذ
مــســارهــا الــصــحــيح في األغــاني
الـريـفـيـة والـبـغـداديـة وحافـظ على
ـوسـيـقي اصــالـتـهـا في الـلـحن وا
حـــــــتى رســـــــخـــــــهــــــا فـي ذاكــــــرة
ـانه ـســتــمـعــ انــطالقــا من ا ا
ـــتــحـــمس لالرتـــقــاء الــعـــمــيق وا
ـــوســـيــقـي الــعـــراقي بـــالــتـــراث ا

واالهتمام به.
ـتلك تـاريخا من ونوشي .. فـنان 
األغانـي اخلالـدة في اذهان الـناس
ــعــروفــة في مـن خالل األصــوات ا
الـسـاحـة الـغنـائـيـة العـراقـيـة التي
حلـنــتـهـا أنــامـله الـرائــعـة وأخـذت
ـرمـوقـة بـأصوات رواد مـكـانـتـهـا ا
الـغـنـاء : مـثل زهـور حـسـ وعـبـد
الــصـاحب شـراد  ونــرجس شـوقي
وســـعـــدي احلــــلي وفـــاضل عـــواد
وعفيفـة اسكندر والقـائمة تطول ..
حـــتى امـــتـــدت شــهـــرته لـــيس في
الــعــراق وحــسب بل عــلى امــتــداد
الـبالد الـعــربـيـة  اذ تــغـنى بـعض
ــطـربــ الــعـرب بــأحلــانه وعـلى ا
ــصــريـة ـطــربــة ا ــثــال ا ســبــيل ا

حـاول أن تــوفـر طـاقــتك الـيـوم وال تـســتـهـلــكـهـا عـلى
أشياء بال جدوى.
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حتاول إعادة بناء حياتك على أسس جديدة ومتيقظا
ا تفعله.

Ê«eO*«

ــكـنـك تـعــلم الــكــثـيــر من األشــخــاص الـذين الـيــوم 
يشبهونك في العمل.

—u¦ «

لــديـك الــيـــوم رغـــبــة كـــبـــيـــرة لــتـــحـــقــيـق حــلـــمك في
مشاريعك.رقم احلظ.9

»dIF «

لـديك الـكـثـيـر من الـقـوة الـيـوم  حـاول أن تـسـتـغـلـهـا
بشكل صحيح.

¡«“u'«

من احملــتــمل أن تــقــابل شــخــصــا مــهــمــا في األيــام
قبلة.رقم احلظ.8 ا

”uI «

لديك اليوم طاقة كبيرة لتحقيق ما تريد و أن تغير من
حالك.

ÊUÞd «

هـناك شـخص مفـضل في حياتـك يعطـيك دفعـة دائما
لتحقيق أحالمك.

Íb'«

حـاول أن تأخـذ بـعض الراحـة لـنفـسك لـقد تـعرضت
للكثير من الضغوطات.

bÝô«

هـذه الفـترة ملـيئـة بالصـعوبـات فكن جـاهزا لذلك وال
تستسلم.

Ë«b «

أنت تـنجـذب إلى أشـخـاص عكـسك بـكثـيـر حاول أن
جتد من يشبهك.

¡«—cF «

لـديك اليـوم مهـارة عاليـة في مجـال عمـلك لكن حافظ
على تواضعك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√jÝËô« œuLF «

مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- لباس محتشم
 2- من العاب القوة

 3- بشري
 4- سـيـارة امـريـكـيـة
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V³Ý n √ t  V³Ý öÐ Êe(«
قـالت له وهي تـداري مــشـاعـر الـســخط الـبـادي عـلـى مـحـيـاهـا وهـي تـطـبع قـبــلـة عـلى خـد
مودعتهـا  ثم ح اغلق باب السيارة لوحت بتمثيـل بالغ االتقان لصاحبة الدعوة ثم اغلقت
زجـاج السـيارة بـاحـكام  لـتـنفـجـر غاضـبـة باكـية : في بـيـتك وجهـك اليقـصه الـسيف وهـنا
تـتـظـارف كـأنك ايـاد راضي في شـلع قـلع .. من اين جـئت بـكل هـذه الـنـكـات وكـيف  تـقـلد
االصـوات حتى لكـأنك باسم االم ? وفي الـبيت عمرك مـاداعبتنـا بكلـمة ملعـون ابو الكتب

صدق من قال احملبرة ضرة !
 عبـثا حاول تـسوية االمـر لكـنها طـلعت سـلما ثم صـفقت بـاب غرفة عـلويـة يسمـيها االوالد
ـقاطعة ... ثم تطوعت صغراهن حبيبة امها واالثيرة الى قلب بابا فهي آخر غرفة الزعل وا
العـنقود  يـتنبـأ لها والـدها ان تكون يـوما سفـيرة نوايـا حسنـة .. تطوعت الذابـة اجلليد في
حـ بــلــغت درجـة احلــرارة في الــلـيل  44 مــئـوي  –حــسب االنــواء اجلــويــة الـتـي انـذرت
بـخـطـورة اخلروج حتت الـشـمس لـذلك دعت احلـكـومة الـى اعتـبـار هـذا  الـيوم عـطـلـة هذا

واحد من دواعي احلزن التي التسبب ..
ـايسـمع من مـرويات ونـكات .. لـكنه  هو رجل واقـعي .. يضـحك لـلطـرفة  الـذكيـة ..ويـسر 
الئكـة  وكان يـخـشى ان يضـحك من اعـماق قـلبه فـيـلحق به شـر مسـتـطيـر. محب لـنـازك ا

يتمنى محاورتها ايام كان يسعى الن يكون صحفيا  يحفظ لها عن ظهر قلب :
الـعـبـقـريـة يـا فـتـاي كـئـيـبـةُ قـطب سـئـمـتك ضـاحـكـاً ان الـربى بــرد ودفء ال ربـيع خـالـدُ

والضاحكون رواسب وزوائدُ
 شـكـرا لهـديـتك ..لم تنـسـني رغم مشـاغل الـسفـر ... قلـت اريد حـلوى  ( الـفـراشة ) يـقال

انها نخب اول في العراق ..
 حـقا .. لقـدنسي .. قال لـها : غدا تـصلك ..راح على الـفور اشتـرى من حلوى ( الـبجعة )
ووضعها في عـلبة حلوى الفراشة .... هتفت هي بعـد قضم اول حبة منها : الله ما ازكاها
واطيبها يعيش العراق ! شعر باحلزن فالناس تغريها االغلفة فقط ..هذا حزن له سبب ..

أحـدهم ضــبـطـني وانـا اجـالـس زمـيال لي عـلى مـصــطـبـة في شـارع اجلــارديـنـز بـعـمـان ..
ارسـلها عـلى الفور بكـبسة زر عـلى هاتفه الـنقال .. ثم ارتـدت الي مشفـوعة بعـبارة : شكو
ـصطـبة صف من احلـاويات الـتي فحـواها علـى قلـبك ?..اضرب عـمي! كانت هـناك قـدام ا
ومحتواهـا الينتمي الى القمامة .. كان زميـلي الراحل بالسم محمد قد اهداني كتابا عن

فن القمامة  التقط منه ماينفع لذكرى الراحل .
لـقد كان احلديـث مهماً في مـحاولة استـغالل القمامـة وما حتتويه من عـناصر مخـتلفة
ظهـرية وآلية تـعامل الفنـان التشكـيلي مع تلك القـمامة وهنا في الـتكوين والصـفات ا
كن يـقول الدكـتور بالسم محـمد (بالـنسبـة للذين يـجادلون بـان هذه االعمال خـدعة 
كن لـلمـرء ان يجـيب بان هـذه القـطع من الـقمـامة كـانت تثـير اهـتمـاما اكـثر من اي
ـتـحف وتـوحي هـذه االمـثـلـة ان داخـل الـنـفـايـات والـقـمـامة شيء فـني اخـر داخل ا
هـمـلة ان تـقـدم وظائف اخـرى غـير ـكن لالشـيـاء ا تـمكن امـكـانات جـمـالـية كـبـيرة 
وظيفتـها وان مبولة مارسيل دوشامب مثال على تغيير قطعة زائلة وقذرة جردت من
وظيفتـها وصار لها سـمو مفاجئ في الفن عـلى الرغم من ما ينظـر على انها قذارة

ومن احملرمات االجتماعية). 
كنني ان اشم هواءا عليال واتنسم به لوحدي حزين أنا واكـاد اجهش بالبكاء .. ال
.. ففي كل االزمان يـحيط  باهل الرافدين الراقدين شواظ جـهنم وسعيرها .. فجأة
سالك  ان كنتم انتم بخير انني هنا كذلك ! لؤون االفق وا ارجتلت : أهلي هناك 
قـال لي الشاعـر آل ياس : الـشعر قـرين النكـد ..دلني على قـصيدة فـرحة مرحة
مخـلدة ? قـلت ماقـاله ابو مـاضي فيه قـدر هائل من طـاقة ايجـايبـة تتـمنـاها مـذيعة
وَحَالوَةً إِن صارَ غَيرُكَ صباحـية جلمهـورها : كُن بَلـسَماً إِن صـارَ دَهرُكَ أَرقَمـا 

ال تَبخَلَنَّ عَلى احلَياةِ بِبَعضِ ما  إِنَّ احلَياةَ حَبَتكَ كُلَّ كُنوزِها  عَلقَما
 قـال قـصـيدتي اعـم وابقى : سـؤال يـلح عـلى خـاطـري وما

أضيع الفكر أما سأل
اذا أعيش وفيم احلياة وكيف أموت وأنى وهل ?  

رء بعض العلل وقد كنت قبالً أعلل نفسي وقد تقنع ا
اذا ?ألن كل من ختاما ياجماعة : انا اموت من القهر .. 

احاوره.... الينام !

عمان

wz«d U « bO−
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 s e « d  vKŽ
سكارليت
جوهانسون

انــــغـــام الــــتي ادت مـن احلـــانه
أغـنـيــته ذائـعـة الــصـيت (هـذا

احللو كاتلني يعمه). 
وأخــيـرا البــد ان نـقـول : ان
نـوشي احـد أسـمـاء الـرواد
الـــــذيـن رســـــمـــــوا مالمح
األغـــنــــيـــة الــــعـــراقــــيـــة
األصــيـــلـــة الــتي الزال
الناس يـسمعـونها
ومـــنـــهـــا األغـــاني
اجلـــمــــيـــلـــة الـــتي
ـــــــطــــــرب اداهـــــــا ا
ســعــدي احلـلـي مـثل
(ليلـة ويوم) لكاظم
الـرويـعي و(عـشك
اخـضــر) لـلـشـاعـر
الــــغــــنــــائي نــــاظم

السماوي.
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ليـس التـطـور في االحـداث اآلخـذة نـحو الـتـصـعـيـد هو في
عدد الصواريخ األربـعة عشر الـتي أطلقت عـلى قاعدة ع
األسد العراقية التي توجد فيها قوات أمريكية ذلك انَّ من
ـمـكن أن تــكـون هــنـاك هـجــمـات بـأعــداد أكـبـر في خالل ا
قبـلة. غيـر انَّ هناك مؤشـرين سوف يرسـمان خطاً األيام ا
ؤشـر األول هو زيـارة رئيس جديـداً في ملف الـهجـمـات. ا
اســـتـــخـــبـــارات احلـــرس الـــثـــوري اإليـــراني الى بـــغـــداد
ومكاشفته بخـطورة ما تقوم به فـصائل تدين بالوالء إليران
التي تمتلك كلمـة مسموعة لديهـا وهو أمر معروف تتحدث

به الفصائل ذاتها قبل سواها. 
ؤشـر الثـاني فهـو تصـريح جنـرال أمريـكي في قيادة أما ا
الـتـحـالف حـول ان هـذه الـهـجــمـات بـاتت تـهـدد  بـتـقـويض

السيادة الوطنية العراقية . 
ـؤشـرين هي ان هـناك مـواقف جـديـدة تـريد  العالقـة بـ ا
السلـطات الـعراقيـة نقـلهـا الى طهران لـكي تكـون الصورة
ــسـؤولــيـة غـيــر واقـعـة عــلى الـطــرف الـرسـمي واضـحـة وا
ـا اتخـاذ مـوقف يـتـصل الـعـراقي في عـدم االيـضـاح او ر
ـوقف امــريــكي قــد يـتم اتــخــاذه في الـرد عــلى مــصـادر
رات الهجـمات الصـاروخيـة على نحـو مخـتلف تمـاماً في ا
ـباحثات النوويـة في فيينا ولم قبلة السـيما اذا فشلت ا ا
يتم الـتـوصل الى اتـفاق جـديـد بـحسب الـرغـبـة االمريـكـية
وهذا يترتب عليه عدم رفع العقوبات االمريكية عن طهران

وهو الهدف االيراني األكبر. 
الـتــصــريح األمـريــكي حــول الــسـيــادة الـعــراقــيـة يــحــتـمل
ـوجب وجـهــتــ األولى انَّ واشـنــطن قــد تـكــون مــلـزمــة 
االتفاقية االستـراتيجية  مع العـراق للدفاع عن سيادته في
ظل نقص عـوامل القوة والـدفاع لـديه وهذا  سـياق خـطير
من سـيـاقـات احلـرب في حـال حـدوثه . والـثـانـيـة ان تـتـرك
واشـنــطن الـوضـع األمـني يــنـزلق نــحـو الــهـاويــة فـيــقـوض
السيادة واالستقرار ويخرج األمـور عن السيطرة الرسمية
لـيـتـحـول الـبـلـد الى مـســتـنـقع الـفـشل وهـذا بـحـد ذاته لن
. ألنّ العراق ليس كـأية دولة تتحول الى يخدم ايران مطلـقاً
ا سـتجر خلفها دوال ومـصالح عظيمة في دولة فاشلة وا

نطقة نحو هاوية الفوضى.  ا
هذا الغالف اخلارجـي للمشـهد وهنـاك تفاصـيل تتفاعل 
ـناسب احلـديث عنـها قـبل أن تنـضج او تسـتقر ليس من ا

في صيغة واضحة. 
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{ مـــكــســيــكـــو-(أ ف ب) - يــعــيــد
ــنـــاســبــة مـــعــرض رقــمي يـــقــام 
ـئـة الـذكـرى الـرابـعـة عـشـرة بـعـد ا
ـكـسـيـكـيـة فـريدا ـيالد الـرسـامـة ا
كالو إلى احلياة في مكسيكو أبرز
لـوحـات هـذه الـفـنـانـة الـتـشـكـيـلـية
الـــتي كـــانت ســابـــقــة لـــعــصـــرهــا
بـــكــثـــيــر.عـــلى شـــاشــات عـــمالقــة
وستائر يُعرَض ستة وعشرون من
أعــمـال الــرسـامــة الـشــهـيــرة عـلى
نـحو يوفـر للجمـهور جتربـة رقمية
غـامرة تندمج فـيها مقـاطع الفيديو
ـوسيـقى والعـناصـر التـفاعـلية وا
بــــ جـــدران مـــبـــنـى "فـــرونـــتـــون
شـيد على طراز مـكسيكـو" القد ا
الــــفـن الــــزخــــرفي (آر ديــــكــــو) في
ـكــسـيــكـيــة.ويـتـوالى الــعـاصــمـة ا

مــرور لــوحــات مــثـل "الــفْــريــدتـان"
ـكـسـور" ورسـوم كـالـو و"الـعـمـود ا
الـذاتـيـة الشـهـيـرة على الـشـاشات
بــصـيــغـة تــولـيــفـات رقــمـيــة عـلى
ـــوســيـــقى خـــلـــفـــيـــة من أحلـــان ا
الـتـراثيـة.يخـتـصر مـعرض "فـريدا.
الـتـجـربـة الـغـامـرة" حـيـاة الـفـنـانة
ـرأة ــكــســيــكـيــة وأعــمــال هــذه ا ا
ــــــمــــــيــــــزة الــــــتـي ولــــــدت في 6 ا
تــمـوز/يـولـيـو  1907 وتــوفـيت في
بعدما أدى  1954 تموز/يوليو  13
تـعـرضـهـا حلـادث بـاص مروع إلى
تـدهور حـياتهـا.فبعـد هذا احلادث
خـضعت فـريدا لـعدد من الـعمـليات
اجلــراحـيــة واضـطــرت إلى ارتـداء
ـــعــانــاة . وخالل ســـنــوات ا مـــشــدّ
والـــعالج الـــتي عـــاشـــتــهـــا دربت

نـــفـــســـهـــا عـــلى الـــرسم.وشـــرحت
حـفـيدة أخت الـفنـانة مـارا دي أندا
لـوكالـة فرانس بـرس أن الهدف من
ــعـرض هـو "الــتـعـريف بــلـوحـات ا
فـريدا الـتي جابت العـالم وجَعْـلها
مـألـوفة وحـميـميـة أكثـر".وينـغمس
ـــدة  35 دقـــيـــقـــة في روح الـــزوار 
عذبـة وقلبهـا اجلريح فيما فـريدا ا
هـم جـالـسـون عـلى مـقـاعـد تـوزعت
عـــلى رمـــال بــيـــضــاء يـــحــمـــلــون
هـواتـفهم اللـتقـاط الـصور ومـقاطع
الــــفـــــيــــديــــو.والحـــــظت الــــزائــــرة
الــكـولـومـبـيــة ديـانـا أولـغـوين (39
عــامــاً) أن "هـذه الــتــجـربــة تــسـهّل
لـــلـــجـــمـــيع االقـــتـــراب مـن فـــريــدا
وفــهـمــهـا ألن لــلـوحــاتـهــا طـابــعـاً
خــــاصـــــاً ويــــصــــعـب فــــهــــمــــهــــا

".وساهـمت تطبيـقات رقمية أحـياناً
وصـالة تـفاعـليـة في إثراء الـصور
وسيقى بـاإلضافة إلى القصائد وا
. وقالت غـن مكسـيكي األصـلية 
فـريدا هينتـشل روميو وهي أيضاَ
حـفــيـدة إحـدى شـقـيـقـات كـالـو إن
"كـــثـــيـــراً من الـــنـــاس ال يـــحـــبــون
الــذهـــاب إلى مــعــرض تــكــون فــيه
ـعرض ـعـروضـات جامـدة. هـذا ا ا
طـــريـــقـــة أخــرى الكـــتـــشـــاف هــذه
الـفنانة. أعتقد أن األجيال اجلديدة
سـتـحب ذلك". والـتـزامـاً بالـتـدابـير
ــرتـبــطـة بــاجلـائــحـة الــصـحــيـة ا
يــتــعـ عــلى جــمــيع الـزوار وضع
الكمامات واستخدام مستحضرات
الــتــعـقــيم وقــيـاس درجــة احلـرارة

عرض. عند مدخل ا
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