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 دانت نـقابة احملام الـعراقي قتل
ــــواطن هــــشــــام مـــحــــمـــد هــــاشم ا
ـارسـة اخلــزعـلي اثـنــاء تـوقـيــفه و
الــضـرب و الـتـعـذيـب  عـلـيه من قـبل
مــنـتـسـبي مــديـريـة مـكــافـحـة إجـرام
الـــبــصــرة . وقـــال الــنــقـــيب ضــيــاء
الــسـعـدي في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (الـدسـتــور قـد جــرّم جـمـيع
أنـواع التـعذيب الـنفـسي و اجلسدي
ــعـامـلـة غـيــر اإلنـسـانـيـة و هـذا و ا
الـفرض الـدستـوري ينـبغي أن تـلتزم
بـه جــمــيع األجــهــزة األمــنــيــة الــتي
تــبـاشــر إجـراءات الـتــحـقــيق بـغض

ـــوجــهـــة إلى الـــنـــظـــر عن الـــتـــهم ا
ـــقـــبـــوض عــلـــيـــهم و الـــذين يـــتم ا
إيــداعـهم مــراكـز الــتـوقـيف) وأشـار
الى إن (الــتــعـذيب وســيـلــة مـحــرّمـة
ـعاهـدات والبـيانات و بـالعـديد من ا
الـصـكـوك الدولـيـة وال يـعتـدّ بـها في
ـة الواقـعـة طبـقًا لـعدم إثـبـات اجلر
األخـــذ بـــاإلعـــتــراف الـــذي يـــنـــتــزع
بـــاإلكــراه) مـــؤكــدا ان (الـــثــابت من
ـلــتـقـطــة جلـثّـة الــقـتـيل و الــصـور ا
تــقـاريـر الـطب الــعـدلي هـو تـعـرض
اخلـزعلي لـلتـعذيب اجلـسدي الـبشع
مـنذ حلـظة تـوقيفه و هـذا ما يـتطلّب
اإلهــــتــــمـــام الــــقــــضـــائـي و إجـــراء
الـتـحقـيقـات مع عـناصـر األمن الذين

ـة اإلنـســانـيـة ـــرتـكـبــوا هـذه اجلــر
احملـظـورة طـبقـا ألحـكام الـدسـتور و
الـقـوانـ الـنـافـذة تمـهـيـداً لـتـحـقيق
ـسـاءلة الـقـضائـية) مـشـددا على ( ا
ضـرورة اعـتـمـاد مـنـهج لـلـتـحـقيق و
مـتـابعـة جـميع حـاالت التـعـذيب بكل
أنـواعـهـا و أشـكـالـهـا و صـورهـا من
قـبل السلطـات القضائـية و احملام
الـوكالء عن أطـراف قضـايا التـعذيب
و الـــتــهـــديــد به و تـــأمــ مـالحــقــة
الـــعــنـــاصـــر األمــنـــيــة الـــتي تـــقــوم
ــسـاءلـة ـا يـؤمن ا بــالـتـحــقـيـقــات 
الـقـانـونيـة لـهؤالء اجملـرمـ و انزال
ـا يـقـترفـونه من الـقـصـاص الـعـادل 
أفـعـال ينـدى لـها جـبـ اإلنسـانـية).

وكــانـت قــيــادة شــرطـــة  مــحــافــظــة
الـبصرة قـد اصدرت توضيـحاً بشأن
مـا  تـداوله عن وفـاة شـاب نتـيـجة
الــتـعـذيب فـي قـسم مـكــافـحـة اجـرام
احملـافــظـة.وقـالت الـشـرطـة في بـيـان
امـس إن (مـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
االجــتـمـاعـي تـداولت مـعــلـومـات عن
واطن في قسم مكافحة وفاة احد ا
وعـــلــيـه نــود ان اجـــرام الـــبـــصـــرة 
ة توفـي مطلـوب بجر نـوضح أن ا
ـكافـحة بـقرار قاضي قـتل الى قسم ا
ـــــــــادة  406مـن قـــــــــانـــــــــون وفـق ا
الـعقـوبات). ونـظمت أُسـرة اخلزعلي
الـذي توفي داخل مـركز حتـقيق تابع
ــديـريــة مــكـافــحـة الــبــصـرة وقــفـة

احـتجـاجـية لـلمـطالـبة بـفتح حتـقيق
عـادل للكـشف عن مالبسات احلادث.
الـى ذلك شاركت  15فـرقـة اطـفاء في
اخـمـاد حريق كـبيـر اندلع في مـخزن
يـحتوي عـلى كمـيات كـبيرة مـطبـعة 
مـن الـورق الـرول والـفــلـكس مـلـصق
في مـنـطـقـة شارع الـسـعـدون.وذكرت
ـدني في بيان تلقته مـديرية الدفاع ا
(الـــزمـــان) امس ان (الـــفـــرق طــوقت
وعـــزلت الــنـــيــران في اخملـــزن الــتي
وقع احلادث  طـالت بناية مـجاورة 
ـبـاشـر ونـفـذت عـمـلـيـات االقـتـحـام ا
والــدخــول وسـط اخملــزن والــبــنــايـة
والـسيطـرة التامـة على احلريق دون
تـسجيل اصـابات بشـرية مع حتجيم

اديـة).  وانقذ رجل مرور اضـرارها ا
في مـحـافـظـة بابل فـتـاة من مـحـاولة
انـتحـار.وذكر بيـان امس ان (مفوض
مـنسـوب الى مديريـة مرور احملـافظة
سرية الدراجات قام بإنقاذ فتاة تبلغ
مـن العمر 20 عـاماً حاولـت االنتحار
بإلقاء نفسها في شط احللة من فوق
جسر بتة  إال أنّ عناية الله  وفطنة
رور أنقذتها). من جهة اخرى رجل ا
ـنــافـذ احلـدوديـة  ضــبـطت هـيــئـة ا
حاوية مخالفة لشروط االستيراد في
أحـد مـوانئ مـحافـظـة البـصـرة.وذكر
بـيان للهـيئة تلـقته (الزمان) امس ان
(مـنفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن
ـعــلـومـات الـواردة من وبــنـاء عـلى ا
جـهـاز اخملـابـرات الـوطنـي من ضبط
حـــاويــة حتـــتــوي عـــلى مـــنــظـــومــة
تـورباين مـتعـدد االستـخدام مـخالـفة
لــشـروط االسـتـيـراد). أعــلـنت وكـالـة
ــعـلــومـات (زانــيـاري) احلــمـايــة وا
الـــقــبـض عــلى اعـــضــاء شـــبــكـــتــ
تـــابــعـــتــ لـــداعش في مـــحــافـــظــة
تـخــطـطــان لـتـنــفـيـذ الــسـلـيــمـانــيـة 
تـفجـيرات في اقلـيم كردسـتان. وجاء
في بـيـان لـلـوكـالـة تـابـعـتـه (الـزمان)
امـس إنه (بـنـاء عــلى امـر من رئـيس
ـبـذولة الـوكـالة وفي اطـار اجلـهود ا
لـتعـزيز االمن واالسـتقـرار ومواجـهة
االرهـــاب واخملــــاطـــر فـــقـــد  خالل
ثالث عــمـلــيـات امــنـيــة مـتـفــرقـة في
ـديـنة وقـضاء الـسـليـمـانيـة ومـركز ا
جــمــجـمــال الــقــبض عـلـى ثـمــانــيـة
ارهـابـي تـابعـ لـداعش واحالـتهم
الـى الــقـــضــاء) وأضـــاف انه (بـــعــد
الـتحـقيق واحلـصول عـلى معـلومات
اسـتـخـباريـة دقـيقـة  الـوصول الى
شـبكتـ خطرتـ من داعش احداها
كـــان اعـــضــــاؤهـــا خاليـــا نـــائـــمـــة
والــثــانـيــة يـعــدون الــعـدة لــتــنـفــيـذ

تـفجيرات في االقليم) مؤكدا انه (
الـقــبض عـلى افـراد الـشـبـكـتـ وفق

مذكرات قضائية).

ــبـــكــرة  خـــلــفـــاً لالهـــور شــيخ ا
ـنصب. جنـكي الـذي تـنـحى من ا
وقــــال بــــيـــــان امس ان (االحتــــاد
الــوطــني وحــركــة تــغــيــيــر عــقـدا
كتب السياسي اجتماعا في مقر ا
لالحتاد بـرئـاسـة بافل الـطـالـباني
ناقشة العالقات وعمر سيد علي 
الـثـنـائـيـة واخـتـيـار رئـيس جـديـد
لـلـتــحـالف الــذي  تـشـكــيـله بـ

ـبـكـرة) اجلـانـبـ لالنـتـخـابـات ا
واضـاف ان (االجــتــمــاع تــمــحـور
بـــــشــــأن آخـــــر الـــــتــــغـــــيـــــيــــرات
ـــســــتـــجــــدات الـــســــيـــاســــيـــة وا
واالقتـصادية فـي االقليـم والعراق
وتكثيف اجلهود للمزيد من خدمة
ـــــواطـــــنـــــ واالســـــتـــــجـــــابـــــة ا
ولـــــفت إلى الحـــــتــــيـــــاجـــــاتــــهـم)
ـصــادقــة عــلى اخــتـيــار قــوبـاد (ا
الطالـباني رئيـساً جديداً لـتحالف
كردستان حيث أكـد الطرفان على
وتـابع دعـمه إلجنــاح الـتــحـالف) 
انه (تــــقــــرر تـــفــــعــــيل الــــلــــجـــان
االنــــتــــخــــابــــيــــة واســــتــــكــــمــــال
االسـتـعـدادات وتـعـزيز الـتـنـسـيق
ــشــتـــرك). وبــالــتـــزامن مع ذلك ا
ظـــهـــرت خالفـــات داخـــلـــيـــة بـــ
ــشــتــركـ لـالحتـاد الــرئـيــســ ا

الــوطــني في  8 تــمــوز اجلـاري
كتب وبعد أسبوع اتفق اجتماع ا
الـســيـاسي لــلـحــزب عـلى جتــريـد
الهور شيخ جنـكي من صالحياته
كرئـيس مـشتـرك لالحتـاد الـوطني
وتسـلـيـمـهـا لـلـطـالبـاني. وفي 19
تمـوز اجلاري أعـلن شيخ جـنكي
تنـحـيه من منـصب رئـيس حتالف
كـردسـتـان قـائالً انه (من مـنـطـلق
ـسـتــجـدات األخـيــرة في حـزبي ا
انـسـحب من مـهـام رئـيس حتـالف
كــردســتــان وأســنـــدهــا لــلــرئــيس
ـشـتـرك ومـجــلس الـقـيـادة). الى ا
ـفـوضـية الـعـلـيا ذلك  أوضحت ا
سـتـقلـة لالنـتخـابـات اجرءاتـها ا
بـــشــــأن فــــرض عـــقــــوبــــات عـــلى
. وقـــالت ـــرشـــحـــ اخملــالـــفـــ ا
ـفـوضيـة جمـانة تـحدثـة باسم ا ا
الـــــغـالي في تــــــصـــــريـح امس إن
ــفـــوضــيــة أنـــهت الــعـــديــد من (ا
مراحل العملية االنتخابية وتعمل
ضـمـن مـرحــلــة االقــتــراع وأجـرت
أرقـــام الــقـــرعـــة الــتـــســـلــســـلـــيــة
االنتخابية لـلمرشح اضافة الى
طــبـــاعــة الــبـــوســتــرات والـــدلــيل
ــرشـحـ لـلــتـصـويت اخلـاص بـا

اخلاص).

ة هاتفية للمدرب مبينـاً أن مكا
جـرت  مع كــيـروش و خاللـهـا
االتـــفـــاق عــلى كـــافـــة تــفـــاصــيل

العــقد).
 واشــــــــــارت الـى ان  (االحتـــــــــاد
ـدرب الـعـراقي يــنـتـظـر وصـول ا
ـقـبـلـة الـبـرتـغـالي خالل األيـام ا
ـهــمــة بــشـكل رســمي مع لــبــدء ا

نتخب العراقي األول). ا
ـدرب وســيــحل كــيــروش مـحـل ا
السلوفيني سريـشكو كاتانيتش
الـذي اعـتــذر عن إكـمـال مـشـواره
نتـخب العراقي بـسبب عدم مع ا

ادية. تسديد مستحقاته ا

 5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

اقــتــرب  االحتـاد الــعــراقي لــكـرة
ـدرب الــقـدم من الــتــعـاقــد  مع ا
الــبــرتـغــالي كــارلــوس كــيـروش
لـقـيـادة مـنـتـخب أسـود الرافـدين
في الـدور احلـاسم من تـصـفـيـات

مونديال 2022 .
وقالت مـصادر مـقربـة من الهـيئة
الـتـطـبـيـعـيـة  إن (االتـفـاق جـرى
بـــشـــكل نـــهـــائي بـــ الـــهـــيـــئــة
ـدرب الـبرتـغالي التـطـبيـعـية  وا
كـيـروش و إرسـال نـسـخـة من
ـــبــرم بـــ الـــطـــرفــ الــعـــقـــد ا
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بحث رئـيس احلـزب الـيـدمـقراطي
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
مع الـســفـيـر الــتـركي لــدى بـغـداد
عـــــــلي رضـــــــا كـــــــونـــــــاي آخــــــر
نـطقة. سـتجـدات في العـراق وا ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الــبـــارزاني اســتـــقــبـل في اربــيل
كـــــونـــــاي وبـــــحـــــثـــــا األوضــــاع
ـستـجدات في السـياسـيـة وآخر ا
ــنــطــقـة) واضـاف ان الـعــراق وا
(الــطـــرفـــ تــبـــادال االراء بـــشــأن
ــقــبـلــة ومــخــاطـر االنــتـخــابــات ا
االرهـــــاب).  ورحب الـــــبـــــارزاني
ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـتـربـية بـقـرار ا
والـثـقـافـة والـعـلـوم (الـيـونـسـكـو)
ــتـحــدة بـإدراج الـتــابـعــة لأل ا
مـنــطـقــة هـورامــان في كـردســتـان
ي مشيداً على الئحة التراث العا
بــالـــدور الــتــاريـــخي و الــثـــقــافي
والـسـيـاسي والـثـوري لـلـمـنـطـقـة.
وعــزّى رئـــيس حــكـــومــة االقـــلــيم
مـــســـرور الـــبـــارزاني بـــطـــريـــرك
ـــشــرق اآلشــوريــة في كــنــيــســة ا
الـــعــالـم مـــار كــوركـــيـس الــثـــالث
صـلـيوا فـي وفـاة شـقيـقـتـه. وجاء
في تعـزيـة الـبـارزاني (إلى قـداسة
الـبـطـريـرك مــار كـوركـيس الـثـالث
ـشرق بطـريـرك كنـيـسة ا صلـيـوا 
تلقـيت ببالغ اآلشورية في الـعالم 
احلزن نـبـأ رحـيل شقـيـقـتكم بـيـتا
ـنـاسـبة دانـيال صـلـيـوا وبـهـذه ا
األلـيـمــة أتـقــدم إلـيــكم وعـائــلـتـكم
ـواسـاة سـائالً بـأحـر الـتـعــازي ا
ولى القدير أن يـتغمدها بواسع ا
رحــمــته وأن يـــلــهــمــكـم الــصــبــر

والسلوان). 
في تطور  اختار االحتاد الوطني
قوباد الكردستاني وحركـة تغيير 
الــطـــالــبــانـي رئــيـــســاً لــتـــحــالف
ـشـارك بـاالنـتـخـابـات كـردسـتـان ا
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اشــرت وزارة الـصــحــة والــبــيــئـة
مــخــاطــر جــديــدة قــد حتــول دون
ـستـشفـيات ومـراكز الـعزل قدرة ا
ـصـابي كـورونـا على اخملصـصـة 
ــشــخــصـة اسـتــيــعــاب احلـاالت ا
اصــابــتــهــا بــالــفــايــروس في ظل
نــقـص االوكــســـجــ وتـــســـجــيل
مستـوى غير مـسبوق بـاالصابات
ــــوثــــقف الــــيـــومــــيــــة. واوضح ا
الـوبـائـي الـيـومي  الـذي اطـلـعت
عـلــيه (الـزمــان) امس ان (مالكـات
الـــــوزارة اجــــــرت فـــــحــــــوصـــــات
مـخـتــبـريـة لــنـحـو  60الف عـيـنـة
مـشـتـبه اصـابــتـهـا بـالـفـايـروس 
حـــيث  رصـــد  12597اصـــابــة
جــديــدة في عــمــوم احملــافــظـات)
واضــاف ان (الــشــفــاء بــلغ 8499
حـالــة وبـواقع  62وفـاة جــديـدة)
وتــــابـع ان (اكــــثـــــر من  651الف
شــخص تــلــقـى جــرعــات الــلــقــاح
ـــاضـــدة لـــكـــورونـــا في مـــراكـــز ا
ـــنـــتـــشـــرة في بـــغـــداد الـــوزارة ا
واحملــــافــــظـــــات). وكــــشف وزيــــر
الصـحـة بـالـوكالـة هـاني الـعـقابي
عن صـعـوبـات يـواجـهـهـا الـقـطاع
الـصــحي في ظل تــفــشي جـائــحـة
كــــورونـــا. وذكــــر الــــعــــقــــابي في
ـسـتــشـفـيـات تـصـريح امـس ان (ا
أصـبـحـت من الـصــعـوبـة قــدرتـهـا

ـرضـى ولـديـنـا عـلى اسـتــيـعـاب ا
اربـعــة االف مـريـض عـلى أجــهـزة
) ولفت الى ان (مـعامل األكسج
األكـسـجــ ال تـسـتـطــيع أن تـسـد
احلـــــــــاجـــــــــة فـي ظـل تـــــــــزايــــــــد
وتــــابع ان (مــــراكـــز اإلصـــابــــات)
اللقـاح منتـشرة وال يوجـد مكان ال
ـسـتوردة تتـوفـر فـيه الـلـقـاحـات ا
ـيـة). من ـنـاشئ الـعـا من أفـضل ا
ــتـــحـــدث بـــاسم جــانـــبه  ذكـــر ا
الـوزارة سـيف الـبـدر في تـصـريح
امس (نالحظ عـــدد من مـــنـــصــات
الــتــواصل االجــتــمـــاعي تــتــنــاقل
مـعـلـومـات مـغــلـوطـة تـؤثـر سـلـبـا
عــــلـى الــــشــــارع والــــوقـــــائــــة من
كورونا) واضاف (نواجه جائجة
خطـرة ومـوجـة وبائـيـة اخـطر من
ـؤسسات سابقـاتها) مبيـنا ان (ا
الصحيـة ال تزال صامدة وقادرون
عـلـى الـتــعــامل مع الــزيــادة بـرغم
الـظـروف واخلـدمات) واشار الى
انه (بــــــرغم الــــــزيـــــادة بـــــإعـــــداد
اال ان ارتـداء الـكـمـامة االصابـات 
ــئـة ـســتــوى واحــد بــا اليــرتـقـي 
ونـدعــو لــتــكــيف اجلــهــود ونـفي
الشـائـعـات والـتـحـذيـر من ان عدم
االلتـزام يـدفع الى خـسـارة كـبـيرة
بـ ابـنـاء الـسـلـك الـطـبي). فـيـمـا
اعلنت الهـيئة الـعامة لـلكمارك عن
صــهــريــجــا تــســهـــيل دخــول  40
ـادة االكــسـجـ الـطـبي مـحـمال 

عبر مركز كمرك سفوان احلدودي
لـــدعم الــــواقع  الـــصــــحي في ظل
تــفــشـي جــائــحـــة كــورونــا. واكــد
شتركة تحدث بأسم العمليات ا ا
الــلـــواء حتــســ اخلـــفــاجي  ان
جتـديـد بــاج االسـتــثـنــاء ال يـعـني
وجــــود نـــوايــــا لــــفــــرض حــــظـــر
الـــتــــجـــوال. وقـــال اخلــــفـــاجي لـ
(الــزمـــان) امس ان (الــعـــمــلـــيــات
بـاشـرت بـتـجـديـد بـاج االسـتـثـناء
بعـد تـمـديد الـعـمل بـالبـاج الـقد
الكــثــر من شــهــرين) واضـاف ان
(الــتـجــديــد ال يــعــني وجــود نــيـة
لــفــرض حــظــر في الــبالد). وكــان

مصـدر أمني قـد افـاد بعـدم وجود
قـرار أو نـيـة بـفـرض حـظـر شـامل
علـى الـتجـوال في الـوقت الـراهن
بــعــد ارتــفـــاع مــعــدالت اإلصــابــة
صدر  انه .وقال ا بكورونا مؤخراً
(ا يـوجـد أي قـرار أو نــيـة بـفـرض
حظر الـتجـوال الشـامل في الوقت
احلـالي ولـيس هـنـاك أي اجـتـماع
حـكــومي أو أمـني بــهـذا الــشـأن).
وتــــــدولـت مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجتـماعي صـورة لبـاج استـثناء
من احلظـر للـمدة من االول من آب
وحتى  31من الشهر ذاته. ورجح
نـاشـطــون (نـيــة احلـكــومـة فـرض

حـظـر شامـل لـلـتجـوال خـالل هذه
دة بـعـد االرقـام الـقيـاسـيـة التي ا
سجـلـتـهـا الـوزارة بـعـدد اصـابات
اضية). الى كورونا خالل االيام ا
ذلك  أعلن مكـتب منـظمة الـصحة
أن نسخـة دلتـا أثارت ارتـفاع عدد
نطقة الشرق األوسط اإلصابات 
ـوجـة وشـمـال إفـريـقـيــا مـشـيـرا 
رابـــعـــة من الـــوبـــاء.وقـــال مـــديــر
كـتب اإلقـلـيمـي للـمـنـظمـة أحـمد ا
ــصــابـ ـنــظــري إن (مــعــظم ا ا
ـسـتـشـفـيات الـذين يـنـقـلـون إلى ا
غـيــر مـطــعــمـ ونــحن نـرى اآلن
ـوجــة الــرابــعــة من كــورونـا في ا
نطقة) وأشار إلى ان (   رص ا
تحورة دلتا في  15دولة تدخل ا
ـكتب ضمن مـنطـقـة اختـصاص ا
وأنــهـــا تــتــســـبب بــارتـــفــاع عــدد
اإلصـابـات والـوفــيـات بـكـورونـا).
ـيـة فـإن وبـحـسب الـصـحــة الـعـا
ـنطـقـة خالل عـدد اإلصابـات فـي ا
هــذا الــشــهــر ارتـفـع بــنــســبـة 55
ـاضي ـئـة مـقـارنــة بـالـشـهـر ا بـا
وعــدد الــوفــيــات ارتــفع بــنــســبــة
ـنــظــمـة إلى ــئــة.وتـشــيــر ا 15بـا
نــقص أســـطــوانـــات األكــســـجــ
ركزة واألسرّة في غرف الـعنايـة ا
نـطقـة.وقالت في مخـتلف بـلـدان ا
إن (دلتـا قـد تتـحـول إلى النـسـخة
ــهــيــمــنــة فـي مــنــطــقــة الــشــرق ا

األوسط وشمال إفريقيا).
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ـسنـاه من حرص ا  ـواطنـ والزائـرين   والثـاني وكـذلك العـتبـة العـلويـة والدوائـر اخلدمـية وجـميع ا
عـالي على الـتعـاون مع األجهـزة). واعلـنت الشـركة الـعامـة ألدارة النـقل اخلاص الـتابـعة لـوزارة النقل
نـاسبة.ونقل بيان عن مـدير عام الشركة جنـاح خطتها اخلدمـية اخلاصة بنـقل زائري العتبة الـعلوية با
كـر اجلابري القول انه (بـتظافر اجلهـود ومثابرة منـتسبي الوزارة وتشـكيالتها والتـنسيق العالي مع
كافة اجلهات األمنـية واإلدارية واخلدمية فقد  تفويج زائري مدينة النجف بإنسيابية عالية وفق خطة

محكمة أعدتها الوزارة مسبقا) 
واضاف ان (جناح هذه اخلطـة يأتي ضمن سلـسلة جناحات مـتالحقة سجلـتها الوزارة خالل االعوام
تراكمة والتزام منسوبـيها بتعليمات وضوابط مسـؤوليهم ومثابرتهم احلثيثة اضية بسبب خبـراتها ا ا

في خدمة أبناء هذا البلد). 
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باشر عـضو مـجلس مـحافظـة بغـداد السابق مـحمـد جاسم محـمد الـربيعي
مـهـمـات مـنـصـبه اجلـديـد مـديـرا عـامـا لدائـرة الـعالقـات واالعـالم في امـانة
نـصب الذي ظل شاغـرا بعد اعـفاء حكـيم عبد الـزهرة بسبب بغـداد وهو ا
مشـادة كالمية مع مواطن في برنامج بثته قناة فضائية قبل اشهر. واطلعت
(الـزمـان) عــلى وثـيــقـة صــادرة من االمـانــة الـعـامــة جملـلس الــوزراء بـاالمـر
الـديـواني  174 في الثـامن من تـمـوز اجلـاري تـنص علـى تكـلـيف الـربـيعي
ـهمات اجلديدة فـيما اظهرت وثـيقة اخرى صادرة من مـكتب ام بغداد با
ديـريـة العـامة عالء كـاظم مـع الـعـمارتي مـبـاشرة الـربـيعي مـنـصبـه في ا
لـلـعالقـات واالعالم بـتـاريخ  27 تـمـوز اجلـاري. وسـبق لـلـربـيـعي ان شـغل
رئـاسـة اجملـلس الـبـلـدي لـلـكـرادة الـشـرقـيـة قبـل ان يـتـبـوأ عضـويـة مـجـلس

محمد جاسم محمد الربيعي محافظة بغداد في انتخابات عامي  2014 و 2018 .
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فيما توافدت جموع نـاسبة حلول عيد الغـدير  ؤمنون في الـعراق والعالم اول امس التهاني  تبادل ا
غـفيـرة من الزائـرين من مخـتلف احملـافظـات الى مرقـد االمام عـلي علـيه السالم فـي محـافظة الـنجف.
ـناسـبة . وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) واعلـنت قيـادة شرطـة احملافـظـة جناح اخلـطة االمـنيـة اخلاصـة با
أستمـرت أربعة أيام امس ان (اخلطـة أشرف عليـها ميـدانيا قائـد الشرطـة اللواء فائق فـليح الفـرعون 
ـنتـسـب  فـضالً عن مـشاركـة األجـهزة األمـنـية من متـواصـلة  شـارك فـيهـا اآلالف من  الـضبـاط وا
ـدني واحلـشد ـرور والدفـاع ا مديـريـة االسـتخـبـارات وجـهازي االمن الـوطـني واخملـابـرات ومديـريـة ا
الـشعبي وحرس احلدود) واضاف ان (اخلطة سـجلت جناحـا بعد أن قدمت األجـهزة كل إمكانـياتها
حلـماية الزائرين) وتـابع البيـان ان (القيادة تـعرب عن شكرهـا للمحـافظ لؤي الياسـري  ونائبيه األول
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
النقل  ان يكون طقس اليوم السبت
ـنـطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـية في ا

صحوا حارا وغائما شماال.
 وقـــالت الـــهــيــئـــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقـس الـــيــوم
نطقة الشمالية السبت سيكون في ا
صـحــوا الى غـائم جــزئي ودرجـات
احلرارة مقاربة لليوم السابق بينما
ـــنــــاطق ســــيــــكـــون الــــطــــقس فـي ا
الـوسـطى واجلـنـوبـيـة صـحـوا حـارا
وال تـغـيـر بـدرجـات احلـرارة  حـيث
تـكون الـعظـمى في بغداد  47درجة
في ما ستسجل محافظات البصرة
وذي قـــــار ومــــيـــــســــان  49درجــــة

مئوية).
 واضـاف ان (طـقس يـوم غـد االحـد
ناطقت سـيكون صحوا حارا فـي ا
الـوسطى واجلنوبية  وغـائما جزئيا
ـنـطــقـة الــشـمــالـيـة) وتـابع ان فـي ا
ـقــبل سـيــكـون في (طـقس االثــنـ ا
نـطقـة الشـمالـية غـائمـا جزئـيا الى ا
غـائم مع فرصة لتساقط زخات مطر
رعــديـة مــتــفـرقــة بــعـد الــظــهــر عـلى
اقـسـامـهـا اجلـبـلـيـة بـيـنـمـا سـيـكون
نـطقـت الـطقس صـحوا حـارا في ا
الـــوســـطى واجلــــنـــوبـــيـــة ودرجـــات

احلرارة مقاربة لليوم السابق).

في تــنــزانــيــا في طــريــقــهــا "إلى
الـفـجـيـرة" في اإلمـارات الـعـربـية
ـتـحـدة "من دون حـمـولـة" عـلى ا
متنـها.وتعـود ملكـية ناقـلة النفط
إلى ياباني بيـنما تدير الـسفينة
الــقــاعـدة الــبــريـطــانــيـة لــشــركـة
ــمـلــوكـة من زوديــاك الـبــحـريـة ا
رجل األعــمـال االســرائـيــلي إيـال
ـرتـبـة 197 عـوفـر الـذي يـحـتل ا
عـلى قـائـمــة أثـريـاء الـعـالم وفق
تصـنيـف فوربس بـثروة تـقدّر بـ

 11,3مليار دوالر.

مـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة الـــدفــاع
البريطـانية "أخذنـا علماً بـتقارير
عن هـجـوم عـلى سـفـيـنـة جتـارية
قـبـالـة سـواحل عُـمـان" مـوضـحاً
ـنـطـقة أنّ مـقرهـا الـرئـيسي في ا
"يــجـري حتــقـيـقــات راهـنــاً".عـلى
مـــوقـع تـــويـــتـــر أفـــادت شـــركــة
زوديــاك الـبــحـريــة عن "شـبــهـات
قرصـنة" عـلى متـنها.وأوردت أنّه
"عــــنـــد وقــــوع احلـــادثــــة كـــانت
الـــســـفــيـــنــة فـي شــمـــال احملــيط
الـهـنـدي مـبحـرة من دار الـسالم"

{ لــــنــــدن (أ ف ب) - تـــعــــرّضت
ناقلة نفط لم تكن مزوّدة بحمولة
لـهجـوم اخلـميـس قبـالـة سواحل
ســلـطــنـة عُــمــان وفق مـا أوردت
مــــــــــــــصـــــــــــــــادر عـــــــــــــــدّة امـس
اجلمعة.وبحسب موقع العمليات
البـحرية الـبريـطاني وهـو جهاز
كـافحـة الـقرصـنة يـرفع تقـاريره
إلى الـبـحـريـة الـبـريـطـانـيـة وقع
الـهـجـوم اخلـمـيس عـنـد الـسـاعة
 18,00ت غ عـلى بـعـد نـحو 280
كيلومتراً عن سواحل عُمان.وقال
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عــمــار عــبــد الــله حـمـــد ومُـديــر عـام
الــهــيـئــة مــنــعـم أحــمــد حـــسن ومن
خِالل مــركـز الــبـحــوث الـكــيـمــيـاويـة
والبتروكيماوية اجـتماعاً علمياً ضمَّ
عـدد من شـركـات الـوزارة وجـامـعـات

اإلقـلـيـم جـرى خِالله مُـنــاقـشـة بـعض
مـــشــاكل الــشــركـــات الــعــامــة والــتي
تركزت حول مـواضيع عدة من بـينها
واد القـلوية إيجـاد طُرق إلستـثمـار ا
الــنـــاجتـــة عن صـــنـــاعـــة الـــســمـــنت

ــــــــــــــدة مـن الــــــــــــــعـــــــــــــام مــع ذات ا
ــــــــاضــــــــــــــي 2020 . وقـــــــــالَ في ا
تـــصــــريح لــــلــــمـــكــــتب اإلعـالمي في
الــوزارة تــلــتــقــته (الــزمــان) أمس ان
ُتحـققـة في النصف بـيعـات ا كمـية ا
األول من هذا الـعـام بـلغت 3233 طناً
ُـسـوقـة لـلـفـترة مُـقـارنـةً بـالـكـمـيـات ا
ـاضي والـبـالـغة ُـمـاثلـة من الـعـام ا ا
ـئة60  طنـاً وبـنسـبة تـطور 2017  با
مُشيراً إلـى أن هذا التطـور جاء ثمرة
للسياسة التسويـقية واإلستراتيجية
اجلديـدة التي أعـتمـدتهـا الشـركة في
ُـســتـفــيـدة تــعــامُـلــهـا مع اجلــهــات ا
واجلهود التي تبذلهـا الكوادر الفنية
صـانع الكـيمـياوية والهـندسيـة في ا
وقسم التـسويق والـتصاريح األمـنية
واألقسـام الـسانـدة لـها) مُـشـيراً إلى
أن (عملـيات التـجهيـز تتم بالـتنسيق
مع جـهــاز األمن الـوطـنـي وبـواسـطـة
عـــــجالت الـــــشـــــركــــة احلـــــوضـــــيــــة
ُــتــخـصــصـة لــلــحـفــاظ عــلى جـودة ا
ــــادة احلـــيــــويـــة ونـــوعــــيــــة هـــذه ا
ومُـواصفـاتـهـا القـيـاسـية وإيـصـالـها

ُستفيـدة). إلى اجلهات ا
وعــقــدت هــيـئــة الــبـحث والــتـطــويـر
الصـنـاعي التـابـعة لـوزارة الـصنـاعة
ُستـشار الـعلمي عـادن بحضـور ا وا
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ُــنــتج والــتـــحــكُم بــلــون الــســمــنت ا
بـإضافـة بـعض األصـبـاغ الصـنـاعـية
ا يـزيد من الـقُدرة الـتنـافُسـية في و
السـوق احمللـية إضـافة إلى مـوضوع
ــصــانع إيــجــاد مُــنــتــجــات جــديــدة 
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تـنـفيــذاً لـتـوجـيـهات وزيـر الـصـنـاعة
ـــعــادن مـــنـــهــل عـــزيــــز اخلـــبـــاز وا
باإلستـمرار في تشـغيل معـامل إنتاج
األوكــســجــ الـــطــبي بــشــكل يــومي
وعــــلى مـــدار الـــســــاعـــة دون تـــوقف
واإلنتاج بـالطاقـات القصـوى وتقد
ُمكنـة للمؤسسات كُل وسائل الدعم ا
ُواجهة وباء ُستشفيات  الصحية وا
كــورونــا بــســبب إرتــفــاع اإلصــابـات

وجة الثالثة من الوبـاء. وظهور ا
hIM « bÝ

وأعلـنـت الشـركـة عن قيـامهـا بتـزويد
مُـــســتــشــفى أبـــو غــريب الــعــام بـ50
أسطوانة غاز األوكسج على سبيل
ُنـاشدة قائم اإلعارة وذلك إسـتجابـةً 
مقـام قضـاء أبو غـريب وتلـبيـةً لطلب
ُستـشفى لـسد الـنقص احلاصل في ا
ُسـتـشفى ودعم جـهـودها في تـقد ا
ُناسبة للمُواطن اخلدمات الطبية ا

ُصاب بالوبـاء. رضى ا وإسعاف ا
وأعـــلـنَ مُـــديــر عـــام شــركـــة الــفــرات
الـعــامـة لــلــصـنــاعــات الـكــيــمـيــاويـة
ُـبـيـدات عـلـي قـاسـم الـشمــري عن وا
حتقيق تطور كبير في مبيعات مُنتج
ُركز في النصف حامض الكبريـتيك ا
األول من العـام احلالي 2021 مُقـارنةً
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أسـتشـهد خـمـسة عـسـكريـ عراقـيـ بيـنهـم ضابـطان أحـدهـما بـرتبـة عـقيـد واآلخر
ـاضي إثر سـقوط مـروحيتـهم في مـنطـقة محـيط آمرلـي جنوب رائد فـجر اخلـميس ا
مديـنة كركوك خـالل تأديتـها مهمـة قتالـية وفق ما ورد في بـيان خللـية اإلعالم األمني

. نعت فيه العسكري
ــروحـــيــة وذكـــر مــصـــدر أمـــني أن ا
(تعرضت لنيران مباشرة ما أدى إلى
احتراقها في اجلو وسقوطها حينما
ـهـمـة حـمايـة ومـراقـبة كـانت تـقوم 
أبـراج الكـهـرباء إلـى جانب مـروحـية
أخـرى عـنـد الــواحـدة بـعـد مـنـتـصف
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وجرى تـشيـيع الـعسـكريـ اخلمـسة
في قاعدة كـركوك اجلويـة. وتتعرض
شبـكـة نقل الـطـاقة في الـعـراق غالـباً
لهجمـات وتتهم السلـطات إرهابي
يـــصــعب مـــعــرفــة مـن يــقف وراءهم
بـــالــوقــوف خـــلف تــلك الـــهــجــمــات.
وتــشــهــد مــنــطـــقــة جــنــوب كــركــوك
بـانـتظـام عـمـلـيات لـلـجـيش الـعراقي
والتحالف الـدولي ضد تنظيم داعش
ـلك خاليـا نـائـمـة في الـذي ال يـزال 
ــنــطــقــة ال سـيــمــا جــبــال حــمـرين ا
الـواقـعـة بـ مـحـافظـة صالح الـدين
ومـــحــافــظــة كـــركــوك.وكــان اجلــيش
الــعـراقي أطـلـق قـبل يــومـ عـمــلـيـة
أمنية وبـإسناد طيـران القوة اجلوية
وطـيـران اجلـيش وطـيـران الـتـحـالف
الـدولي لـتـفــتـيش وتـطـهـيـر مـنـاطق
جـنــوب مـحـافــظـة كـركــوك ومالحـقـة
بــقــايـا عــصــابـات داعش اإلرهــابــيـة
ـنــاطق وفق خـلــيـة وتــطـهــيـر هــذه ا

اإلعالم األمني.  
وفي بـــغــداد اســتــهــدف صــاروخــان
محـيط السفـارة األميـركيـة في بغداد
فـجر اخلـمـيس وفق مـا أفـاد مـصدر
أمـني في هـجـوم يـثـيـر اخلـشيـة من
ـصالح األمـيـركـية اسـتمـرار ضـرب ا
في الـعــراق رغم االتـفــاق بـ بـغـداد
هـمة القتالية وواشنطن على إنهاء ا
. وســـقط لـــلــــجـــنـــود األمــــيـــركـــيــــ
صـاروخــان من نـوع كـاتــيـوشـا قـرب
ـتـحـدة في بـغداد سـفـارة الـواليـات ا
فجر اخلمـيس موضحـاً أن (الهجوم
لم يـتـسـبب بـضـحـايا أو أضـرار. في

أن االنسحاب الذي أعلنت عنه بغداد
وواشنـطن لـيس حقـيـقيـاً. وأكدت أن
ـقاومـة الرافض لـوجود أي (موقف ا
نــوع من أنـواع االحــتالل  بــأشــكـاله
كـافـة لن يـتـغـير وأنـهـا سـتبـقى عـلى
جهوزيـتهـا الكامـلة حل االنـسحاب
احلـــــقـــــيـــــقـيّ). وأوضح الــــــبـــــاحث
الــسـيـاسي ورئــيس مـركــز الـتـفــكـيـر
الـــســيــاسـي إحــســان الـــشــمــري أن

(اســـتــمــرار عــمــلــيــات االســتــهــداف
بصواريخ أو طائرات مسـيرة للبعثة
الـدبلـومـاسـية األمـيـركـية أو لـلـقوات
ــوجــودة قــد يــهـدد االســتــشــاريــة ا
االتــفــاق بـ الــطــرفـ حــول إنــهـاء
ـهـمـة الــقـتـالـيـة). وأضـاف أن (تـلك ا
الــهـــجــمـــات قــد تـــســهم فـي إظــهــار
احلـكومـة عـلى أنـها غـيـر قـادرة على
حــمـايـة تــلك الـقــوات ويـفــتح الـبـاب

أمـام هجـمـات مقـابـلـة وبالـتـالي أمام
مناخ من اإلرباك األمني). ومنذ مطلع
الــعــام اســتـــهــدف نــحـــو خــمــســ
هجوما مـصالح أميركـية في العراق
ال سيّما السفـارة األميركية في بغداد
وقـــواعــد عــســكــريـــة عــراقــيــة تــضمّ
أمـيـركـيـ ومـطـاري بـغـداد وأربـيل
في هــجــمــات غـالــبــاً مــا تـنــسب إلى
فـصـائل عــراقـيـة مـسـلـحـة.  وآخـرهـا

الـوقت نـفسـه أكدت الـقـوات األمـنـية
ســقـوط صــاروخ من نـوع كــاتـيــوشـا
خـــلف جــامع الـــرحــمن في مـــنــطــقــة
ــنـصــور بـبــغـداد). وأعـلــنت خــلـيـة ا
اإلعـالم األمـــنـي في تــــغــــريـــدة فــــتح
حتــقـيق  بــاحلــادثـة الــتي لم تــخـلف
خسـائر تذكـر. مضـيفـةً أن (الصاروخ
انـطــلق من مـنــطـقـة شـارع فــلـسـطـ
الــبـعــيــد نــحـو  13كــلم عن مــنـطــقـة
ـــنـــصـــور). ورأت أن (هـــذا الـــفـــعل ا
اخلـارج عن الـقــانـون يـشـكّل تـهـديـدا
لـلـمـواطنـ داخل األحـيـاء الـسـكـنـية
اآلمـنـة). ويـتـزامن الـهـجوم مـع عودة
رئــيس الــوزراء الــعــراقي مــصــطــفى
ّ الكـاظـمي من واشـنطن بـعـد زيارة 
ـهــمـة فــيـهــا االتـفــاق عـلى انــتـهــاء ا
تحدة في العراق القتالية للـواليات ا
بحلول نهايـة العام في خطوة نددت
بها فصائل عراقية غـالباً ما حتملها
واشـنطن مـسـؤولـيـة الهـجـمـات التي
تسـتهـدف مصـاحلهـا.وأعلن الـرئيس
األمــيــركي جــو بــايــدن االثــنــ لــدى
اســتـــقـــبــاله الـــكـــاظــمـي في الـــبــيت
ــــتّــــحــــدة األبــــيض أنّ الـــــواليــــات ا
ستـباشـر مرحـلة جـديدة من الـتعاون

العسكري مع هذا البلد.
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وقال بايدن (لن نكون مع نهاية العام
في مــهــمّـة قــتــالـيّــة في الــعــراق لـكنّ
تــعـاونــنـا ضــدّ اإلرهــاب سـيــتـواصل
ـرحـلة اجلـديـدة التي حتّـى في هذه ا
نــــــبــــــحــــــثـــــــهــــــا). وأوضح أنّ (دور
الـعـسـكـريّـ األمـيـركـيّـ في الـعراق
الــقــوّات ســـيــقـــتــصـــر عــلـى تــدريب 
الـعـراقيّـة ومـسـاعدتـهـا في الـتـصدّي
لـتـنـظـيم الـدولة اإلسـالميّـة) من دون
إعــطـاء أيّ جــدول زمـنـي أو عـنــاصـر
مــلـمــوسـة في مــا يـتــعـلّـق بـالــعـديـد.
واعتبرت الهيئة التنسيقية للمقاومة
العـراقيـة بعضـها مـنضـو في احلشد
ـاضي الـشـعـبي في بـيـان األربـعاء ا

السـمـنت منـها مـونـة الربط اجلـاهزة
ومــواضــيـع أخــرى وتــوقــيع مُــلــحق
آللـيـة الـتـعـاون بـ الـهـيـأة وجـامـعة
الــسـلــيـمــانـيـة لــتـشــكـيل فــريق عـمل
ُـستـشار مُشـترك حـيث وجه السـيد ا
الــعـــلـــمي بـــضـــرورة إعـــداد قـــواعــد
ـادة القـلويات بيـانات تُـب كمـيات ا
الناجتـة من صناعـة السمـنت  داعيا
ـوضـوع بـأقـصى اجلـمـيع إلى أخـذ ا
درجات األهمية كونه ذو أبـعاد بيئية
وإقـــتــصــاديــة هــامــة كــمــا وتــضــمن
االجــتــمـاع مُــنــاقـشــة مــشــاكل اُخـرى
تـــخُص الــشــركــة الــعـــامــة لــكــبــريت
شـراق والشـركة العـامة لـلفـوسفات ا
واإلتـــفــاق عــلى تـــشــكــيـل فــرق عــمل
مُـــتـــخــــصـــصـــة وإيــــجـــاد احلـــلـــول
ُناسـبة لهـا. وقد حضر ُعاجلات ا وا
االجـتـمـاع مُــعـاون مُـديـر عـام الـهـيـأة
ووفود من مركز البحـوث الكيمياوية
والـبتـروكـيـميـاويـة والـشركـة الـعـامة
ــشـــراق ومُــديــر الــبــحث لـــكــبــريت ا
والتطوير في الشركة العامة لصناعة
السمنت ومُدير البحث والتطوير في
الــشـركـة الــعـامـة لــلـحـديــد والـصـلب
إضـافة إلى وفـود من كُـلـية الـهـنـدسة
بجامـعة السلـيمانيـة وكُلية الـهندسة
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ـنظومة الـسياسية لم تـعد أمامنـا وسيلة  _نـحن أبناء الشعب  _نـخاطب بها  ا
ـان وزعــمـاء في الــبالد من الــسـاســة قـادة الــكـتل والــتـيــارات وأعـضــاء الـبــر
األحــزاب واجملـالـس اخملـتـلــفـة إال الــرسـائـل ألن الـذي بـيــنـنــا أسالك شــائـكـة
ليشيات فما حيلة وحواجـز كونكريتية مرتفعة واآلالف من رجال احلـمايات وا

ضطر إال الرسائل .! ا
ـعـالي والـعـز غـير نـظـومـة الـسـيـاسـيـة من أصـحـاب ا ورسـالتـنـا األولى إلـى ا
الــدائم أن يـتـقـوا الــله في أبـنــاء جـلـدتـهم وال يــتـعـامــلـوا مـعـهم بــدم بـارد كـمـا
يـتعاملون مع بيادق الشطرجن  ألن الشعوب بشر من دم وحلم وأحالم وآمال
 فـهم ال يقبـلون أن يتـحولوا إلى دمى تـقتل بحـركة بسـيطة من أيـدي الالعب
خــاصـة أولـئـك الـذين أوصــلـتـهم تــضـحــيـات الـنــاس ودمـاء الـشــهـداء ودمـوع
الــثــكـالى وصــنــاديق االقــتــراع إلى الــكـراسـي الـتي يــجــلــسـون عــلــيــهـا اآلن
ــكـاسـبـهـا والـثـروات الـتـي يـجـمـعـونـهـا بـاحلالل ـنــاصب الـتي يـتـمـتـعـون  وا

واحلرام .
غامرة واجملازفة  وأن أكثر من  30مليون إن مـشاعر الناس ال تقبل اللـعب وا
عراقـي جتاوز صبرهم صبر سيدنا أيوب ال يتحملون بعد اآلن التحالفات غير

شبوهة . النظيفة والصراعات السياسية النفعية خدمة لألجندات ا
إن الشـعب وبصراحـة ليس قطـيعا من اجلرذان في حـقول للـتجارب العـلمية 
مـند سقوط النظام عام  2003 وحلـد اآلن  جرب ساستنا كل فنونهم في إدامة
الـصراعـات وجـرب مـعـهم اإلرهاب كـل فنـون الـقـتل والـتدمـيـر ومـارس االخوة

األعداء أبشع العمليات اإلجرامية .
 وكـانت الـنـتـيــجـة جـيـوش من األرامل وفــيـالق من األيـتـام ومـاليـ الـعـاطـلـ
ــفـخـخــات  وال يـقـابــلـهـا رفــاه أو إسـتـقــرار أو بـنـاء مـدارس أو وجــبـال من ا
قـابـر  وخاصـة تـتـسع كل يوم مـساكن أو كـهـربـاء وماء أو خـدمـات   ولـكن ا
ومعـهـا تـتزايـد عـمـلـيات الـقـتل والـسرقـة واخلـطف والـتـفجـيـر وكـأن البالد في
الحـظ إن فئـة من هـؤالء الـساسـة جـنو مـن لعـبـة الدم حـرب مسـتـعـرة  لكن ا

مالي الدوالرات والوجاهة الكاذبة وطول اللسان .
ولـعـمـرنـا لم جنـد في عـلم الـسـياسـة ال في الـزمن الـقـد وال في احلـديث ولم
ـفكـرين في تبريـر الوسائل وهـو الفيـلسوف االيـطالي ميـكافلي  يقـره أخطر ا
وعـلى ما يبـدو أنهم أخـذوا منه مبـدأ واحدا فـقط هو دهاء الـثعـلب وقوة األسد
ـبـدأ طبـقـوه بـطريـقـة سـاخرة ومـضـحـكة فال جنح ولكـن ساسـتـنـا حتى هـذا ا
ـتلكـوا دهاء الثعـلب ألن اإلرهاب عـبر عليـهم آالف العـمليات السـاسة في أن 
اإلرهـابية وأكثرهـا غباوة فرار أخطـر مجرمي اإلرهاب  وبـعدها توالت ضرب

همة في الدولة . واقع السيادية ا ا
ـتــلــكـونــهــا وهي هـيــمــنـة وأمــا قــوة األسـد والــدلــيل أنـهـم ال 
الـسيـاسـي أصـحاب األجـنـدات اإلقلـيـميـة والـدوليـة على
الـقرار السياسي وكذلك سيطرة اخلارج على القانون
ـفسـدين والـفـاسـدين وإسقـاطـهم هـيـبة ـليـشـيـات وا وا
الدولة  وأصبح هذا األسد أمام هؤالء أسدا من ورق.

حـيث ينصب حـدثنا في هـذه السطـور بصدد الـواجب واحلقوق واحلـالة وهذه
يـتوجب الى كل مواطن ان يـعي ان رفاهية الـوطن تتوقف في عـدة محطات من
حـيث ابراز الـثـوابت الوطـنـية مـن اجل ان تتـولـد عنـده وبـشكـلـها الـوضـاء بأن
ا ـفاهيم اخلاطـئة التي يتـعامل بهـا البعض على الـتمسك  اليـق في بعض ا
ـبدأ هي تلك لـديه من افكار وحتت عـناوين براقـة ...? ومزوقه ...! ومن حيث ا
الطـروحات التي يـراد بها ان يسـعى البعض بـالتمسك بـها وجعـلها من ضمن
االرث الـسيـاسي وتـكون حـصراً لـه واتبـاعه وكم كـان بودي من اصـحاب ذلك
ثقف الـقرار ان يعوا جيداً ان الوطن للكل وليس للجزء ويجب على اجلاهل وا
ان يـعي ذلك بـقـنـاعة من اجـل ان يكـون اجلـمـيع شـركـاء في هـذا الـوطن الذي
ـصـائب عـلى مـدى االزمـنــة الـغـابـرة وعـلـيـنـا ان عــانـا الـكـثـيـر من الـويـالت وا
ـضـمار نتـدارس مـا حل بـنـا مـقارنـة الى بـقـيـة الدول الـتي سـبـقـتنـا في هـذا ا
والـنتائج التي حققها من التقـدم والرفاهية حيث كما قلنا
ونــعــود ونــقــول ان اي مــواطـن حــر هــو جــزء من الــكل
فهوم سوف ولـيس جزء من اجلزء ومتى نتعامل بهذا ا
يـشـار الــيـنـا بــالـبــنـان ولـيس اخلــذالن وان نـبــتـعـد عن

اشكالية التفرد وكيف ما تكون واين ما حتل..? 
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كـان بـطائـرة بـدون طـيـار واسـتـهدف
موقعاً للتـحالف الدولي  الذي تقوده
ــتــحــدة األمــيــركـيــة في الــواليــات ا
كردسـتان.  وتـشنّ واشنـطن ضربات
ردّاً عـــلى تــلك الـــهــجــمـــات آخــرهــا
ـاضي حـيـنـما فــــــي  29 حـزيران ا
قــصـــفت مـــواقع فـــصـــائل عـــراقـــيّــة
مـــدعـــومــة مـن إيــران عـــنـــد احلــدود

السورية-العراقية.

االسكان والبلديات العامة). الفتاً الى
ـرحـلــة الـسـابـقـة أن ا(لـنــجف خالل ا
كـانت قـد  وزعت حـوالي  35000 الف
قطـعة أرض   وهنـاك اآلالف من قطع
األراضي قـيــد الـتـهـيـئــة لـلـتـوزيع في
مركز احملافظـة واقضيتهـا ونواحيها
 ونـحن مسـتـمريـن بعـمـليـة الـتهـيـئة
الــقـــانــونـــيـــة واإلداريــة لـــلـــتــوزيع 
ـتـقدمـ من وشـمـول أكـبـر عـدد من ا
مخـتـلف شـرائح اجملتـمع). مـؤكداً أن
(احلــكــومــة احملــلــيــة تــدرس تــوفــيـر
ــنــاطق الـســكـنــيـة اخلــدمـات لــهـذه ا
اجلـديـدة  لـتـكون مـجـمـعـات سـكـنـية
مـتـكـامــلـة اخلـدمـات  ونـحن عـازمـ
عــــلى هـــــذه اخلــــطــــوات ونـــــأمل من
احلكـومـة اإلحتاديـة تـقد الـدعم لـنا

بهذا اخلصوص).

وقـال مـحافظ الـنـجف لـؤي الـيـاسري
(وزعـنـا أكـثـر من  1400 قـطـعـة أرض
ـوظـفـ الـعـاملـ في سـكـنـيـة عـلى ا
ـثـلون  20 دائرة دوائـر احملـافـظـة  
حكـوميـة). مضـيفـاً أن (عمـليـة توزيع
األراضي الــــســـكــــنـــيــــة كـــانـت عـــلى
ــشــمـــولــ بــالــضــوابط الـــشــرائح ا

الرسمية).
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وبــ  أن (احملـافـظــة جـاده بــعـمــلـيـة
التوزيع على مختلف شرائح اجملتمع
ــــوظــــفــــ وذوي الــــشــــهـــداء  من ا
ــواطــنـ واجلــرحى والــســجـنــاء وا

سلحة وغيرهم  ومنتسبي القـوات ا
ونـحن مــسـتـمـرين بـعــمـلـيـة الـتـوزيع
إلنــهــا حق لــكل مــواطـن تـتــوفــر فــيه
ـــوضــــوعــــة من وزارة الــــضــــوابـط ا

ـشـتــرك مع مـنـظـمـة مـنـهــاج الـعـمل ا
اضي اليونسيف). وجرى اخلميس ا
تـوزيع اكــثـر من  1400 قـطــعـة أراض
لـــلــمـــوظــفــ وألكـــثــر من  20 دائــرة
حكـوميـة  شمـلت البـلديـة والبـلديات
وديوان احملافظة والتسجيل العقاري
واحملقـق الـقـضائـي وكـتاب الـعدل
وموظفي االسـكان واالعمـار وموظفي
ــاء مـــجــلس احملـــافــظــة ومـــوظــفي ا
واجملــاري وهــيــئـة الــنــزاهــة وزراعـة
الـــنــــجف والــــشــــبـــاب والــــريــــاضـــة
والــعــمــــل والــشــؤون االجــتــمــاعــيـة
الية تابـعة والرقابـة ا والتخطـيط وا
وهــيــئـــة االســتــثـــمــار والــتـــخــطــيط
الــعـمــراني وشـبــكـة االعالم الــعـراقي
وشهداء الـصد األول من دائـرة صحة

النجف.
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ـدرسـيـة في أعـلـنت شـعـبـة األبـنـيـة ا
ديـرية العـامة للـتربـية في محـافظة ا
الــنـــجف عـن إســتـــمـــرار مالكـــاتـــهــا
تابعـة تاهيل اجملاميع الهندسيـة  
الصحية للمـدارس  إستعداداً  للعام
ـديـر ــقـبل بـتـوجــيه من ا الـدراسي ا
العـام للـتـربيـة مردان الـبديـري. وقال
مسؤول أعالم التـربية وسام الرازقي
في تـــصـــريح له أمس أن (الـــتـــأهــيل
شمل  31مـدرسـة عـلى نـفـقـة مـنـظـمـة
الـيــونـسـيف ومــدرسـتـان عــلى نـفـقـة
جـمــعـيـة الــهالل االحـمـر الــعـراقـيـة 
ـيـزانـية وبـحدود  20مـدرسة ضـمن ا

التشغيلية للتربية). 
واوضح الـرازقي أن (هــنـاك نـحـو 21
مدرسة جديدة بأنتظار اإلحالة ضمن
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ـقــدادي  مـنـذ مـعـرفـتي به اليــكف عن اثـارة اجلـدل .. كـتـابه الـدكـتـور كـاظم ا
االخـير  (جدل االتصال..) يـشبهه كثـيرا "اخلالق النـاطق " اكثر من بـقية كتبه
السـابقة .. يريد ان يـصنع منهجـا عراقيا ومصـطلحا عراقـيا وخصوصية في
مـجـال االعالم واالتـصـال .. حـتى ذهب مـبـكـرا لـلـتـنـظـيـر في اسـتـلـهـام شـكل
عـتدل في مـحاولة تـعبـر عن اعتـزازه برموز بالد قلـوب وا لـوية بـدل الهـرم ا ا
ا هـي نظـريـة .. يـأخذك في الـنهـرين الـتي تـكـفيـنـا وتـزيد عـن احلاجـة اكـثـر 
كـتابـه بعـيـدا وشـرقـا وغـربـا  وذهـابـا وايـابـا من بـغـداد الى كل الـعـالم بـرحـلة
دائـرية اتـصـالـيـة مـفـتـوحـة في عـالم احلـضـارات والـتـاريخ والـدين والـفـلـسـفة
والصـراعات السياسيـة وقسوتها .. وتلـتقي في كتابه اجلدلي بهـيگل ونييتشه
وافالطـون والغزالي وماكـلوهان والسويل وشـرام وستيفن هـوكينج وغيرهم ..
ويـعود بك الى القرن السابع عشر االوربي كعصر ذهبي لالتصال .. فالكتاب
علـومات التي قـد تأخذك الى حـافات اخرى لـكنها يـحتوي على كم هـائل من ا
تـضعك في اطار الـصورة الكـبيـر والواسع ويحـاول ان يستـدرجك الكاتب من
كن ان تمسك بتالبيب هذا العلم.. حقيقة اعترف بها الـعام الى اخلاص .. ال
ا لنفسه طاف ليتـرك الباب مفتوحا للـباحث والقار ور قـدادي في نهاية ا ا
حـتى يلـد كتابـه كتـبا الحقـة  وليـس بدعة ان تـلد الـكتب كـتبـا اخرى  بل هي
ـفـتـوحة عـلى كل مفـاتـيح لالذهـان ولـلـتـفـكـيـر ومقـدمـات عـلى طـريق الـنـتـائج ا
ه لـكـتــابه في اجلـلـسـة االحـتـمـاالت واالفـاق واخلــيـاالت الـواسـعـة..وفـي تـقـد
النـقاشية الـتي اقامها مـركز البحـوث بشبكة االعـالم العراقي ( امس االربعاء
طبوع واثـار جدالً حول قـضايا اخرى ذات 28 تـموز 2021) لم يـكتف بجـدله ا

صـلة باالعالم واالتصال والفرق بـينهما الذي اليعـرفه حتى اساتذة في كليات
االعالم  وجدالً حول الفرق ب الصحفي واالديب  

نـتظر .. لـطفوا كان احلـضور نـوعيا وجـادا وقارئا لـلكتـاب حتضـيرا للـجدل ا
ميز ونبرة وسـوعي طارق حرب بإسلوبه ا اجللـسة بحضورهم وبدد هدوئها ا
لح صوتـه العالية ومالحظاته واحلوظاته و( دنغوزياته )النقدية التي يرشها كا
قدادي نسخة ( بي اين مـاحل وارحتل.. قبل ليلة اجللـسة بعث لي الدكتـور  ا
دي اف ) من كــتـابه واتــمـمت قــراءته بـلــيـلــة واحـدة مـثــلـمــا كـنت اقــرأ الـكـتب
ـمـنـوعـة ألعـيــدهـا الى اصـحـابـهـا بــعـد لـيـلـة واحـدة  والى ان ا
احـصل عـلى الـنـسـخـة الــورقـيـة فـهي الـتي حتـقق مـتـعـة
ـقـدادي فـقـد الـقـراءة ألفـهـم اكـثـر اجلـدل الـذي اثــاره ا
علـومات وعرفت اشياء كـثيرة ونسيت اخـذتني غزارة ا
تحدث مـعنى االتصال .. رفعـت اجللسة وكنت آخـر ا

. ولكن وقوفاً
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ويتـرجـمون اخلـواطر حـ يصـوغـونهـا بالـقـوافي فتـأتي عَـذْبَةَ االيـقاع وحـلوةَ
الرن .

-3-
عـنيـ بتـصويـر خجالتـهم العـاطفـية وواهم مَنْ يعـتبـرُ الشـعراءَ جـمـيعـا مِنَ ا
ــا يـجـول في أذهــانـهم من قــضـايـا ال تــرتـبط بـالــقـضـايـا فـقـط  ويـجـردهم 

. الدنيوية قدر ارتباطها بالرحلةِ األكيدةِ اجملهولِ موعدُها الى العَالَم اآلخرَ
قال محمد بن وشاح ( ت  463هـ ) 

حملتُ العصا ال الضعفُ أَوْجَبَ حَمْلَها 
عليّ وال أنّي انْحَنَيْتُ مِنَ الكِبَرْ 
ولكنّني ألزمتُ نفسي بحملها 
قيمُ على سَفَرْ  لِأُعْلَمَها أنيّ ا

إّن من يـقف على سيرة الشاعر الذاتـية يجد أنَّ الرجل مات عن أربع وثمان
سنة .

ُـحْوجيْن الى ولقـد حمل الـعصـا قبل أنْ يبـلغ مرحـلة الـشيخـوخة والـضعف ا
استخدام العصا .

وح يـستخـدم العصا في مـرحلة الـقوة ال الضعف يـستخـدمها لِيُـذكر نفسه
تدُ الى يوم القيامة . دى   انه على جناح سفرٍ طويلِ ا

وما من شك ان استحضار الرحيل الى االخرة يَضَعُ االنسانَ أمامَ حقائق ال
كن جتاهلها :

أولها : 
انه مسؤول عَنْ كُلّ ما صدر منه من قول أو فعل .

وثانيها : 
انه ال يدري متى ستبدأ الرحلة .

قـال تعـالى : ( ومـا تدري نـفس مـاذا تكـسب غـداً وما تـدري نـفس بأيَّ أرض
تموت ) 

لقمان /34
وثالثها :

وحوب اليقظة واحلذر من الركون الى الدنيا واغراءاتها ..
ـردودات ايجابية في مـساراته احلياتيـة كلها  األمر وكل ذلك يـنعكس عليه 
روءة الذي يُـمْكنُ أنْ يُـنتج االلتـزام باالستـقامة  والـترفع عن كل ما يـخدش ا
ــمــارسـات والــنـبـل  فـضـالً عن االبـتــعــاد عن بــؤر الــفـســاد  واالرتــطــام بـا

العصيانية.
-4-

انّ معـظم الغـارق في مسـتنقـعات اجلـحود والعـصيان والـغوص في أوحال
ـلذاتُ الـدنـيـويـةُ أعيـنَـهم فـأنسـتـهم مـا عـداها وهم ن أعـشت ا التـمـرد هم 

مِمَنْ نسي الله واليوم اآلخر 
عاصي والذنوب . فأظلمت نفُسه واسود قلبُه وارتضى أن يكون كُومةً من ا

-5-
وهـكـذا يــبـرز الـدور الــوعـظي لـلــشـعــر وهـو دور مـهم في

طلوبة . إحداث الصحوة ا
نـسأل الله تعالى أن يجـعلنا واياكم من الذاكرين له
ـستعدين للقائه  وأنْ يرحمنا برحمته الواسعة  وا
ويــســبغ عـلــيــنـا لــطـفه ورضــوانه انه قــريب مــجـيب

سميع الدعاء .
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تـــواصل مــواقع الــشـــركــة الــعــامــة
لــتــجــارة احلـبــوب في مــحــافــظـات
ـثـنى كـركـوك و الـنـجف االشـرف وا
وذي قـار وخان بـني سـعد بـتـجهـيز
قررة طـاحن باحلـصص ا جتهـيز ا
من مادة احلنطة احمللية . واكد ذلك
مديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة لـتـجارة
احلـبـوب بـاسـم نـعـيم الــعـكـيـلي ان
ـطاحن من (كـركـوك توزع جتـهـيـز ا
فــرع كــركـــوك بــتــجــهـــيــز مــطــاحن

الــســلــيـــمــانــيــة و اربـــيل حــيث 
التـجهيـز لتـكملـة احلصة اخلـامسة
طاحن الـسليمـانية (ازمر)  2021/
. وجتـهـيز وبكـمـية   680.158 طـناً
مـطاحن  اربـيل/ احلـصـة السـادسة
الـــوجــبــة االولى/ 490.391 طــنــاً
طاحن فيـما بلـغت الكمـية الصـادر 
السـليـمانـية/احلـصة الـسادسة 25
ـــئـــة الـــوجـــبـــة االولى مـن فــرع بــا
كركوك/ 580.1081 طناً. وب إلى
طاحن أن كمـيات احلنـطة اجملهـزة 
ـئـة الــوجـبـة كــركـوك ســلـفـة 25 بــا
الـثانـية لـلحـصة الـسادسة/2021/

تـــوزعـت من مــــركـــز احلــــويــــجـــة/
120.210طــنـاُ ومن مــجـمع تـازة /
700.207 طـنــاً).فـيـمـا واصل  فـرع
الـنـجف جتـهـيـز مـطـاحن احملـافـظة
بـاحلصـة الـسادسـة الدفـعه الـثالـثة
ــئـــة حــيـث تــوزع جتـــهــيــز 25 بـــا
طاحن على مواقع احملافظة حيث ا
طاحن جهز سايلو النجف األفقي ا
بكـمـية   483 طـناً و بـلغت الـكمـية
اجملــهـزة من ســايـلــو ابــو صـخــيـر

  270 طناً .  
WDM  rK

مـن جــــانب آخــــر واصل ســــايــــلـــو
الــنــجف األفـــقي اســتالم احلــنــطــة

احملــلـيـة من مـركـز غـمـاس حـيث 
اليوم استالم  340طناً حيث بلغت
الـكـمـيـة الــتي  مـنـاقـلـتـهـا لـغـايـة
الــــيــــوم  بــــحـــدود  1750 طــــنـــاً .
واوضح العـكيلي (مـواصلة سـايلو
ــــطـــاحن الــــســـمــــاوة  جتـــهــــيـــز ا
احلكومية باحلنطة احمللية للحصه
الـسادسـة  . حـيث  جتهـيـز كمـية
 200طنـاً لـيـكـون مـجـمـوع الـكـمـية
اجملـــهــزه  4570طـــنـــاً لـــلـــحـــصــة
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الــســـادســة . وفـي ذي قــار  واصل
طاحن سايـلو الـناصـرية جتـهيـز ا
ئة باحلصة السادسة نسبة 25 با
الـدفـعـة  الـثـالـثـة حـيت  جتـهـيـز
مـطــحـنـة سـومــر احلـكـومــيـة لـهـذا
الـيـوم بـكـمـيـة ( 98 ) طن . وكشف
العـكيـلي عن  أن (مالكاتنـا العـاملة
ــطـاحن من ســتـبــاشـر بـتــحـهــيـز ا
ـــواقـع الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــرع يـــوم ا
غد).واضاف أن (صومعة خان بني
ــطــاحـن بــكــمــيـة ســعــد جتــهــيـز ا
8  305.440 طـــــــــنـــــــــاً بــــــــــواقع  
سيارات). واخـتتم العكـيلي حديثه
بــالـقـول (اسـتـمـرار جتـهـيـز  وكالء
ــــــادة الــــــرز وفق الــــــتــــــمــــــويـن 
ـقـرره لـلـوكالء/ والـبـالـغة الكـمـيـاا
595.4821 طن حلــــيث جتــــهــــيـــز
الـــــيـــــوم لــــلـــــوكالء 300.357 طن
.وبـلـغت الــكـمـيـة الـكــلـيـة اجملـهـزة
لــــلــــوكـالء  من الــــرز  700.4178
فـيـما بـلـغت الـكمـيـة الكـلـية اجملـهز
للـنـازح 560.49 طـنـاً. و اجملـهز
/ الـــــــــكــــــــلـي وكـالء ونـــــــــازحــــــــ

260.4228طناً.
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ألن السيـاحة اخلارجـية صارت
من الصعـوبة والتعـقيد وزيادة
في التكـلفة وفرض الـقيود على
حــريــة احلــركــة  بــســبب وبــاء
كــورونــا لـذ صــارا الــبـديل  في
هــــذا الــــوقـت (  الــــســــيــــاحــــة
الـداخلـية) . "بـالعـطلـة" هذا هو
عنوان كتابي السادس عن أدب
الـــــرحالت  وهـــــو يـــــتــــضـــــمن
رحـالتي مع مــشــروع ســيــاحي
عنوانه (بالعطلة) وسوف يضم
الـكـتـاب زيـارة  االمـاكن األثـرية
والــــــتـــــراثــــــيــــــة في بــــــغـــــداد
واحملافظات واقليم كردستان.

الثنائي (نقطة نظام ) ناجحة في
التـمسك بـفقرات الـبرنـامج فكان
الــــتــــعب مـن حـــصــــتي فـي هـــذه
الفـقرة الـتي استـغرقت 3ساعات
وفي وقت الـغروب عـندمـا اصبح
ـوقـع جـمـيال ورائـعـا وتـوافـدت ا
البـــســهــا الـــعــوائـل الــكــرديـــة 
الــشـعــبـيــة وهم يـحــمـلــون قـدور
االكل وقــــــــــــوالب الــــكــــيك كـــان
ـغـادرة للـذهاب الى ريف عـليـنا ا
دوكـــــــان  واالســـــــتــــــراحـــــــة في
الشـاليـهات بـعد يـوم متـعب لكنه

مفيد.
Æl

رة رحالتـنا الى الـسلـيمـانيـة هذة ا
غـير شـكل هي لـلـتفـاعل مع طـبيـعة
ـديــنـة واذا كـان لـكـل مـديـنـة هـذه ا
وظيفة فمدينة السليمانية وظيفتها
االسـتــجـمــام واالسـتــرخـاء وايــضـا
ـــغــــامـــرة وإجــــراء الـــبــــابـــيــــكـــو ا
والــــهــــايــــكــــنك
(الـــــتـــــخـــــيـــــيم
والــــســـــيــــر في
الـــــعـــــراء) بـــــ
رتفعات واالنهر ا
والـــــــــغــــــــابــــــــات
وسـيـكـون الـسـكن
في الــشــالــيــهــات
لـــــــســـــــد دوكـــــــان
والــــتــــخــــيــــيم في

ورهان .
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السفر هو طريق
للمعرفة والدليل
هـــــو أنـــــني في
هـــذه الـــرحـــلـــة
تــــعـــرفت  عـــلى
اشـيـاء جـديـده
مـــثال (تــــشـــابه
االســمــاء) فــقــد
كـان احــد أفـراد
الـــكـــروب وهـــو
رجل مـــحــــتـــرم
اكـــتـــشــــفت من
اتـــــــــصــــــــــاالته

ـــتـــكــررة بـــأنـه اســـتــاذ جـــامـــعي ا
يـــصــــطـــحب مــــعه زوجـــته وأوالده
اإلثــنــ لـم أر اعــقل مــنــهــمــا هــذا
االستـاذ في كل سـيطرة يـستـدعونه
ويــطـــلــبـــون مــنه الـــنــزول بـــســبب
(تشابه االسماء) مع من تتشابه? رد
قــائال وهـــو يــبــتـــسم : مع ارهــابي
ـوصل! ضــحـكـنـا فـجـر نـفــسه في ا
ــوقف ال يــتــحــمل عــلى الــرغـم ان ا
الـسـخريـة طـيب فـجر نـفـسه يـعني
(مــات) فــكــيف يــبــعث لــلــحـيــاة من
جـديـد ويـكـون عـلى شـكـل انـسان ال
عالقـــة لـه بـــهـــذا االرهـــابي!! كـــذلك
تــعـرفـت بـأن هــنـاك اشــكــاال أمـنــيـا
خطـيرا اذا سـافر ( صـديق العـائلة)
مع فتاة جميـلة وصبي لم يبلغ سن
الرشد في سـيطرة كـركوك الضابط
ـالبس مـــــدنــــيــــة كـــــلف نـــــفــــسه
بـالـصـعود الى الـبـاص الـسـياحي 
نـظرات حـادة ترعب الـقلـوب ذكرني
بـالسـيـطرات ايـام زمـان -حمـد لله-
لم اكـن انــا (صـــديق الـــعـــائـــلــة) لم
يكتف بكثـرة االسئلة بل هاتف اهل
الـــصــبي قـــائال لـألب يــقـــولــون عن
الـشـاب الـوسـيم ( صـديـق الـعـائـلة)
ـنـوعـة تـصـورت ان هـذه الـصــفـة 
فـي الـقـانـون وتــذكـرت كم كـنت انـا
صـديق لـلـعـوائل ايـام شـبـابي لـكن
مـسـؤول الـكـروب بـعـد ان اوضـحت
له خـطورة االتـصـال الذي قـد يؤدي
إلى(نــزاعــات عــشــائــريــة)   في ظل

االنــــفالت وتــــســــلــــيح
العـشائـر رد علي وهو
بـالــتـأكــيـد يــعـلم اكــثـر
مــــني كــــونه يـــســــافـــر
ـفروض يـكون كثـيرا :ا
عــــــــنـــــــده (وكــــــــالـــــــة)
تـعجـبت! ماذا يـكتـبون
بــــــوكــــــالــــــة (صــــــديق
العائلة) وطبعا حتتاج
الـــوكـــالـــة الى صـــحـــة
ــــــــهـم اهل صــــــــدور! ا
الـفتـاة والـصبي كـانوا
مـتــحــررين وأعــتــرفـوا
بأنـهم احرارا ان يـكون
لـهم (صـديـقا لـلـعـائـلة)
والــدسـتــور تـكــفل لـهم
ـهم عـبـرنا هـذا احلق ا

السيطـرات حتى وصلنا لـلسيطرة
االخــيـرة  قــالـوا اجــراء احـتـرازي
القـتـراب  الـعـيـد. كل الـقـادمـ الى
الـسليـمانـية امـا يظهـرون التـلقيح
رقم (1و٢) او يتم فحصهم. الغداء
ــطــعم كـــمــا هــو فـي الــبــرنــامـج 
(محلي) وال اعلم هل تـوجد مطاعم
غــــــــــيــــــــــر مــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة في
الـسـليـمـانـيـة?الـبـعض اشـتـكى من
الطعـام غير اجليـد  بينمـا يفترض
ان ال تـــأكل في الــســلـــيــمــانــيــة اال
الكباب او السمك فقط! رغم الغداء
ــــطــــعم يـــــقع في الـــــرديء اال ان ا
بــسـتــان جــمـيـل يـصــلح ان يــكـون

مـخـبـأ لـلـعـشـاق واصـدقـاء الـعوائل
احملــطــة االخــيــرة لـلــيــوم االول من
الرحلـة كانت في مديـنة(جافي الند)
مـــديــنـــة االلــعـــاب حــيـث كــنــا اول
الداخل اليها الن الوقت كان ظهرا
واقــتـرح الـبـعض وانـا مـنـهم الـغـاء
هـذه الفـقرة من الـبـرنامج والـذهاب
الى احـضـان الــريف والـشــالـيـهـات
لــلـراحــة واالسـتــجـمــام لـكن يــبـدو
الـغـاء اي فـقـرة بـالـبـرنـامج يـحـتاج
الى تـــصــويت واســتـــفــتــاء! وعــلى
الـــــرغم من ان األكـــــثـــــريــــة تـــــرغب
بــالـراحـة اال ان اعـتـراض الـفـتـاتـ
الـتـوائم (راقـصـات الــبـالـيـة) شـكال
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ية  انه قالت مـنظمـة الصـحة العـا
باالمـكان اخـذ اللقـاح بعـد االصابة
 4اسـابــيع والحـاجــة لالنـتــظـار 6
اشهر  واكدت عـدم احلاجة الجراء
مـسحه  PCRقـبل الـلـقـاح إذا كان
الشـخص ال يعـاني من اي اعراض
ويـنـبغي اخـذ الـلـقاح بـسـرعة دون
اضــــاعـــة الـــوقـت  و عـــدم وجـــود
اعراض جانبية مثل االلم في مكان
االبـــره او احلــرارة ال يـــعـــني بــأن
الــــلـــقــــاح لم يــــعـــمل فــــاالعـــراض
لقح . اجلانبي ال تظهر في كل ا
ــــــــــــواد واشـــــــــــــارت الـى ان كـل ا
ــكـــونــات الــداخــلـه في تــركــيب وا
الــــلــــقـــــاح هي آمـــــنه  وان  عــــدد
لقح في العالم حتى اليوم بلغ ا
اكـثر من  3.5مـلـيـار انـسـان يـعني
مـا يــقـارب نـصـف سـكـان الــكـوكب
والـلقـاح خـيـار ناجح ال تـمـتنع من

ـنــظـمــة عـددا من اخـذه .وحــددت ا
همة حول اللقاح: الحظات ا ا

 .1جميع الـلقاحـات ال حتتوي على
فايروس كورونا حي. 

ـــلـــقـح ال يـــصـــاب  .2الـــشـــخـص ا
بكورونا من اللقاح. 

ــلـــقح ال يــعــدي او  .3الــشـــخص ا
يــنـقل الــفـايــروس الى االخـرين الن
جـــســـمـه اصال ال يـــحــــتـــوي عـــلى
فــايــروس حي وال داعي لــعــزله عن
االشـــخــاص االخـــرين بـــعـــد اخــذه

للقاح. 
 .4اللـقاحات ال تـؤثر على الـصفات
لقح الوراثية واجلينـية للشخص ا
DNAالنـهـا ال تـتـعامـل مع مادة ال
ـــســؤول عن لـــلــجـــسم الــبـــشــري ا
صـفاته الـوراثـية. (اتـركـوا أصوات

النشاز وسارعوا في التلقيح) .
وعــقـدت وزارة الــصــحــة والـبــيــئـة
حملة توعوية شـملت ندوة تثقيفية

ــركــز الـــثــقـــافي الــبـــيــئي في فـي ا
ساحـة القـشلة  بـالتـعاون مع دائرة
الصحة العامـة قسم تعزيز الصحة
لـبـيان اهـميـة الـتطـعيم بـالـلقـاحات
لـلـمـواطـن حـفـاظـا عـلى سالمـتهم

والقضاء على جائحة  كورونا .
WO UI  …Ëb

وقــال مــديــر عــام دائــرة الــتــوعــيـة
واالعـالم الــــبـــــيــــئـي امــــيـــــر عــــلي
احلــــســــون ان (مـالكــــات الــــدائـــرة
نـظـمت نـدوة ثقـافـيـة للـتـعـرف على
واطـن على أهمـية اللـقاح وحث ا
شـاركـة قـسم تـعـزيز أخـذ الـلـقـاح 
الــصـــحــة  مـــبــيـــنــا انه  إلـــقــاء
محاضرات تعريـفية عن دور اللقاح
فـي مـــنع انـــتــشـــار وبـــاء كـــورونــا
ـواطنـ الفتا حـفاظـا على صـحة ا
الى انه  توزيع فولدرات تعريفية
ومــطــبــوعــات  تــثــقــيـــــفــيــة حــول
اللقاح).واكد احلسون (اهمية هكذا

U Ë—u  U UIK  d uJ « cHM  —Ëe  nO uO « w  ‰ËR

WDK K  U U ù« WC — 

هلسنكي

œ«d  r U

اصبـحـنا عـلى مـوعد في كل ركـضـة انتـخـابيـة  نـتجـاوز حقـوق الـدولة  في
ركضـة الالدولة االنتـخابيـة  لم يتغـير شيـئاً عمـا سبقه من ركض انـتخابي 
ـواطن ومشـروع تعـزيز كـيان الـدولة األهداف واحـدة والهـموم مـشتـركة  وا
ؤخـرة واقعياً  من حق اجلميع التنافس دائمـاً يحتل األولية اعالمياً  وفي ا
ـشــاريع االتالفـيــة االنـتـخــابـيـة  لــكن لـيس مـن حق اجلـمـيع في الــبـرامج وا
ـارســة سـيـاسـة  >الـقــشـمـرة  <الــتي اجـتــاحت الـسـاحــة الـعـراقــيـة مـنـذ
االنــتــخــابـات األولـى عـام  2005وحـتـى نـهــايــة انــتــخــابـات   2018  فــلم
يزانـية مليار الية الـتي بلغت فيـها ا واطن اثناء الثـورة ا يتـحسس ويتلـمس ا
وسـتــ مـلـيـون دوالر أو عـنــد افالس الـدولـة والـبـحث فـي جـيـوب الـدائـنـ 
احلـالـة هي هي  بل وصل الى حـدود الـتــنـاقض الـفـعـلي بـ سـلـطـة ووزراء
ومـدراء عـامـون ومـجـالس احملـافـظـات من جـهة  واجلـمـاهـيـر الـشـعـبـيـة على
اخـتالف مواقع تـواجدهـا في اجلـنوب والـوسط والـشمـال والـغرب من اجلـهة

األخرى .
وبالـرغم من هذا الـتنـاقض احلاد  وعـدم الثقـة بشـكل واضح ب الـطرف 
إال انه لم جتـري تلك القوى واألحزاب والكـيانات أي مراجعة مـقبولة ألسباب
ـنـهج بـ االنـتـخـابات األولى هـذا الـتـنـاقض  كـما لـم تتـغـيـر في الـسـلوك وا
واألخـيرة في الشهـر العاشر من عام  2021هـذا ان حدثت االنتخابات  بل
األمر زاد سـوءا حيث اصبح الـنقد والـكشف عن اخللل مـحفوف بـالعديد من

اخملاطر .
رثون ـواطن  بـأن االنتـخابات أصـبحت اشـبه  لقـد وصلت الـقناعـة لدى ا
ـنافع الـشخـصيـة واحلزبـية والـكتلـوية  ولـيس على الركض نـحو الـسلـطة وا
وقائع الـبحث عن االزمـات وإمكانـية مـعاجلتـها عبـر برامج سـياسيـة واضحة
يلون الى دعوات التكتالت الوقـائع  هم يكرهون البرامج القابلة للـتنفيذ  و

الطائفية وسياسات احملاصصة . 
ا لم يعـد أحداً من تـلك التـكتالت واألحزاب  يـقبل أن يـتحمل مـسؤولـيته  
ـا الـكل يـتـهم الـكل  والـنـتـيـجة ذهـبت الـيه الـدولـة من تـداعـيـات خـطـيرة وإ
وقوع الـعراق وشعـبه ضحـية لتـلك القيـادات والسيـاسات  ومن يتـصور بأن
ــمــارســات ــكـن ان تــكــون عن غــيــرهــا في الــنــتــائج وا هــذه االنــتــخــابــات 
الية والبنيويـة فهو واهم  ومن ينكر ذلك ليعطينا أي والسـياسات اإلدارية وا
ـتلك برنـامج مـعقـول قابل لـلـتنـفيـذ طـرح على الـشارع الـعـراقي  وأي أحد 
عـاجلة ـجمـوعهـا  يدلـنا عـلى نشـاطهـا وموقـفهـا في ا عـرفة بـتلك الـقوى  ا
كن القـول هناك اعتراف وهناك وإدانة الـسياسات السابقـة له ولغيره حتى 
اضية. تصـور جديد الزمة البنية السياسيـة في إدارة الدولة طيلة السنوات ا
ـبـرمـج للـمـال الـعـام  وعن اخلـلل فـإذا حـاول الـبـعض الـتـنـصل عن الـنـهب ا
الــفـاضح في بــنـيـة الــدولـة  وعن ضــعف اسـتــقاللـيـة الــوطن  وعن اخلـراب
اء  فـهو مـنهج لـلمـؤسسـات والدوائـر اخلدمـية وفي مـقدمـتهـا الكـهربـاء وا ا
انـتـهـازي بامـتـيـاز  ومـحاوالت بـائـسـة لـلتـنـصل عـمـا جرى ويـجـري  فـالكل
شــركــاء في الـســلــطـة  والــكل مــتـهــمــون شـعــبــيـا بــأرقــة دم الـدولــة وجتـوع
ئة واطن بـنسبة اكثر من 35 بـا .لقد وصل اجلوع بـ صفوف ا واطـن ا
ـئة من اجملـموع الـقابل وبـلغ الفـتيـة والـشبـاب خـارج التـعلـيم اكـثر من 61بـا
للـدخول في الصـفوف األولى للتـعليم  ورغم ذلك لم نـسمع ونقرأ هـناك جهة
ـعـاجلـات لـهـا . في كل ـسـألـة وطـرح ا حـزبـيـة أو كـيـان كـتـلـوي نـاقش هـذه ا
ـدارس ألولياء األمور ومن اخملتارين لهذه تابعات من ا تاريـخ العراق كانت ا
ـتابـعون  وتـسـيب األوالد ب بـائع لقـناني الظـواهر  أمـا االن فـقد اخـتفى ا
نكوبة . ستهلك بغية إعاشة العائلة ا زابل عن البالستك ا ياه والباحث با ا
ـنـظـمـات الـدولـيـة بـأن الـعراق يـشـكل الـرقم لـيس جـزافـا أن تـعـلن أن تـعـلن ا
ا ال يحصل ذلك حيث القوى احلاكمة176 ب الدول الفقيرة في العالم  و
ـليـارات  وباعـتـراف السـيد على اخـتالف تـياراتـها تـنـهب األموال الـعـامة بـا
ـنهوب من مـوارد العراق لبغ ا الرئـيس برهم صـالح رئيس اجلمـهورية بـان ا
الـية األخـرى تقدر بـإضعاف علـة أما اجلـهات ا ـاليـة بلغ 150ملـيار هـذا ا ا
ـوزعة في دول بـلغ وإال من أيـن لهـم البـنـوك والـعـمـارات والـشـركـات ا هـذا ا

العالم من قبرص حتى جزر اندنوسيا .
إن احلقـائق تـعـتصـر االكـبـاد لـوطن اصبح مـشـاعـا انـتهـازيـ  ولـوطن بات
اسيـر الرهانات بالـفوز الغتنام مابـقي منه . نالحظ في اآلونة األخيرة اصبح
الــلـجـوء لإلقـطـاعــيـات الـسـيـاســيـة ولـلـقـبـلــيـة بـهـدف احلـصـول عــلى الـتـأيـيـد
ـرشح بـتــقـد مـا وعـد به االنـتــخـابي  يـتـصــدر طـرح الـبــرامج الـتي تـلــزم ا
ناخـبـيه أو على األقل مـحاولـة لـتصـحيح اخلـلل في إدارة الـدولة . فـالركـضة
ـناصب الى الـسـلـطـة ومـنـافـعـها هي هـي بغـيـة جتـديـد االسـتـحـواذ وتـوزيع ا
واقع عـلى الطوائف واالعراق  ال نستغرب هذا هو حال النظام الذي بني وا

عـلى تـلك األدوات . فـلـيس هـنــاك قـنـاعـة شـعـبـيـة في
الـتغييـر  وما قيل ويـقال من مواقف وانـسحابات ال
تـعدو كونها سوى عملية الذهاب الى الصوب االخر
بغـية االنسحاب من حساب الـتاريخ وهو ليس ببعيد

من يعرف التاريخ العراقي ..

bL  œuK   ≠ œ«bG

ــوانئ شــاركـت الــشــركــة الــعــامــة 
العـراق باإلجتـماع التـشاوري الذي
أقــامـته جــامـعــة الــبـصــرة وضـمت
ـائي ـنـاقــشـة الـواقع ا دوائــر عـدة 

في احملافظة .
ـديـر الـعـام الـشـركـة فـرحـان وقـال ا
الـفـرطوسـي إنه (حسب تـوجـيـهات
وزير النقل ناصر الشبلي بضرورة
ــلـــوحــة في مــتــابـــعــة مـــوضــوع ا
الـبــصـرة وإنـشــاء الـســد عـلى شط
الــعـرب  شــاركت الـشــركـة في هـذا
وضوع اإلجتماع من خالل تبنيها 
دراسات وتصاميم السد  مبينا أن
الــشـركــة اإليـطــالــيـة االســتـشــاريـة
قـدمت عـرضـا تـوضـيـحـيـا وافـكـارا
لـــشـــكل ومـــكـــان الـــســـد عـــلى شط

العرب) .
ـلـوحـة في وأضـاف أن (مـوضـوع ا
البصرة يجب ان يوضع له حد النه
اصبح معوقا حــــــيـاتيا للبصري
 الفـتــا الى أن الـشــركـة كــانت ومـا
زالت مـــــبــــادرة وداعــــــــــمــــة لـــــكل
ــســاعـدة اجلــهــات ذات الــعالقــة و
أصـحـاب القـرار في الـبـصرة لـبـناء

السد) .
من جـــانــبه ابــدى رئـــيس جــامــعــة
الــبــصــرة سـعــد شــاهــ شــكـره و
ــوانئ الـعــراق ومـديــرهـا تـقــديـره 

الــعــام لــلــمــشــاركــة في اإلجــتــمـاع
ـوانئ لـلــنـشــاطـات الـتي ورعـايــة ا
تقـيمهـا اجلامـعة وباقي مـؤسسات
الـــــدولــــــة . وأوضـح أن (جـــــمــــــيع
اخلـبــرات الـتي تـمــتـلـكـهــا جـامـعـة
الـبــصـرة ســتـقـدمــهـا لالســتـشـاري
اإليــطــالي و إيــضـاح نــقــاط الــقـوة
والضعف في موضـوع إنشاء السد
ومكان إقامته) .واستقبل ميناء ابو
فلـوس التـجاري عـدداً من اجلنائب
ــادة الــكــلــنــكــر والــتي مــحــمــلــة 
تــســـتــخـــدم كــمـــادة أســاســـيــة في

صناعة األسمنت  . 
«¡«d « qON

وقـال الــفـرطــوسي ان (تــوجـيــهـات
الــــشــــبـــلـي حتث عــــلى تــــســـهــــيل
ـواد األولــيـة إجـراءات اســتـيــراد ا
تـشجـيعـاً للـصنـاعة الـوطنيـة حيث
استقـبلت أرصفـة مينـاء ابو فلوس

التجاري). 
اجلـنـيـبـة مـادر والسـاحـبـة أمـير/2
علـى رصيف رقم 3 مـحمل  4584 
طـنـاً من  مـادة الـكـلـنـكـر كـمـا رست
اجلنيـبة سجـود والساحـبة بوركار
علـى رصيف رقم 3 محـمـلة  3934
طن من مادة الكـلنكـر وأخيرا رست
اجلنـيبة سـوكند والـساحبـة صف
عـلى رصيف 3 وحتمل  7311طـناً

من مادة الكلنكر).
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سمى (دلتا) ستشفيات على اخذ اللقاح بعد انتشار الوباء اجلديد ا راكز الصحية وا ÕUI∫ تشهد اقباال ا

طاحن تقوم بتجهيز مادةاحلنطة الى الوكالء &eON∫ احدى ا

وانئ العراق تـشارك باالجتـماع التشـاوري التي اقامته ŸUL∫ الشـركة العامـة  «

جامعة البصرة 

مصايف دوكان

محافظة السليمانية

اقــامــة نــدوات وورش عــمل لــنــشـر
احلقائق عن أهمية اللقاح وفوائده
جلميع أفراد اجملتـمع لوقايتهم من
اجلائحة اخلطـيرة  من خالل تأكيد
سالمة ومأمـونية اللـقاحات واتباع

ية). مارسات العا أفضل ا
وتـضـمــنت الـنـدوة اجــابـة االطـبـاء
عـلى االسئـلة واالسـتـفسـارات التي
ــواطـنــون حـول الــلـقـاح طـرحــهـا ا
ـواطــنـ وفــعـالــيــته في حـمــايــة ا
وعــوائـلــهم  وتــوضــيح  خلــدمـات
ـقدمـة فـي مـراكـزها الـتـطـعـيـمـات ا
الصحية ونشر حقائق علمية عنها
وتــــهــــدف الــــوزارة من خـالل هـــذه
االنــشــطـة والــفــعـالــيــات إلى نــشـر
الوعي بأهمية الـتلقيحات  ودورها
الـفـعـال في الـقضـاء عـلى اجلـائـحة
وتشجيع جميع أفراد اجملتمع على
أهـميـة التـطـعيم وااللـتزام به. وفي
النجف أطلع مـسؤول ملف الصحة
 في مـنـظـمـة الـيـونـسـيف بـالـعـراق
عـــلى عـــمـل وحـــدة الـــتـــحـــصـــ 
ـــتـــبـــعــــة في إعـــطـــاء واآللـــيــــات ا
الـلـقـاحـات الـروتـيـنـيـة  و مـتـابـعة
سـلــســلـة الــتــبـريــد و مــنـفــذ لــقـاح
ركز الـصحي . وقالت كورونـا في ا
ركز نور جريو في بيان أن مديرة ا
نـظمة (مسـؤول ملف الـصحـة في ا
الـدولـيــة الـدكـتـور ديـفــيـد  يـرافـقه
مـعـاون مـديـر قـطاع الـكـوفـة ومـدير
ــراكـز في الــقـطــاع احـمـد شـعــبـة ا
الـشـكـري ومـديـر شعـبـة الـتـحـص
في قــسم الــصــحــة الــعــامــة احــمـد
حـــمــيـــد  حــيـث  قــام بـــزيــارة الى
ــركـز الـصـحي  الـذي يـوفـر ثالثـة ا

أنواع من لقاح كوفيد- 19).
ــركــز وبــيــنت جــريــو ( أن زيــارة ا
تـأتـي ضـمن سـلـسـلـة من الـزيـارات
ــؤســـســات الــصــحــيــة  وان الى ا
الــــفـــريـق الـــزائــــر أطــــلع عــــلى كل
مـتـعـلـقـات عـمـلـيـة الـتـلـقـيح بـلـقاح
كــــوفــــيــــد -  19 والـــــلــــقــــاحــــات
ـــركــز الـــروتــيـــنـــيـــة األخـــرى في ا
الـــصـــحي)  وأثـــنـى عــلـى جـــهــود
تخذة أثناء العامل واإلجـراءات ا

عملية التلقيح .
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{ الـــــــقــــــدس (أ ف ب) - وسّـــــــعت
ـسـموح إسـرائـيل منـطـقة الـصـيد ا
بــهــا قــبـــالــة شــواطـئ قــطــاع غــزة
اعــتـبـارا من صـبـاح امس اجلـمـعـة
بـعد أيـام قـليـلة من عـمـليـات قصف
ردا على إطالق صواريخ حارقة من
الـقـطـاع بـاجتاه أراضـيـهـا.وأعـلنت
وحـدة تنـسيق أعـمـال احلكـومة في
األراضي الـفـلــسـطـيـنــيـة (كـوغـات)
التابـعة لوزارة الـدفاع اإلسرائـيلية
في بـــيـــان "اســتـــنــادا إلـى الــوضع
األمني (..) سـتُوسّع منـطقة الـصيد
فـي قـطـاع غـزة اعـتـبـارا من صـبـاح
اجلمـعة من ستـة أميال بـحرية إلى
 12مـيال ( 11إلى  22كــيــلـومــتـرا
تـقـريـبـا).وأضـاف الـبـيـان "اعـتـبارا
من األحـد سيـكـون متـاحـا استـيراد
ـشاريع (تنـفذها) جتهـيزات وسلع 

األسرة الدولية في غزة".
W¹uł  «—Uſ

وشنت إسـرائيل غـارات جويـة على
قــــطــــاع غـــزة األحــــد بــــعــــد إطالق
بـالـونـات حـارقـة بـاجتـاه أراضـيـها
انطالقا منه.وكانت إسرائيل أعلنت
في وقت ســابق تــقــلــيص مــنــطــقـة
ـسمـوح بهـا قبـالة صـيد األسـماك ا
شــواطئ غــزة بــالــنــصف.وتــفـرض
إســرائـيـل حـصــارا بــريـا وبــحــريـا
وجويـا عـلى الـقـطـاع الـفـلـسـطـيني
الــذي يــبـلـغ عـدد ســكــانه مــلــيـوني
قاومة نسمة وتسيطر عليه حركة ا
اإلسـالمـيـة (حـمـاس) مـنـذ أكـثـر من
عــقـــد.ويـــبــقى فـــتح الـــبــحـــر أمــام
صــــيــــادي قــــطــــاع غــــزة أو إغالقه
ــســتــوى الــتــوتــر بــ مــرهــونــا 
.فـفي  12تـمــوز/يـولـيـو اجلـانـبـ
أعـلـنـت إسـرائـيل تــوسـيع مــنـطـقـة
الصيد قبالـة غزة والسماح بدخول
مــــزيـــد من الـــواردات إلى األراضي
الــفـلــسـطـيــنـيــة في ضــوء "الـهـدوء
األمــــني الـــــســــائــــد فـي الــــفــــتــــرة
االخـيـرة".وكــانت مـسـاحـة مــنـطـقـة
الــصـيـد هـذه قـبل نـزاع أيـار/مـايـو
تصل إلى  15ميال بـحريـا (حوالى
 28كـيـلـومـتـرا).ويـعـتـاش أكـثر من
خـمــسـ ألف شــخص من الــصـيـد
في قــــطـــاع غــــزة بـــحــــسب احتـــاد
.وفي 21 الـصيـادين الفـلـسطـينـي
أيّـــار/مــــايـــو أعــــلـــنت إســــرائـــيل
وحـمــاس الـتي تـســيـطــر عـلى غـزّة
وقـفـاً إلطالق الـنـار أنـهى تـصـعـيداً

دمــويًّـا بــ الـطــرفــ اسـتــمـرّ 11
يــــــومــــــاً وأســـــــفــــــر فـي اجلــــــانب
الفلـسطيـني عن سقوط  260قتيالً
بـيـنـهم  66طـفالً ومــقـاتـلـون وفي
اجلانب اإلسرائـيلي عن سقوط 13
قتيالً بـينهم طفل وفـتاة وجندي.إال
أن أحـداثـا مـتـفـرقـة ال تزال تـقع مع
إطالق بـــالــونـــات حــارقـــة من غــزة
وغــارات جــويــة إسـرائــيــلــيــة عـلى
الـقطـاع.وأكد بـيان كـوغات اجلـمعة
أن "هــذه الــتــدابــيـر اجلــديــدة رهن
بـتـواصل اسـتـقـرار الـوضع األمـني

نطقة". في ا
الى ذلـك  قتـل فـلسـطـيـني يـبـلغ 20
عاما اخلـميس خالل اشتـباكات مع
اجلــيش اإلسـرائــيـلي فـي بـيت أمـر
شـــمــال غــرب مــديــنـــة اخلــلــيل في
الضفة الغربيـة احملتلة كما أعلنت
وزارة الــصــحــة الــفـــلــســطــيــنــيــة.
وانـدلـعت اخلـميس مـواجـهـات ب
فـلسـطـيـنـيـ وجنـود إسـرائـيـلـي
خـالل تــــشــــيــــيـع جــــثــــمــــان طــــفل
فــلــســطـيــنـي يـبــلغ  12عــامــا قُـتل
األربــــــعـــــاء بـــــرصــــــاص اجلـــــيش
اإلســرائــيــلي بــحــسـب الــســلــطـات
الـــــفــــلـــــســـــطـــــيــــنـــــيـــــة في بـــــيت
أمــــر.وأوضـــحـت وزارة الـــصــــحـــة
الــفــلــسـطــيــنـيــة أن "شــوكت خــالـد
عـوض ( 20عـامــا) تــوفي مــتــأثـرا
بــجـــراحه في الـــرأس والــبـــطن في
بيت أمـر".وكانت الوزارة قـد أعلنت
مـساء األربـعاء مـقـتل الطـفل محـمد
الــعالمـي مــشــيــرة إلـى أنه أُصــيب
بــجـروح خـطـيـرة في الـصـدر أثـنـاء
وجـوده مع والـده في سـيـارة أطلق
عـلـيـهـا جـنـود إسـرائـيـلـيـون الـنار.
بـيـنمـا ذكـر اجليش اإلسـرائـيلي أن
جنـودا إسـرائـيـلـيـ أطـلـقـوا الـنار
على سيارة رفـضت االمتثال ألوامر
بــالــتــوقف فـي الــضــفــة الــغــربــيــة
احملــتـــلــة وأنـه يــحـــقّق في ظــروف
احلــادث ويـتــحـقق من مــقـتل طـفل
فـيــهـا نــتـيــجـة أطالق الــنـار.وسـار
مشيـعون اخلميس بـاجلثمان الذي
لُفّ بـرايـة حركـة فتـح الفـلسـطـينـية
بـيــنـمــا وُضـعت كــوفـيــة عـلى رأس
الفتى شوارع بلدة بيت أمر شمال
غــرب مـديـنـة اخلـلـيل.ورشق مـئـات
الـشـبـان احلـجـارة بـاجتـاه اجلـنود
اإلسـرائــيـلـيــ الـذين ردوا بــإلـقـاء
ـسـيل لـلـدموع وفق قـنـابل الـغـاز ا

مـــا أفــــاد مـــراسل وكـــالـــة فـــرانس
بـرس.وتوفي فـتى فـلسـطـيني يـبلغ
من العمر  17عامـا السبت مـتأثرا
بـــجـــروح أصــيـب بــهـــا في الـــيــوم
الـسـابق خالل صـدامـات مع جـنود
إسرائيلي بـالقرب من قرية النبي
صـــــالح شـــــمــــال رام الـــــله.وقُـــــتل
فـلـسـطيـني في احلـاديـة واألربـع
مـن الــعـــمـــر في وقـت مـــتــأخـــر من
مـسـاء الثالثـاء بـنيـران إسـرائيـلـية
عـنـد مـدخل بـلـدة بـيـتا فـي الـضـفة
الــغــربــيــة احملــتــلــة الــتـي شــهـدت
اشتباكات ب متظاهرين والقوات
اإلسرائيـلية في األسـابيع األخيرة
.وقالت ـسؤول فـلسطيـني وفقا 
خــــدمــــات اإلســــعــــاف فـي الــــهالل
األحــمـــر الــفـــلــســـطـــيــني إن 320
فلسطيـنيا أصيبـوا اجلمعة بسبب
سيل للدموع خالل تظاهرة الغاز ا
ضد االستيطان في عدد من مناطق
الـــضـــفــة الـــغـــربـــيـــة حتـــولت إلى
مــــــــــواجــــــــــهـــــــــات مـع اجلــــــــــيش
اإلســــرائـــيـــلي.وحتــــتلّ إســـرائـــيل
الـضفـة الغـربـية مـنذ  1967وتُعدّ

ـسـتـوطـنات اإلسـرائـيـلـيـة في كـل ا
هذه األراضي الـفلسـطيـنية احملـتلة
ـــوجب الــقــانــون غـــيــر شــرعــيــة 
الـدولي. ويــعـيش حــالـيــا أكـثـر من
 470ألـف إســــــــــرائــــــــــيــــــــــلـي في
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في غـــضـــون ذلك تـــبـــدأ إســرائـــيل
تـوزيـع جـرعـة ثـالثـة مـن الـلـقـاحات
ضد كـوفيد- 19على مـواطنيـها ما
فـوق الــسـتـ من الــعـمــر عـلى مـا
أعلن رئـيس الوزراء نفـتالي بـينيت
اخلــــــــــمــــــــــيـس فـي تــــــــــصــــــــــريح
تـلــفـزيــوني.وفي مــواجـهــة ارتـفـاع
اإلصــابـات فـي األســابـيـع األخــيـرة
ـتـحــورة دلـتـا عن بـسـبـب تـفـشـي ا
فـيـروس كــورونـا أفـاد بــيـنـيت عن
بـدء "حمـلة تـطعـيم مكـمّلـة" اعتـبارا
مـن األحـــد لـألشـــخــــاص مــــا فـــوق
الــســتـ من الــعــمــر الـذين تــلــقـوا
الـــلـــقــاح قـــبل أكـــثـــر من خـــمـــســة
أشــهـر.وقــال رئـيـس الـوزراء "أدعـو
سـن الـذين تلـقوا الـلقاح جمـيع ا
إلى احلــصــول عــلى هــذه اجلــرعـة

فـايـزر.وفي بـداية حـزيـران/يـونـيو
وسّـعت الـسـلـطـات حـمـلـة التـلـقـيح
ــراهــقــ الــذيـن تـراوح لــتــشــمل ا
أعــــمـــارهم بـــ  12و 16عـــــامــــا
واعتـبارا من االول من آب سـيكون
كـنا تـلقـيح األطفـال الذين تراوح
أعــــمـــــارهم بــــ  5و 11عــــــامــــــا
ــــعــــرضـــــ خلــــطـــــر اإلصــــابــــة ا
ـــــضــــاعـــــفـــــات خـــــطـــــرة جــــراء
الـفيـروس.وسجّلـت الدولـة العـبرية
أكـــثــر من  1400إصـــابــة جـــديــدة
اضـية مـقارنة خالل ال 24ساعـة ا
ـتوسط بـ 100إصـابة يـوميـة في ا
في مـنـتـصف حـزيـران.في مـواجـهة
هــذه الــزيـادة فـي عــدد اإلصــابـات
أعـادت إسرائـيل العـمل بـالتـصريح
الـــصـــحي اخلـــمــيس. وبـــالـــتــالي
سيـسـمح حصـرا لألشخـاص الذين
تلقّوا اللقاح بالكامل وللذين شفوا
من إصابتهم بـكوفيد- 19ولألفراد
الـذين يُبـرزون اختـبارا سـلبـيا (بي
سي آر) بالـدخول إلى أمـاكن تضمّ
أكثر من مئة شخص داخليّة كانت

أم خارجيّة.
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اإلضافية. احمـوا أنفسكم".وأضاف
أن الرئـيس إسحـاق هرتـسوغ (60
عـامـا) سيـتـلـقى اجلـرعة األولى من
اللقاح صباح اجلمعة.وتابع بينيت
"بعد أيام قليـلة من اجلرعة الثالثة
نـاعة لـديكم أقوى. سيـكون جـهاز ا
الـلقـاحـات حتمي من الـوفـاة تمـاما
مـثل لــقـاح اإلنـفــلـونــزا الـذي يـجب
احلــصـول عــلــيه كل فــتــرة".وأشـار
وزيـر الـصـحـة نـيـتـسـان هـورفـيـتـز
الذي أدلى بـتصريـحات بـعد رئيس
كن الوزراء "هذه اجلـرعة الثـالثة 
أن تــنـقـذ األرواح".وبــحـسب شـركـة
فــايـزر الــتي تــنـتج الــلــقـاح االكــثـر
اسـتــخـدامــا في إسـرائــيل "تــظـهـر
دراســات جـديــدة أن جــرعـة ثــالــثـة
تـزيـد تـأثـيـر الـلـقـاح ضـد مـتـحـورة
دلــتــا أكــثــر من خــمس مــرات لــدى
الــشــبــاب وأكــثـر من  11مــرة لـدى
".وتــلــقى حــوالى  55في ــســنــ ا
ـئــة من سـكــان إسـرائــيل الــلـقـاح ا
بـشكل كـامل بـفضل حـمـلة حتـص
واسـعــة أطـلــقت في أواخـر كــانـون
االول/ديـسـمــبـر مـعـظـمــهـا بـلـقـاح
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ابـرز ادوار احلـكـومات في كل دول الـعـالم ومـهمـا كـان نوع نـظـامـها الـسـياسي
ال واطن وتوفيـر االمن للناس في كل مكـان وحماية ا واالقتـصادي هو حمايـة ا
الـعام وعدالـة في التـوزيع والتـخصيص  وهـكذا تـعمل احلـكومـات الوطنـية  في
بـلـدانـها  وهـنـا سـيـكون الـتـركـيـز عـلى االمن ومـحاسـبـة مـرتـكـبي اجلرائم دون
الدخـول في تفاصـيل مهام احلـكومات االخـرى وهي كثيره  لـكن االمن واالمان
ومقـاضاة مـرتكـبي اجلرائم له االولـوية الن فـقـدانهـا مأسـاة كبـيرة تـنعـكس على
البـلد بأثار ونتائج سلبية ومن ابرز اجلرائم  التي مرت دون عقاب هي تمك دا
ـــة دون حــســـاب رغم مـــعـــرفــة عش من احـــتالل ثـــلث الـــعـــراق ومــرت  اجلـــر
ة قتل الشباب في قاعدة  التميمي تسـبب من اطراف داخلية وخارجية وجر ا
وصل  و. وقتل قبور سبا يكر  وعبارة ا التي سميت باسم صهر رامسفيلد   ا
الـناشط الشباب ثوار تشرين  واغـتياالت عديدة في كل احملافظات في بغداد
والبصرة و كربالء  وحرق مستشفى اخلطيب في بغداد و حرق  الطوابق التي
حتـوي الـعقـود والوثـائق الـثبـوتيـة لـلفـساد في مـخـتلف الـوزارات و دوائر الـدولة
وغرق  7ملـيار دينار  في احـد البنوك  وهـذه العمـلية نادرة تـماما فلـوس بالبنك
ـمـنـهج والتـعـذيب وتـغـييب يـاه االمـطار  وتفـجـيـر اجلوامع واخلـطف ا تـغـرق 
النـاس وحرمـانهـا من العـودة الى منـازلها  الـيست هـذه جرائم  وجـرائم كبرى
ـاذا هـذا االهـمـال يـحـاسب عـيـهـا الـقـانون  فـأي مـنـهـا حـوسب مـرتـكـبـوهـا . و
تعـمد لكل هـذه اجلرائم التي بالـتأكيد مـنها مـا فاتني هو الـكثير عـبر اكثر من ا
ثمـانيـة عشـر عامـا .  ويـظهـر البـعض ويتـحـدث عن طرف ثـالث ومنـها فـمن هو
تـخصصة  هذا الـطرف اليس مـعرفته من مهـام احلكومـة من خالل اجهزتـها ا
اال يعـد ذلك فشال لـهذه االجـهزة ام ان الـفاعل مـعروف لـكنه مـحمي ال  جرائم
معـروف مرتكبوهـا لكن التسـويف  والتردد وفقدان االرادة لـدى اصحاب القرار
باحملـاسبة الـناجت عن وجود  قوى تـملك السالح وتـهدد من يجـرء على احلساب
ولذلك بـقي اجلهاز القـضائي عاجزا تـماما  وليس له دور في سـيادة القانون او
تـطــبـيـقه  ومن يـجــرء يـهــدد بـالــقـتل وهــو مـا حـصـل في كـثــيـر من احلـاالت  
انـيا فالـسارق مـثال تقـطع يده في الـسـعوديـة ويعـدم في الصـ  ويسـجن في ا
بـينما في الـعراق يعـاد انتخابه  ويل لـكم  من حساب ايهـا اللصوص انتم ومن
ـعـروف والـذي يـؤثـر في يـعـيـد انـتــخـابـكم وكل ذلك بــسـبب الـعـامل اخلـارجـي ا
الــقـرارات الـعـراقــيـة تـأثـيــرا مـبـاشـرا وهــو الـذي سـاهم ومــول هـذه اجلـمـاعـات
ـمنـهـجة ال ضـعاف اجلـيش وجعل نـاكدة لـلدولـة  وبفـعل الـسيـاسة ا ـسلـحـة ا ا
هذه اجلمـاعات ان لم تكن هي االقوى فهي موازية بقوتها  وتكليفها للدولة ماليا
ـواطن يبـحت عن االمان  ولـكن ال امان ويـخشى اي مواطـن ان يدلي برايه   ا
خوفـا من الدراجـة وكا الـصوت  وهو مـا حصل مع نـاشطـ زاد عددهم على
ن اغتال تسـلسل و ليس هـناك مجـهول    700فرد  ضحـايا هذا االجـرام ا
هـذه الـضـحـايـا من خـيـرة الـشـبـاب   وان قــيل مـجـهـوال فـهـو عــيب مـعـلـومـاتي
ـعـنـية ذات االخـتـصـاص والـتي يقـع ذلك ضمن واسـتـخـبـاراتي  علـى اجلهـات ا
اخـتـصـاصـهـا  وبـعـد  هل تــسـتـحق  اجلـهـات الـتي تــولت الـسـلـطـة خالل هـذه
واطن قليال ولـو اطلع على سـمعة بالدة التي الفـترة ان يعاد انـتخابهـا لو فكـر ا
اصـبـحت مـضـرب االمـثـال ال قل الـدول امـكـانـيـة وسـمـعة  فـلـمـاذا هـذا  الـغدر
الية والبشرية  ويصر البعض في بالعراق  وهو البلد ذو االمكانيات العلمية وا
العودة الى السلطة وهم القائلون بانهم فشلوا في ادارة العملية السياسية  اذا
ا غـنمتم من  امنحـوا  الفـرصة لألخـرين واتركـوا الساحـة للـوطنـي وتمـتعـوا 
وزعتـم  اسـوء انبـات فـي دوائر امـوال حتـلـمـون بـهـا كـمـا شـبـعتـم من الـسـلـطـة 
ومـؤسـسـات الدولـة من انـاس ال خـبـرة لديـهم  وال مـعـرفـة بأبـسط قـواعـد الـعمل
االداري سـوى الوالئـية لـهذا الـطرف او ذاك   نـتمـنى ان يـكون لـديكم شيء من
االحسـاس لتـرك البـلد الـى الوطـنيـ والذهـاب الى من حيث  اتـيتم  لـعل هـناك

فرصة للحفاظ على ما تبقى .  

باريس
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شـيشي من مـهامه وتـولّي السـلطة ا
الــتـنــفــيــذيــة بـنــفــسه.وبــرّر ســعــيّـد
التـدابيـر التي اتـخذهـا والتي أثارت
ــوقـراطـيـة الــقـلق عـلى مــصـيـر الـد
الـتونـسيـة الـناشـئـة بنصّ دسـتوري
ــنــحه هـذه الــصالحــيــات في حـال

تـعرّض الـبالد "خلـطـر داهم" مـؤكّداً
أنّ احلـال هـي كـذلك فـي ظلّ األزمـات
السـياسـية واالقـتصـادية والـصحّـية
الـعـمـيـقـة الـتي تـتـخـبّط فـيـهـا.ومـنـذ
االحتجاجـات الشعبـية التي أطاحت
بــزين الـعــابـدين بن عــلي قـبـل عـشـر

ســـنــوات لـم تــتـــمـــكن احلـــكـــومــات
ـتـعـاقـبـة الـتي وضـعت الـبالد عـلى ا
ــوقـراطـيـة من ـمـارسـة الـد سـكّــة ا
إيــجــاد حــلـول ألزمــات عــدة أبــرزهـا
ارتـــفــاع نـــســـبــة الـــبـــطــالـــة وســوء
اخلـدمـات الـعـامـة األسـاسـية وتـدني

الـــقـــدرة الـــشـــرائــيـــة. وكـــانـت هــذه
األزمـــات في صـــلب أســـبـــاب انــدالع

الثورة.
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فيمـا أعلن وزيـر اخلارجيـة األميركي
أنتوني بليـنكن اخلميس أنّ الرئيس
الــتــونــسي قــيـس سـعــيّــد أكّــد له أنّ
القـرارات االستـثنـائيـة التي اتّـخذها
لـيل األحــد تـهــدف إلعـادة الـبالد إلى
ــوقــراطي مــشــدّداً في ــســار الــد ا
الـوقت عــيـنه عـلـى ضـرورة أن يُـقـرن
هــــــذه األقــــــوال بــــــاألفــــــعــــــال وذلك
خـــصــــوصــــاً من خـالل إعـــادة فــــتح
ان.وكان بـليـنكن أجـرى اتّصاالً البـر
هاتـفيـاً بـالرئـيس التـونسي اإلثـن

غــداة الـتـدابــيـر االسـتــثـنـائــيـة الـتي
اتّــخـذهــا سـعــيّـد وقــضت بــتـجــمـيـد
ـان لثالثـ يومـاً وإعفاء أعمـال البر
ـشيشي من رئيس احلـكومة هـشام ا
مـهــامه وتـولّي الـسـلـطــة الـتـنـفـيـذيـة
ـة الهـاتفـية كـا بنـفـسه.وعقب هـذه ا
قـالت وزارة اخلارجـيـة األميـركـية إنّ
بلينكن حضّ الـرئيس التونسي على
ــوقــراطــيــة ــبــاد الـــد "احــتــرام ا
وحــقـوق اإلنــســان" لـكن من دون أن
تنـقل عنه دعوته سـعيّـد صراحة إلى

ان.لكن خالل مـقابلة إعادة فتح الـبر
أجرتـهـا معه قـناة اجلـزيرة الـقطـرية
اخلـمـيس في الـكـويت أعـلن بـلـيـنـكن
أنّ الرئـيس الـتونـسي شرح له خالل
ــتــهـمــا الــهـاتــفــيـة "بــإســهـاب" مـكــا
األســبـاب الــتي دفــعـتـه التـخــاذ هـذه
الـتـدابيـر االسـتـثـنائـيـة.وقـال الـوزير
األمــيـركي إنّ ســعـيّــد "أوضح لي أنّه
ــســار يـــســعى إلعـــادة تــونس إلـى ا
ـوقــراطي وأنّه يـتــصـرّف وفــقـاً الــد
لــلــدســتــور".وأضــاف "لــكن بــالـطــبع
يــجـب عــلـيــنــا أن نــتــابـع اإلجـراءات
الـتـي يـتّـخــذهـا الـرئـيـس وتـلك الـتي
تـتّخـذهـا تونـس".وتابع "نـأمل بـشدّة
ـــســار أن تـــعـــود تـــونس إلى هـــذا ا
ــــوقــــراطي وأن تــــســـيــــر وفق الـــد
ان الدسـتور وأن تـعيـد العـمل بالـبر
وأن تـشكّل حـكـومة تـنجـز الـعمل من
أجــل الــــــــــــشــــــــــــعـب وتــــــــــــلــــــــــــبّـي
احتياجـاته".وانتقد الـوزير األميركي
ــقــابـــلــة مع قـــنــاة اجلــزيــرة خالل ا
ــفـــروضـــة عــلـى وســائل الــقـــيـــود ا
اإلعالم في تونس قـائالً إنّ الواليات
ــتــحــدة تــتــوقّع من هــذا الــبــلـد أن ا
"يـــــدعم حـــــقــــوق الــــصـــــحــــافــــيــــ

ويحترمها".
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{ تـونس  (أ ف ب) - كــلّف الـرئـيس
الـــتـــونـــسي قـــيس ســـعـــيّـــد مـــســاء
اخلـمـيس مـسـتـشـاراً أمـنـيـاً تـسـيـيـر
شــــؤون وزارة الـــداخـــلـــيـــة في أول
تعـي يـقوم به مـنذ جـمّد قـبل أربعة
ـــان وأعــفى رئــيس أيـــام عــمل الــبــر
احلـــكــومـــة وعــدداً من وزرائـــهــا من
مــهـامـهم وتـولّـى بـنـفـسه الــسـلـطـات
التنفـيذية.وقالت الـرئاسة التـونسية
في بـــيــان إنّ ســـعـــيّـــد "أصـــدر أمــراً
رئــاســـيــاً يـــقــضي بـــتــكــلـــيف رضــا
غرسالوي بتـسيير وزارة الـداخلية"
مـشــيـرة إلى أنّ األخـيــر أدّى الـيـمـ
الـدسـتـوريـة أمـام الـرئـيس.وبـحـسب
وسائل إعـالم محـليّـة فـإنّ غرسالوي
كـــان مــحــافظ شــرطــة عــامــاً قــبل أن
يــصــبح مـســتــشـاراً فـي دائـرة األمن
الـقومي بـرئـاسـة اجلمـهـوريـة.ويأتي
تـعيـ غـرسالوي بعـد أن طـالب عدد
ـدني ودول من مـنــظـمـات اجملــتـمع ا
أجنبيـة رئيس اجلمهـورية باإلسراع
فـي تـشــكــيل حــكـومــة جــديــدة.وكـان
الرئيس التونـسي اتّخذ مساء األحد
سـلـسـلـة تـدابـيـر اسـتـثـنـائـيـة قـضت
ان لثالث يوماً بتجميد أعمـال البر
وإعــفـــاء رئـــيس احلـــكــومـــة هـــشــام
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بسم الله الرحمن الرحيم

تشاطر (الزمان) عائلة
الصحفـــــي البـــــــــــارز
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احزانـهـا بوفـاته تـاركا ارثـا خـالدا
ومـحـبـة بـ زمالئه. وتـســـأل الـله
ان يــــتـــــغـــــمـــــده بــــالـــــرحـــــمـــــــــة

والرضـــوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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بسم الله الرحمن الرحيم 
َ رِجَال صَدَقُواْ مَا عَـهَدُوا ْاللَّهَ عَلَيْهِ ـ فَمِنْهُم (منَ الْمُؤْمِنِ

مَّن قَضى  نَحْبَه وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ـ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيال)
صدق الله العظيم
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   أُعـزي معـالـيكم وأعـزي نـفـسي وأعزي  أبـطـال  اجليش
العراقي الباسل بإسـتشهاد خمسة  رجال من حُماة سماء
الــعـراق األبــطــال  الـشُــجـعــان الـلــذينَ أذاقــوا  عـصــابـات
ولىْ ة واخلذالن  أسأل الله  ا داعـش اإلرهـابية مرَ الهـز
عـزَ وجل أن يـتـغمـد الـشـهداء األبـرار بـواسع رحـمتهِ وأن

يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
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تعزية
كلف بتسيير وزارة الداخلية يؤدي اليم الدستورية أمام رئيس تونس 51∫ رضا غرسالوي ا

شاكل واالزمات التي هل اصبح الـبلد عقيم من اخلبرات والكفاءات في ادراة ا
ـناصب هي السبب في عدم تمك حتدث في الـبلد ام ان احملاصصة وتوزيع ا
ـشـاكل الـتي حتدث  والـتي لم جتـد حـلول هـنـيـ في تولي ادارة االزمـات وا ا

اال  ترقيعية.
سـنـوات مـرت وحـوادث امـنــيـة تـكـرر من تـفـجــيـرات ارهـابـيـة حتـصـد آالف من
ـعنـيـ باالمن في ارواح االبريـاء من ابـناء الـبـلد ولم جنـد خـطوة حل من قـبل ا
احلد من اخلـروقات االمنية رغم تكـررها بنفس السيـناريو واالسلوب ذاته الذي
تـتـبـعه اجلـمــاعـات الـضـالـة واالرهـابــيـة وهـذا يـنم عن عــجـز واضح لـلـدولـة في

التصدي الي ازمة تواجه البلد.
وازمـة الـكـهـربــاء هي االخـرى مـا ان يـأتي صــيـفـنـا الالهب حـتـى تـبـدأ مـعـانـاة
ــواطن من مـعـضــلـة الـعــصـر  هي انـقـطــاع الـتـيــار الـكـهـربــائي واصـبح حـر ا

الصيف رقيب ومفتس حلجم الفساد في ملف الطاقة الكهربائية.
شـاكل واالزمات يـكمن في عـدم التـشخـيص الدقـيق لالزمة او فشل مـواجهـة ا
ـشـكلـة وعدم االسـتـفادة من اخـطاء حـدوثـها فـنجـد تكـرار نـفس االزمة بـنفس ا

االخطاء وبعام اخر
ستوى وجدية في مواجهة وحل اي قضية تطفو .ولو كـان هناك تخطيط عالي ا
عـلى الـساحـة لـكان هـنـاك حل الزمة الـكـهربـاء الـتي اثبـتت عـدم اجلـدية وغـياب
واطن التخـطيط والفساد وحل للتفجيرات واالعمال االرهابية التي تستهدف ا

االبرياء ازمات  لم جتد حللول ناجعة مثلما لم جتدها ازمات اخرى.
ــشـاكل الــتي حـدثت كــانت كـفــيـلــة في اثـبـات واالزمـات وا
فـشل تعامل احلـكومـات في ادراة االزمات وهو مـا يؤكد
احلـاجــة في تـوظــيف اخلــبـراء واخملــتـصــ لـلــتـصـدي
لـلمـشاكـل واالزمات كال حـسب اخـتصـاصه في اجناح

التعامل معها وتقد احللول.

النجف
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لدي مـبدأ واضح وبسـيط في احليـاة يعتـمد على نص الـقانـون الفيـزيائي (لكل
فعل رد فعل ويعاكسه باالجتاه).

هـذا الـقـانون بـإمـكـاني أن أطـبقه عـلى مـخـتلـف جوانب احلـيـاة بال تـردد وأجد
ـنطـلق أستـطيـع أن أُميـز ما هو الـنتـيجـة واحدة مـقنـعة بـالنـسبـة لي ومن هذا ا

عترك السياسي الضاري هذه األيام. صالح من طالح بسهولة حتى في ا
ـتبادلة والتـقسيط السيـاسي هذه اإليام يأخذ فالـتراشق اإلعالمي واالتهامات ا

منحى آخر بسبب قرب موعد االنتخابات والسباق احملموم نحو الكراسي.
وهذا أمـر متفق عـليه وال يـخفى عن معـظم أبناء الـشعب الـعراقي منـذ بدء هذه

مارسة (أي االنتخابات احلرة) بعد سقوط النظام السابق حتى اليوم. ا
كـل مـا سـبق هـو تـمـهـيـد لـسـلـسـلـة أفـعــال لم أسـتـطع أن أطـبق عـلـيـهـا قـانـوني

فضل (لكل فعل رد فعل...). ا
ول ُأبسط كل مـا قُلـت أطرح هـذا التـساؤل: (مـا الغـايـة من زيارة عـمار احلـكيم
ـوصل وغيرهـا ... ولقـائه بعدد مـن رموز مقـاومة فول داعش نـاطق الغربـية وا
ك بـيت الـشـهـيـدة أمـية ال جـبـارة الـتي اسـتـشـهـدت وهي تـدافع عن وطـنـها في
مجابـهتها لتلك العـصابات ولقائه ذويها وأيضـا بأم قصي صاحبة لقب أشجع
ـرأة الـبـسـيـطـة من الـغـربـيـة الـتي أوت مـجـمـوعـة من طـلـبـة نـسـاء الـعـالم تـلك ا
سبايـكر وأفـراد القوات األمـنية في بـيتـها وتخـليصـهم من تلك الـعصابـات بعد

مجزرة سبايكر)
 أسـتـقـبل احلكـيم بـحـفـاوة كـبـيـرة جدا وبـشـكل الفت لـلـنـظـر كـضيـف ورئيس
ؤثـرة في الـعمل الـسيـاسي اليـوم أينـما حل في احدى أكـبر الـكتل الـشيـعيـة ا

ختلف مشاربهم. ناطق وهنا لدي يقيني بحفاوة وكرم العراقي  تلك ا
لكن الزيارة اآلن وللمنطقة للغربية! تلقي بظالل أسئلة ال أجُد لها تفسيرا...

رشحـي كتلـة احلكـيم أن ينـافسوا ـعروف ان آليـة االنتـخابـات ال تسـمح  فمن ا
ـقاعـد االنـتـخـابيـة في مـنـاطـقـهم هنـاك وبـالـتـالي لـيس لديه أي األخـرين عـلى ا
حـظـوظ او فـرصـة عـلـى األطالق فـاألغـلـبـيـة الـســــكــانـيـة هم من اهــل الـسـنـة
ــعــروف أن اجتــاه تــيــار احلــكــمـة لــيــــــست كــذلـك. بـالــتــالي كــان من ومـــن ا
األجــــدر به ان يـلقي بثقل زيارته لسكان مـناطق الوسط واجلنوب ذات األغلبية
الـشـيـعـيــة خـاصـة أن الـســبـاق االنـتـخــابي قـائم عـلى قــدم وسـاق وفي سـبـاق

محموم.
 هـنــا أكـرر الــســؤال مـاهي الــغـايــة من تــلك الـزيــارات وفي هـذا

الوقت بالذات;
 الــلــحـمــة الــوطــنــيـة زيــادة األواصــر الــنـيــة احلــســنـة?
بــصــراحــة ال أعــلم عــلى وجـه الــيــقــ فــشل قــانــوني

ونظرياتي القائمة على أساس علمي في تفسيره.
 دمتم.
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اكـتشف الول مرة وبـاء كرونا في الـبالد بتاريخ  2020 /2 / 24وانـتشر
تـدريجيا وسبب في تعطيل مـناحي احلياة االقتصادية والـتجارية والعلمية
عاشـية اليومـية استـغنينـا عنها والزراعـية والسـياحية وكـثير من الـشؤن ا
جتـنـبـا من انـتـشـار الـوبـاء بـ اجملـتـمع وفـقـدت اسـر كـثـيرة مـن افـرادها
واعـزاءها بسبب الوباء وفقدنا عادات ومراسيم جميلة موروثة في حضور
ـرضى و االقربـاء واالصدقـاء  وابتـعدنـا عن التـجمـعات الـتعـازي وزيارة ا
كـافـة وفقـا لـتـوصـيـات من مـؤسـسـات صحـيـة مـخـولـة إضـافـة الى فـقدان
ـكن الـكـثـيـر من فـرص الـعــمل وإنـتـشـار الـبـطـالـة فـي الـبالد وجـمـيـعـهـا 
تـخطـيهـا بزوال الـوباء وتـعويـضـها خالل فـترة وجـيزة بـعد زواله ولـكن ما
اصـاب الــتـربــيــة والـتــعـلــيم وخــاصـة االســاس من انــعـدام احلــضـور في
درس او علم او ا باشـر من ا الـصفوف الدراسـية وعدم تلقـيهم التعـليم ا
عـركة ـدى البـعيـد لـلنـهضـة العـلـميـة وهي ا الـتديـسي له اثر سـلـبي على ا
احلـقـيـقـيـة لـلـبـنـاء والـتـنـمـيـة  حـيث احـدث الـوبـاء شـرخـا واسـعـا في هـذا
ـناحي االخرى الرتـباطه الوثـيق بعمر الـقطاع من الـصعب معـاجلته مثل ا
ـكن نعـويضـها إالّ تـمدن وال االنـسان والـتطـورات احلاصـلة في الـعـالم ا

كثف واحلازم من مؤسسات الدولة .  ثابرة والتعليم اجلاد ا با
ـراحل لعـدم تـوافر االبـنـية قـد عانـى الطالب من سـؤ الـتدريس فـي كافـة ا
الـضرورية تتسع  حلضور الطالب في الصفوف وفقـا للتعليمات الصحية
في الـتـباعـد اثـنـاء الدروس واالسـتـراحـة لوجـود اكـثـر من دوام او دوام
عانات اكثر في التعليم االلكتروني لكل دارس في مـدارس كثيرة وتزداد ا
من االبـتدائية فصـاعدا لعدم تـام مستلـزماته من قبل اجلهـات احلكومية
امهم الـية لـتامـينـها وعـدم ا اخملـتصة وعـدم امكـانيـة الكـثيـر من الطالب ا
راحل االبتدائية ونحن جـميعا على علم بان هذا بـاستعمالها خاصـة في ا
االسـلـوب لـيس إالّ خـيـارا ضــروريـا لـتـفـادي ضـيـاع الـوقت ومن ثم الـزام

الطالب وترغيبهم على الدراسة  .
مـرت سـنـت شـبه عـجـاف عـلى الـتـربـيـة والـتـعـلـيم ونـامل ان ال تـتـكرر ان
اسـتــمـر الـوبــاء في الـبـالد السـامح الــله واالسـتــفـادة من اســالـيب الـدول
الـسباقة في عـدم ضياع فـرص التعـليم ولو ليـوم واحد حيث قـامت بتام
ـراحل الـدراسـيـة تـمـكـنه اجـهـزة الـكـتـرونـيـة لــكل طـالب او مـعـلم لـكـافــة ا
ـنـاقشـة كـانه جـالس في الـصف ولم تـقف بـهـذا احلد فـكـسـرت احلـاجز ا
بـتـام امـاكن حلـضـور الـطالب لـلـدروس الـيومـيـة كـمـا كـانت احلـالـة قبل
الـوباء وفقـا للشـروط الصحيـة في التـباعد وعدم االخـتالط مع مسـتلزمات
الـتعقيم  ونـرجو من السلـطات احلكـومية التي لـها عالقة مبـاشرة او غير
ـتاحة في العطلة الصيفية مـباشرة ان تاخذ حذو تلك الدول في الفرصة ا
لـتام اماكن تتـناسب احلضور اليـومي للطالب وفقا لـلتعليـمات الصحية
في الـتباعد والتعقيم باالستفادة من الدور واالبـنية احلكومية وتاجير ابنية
سؤل في دارس االهلـية  ونحن نعـلم جميـعا بان كافـة ا اهـلية اسوة بـا
ـسـتـشـري في الـبالد ابـناءهم ـسـتـفـادين من الـفـساد ا الـدولـة واالثريـاء ا
ــدارس االخــيــرة وهي الــطـامــة الــكــبــرى الـتـي حـلت يـدرســون في تــلك ا
ـدارس احلـكـومـيـة من االهــمـال والالمـبـاالة في دولـة كـانت سـبـاقـة في بـا
ـلكي عندمـا كان يراسها الـتربية والتـعليم ب الـدول االقليميـة في العهد ا
شـخص مـن خـارج الـبالد ومن بــعـده لم يـسـتــطع أي حـاكم عـراقي ادارة
البـالد نحو الرقي والتقدم بثرواتها الهائلـة بل بعثروا بها كهبة لغير اهلها
صـالح الشـخصـية والـطـائفـية واوصـلوهـا الى مانـحن فيه االن وسـلكـوا ا
من سـؤ وضعف التعـليم احلكومي قـد تؤدي الى انتشـار االمية في البالد
كـما في الـدول الفقـيرة في الـقرن االفريـقي واحليـرة في ادارة الدولـة كما
يـقال ( كل من يحوش الـنار خلبـزته ) دون يدركوا بان الـدولة ليـست ملكا
الحـد وهي امانـة في رقـابـهم وكمـا أي جنـاح في مـسار الـتـنمـيـة والتـربـية
ـتـقـدمة بـثـرواتـها الـغـنـية وهي والـتعـلـيم اليـصـال البالد الى ركـب الدول ا
اهـال لـهـا  ,فـخــر ووســام شـرف لــهم  فــان اسـتــمــرار فـوضـى الـفــسـاد

صالح شـخصية وكتلوية وافشاء واجلـهل وتبذير ثرواتها 
الــفــقــر واجلــهل عــلى بــحــور من الــذهـب االســود قـد ال
يـرحمهم الشـعب والتاريخ  عـندما يلـتقيان اجلـمعان يوم

احلساب العسير كما مر بانظمة سياسية سابقة .   
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االنــقالب.. فـقـد حــاول الـبـكــر إقـامـة
نــظـام رئــاسي أي أن يـكــون رئـيــسـا
للـجمـهوريـة ورئيـساً لـلوزراء.. لـكنه
فــشل في ذلك.. ثم حــاول الـســيـطـرة
على قـوة اجلـيش لكـنه فشل أيـضاً..
حـــيث أصــرً الــداوود أن يــكــون هــو
ــسـلــحـة.. الـقــائـد الــعــام لـلــقـوات ا
وأخــــيــــراً أصــــبح الــــداوود وزيــــراً

للدفاع.
ـ حــاول الــبــعــثـــيــون تــعــويض ذلك
ـــنــصب رئـــيس أركــان فــاكـــتــفــوا 
اجليش وقيادة سالح اجلو.. وشغل
نصب كـليهما حـردان التكريتي.. ا
ووافق الـداوود ألنه تـربـطه بـحردان
عالقة حـميـمة.. كذلك الـسيـطرة على
قوى األمن الـداخـليـة بتـعيـ صالح
مهـدي عمـاش وزيراً لـلداخـليـة.. كما
لـم يـحــصل الــبـعــثـيــون ومــؤيـدوهم
ســوى ثـمـانــيـة مـنــاصب وزاريـة من

أصل ستة وعشرين وزارة.
 ـ وبدأ البعثيون التـحضير للخطوة
الـــثـــانـــيـــة وذلك بـــإبـــعـــاد الــنـــايف
والداوود عن مراكز قوتهما.. فانتقل
الداوود لوزارة الدفاع تـاركاً قطعات
الــقــصــر اجلــمــهـوري حتـت إشـراف
ســـــعــــدون غــــيــــدان الـــــذي كــــســــبه
البعثيون.. وانتقل النايف من دائرة
االســتــخـبــارات الى بــنـايــة اجملـلس
الــوطــنـي رئــيــســاً لـــلــوزراء.. حــيث
ـسـؤولـيـات مـنذ أغـرقـهـمـا الـبـكـر بـا

اليوم األول.
ـ أمـا الـبكـر (فـكـان يـترك اجـتـمـاعات
مــــجـــلـس الـــوزراء بــــعـــد افــــتـــتـــاح
اجلــلــســة).. كـــمــا ورد في مــذكــرات
الــــدكـــتــــور نـــاصــــر احلــــاني وزيـــر
خـارجـيـة االنـقالب.. وانـشـغل الـبـكر
في تـهـيـئـة ضـبـاطه وأنـصـاره لـيـوم

 30تموز.
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ـ يقول جالل الـطالبـاني (زعيم حزب
االحتـاد الــوطـني الـكــردسـتـاني) في
حـديــثه جملـلـة الــوسط الـصـادرة في
لـنـدن في  1998 / 11 / 17نـقالً عن
عـنون: كتـاب سـيف الدين الـدوري ا
(الــفــريق طــاهـــر يــحــيى.. ضــحــيــة
الـصراعـات الـسيـاسـية والـعـسكـرية
في العراق): انه في  21تموز 1968
ــرحـوم كــنتُ مع إبــراهــيم احـمــد وا
ـلقب عـمر دبـابة).. عـمر مـصطـفى (ا
وهمـا من كوادر احلـركة الـكردية في
الـعـراق في شـارع الـرشـيـد الحـقـتـنا

سيـارة.. وعنـدما التـفتُ رأيتُ صدام
يقود سيارته وحيداً. 

ـ توقـفنا وقـدمته لـهمـا وسألته: وين
رايح أبـو عدي? أجـاب: الى الـطـبيب
أخــشى أن أكـــون مــصــابـــاً بــقــرحــة

ــاذا ? قــال مــنـذ ـعــدة.. ســألــنـاه:  ا
الــيــوم األول الـذي تــعــاونـا فــيه مع
.. ـشــبـوهـ هــؤالء اجلـواســيس وا
وأنـا ال أنـام وأفكـر مـاذا لـو جنـحوا
في طـــــردنــــا من احلـــــكم ?! فــــمــــاذا
ســـيـــقـــول الــتـــاريـخ عــنـــا ? وكـــيف
سـنـدخل التـاريخ ? هل سـيـقـال إنـنا

هيأنا اجلو لزمرة عميلة?.
ـ يـضــيف طـالـبــاني قـائالُ: إذن انـتم
? وكـان جوابه: (ال والله غيـر متفـق
كـل واحـد مــنـا يــتــآمـر عــلى اآلخـر..

.( ولكن الله كر
ـ وأكــمل الــطـالــبـاني حــديــثه قـائالً:
(وفي اليـوم الثاني كـان لنـا لقاء مع
رئـيس الـوزراء اجلـديـد عـبـد الرزاق
الــنـايف تـكــلم ضـد الــبـعث.. وأشـار
الى إن احـمـد حــسن الـبـكـر وصـالح
مــهـدي عــمـاش وحــردان الـتـكــريـتي
اقسمـوا بالقـرآن بأنهـم غير مـنتم
الـى الـبــعث وقــد دخـلــوا بـصــفــتـهم

الشخصية).
ـ وكـــــانت صـــــحـــــيـــــفــــة الـــــنـــــايف
(اجلــمـهــوريـة).. وصـحــيـفــة الـبـعث
(الــثـورة) مــنـذ الــبـدايـة عــلى طـرفي

نقيض.. 
ا حـدا بوزيـر اإلرشاد إلى إصدار
قـــــــــرار في  24تـــــــــمــــــــوز بـــــــــدمج
الصحـيفتـ بناء عـلى أمر النايف..
وطـــرد احملــــررين الـــبـــعــــثـــيـــ من
الـصحـيـفـة.. كمـا قـرر النـايف إبـعاد
الـبعـثـيـ من دار اإلذاعة.. ومـنـعهم

من الدخول إليها.

∫»öI½ö  W¾ON² «Ë œ«bŽù«

ـ يقول نـاصر احلـاني سفيـر العراق
في بـــيــــروت في مـــذكــــراته: (كـــانت
بــغــداد مــســرحــا لــنـشــاط صــحــفي
كــبـيـر).. ويــبـدو إن انـتـخــاب الـبـكـر
رئـيـسـاً لـلـجـمـهـوريـة وعودة صـالح

ـســؤولـ مــهــدي عـمــاش وبـعـض ا
ـكــانــتـهـم في حـزب الــذين عــرفــوا 
الـبعث.. قـد أدت بـهؤالء الـصـحفـي
أن يـعــتـقـدوا بـان حــزب الـبـعث عـاد

ثانية الى احلكم.
ـ ثم يـضـيف احلـاني قائـالً: (حاولت
أن أقـابل بـعض الـصـحـفـيـ الـعرب
فــرادى السـتــمع مـنــهم الى آرائـهم..
كـنت أعجـب حقـاً من آراء بـعـضهم..
الـتي تـشـيـر الى إن حـدثـاً مـا سـيـقع
قـريــبـاً.. ومـا زلتُ اذكــر أن صـحـفـيـاً
عـربيـاً أخـبرنـي بأن واجـبي كـقومي
يـحـتم عـدم االسـتـمـرار باحلـكم.. الن
البـعي يـتربـصون بجـماعة “حركة
الثـوريـ الـعرب ..”ويـعـني الـنايف
والـــداوود وجـــمـــاعـــتـــهـــمـــا وإنـــهم

سيطيحون بهما بعد أيام).
التنفيذ:

ـ بدأ البعثيـون منذُ الساعات األولى
النقالب  17تـمـوز يعـمـلـون بـأقصى
جـــهــدهم لـــتــثـــبــيـت مــواقـــعــهم في
صـفــوف اجلـيش.. واســتـغل حـردان
الـتـكريـتي فـرصـة سـفـر الداوود إلى
األردن.. لـتــفــقــد الــقـوات الــعــراقــيـة
هــنــاك.. بـــكــونه رئــيـــســاً لألركــان..
بــإجـــراء تــنــقـالت لــعــدد كـــبــيــر من
ــوالــ حلــزب الـبــعث.. الــضــبــاط ا
تمهيداً خملططهم الهادف إلى إزاحة
كتلة النايف.. واحتكار احلكم حلزب

البعث وحده.
ــــــشــــــحـــــون ـ وسـط هــــــذا اجلـــــو ا
بـالتـشـكـيك واإلحبـاط والـتنـدر بـهذا

الـــتــحـــالف الــغـــريب.. كـــان الــبـــكــر
وصــدام يـســرعـان اخلــطى لــتـنــفـيـذ
مــآربـهم واالســتـيالء عــلى الـســلـطـة
كاملة.. وشـرع صدام بتهـيئة جهازه
).. الـذي كـان ـسـلح.. (جـهـاز حـنـ ا
قــد شـــكــله قــبل  17تــمــوز.. ويــضم
أشـقيـاء وقـتـلة كـسـتار وأخـيه جـبار
الـكـردي وأخـيه بـرزان.. كذلـك بعض
ن احـــتــرفــوا مـــهــنــة احلــزبـــيــ 
ـسـلــحـة وأتـقـنـوهـا االصــطـدامـات ا
كناظم كزار وسعـدون شاكر وصباح

مرزا وكر حمود وآخرين.
وعــمل عــلى حــشــد الـضــبــاط الـذين
نقـلـهم النـايف بنـاء على طـلب البـكر
قـبل  17تــمـوز  1968الى قــطــعـات
قريبة من بغداد حتت ذريعة اخلوف
مـن الـــشـــيــــوعـــيـــ مـن مـــواجـــهـــة
انقالبهم في سـاعاته أألولى.. والتي

انطلت على النايف.
ـ وقام الـبكـر بالـتنـسيق مع سـعدون
غـــيـــدان لــــتـــســـهـــيل دخـــول هـــؤالء
الــضــبـاط الـى الـقــصــر اجلـمــهـوري
واالســتـيالء عــلى كـتــيـبـة الــدبـابـات
ـوجـودة فـيه.. واعـتـقـال ضـبـاطـهـا ا
من أنـصــار الـداوود والـنـايف.. وهم
في مـــــهـــــاجـــــعـــــهم ووزعـت مالبس
عـسـكريـة عـلى صـدام وعـنـاصره من
.. وأصـبحت كل التنـظيمات احلزب

ـدنـية عـلى ـسـلـحـة الـعـسـكـريـة وا ا
أهـبـة االسـتـعـداد لـتـنـفـيـذ الـصـفـحة

التالية.
ـ في خــــضم كـل ذلك كــــان الــــنــــايف
غـارقـاً حــتى أذنـيه في االجـتـمـاعـات
واللقاءات والـتصريحـات.. فيما كان
الـداوود مــنـشـغالً بـتـفـقـد الـقـطـعـات
الـعــسـكـريــة.. ويـتــهـيــأ لـلـســفـر الى
األردن بـناء عـلى طـلب الـبكـر لـزيارة
الــقــطـعــات الــعــســكـريــة الــعــراقــيـة

رابطة قرب احلدود األردنية. ا
ـــنـع ضــــبـــاط ـ إال أن ذلك كــــله لـم 
الــقـصــر اجلـمــهـوري مـن الـعــنـاصـر
ؤيـدة للـنايف والـداوود من إرسال ا
ــتــتــالــيــة لــهـمــا من الــتــحــذيـرات ا
ـدنيـ وعـسكـري حتـركات مـريبـة 
بــعـــثــيـــ وتــرددهم عـــلى الـــقــصــر
اجلمهوري وكثرة الضباط البعثي

في بغداد.
ـــا دفـع الـــداوود الـى مـــفــــاحتـــة ـ 
الــبــكــر.. وكـــالــعــادة طــمــأن الــبــكــر
الـداوود واقــسمً له بــأن األمـور عـلى

ما يريد.. 
ـ لــكن اسـتــقـرائـي الـواقع كــوني أنـا
ــقـالـة (د. هــادي حـسن كــاتب هـذه ا
عليوي).. مؤرخ وباحث استراتيجي
فـــأجــد: أن الــنــايف والــداوود فــقــدا
الــقــوة الــفــاعــلــة والــسـيــطــرة عــلى
األمـور.. وارتـاحـوا عـنـدمـا حـصـلـوا
ـــنـــاصب الـــتي تـــآمـــروا من عـــلى ا
أجــلــهــا عــلى عــبــد الــرحــمن عــارف

ينهم!! وحنثهم 
هم: في الـيوم الـتالي ( (29تموز ـ ا
هــيــأ حـمــاد شــهـاب بــعض دبــابـات
لـوائه الـقــريب من بـغـداد ووضـعـهـا
حتت إمـرة ضـباط لـلـبـكر.. كـمـا هـيأ
صــــدام بـــضـع دبــــابـــات أخــــرى في
مـعسـكر أبـو غريـب كان عـدنان خـير
الـــله (ابن خــــاله) ومـــجـــمـــوعـــة من
الضـباط قـد جتمـعوا هـناك.. واحكم
حردان السيطـرة على قاعدتي بغداد

. واحلبانية اجلويت
ـ وفي ظـــهــر يــوم  29تــمـــوز اتــصل
الـبــكــر بــالـنــايف وابــلــغه إن هــنـاك
اجـتـمــاعـاً جملـلس قـيـادة الـثـورة في
القصـر اجلمـهوري في اليـوم التالي
ــسـتــعـجــلـة لـبــحث بـعـض األمـور ا

. وإقرار بعض القوان
ـ اسـتـجـاب الـنـايف لـلـطـلب وحـضـر
يـوم  30تــمــوز الى الـقــصــر.. حـيث
كــــان كل شيء يــــبــــدو عـــاديــــاً عـــدا
مالحظته لوجوه عسكرية غريبة في
أروقــة الـقــصـر الــداخـلـيــة.. الـتي لم

تكن سوى وجوه صدام 
ومــجـمـوعــته الـذين ارتـدوا جــمـيـعـاً
بــدالت ضــبــاط وجــنـود فـي اجلـيش
وكـــــمـــــنــــوا فـي أروقـــــة الـــــقـــــصــــر

اجلمهوري.
ـ في هذا األثناء كانت كـتيبة دبابات
القصر حتت سيـطرة سعدون غيدان
الذي سرب إليها العديد من الضباط

. البعثي
ـ أمــــا الــــنــــايف فــــقــــد دخـل غــــرفـــة
ـعــيـة الــبــكـر وعــمـاش االجـتــمــاع 
وحـردان.. فـيـمـا حـرك حـمـاد شـهـاب
بــعض دبــابــاته لــتــطــويق الــقــصــر

اجلمهوري من اخلارج.
ـ وفي اقل من ساعة فـتح صدام باب
غــرفـة االجــتـمـاعــات مع مـجــمـوعـته
شاهرين رشـاشاتهم بـوجه النايف..
الـذي ارتعـدً هـلـعاً. ,وتوسـل بالـبـكر
أن يبقي حـياته.. فأجابه الـبكر إنهم
ـصـلـحة ال يـريدون بـه شراً.. إال إن ا
تـقتـضي إبـعاده عن الـعـراق.. وإنهم
مــضــطـــرون لــهــذا اإلجـــراء بــســبب
تـــصــرفـــاته وخــروجه عـــلى قــرارات

اجمللس?.
ـ اقــتـيـدً الــنـايف نـحــو طـائـرة حـيث
سـفّـر إلى رومــا.. وفي الـوقت نـفـسه
حتــــركت طــــائــــرة أخــــرى بــــاجتـــاه
احلـــدود األردنـــيــة وعـــلى مـــتـــنـــهــا
سلح.. مجـموعـة من تنـظيم صـدام ا
من ضـــمـــنـــهـم أخـــوه بـــرزان حـــيث
هـبـطـت في مـطـار (أيج  (3الـعـراقي
قــرب مـــنــطــقـــة حتــشــد الـــقــطــعــات

العراقية.
ـ أبـلغ قـائـد الـقـطـعـات الـلـواء حـسن
الــنــقــيب بــقــرار تــســفــيــر إبــراهــيم
الــداوود طــالــبــ اعـتــقــالـه بــهـدوء
ووضعه في الطائرة.. من جانبه فان
إبــراهـيم الــداوود اســتـســلم لألمـر..
ولم يقل الداوود شيئا سوى ترديده
لعبارة (سواها الـشايب).. أي فعلها

البكر.
ـ وفي داخل الطائـرة سلمه معـتقلوه
بــدلـــة مــدنــيـــة مــرســـلــة من حــردان
الـتـكريـتي.. حـيث كـان مـقـاسه نفس
مقاس الداوود.. ووجـدً الداوود بعد
ارتـــدائه لـــهـــا مـــبــلغ ( (300ديـــنــار

عـراقي في جـيب الـبـدلـة مـرسـلة من
حـــردان الـــتـــكـــريـــتـي الى صـــديـــقه

إبراهيم الداوود.
ساء ظهر البكر على شاشات ـ في ا
( ــتـســلـلـ الـتــلـفـاز لــيـعــلن طـرد (ا
وتــنــظـيف (الــثـورة) مــنــهم!! واتـهم

البكر النايف حتديدا بالعمالة.
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دور شركـة نفط الـعراق الـبريـطانـية
في انقالب  / 30تموز:

ـ يـقــول حــردان الــتــكــريــتي: (أعــلن
الـرئـيس عــبـد الـرحـمن عـارف.. قـبل
انــقالبــنــا بــشـهــرين عـن تـعــديل في
اتفاقيـات النفط لصـالح شركة أيرب
الفرنسـية.. وقد طلـبني احمد حسن
البكر عشية إعالن احلكومة عن هذا
الــتــعــديل.. وشــرح ليً أهــمــيــة هـذا
اإلعالن.. وأثــــاره الــــســـيــــئــــة عـــلى
عالقات كل من العراق ـ ببـريطانيا..
والعـراق ـ بأمـريكا.. وذكـر إن علـينا
أن نــســتـــغل هــذا الـــوضع اجلــديــد

للقيام بعمل ما.
ـ وجـرت بــعـد ذلك اتـصــاالت بـيـنـنـا
وبـــ صـــدام الـــذي كـــان إذ ذاك في
بـيروت.. وأخـبـرنـاه بضـرورة إقـامة
حــوار عــاجل بــيـنـه وبـ الــســفـارة
األمــريـــكــيـــة.. وأخــبــرنـــاه بــإجــراء

اتصال مع عفلق بهذا الشأن.
ـ بعـد اقل من أسبـوع اخبـرنا صدام
بــأن احلـــكــومـــة األمــريــكـــيــة أبــدت
استعـدادها للتـعاون الى أقصى حد

: بشرط
األول: أن نـقـدم لـهـمـا تـعـهـداً خـطـياً

بالعمل وفق ما يرسمونه لنا.
الــثـاني: أن نـبــرهن عـلى قــوتـنـا في
الـــداخل.. وتـــقـــرر أن يـــقـــوم حـــزب
الـبعث بـتـنظـيم مظـاهـرات ضد عـبد

الرحمن عارف كتدليل على القوة.
ـ وفعالً نظم احلزب تظاهرة ضخمة
بــــالـــتــــعــــاون مع الــــشــــيــــوعــــيـــ
شي أمامها أبو .. وكـان  والديني
هــــيــــثـم (الــــبــــكــــر)..وأنــــا (حـــردان
الـتـكريـتي).. وصـالح مـهـدي عـماش

وبعض الرفاق.
ـ وقـد أخـبـرتـنا الـسـفـارة األمـريـكـية
في بــيـــروت إنــهــا عــلـى اســتــعــداد
لـلــتـعـاون عـلى أن (نــتـسـاهل ) بـعـد
جناح االنقالب في مسـألة النفط مع
الـشركـات األمريـكيـة.. ووافـقنـا على

الشروط.
ـ بعـد ثالثة أيام جـاءنا من الـسفارة
األمــريـكـيــة من يـقـول: إن عــلـيـنـا أن
نتعـاون مع آمر احلرس اجلـمهوري
لــعــبــد الــرحــمن عــارف.. ومع عــبــد
الـــرزاق الــنـــايف.. وان عـــلـــيـــنــا أن
شي وفق اخلـطة التي سـيرسـمها
لــنــا.. وقــد الــتــقــيـنــا بــالــداوود في
سـيـارتـه اخلـاصـة لـيـلـة  / 12تـمـوز
/ ..1968واتــفـــقـــنــا مـــعه عـــلى كل
ـا شيء.. وجنح االنـقالب بـأسـرع 

كنا نتصوره.
ـ يضـيف حـردان قائالً: لم تـمر سـتة
أيــــام فـــــقط عـــــلى االنــــقـالب حــــتى
اتصلت بنا السفـارة البريطانية في
بغداد بشـكل سري.. وذكرت خطورة
االستمرار في السياسة التي أعلنها
عـبد الـرزاق الـنايف بـصـفته رئـيـسا
للوزارة في مـؤتمره الـصحفي األول
واألخيـر.. الذي عـقده إثـناء رئـاسته
للوزارة.. الذي قـال فيه: إن حكومته
ستتـخذ اجتاهـاً مستـقالً في قضايا
النـفط.. وإنهـا ستعـيد الـنظر في كل
ــعـقــودة بـ الــعـراق االتــفـاقــيـات ا

وب شركات النفط.
ـ وذكرت لـنا السـفارة إنـها مسـتعدة
للتـعاون معـنا الى ابعـد حد إلسقاط
عــبــد الــرزاق الــنــايف وأصــدقــائه..
وإعــطــاء حـــزب الــبــعـث الــذي كــنــا
نـــتـــمــنى إلـــيه ســـلـــطــات مـــطــلـــقــة

للسيطرة على العراق.
ـ وهــكـــذا دبــرنــا انــقالب  30تــمــوز
الــــذي أقــــصي فــــيـه عــــبــــد الـــرزاق
الــنــايـف.. ووزيــر الــدفـــاع.. وقــائــد

األركان.. ومجموعة من الوزراء.
ـ بعد جناح االنقالب الذي قاده هذه
ــرة (أبـو هـيــثم) نـفـسه وخــطـطـته ا
شــركـة نــفط الـعـراق الــبـريـطــانـيـة..
ألـــغـــيــنـــا اتـــفــاقـــيـــة شــركـــة أيــرب
وسعـة.. واكتفيـنا معها الفرنسـية ا
ــضـيــقــة الـتـي كـانت بـاالتــفــاقـيــة ا
حـــكــومـــة عـــبــد الـــسالم عـــارف قــد
عقدتها في ذلك الـوقت وقلنا إن تلك
ـة.. وإننا سنعيد االتفاقية كانت ظا

النظر في كل االتفاقيات.
ـ ويضـيف حردان: كـما ألـغيـنا فـيما
بـعـد صفـقـة الـطائـرات الـتي كـان قد
وقــعـــهــا عـــبــد الـــرحــمـن عــارف مع
حـكومـة فـرنسـا.. بـحجـة إنـنا لـديـنا

طائرات حربية بقدر الكفاية.

ـ اعتـبر حـزب البـعث إن عبـد الرزاق
الــنـايف انــدس الى (ثــورتـهم).. وان
إبراهـيم الـداوود حنث الـيمـ الذي
اقــســمه أمــام أحــمــد حــسن الــبــكــر
ـــوعـــد واخـــبـــر زمـــيــــله الـــنـــايف 
الـعـملـيـة.. واتـهام األخـيـر بـالعـمـالة
لـألجـنــبي.. فــكـان البــد من عــزلـهــمـا
وتــــنـــظــــيف الـــثــــورة من الــــعـــمالء
.. كـمـا أشـار بـيـان الـبـكر ـنـدسـ وا
عصر يوم الثالث من تموز .1968
ـ ويشـرح الـقيـادي في الـبعث صالح
عارض للبعث الحقاً عمر العلي.. وا
هــــذه اإلحــــداث.. خالل مــــقــــابـــلــــته
جلريدة احلياة التي تصدر في لندن
ــرقم  14593الــصـادر في عــددهــا ا
في  ..2003 / 3 / 8حيث يـقول: (إن
احــمــد حــسن الــبــكــر وبــعـد كــســبه
إبــــراهــــيم الــــداوود (آمــــر احلــــرس
اجلمـهوري).. أخضـعه البـكر لـلقسم
بـــان ال يــــخـــبـــر صـــديـــقـه احلـــمـــيم
وشــريـكـه في حــمـايــة ســلــطــة عــبـد
الـرحـمـن عـارف الـسـيـد عـبـد الـرزاق
الـــنــــايف (مـــديــــر االســـتـــخـــبـــارات
العـسكريـة) بالعـملـية باالتـفاق الذي
 مع البكر).. ويضيف العلي قائالً:
(إال إن الـداوود خـرق الـقـسم واخـبر

وعد العملية). زميله النايف 
ـ ويـكـمل الــعـلي حـديـثه: (وفي لـيـلـة
 16تموز وبعد إبالغ اجلهاز

كـلف باالستـعداد وإخراج احلزبي ا
البس الـعسـكريـة.. عقد األسلـحة وا
اجـتـماع لـقـيـادة احلزب في الـثـامـنة
مــــســــاءً في بــــيت الــــبــــكـــر لــــوضع
الـلـمسـات الـنهـائـية بـانـتظـار سـاعة

التنفيذ.
ـ وعـنـد السـاعـة الـثانـيـة والـنصف..
وفــجــأة طــرق الــبـاب وفــتـح الــبــكـر
الـبـاب.. وعــاد حـامالً ورقـة صـغـيـرة
حملـها مالزم يعـمل مرافقـاً النايف..
وهو بعثي دون أن يعـلم رئيسه عبد
الــــرزاق الـــــنـــــايف ذلك.. وجـــــاء في
رســــالـــتـه لـــديً مـــعــــلـــومــــات إنـــكم
ستقومون هذه الليـلة بالعملية أضمُ
صــوتـي الى صـــوتـــكم وأنـــا مــعـــكم
جـاهـز لـتـنـفـيـذ أيـة مـهـمـة وتـوكـلـوا

على الله).
ـ بـــعــــد مـــنــــاقـــشــــة طــــويـــلــــة لـــكل
االحـتـمـاالت.. كـمـا يـقـول الـعلـي قرر
اجملـتـمــعـون الــسـيـر فـي الـتـنــفـيـذ..
وبـعــثــنــا الى عــبــد الــرزاق الـنــايف
بـاجلـواب اآلتي: (تـعـمـدنـا عن قـصد
عــدم إبالغك.. والــسـبـب وجـودك في
مـوقع حسـاس وخـوفنـا عـليك.. إنـنا
ابـلـغـنـا األخ إبـراهـيم الـداوود كي ال
نــبـلـغك مــبـاشـرة جتــنـبـاً لإلحـراج..
واعــتــبــرنــا إن هـــذه الــطــريــقــة هي
األجــدى واألنــفع.. وكــنــا نــعـرف انه
سيبلغكً.. لقد اتخذنا قرارنا بالسير
في الــعــمــلـيــة.. وســتــكــون رئــيــسـا

لوزراء العراق إذا وفقنا الله).
(يجدر بـالذكـر إن حامل الرسـالة هو
الزم احـمــد مـولـود مـخـلص.. وقـد ا
عـــيــنه الـــنــايـف مــرافـــقــاً له بـــحــكم
الــــتـــحـــالف الــــقـــائم بــــ الـــنـــايف

والبعث.. كما يقول النايف).
∫œËË«b « rO¼«dÐ≈ W¹«Ë—

ـ عـــلق إبــراهــيـم الــداوود عــلى هــذا
االتــهــام عــنــدمـــا الــتــقــته اجلــريــدة
نـفـسـها بـعـد تـسفـيـره بـقـوله: (اغدر
واكذب.. لقد كان النايف يجتمع بهم
أكـثـر من اجـتـمـاعـاتي مـعـهم.. وكـان
ـا يـتم االتـفـاق هـو الـذي يــبـلـغـني 
ب البكر وحردان التكريتي وصالح
مـهـدي عـمـاش.. ثم كـان الـبـكـر يزود
الـنـايف بـقـوائم الـضـبـاط الـبـعـثـي
كي يقوم بـنقلـهم الى قطاعـات قريبة

من بغداد).
ـ ويتساءل الـداوود: من قام بتحريك
درع العاشر من لواء حماد شهـاب ا
كــركــوك الى الــرمــادي قــبل احلــركـة
بـشــهـرين?.. يـجـيـب الـداوود: طـبـعـاً
الــنــايـف وبــنــاء عــلى طـــلب الــبــكــر
نفسه.. وهو ما اعترف به.. كذلك من
ســلم الــنــايف قــوائم بــأمــاكن أوكـار
ـضــاد (الـيــسـار) وأســمـاء الــبــعث ا

مالكه ليتم اعتقالهم.
ـ ويـضـيف الـداوود قـائالً: (لـقـد كـان
الـــنـــايف مـــصــيـــبـــاً عـــنــدمـــا رفض
.. وحذرني من التعـاون مع البعـثي
غـــدرهم.. لـــكن ســـامح الـــلـه حــردان
الــذي ضــغط عـــليّ إلقــنـــاع الــنــايف

بالتعاون معهم).
∫ U ö)«Ë f UM² «

ـ الـواقـع إن الـتـنـافس بــ الـطـرفـ
واخلالفــــــات بــــــدأت قــــــبـل قــــــيـــــام
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كـانت عـلى قـدر من اجلمـال  هـادئـة  رزيـنة  لـهـا عـيـنان قـال الـله لـهـما
كـونا فـكانـتـا  كل قطـعة فـي مكـتبـهـا تشـعرك بـأن من وراء هـذا التـناسق
واجلــمـال ــسـات ألنــامل يـحــركـهــا شـعــور بـســحـر احلــيـاة  والــتـرتــيب 
والنـظام  تشـعرك عـندمـا تتـكلم بـأنك امام مـستوى من  االخالق والـذوق
حريصة على كـانت مخلصة في عمـلها والـثقافة والتجربـة والثقة بالنفس 
دقـيــقــة في إجــراءاتـهــا .هــذا مــايـعــرفه  عــنــهــا زمالءهـا  أداء واجــبــهــا
قـادتني قدمـاي الى مكـتبهـا الجناز مـعاملـة بعد وزمـيالتها في الـدائرة  
يـظهر عـاملة وبـدأت تقلب االوراق  عتـادة ناولتـها ا الـقاء حتيـة الصبـاح ا
ـعامـلة حتـتاج الى تـدقيق  لـذا رفعت رأسـها مـبادرة بـالقول تـفضل ان ا
عـاملة قلت لهـا سأنـتظر خـارج الغـرفة ريـثما تـنتـه من تدقـيق ا اجـلس 
اذا ?بإمكـانك االنتظـار هنا وأشارت الى كـرسي  قريب  تفضل قـالت و
رفعت رأسها وقد الحظتني وأنا أحول نظري الى واعتذرت ثانية  اجلس 
وبـعـد أن الحظت زاويـة اخـرى من زوايا الـغـرفـة دون النـظـر الى وجـههـا 
اصـراري عـلى االنـتـظـار  خـارج الـغـرفــة قـالت كـمـا تـريـد ولـكن التـبـتـعـد

كثيرا. 
ـوظـفة رغم صـفـاتـها سـبب عـدم جلـوسي وخـروجي من الـغـرفة أن هـذه ا
والزينة نسدل على كتفيها كان شعـرها ا تـقدمة كان ينقصها احلجاب  ا
الــبـاديــة عـلى وجــهـهـا  ســبـبـا مــانـعــا لـتـجــنب وسـاوس الــنـفس االمـارة
الأدعي اني يـوسف زمـانه فـي الـعـفـة ولـكــني مـاأردت ان يـكـون بـالـســوء
لـلشـيطـان مـنفـذا وال حلبـائـله وسيـلـة النزالقي في نـظرة خـائـنة او فـكرة
خطـر ببالي ان اكلمها عن ماينقصها من مـاجنة. بينما كنت خارج الغرفة
فهي سـتوى من الثـقافـة والذوق والخالق احلـجاب الشـرعي لفـتاة بهـذا ا
واالحـرى بـهـا بحـكم وظـيـقتـهـا ان تـكون عـلى وعـيهـا اجـدر به من غـيـرها
قـدوة لزميالتـها في الدائـرة. كنت اشـجع نفسي كـيف أبدا احلديث مـعها
وأتـخيل ردا مـنـهـا قد يـكـون مـخـجال او قد تـعـتـبر ـوضـوع  بـخصـوص ا
قد تفسر ذلك بسوء نية وتنادي كالمي تـدخال في خصوصيات التعنيني 
قطع علي افـكاري صـوتها وظفـ وتتـهمني بـسوء الـتصـرف ..الخ أحـد ا
ـعـامـلـة االن كـامـلـة والتـوجـد فـيـهـا قـالت: ا وهي تـنـطق بـأسـمي الـثـالثي 
قلـت:ولكن ..قـالت:اليـوجد فـيـها نـقص.قـلت: بعـد ان اسـتجـمعت نـواقص 
شـجاعـتي :اتـسـمحـ لي بـكلـمـة? قـالت: ماذا لـديك وضـعك مـذ سلـمـتني
ـعاملة غير طبيعي? قـلت:ارجو ان اليزعجك الكالم الذي سأقوله قالت ال ا
رة وابـتدأت حديـثي بقول ابـدا تفضل ولـكن اجلس وتـكلم وجلـست هذه ا

تنبي : ابي الطيب ا
         ولم ار في عيوب الناس عيبا      

  كنقص القادرين على التمام
قـلت لها:حـضرتك على قـدر من الثقـافة والوعي وحـسن اخللق فضال عن
يـكــون به  مــظـهـرك  جــوهـرة مــثـلـك البـد ان يــصـونـهــا حـجــاب اجلـمـال

واحترام به تكسب رضا اخلالق وجمالك أكمل ومنزلتك اكبر  أ
ظهر دليل على اجلوهر. وا  اخمللوق

قـالت بـلـهـجـة الـواثـقـة: بـعض بـنـات حـواء - من امـثـالي- وقـعن فـي سوء
بـاعتـقاد خـاطيء بأن واحـدتنـا تصـبح مثارا و نظـرة قاصرة لـلحـياة  فـهم
وكـشـفت عن وتـأنـقت في مـلـبـسـهـا  لألعـجـاب كـلـمـا بـرزت من مـفـاتـنـهـا 
ــوسم والــتــبـاهـي امـام ــوضــة وأزيــاء ا جــمــالــهــا  ثم تــأتي صــيــحـات ا
ورأيك الـصديـقـات والزمـيالت في احلفالت واالحـتـفاالت. كالمك صـحيح
وستجد منا لنصحك اذن والصواب في مارأيت نصحت فأوجزت صـريح

صاغية .
حتى ومـرت االيام وشاكـرا لهـا تقـبل نصيـحتي ودعـتها مـؤكدا اعـتذاري 
وكـانت فرصة اللـقاء السالم على من عـرضت لي معامـلة في ذات الدائرة
ــكـتب كــان هـنــاك بـعض تـوجــهت لـذات ا جـمــعـني مــعـهــا مـوقف وحــوار
  القيت رأيتهـا وقد زادهـا احلجـاب واحلشـمة جـماال وهـيبـة  ـراجعـ  ا
ا رحـبت بـي أ ـا رأتـني عـرفتـني الـسالم وبـقـيت واقـفـا رفـعت رأسـهـا 
وعـندما قالت تـفضل (اسـتريح )أخذت مـكاني عـلى ذات الكرسي تـرحيب
كـنت صاحب قالـت : سعـدنـا بزيـارتك  التـفـتت الي راجـعـ انـتهـت من ا
نــصــيـــحــتك كـــانت ســبـــبــا في ســـعــادتي.ثـم دخل مــراجع فـــضل عــلـي 
استـأذنت منهـا مودعـا وخرجت وصـوتهـا يتـبعـني التقطـع توزيارتك آخـر

لـنـا .كــنت حـيـنــهـا في غـايـة االنــشـراح ألني شـعـرت ان
نـصــيـحــتي قــد أثـمــرت وأيـنــعت ألنــهـا وجــدت ارضـا

اتمنى وأتمنى من كل قلبي ان  خصبة
وفق تلقى النصيحة اخمللصة اذنا صاغية .والله ا

ÍuOKŽ s Š ÍœU¼

بغداد

إبراهيم الداوود  صالح عمر العلي عبد الرزاق النايف 

حردان التكريتي ناصر احلاني  جالل الطالباني

W¾MNð
أتـقدم بـالتـهاني واالمـنيـات الطـيبة الى
wðUO³? « bOý— b?L×?  Ê«Ëeſ ÂbI?*«

ـنـاسـبــة تـرقـيـته الى رتــبـة عـقـيـد مع
ــوفـــقــيــة والــتــقــدم له الــدعــاء بــدوام ا
وجلمـيع الضـباط خدمـة للـوطن ودفاعا

واطن . ومن الله التوفيق. عن ا
Í—u³'« nKš œ«uł ÊUD×
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وافقت الهيـئةُ التطبـيعية عـلى مشاركةِ مـنتخب الناشـئ في بطولـة احتاد غرب آسيـا الثامنة
ملـكة العـربية الـسعوديـة في الفترة من ( 13حتى 22 نتـخبات النـاشئ الـتي تستـضيفـها ا
ـقـبل) . ويـواصلُ مـنـتـخبُ الـنـاشـئـ تـدريـبـاته الـيـومـيـة حتـضـيرًا من شـهـر تـشـرين األول ا
ـقبـلة وذلـك عقب تـأجـيل بطـولـة كأس الـعرب حتت  16 عامـاً الـتي كان من لالستـحـقاقـات ا
نتخب الناشئ مؤلف من حسن الك التـدريبي  غرب .يشارُ الى ان ا زمع انطالقها في ا ا
كمـال مدربـاً يسـاعده سـعد عـبد احلـميـد ومـحمـد علي كـر ومصـطفى سالم مـدرباً لـليـاقة

رمى. البدنية وعلي حس مشربت مدربًا حلراس ا

5¾ýUM «  U³ ²M* UOÝ¬ »dſ W uDÐ nÒOCð W¹œuF «

{ طـوكـيو- وكـاالت: شهـدت مـنافـسات
ـبـياد طـوكـيو  2020 خـيـبات عـربـية أو
ـيدالـيات لـليوم مـتتـاليـة حيث غـابت ا
الــثــالث عـلـى الـتــوالي في حــ كـانت
خـسـارة الرامـي الكـويـتي عبـد الـرحمن
الـــفــيـــحــان مــفـــاجــأة في ظـل تــصــدره
لـلـمـجمـوعـات . ويعـتـبـر تأهل الـسـباح
ــصـــري يــوسف رمــضــان إلى نــصف ا
نـهـائي الـبـطـولـة أبـرز إجنـازات الـعرب
لــلـيـوم الــسـادس في ظل تــذيل الـعـرب
جملــــمــــوعــــاتــــهـم في بــــاقي األلــــعــــاب
ونـستـعرض  أبرز األحـداث التي شارك
بـــهــا الــعــرب في الـــيــوم الــســادس من

بياد طوكيو. أو
W¹U —

انـتـهت سبـاقـات الرمـاية لـلـيوم الـثاني
عـلى التوالي عـلى صعيد حـفرة التراب
لـــلــســيــدات حـــيث خــســـرت الــرامــيــة
ـصريـة ماغي الـلبـنانـية راي بـاسيل وا
عشماوي حظوظهما في التأهل. وحلت

ـرتـبـة  21بـرصـيـد 114 راي بــاسـيل بـا
ـكـنـة  فـي ح نــقـطـة من أصل  125
ـرتـبـة  22 بـرصـيـد حــلت عـشـمـاوي بـا

كنة. تأهل 125 من أصل  115  
الــكـويـتي عـبــد الـرحـمن الــفـيـحـان إلى
الـدور الـنـهـائي من مـنـافـسـات الـرمـاية
ركز الثالث حيث برصيد  123نـقطة با

أنـه الـعــربي الــوحــيــد الـذي تــأهل في
حـــ خـــرج عن فـــئـــة الـــرجـــال كال من
الــكــويــتي طالل الــرشـيــدي والــقــطـري
ــصــريــ عــبـد مــحــمــد آل رمــيـحي وا
الـعـزيـز محـيـلـبة وأحـمـد زاهـر. وضمن
مـنافـسـات النـهائي خـسر عـبد الـرحمن
الـفـيـحان بـحـلولـه سادسـا وأخـيرا في

مـفاجأة كبـيرة بعد تـصدره لليوم األول
حـــيث جــمع  18نــقــطــة فــقط فـي حـ
حـصل عـلى الـذهـبـية الـتـشـيـكي جـيري
لـيبتاك والفضية للـتشيكي أيضا ديفيد
كـوشـتيـلسـكي والـبرونـزية لـلـبريـطاني

ماثيو كوارد هولي.  
  n¹b&

حـل الـســعــودي حـســ عــلي رضـا في
ـــركـــز الـــســـادس بـــرصـــيـــد 7:53.99 ا
ـركز والـعـراقي مـحـمـد اخلـفـاجي فـي ا
ـصري عبد الـرابع برصيد  7:21.52 وا

اخلالق البنا برصيد 6:58.84
ـؤلف من كامل حـل الفريق اجلـزائري ا
ركز اخلامس آيـت داوود وسيد علي با

برصيد 6:41.62
WŠU³Ý

ـــصــري يـــوسف رمـــضــان إلى تـــأهل ا
الــدور نــصـف الــنــهــائي من مــســابــقــة
سـبـاحة  100مـتـر فراشـة لـلرجـال حيث
ــنــافـســات مـواجــهـات قــويـة شــهـدت ا

وجمع العرب األرقام التالية:
الـــســعـــودي يــوسف ابـــو ريش بــوقت
ثانية والبحريني عبدالله أحمد 56.28
عــــلـي يــــوسف لـم يــــكــــمل الــــســــبــــاق
والــــكــــويـــتـي عـــبــــاس الـــقــــلي 53.62

صري يوسف رمضان    51.67 وا
Ëœuł

ــاريـنــكـو  خــسـر اإلمــاراتي إيــفـان ر
أمام الكندي شادي نحاس بنتيجة -10

0
ـــصـــري رمـــضــان درويـش أمــام فـــاز ا
الـباكـستـاني شاه حسـ شاه بـنتـيجة

10s1-0s3
صري رمضان درويش بنتيجة خـسر ا

10s1-0s3 أمام اجلورجي فارالم
ليبارتيلياني  

WL ö

ـــوشي خــــســـر اجلــــزائــــري يـــونـس 
ـواجـهـة الـفـلـبـيـني اومـيـر مـارسـيال

بالضربة القاضية
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سـجـلـهـمـا الـعـراقي يـونس مـحـمـود في

الدقائق  2و65
متفرجاً دينة بانـكوك اجلمهور  9720  ا
احلكم الـيابـاني نيـشيمـورا افضل العب

العراقي يونس محمود.
wzUNM « nB½ —Ëb «

م العراق / كوريا اجلنوبية2007/7/25
صفر / صفر   وبركالت الترجيح 3 / 4

ــبــور اجلــمــهــور 12500 ــديــنــة كــواال ا
مـتــفــرج احلـكم الــكــويـتـي سـعــد كــمـيل

wz«d U « ‚œU  bL×  ≠ ¡«d UÝ

شارك مـنتـخبنـا الوطـني لكـرة القدم في
كـأس اال االسـيويـة الـنـسخـة الـرابـعة
تموز عشـرة للـفترة من /7تموز الى  29 
 م التي اقيمت مبارياتها في اربع2007
دول هي إنـدونيـسيـا ومالـيـزيا وتـايلـند
وفــيــتـنــام وانـضـم ابـنــاء الــرافـدين الى
اجملـمـوعة االولى الـى جانب مـنـتـخـبات
اسـتـرالــيـا وسـلــطـنـة عــمـان وتـايــلـنـد .
اســود الـرافـدين دخــلـوا الـبـطــولـة غـيـر
مرشح وخرجوا متوج على حساب
ملـكة العربية الـسعودية بعد ان ابناء ا
اســقـطــا جـبــابـرة الـشــرق الـواحــد تـلـو
ـنـاسـبـة الـتي يـتـذكـرهـا االخـر وبـهـذه ا
الشـعب الـعراقي بـهذا الـفوز الـذي وحد
ابناء الوطن الـواحد نستـذكر هذا اليوم
االجنـــاز االســـيـــوي االول في احـــضــان
اسـود الرافـدين واسـتـعـرض الى الـقراء
االعـزاء مبـاريات مـنـتخـبـنا الـوطني في

تلك البطولة. 
·«b¼√ qO− ð

سجل 1 / 1م العراق /تايلند  2007/7/7
للعراق يونس محمود في الدقيقة 32

دينة بانـكوك اجلمهور  30000 متفرج ا
احلـــكم الــكــوري اجلــنـــوبي كــون يــونغ
شـــول افــــضل العـب الـــعــــراقي يــــونس

محمود .
1 / 3م العراق / استراليا  2007/713

سجل للعراق نشأت اكرم في الدقيقة 22
وهوار مال مـحمـد في الدقـيقة  60وكرار

جاسم في الدقيقة 86.
ديـنة بـانكـوك اجلمـهور  6000 متـفرج ا
احلـكم الــبـحـريـنـي جـاسم كـر .افـضل

العب العراقي نشأت اكرم.
م  العراق / سلطنة عمان 2007/7/16

صفر/ صفر
ـديـنـة بـانـكـوك اجلـمـهـور  500مـتـفرج ا
احلــكم الــشـيــلي ايــدي مـايــلــيت افـضل

العب العراقي علي حس رحيمة.
wzUNM « lÐ— —Ëb «

صفر / 2م العراق/ فيتنام 2007/7/21
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حـمى الـصـراع عـلـى مـنـصب رئـيس االحتـاد الـعـراقي
لـكـرة الـقدم  بـدأ مع اقـتـراب مـوعد االنـتـخـابـات .. ما
لـفت نــظـري في هـذا الــصـدد تـصــريح الالعب الـدولي
الـسـابق ومـدرب مـنتـخب الـعـراق الـشـبـاب لـكـرة الـقدم
عـماد محـمد ادلى به لـوسيلـة اعالم محـلية في مـستهل
رشح عـمل الهـيئة الـتطـبيـعية  حـيث قال ان مـشروع ا
لــرئـاســة االحتـاد الــعـراقي  يــجب ان يـكــون واقـعــيـا
وقـابال للتنفيذ  و اضـاف مدرب منتخب شباب العراق
ــشـــروع لن يــكــونــا ــشــروع  ونــوع ا  ان صــاحب ا
ـشـروع وحـشـد االصـوات عـامـلـ حـاسـمـ لـتـايـيـد ا

ا نسبة تنفيذه على ارض الواقع . لصاحبه  وا
ـشروع الـواقعي  هـو الذي كل ادواته (حتـت اليد) و ا
.. واقـول مـا فـائـدة مـشـروع في ظـاهـره (يـؤهـلـنـا) الى
نـهائـيات بطـولة كـاس العالم  ولـكن تنـفيذه يـحتاج الى
امـوال طائلة غير مـتوفرة وبنى حتتيـة غير جاهزة ومدة
زمـنية طويـلة غيـر مضمـونة العواقب   وارى ان مدرب
مـنــتـخب شــبـاب الـعـراق عـلـى صـواب تـمـامـا  بــقـوله
ـسـبق مع احلـكـومـة عـلى ـكــتـوب ا االتـفـاق الـرسـمي ا
ـنح ـالي  هــو الـذي  ــتـطــلب ا ـشـروع ذا ا تـنــفـيــذ ا
صداقية  لـدى الهيئة العامة ـرشح لرئاسة االحتاد ا ا
 وبـدون االتــفـاق الــرسـمي مع احلــكـومـة  فــان وعـود
ــرشح لــرئــاســة االحتــاد لن تــكــون ذات قــيــمـة  الن ا

االحتاد يعتمد على نحو كلي على احلكومة .
  الــوضـــوح الــذي يــطــالب به مــدرب مــنــتــخب شــبــاب
ـرشح الـعـراق لـكـرة الـقـدم الـكـابـ عمـاد مـحـمـد من ا
ـســتـقـبل لــرئـاسـة االحتـاد  هـو هــدف كل من يـهــمه ا
ستقبل البعيد لسبب القريب لكرة العراق  و ال اقول ا
مـهم واحد وهو ان ( شـبعـنا ) وعوداً ولم نـقبض شـيئاً
من الـذين تـقلـدوا منـصب رئـيس االحتـاد في السـنوات
ـسـتـقـبل الـقريب  الن ـاضـيـة .. واكثـف االهتـمـام بـا ا
ـرجح تشـكيـله بـعد مـدة زمنـية  يـجب قـبل ا االحتـاد ا
نـتخـبات الـوطنـية بـرعايـة خاصة  ويـكثف ان يـخص ا
ـصـنـفـة وهي االهـتـمـام بـالـبـطـوالت الـقـاريـة والـدولـية ا
بـطــولـة كــاس ا اسـيــا لـكل الــفـئـات  وبــطـولـة كـاس
الـعالم  و ال اقـلل من اهمـية االهـداف االخرى لالحتاد
ـمـنـاز والـدرجـة االولى  الـقـادم وهي تـنـظـيم الـدوري ا
والـثـانـية والـثـالـثة  واعـادة تـنظـيم بـطـوالت اجلمـهـورية
لـكل الـفـئـات واالهـتـمـام بـبـطـوالت ومـنـتـخـبـات الـفـئات
الـعـمـرية  واعـادة تـرميـم عالقات االحتـاد  مع مـحـيطه
االداري احملـلي على نـحـو يضـمن له االستـقرار بـتدفق
ـال احلــكـومي لـصــنـدوقه .. واقــول ان الـوصـول الى ا
االهـداف البـعيـدة مسـالة وقت  اذا  اجنـاز االهداف

القريبة .
ـضـي االحتـاد الـقـادم الى اهـدافه بـخـطى  امـا كـيف 
واثـقة  فـان ذلك يتم باالنـفتـاح على اخلبـرات اجملربة 
والـكفاءات العلمية  وفق رؤيـة عملية مبرمجة  تؤسس
الولـــويــات واضــحـــة يــحــددهـــا االحتــاد لــلـــنــجــاح في
االسـتحقاقات الداخـلية واخلارجية  واجـزم ان اتفاقية
الـهــيـئـة الـتـطـبــيـعـيـة مع كـلــيـة الـتـربـيـة الــبـدنـيـة وعـلـوم
الـرياضة في اجلامعة االم  جـامعة بغداد  هي خطوة

فعلية باجتاه االنفتاح الذي نشجعه .
 صـوت مدرب منـتخب شبـاب العراق لـكرة القـدم عماد
مـحـمـد  الـعـالي  بـصـدد الـتـأكـد من واقـعـيـة مـشروع
ـرشح لرئاسة االحتاد الـعراقي لكرة القدم  يجب ان ا
يـسنده ويدعـمه كل اعضاء الـهيئـة العامة
لـضمـان الـفوز بـاحتاد مـؤهل لـتحـقيق
اهــداف كــرة الــعـــراق الــتي تــعــودت
الـتفوق اقليمـيا وقاريا  وكفى وعوداً

بال  رصيد .
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افــــضل العـب احلـــارس الـــعــــراقي نـــور
صبري.
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/ 1م  العراق / السعودية  2007/7/29
صفر سـجل هدف الفـوز العراقي يونس

محمود في الدقيقة 73
دينة جاكرتا  اجلمهور  60000 متفرج ا

احلكم االسترالي مارك شيلد.
فـاز العـب مـنــتــخــبــنــا الـوطــني يــونس
مـــحــــمـــود بــــجـــائــــزة افـــضـل العب في
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بي لكرة القدم يواصلُ منتخبـنا االو
وحــداته الــتــدريــبـيــة الــيــومــيـة  في
مـــعــســكــر كــربـالء بــواقع وحــدتــ
صبـاحـية ومـسائـيـة وذلك حتضـيراً
ـقبـلة الـتي تـنتـظره لالسـتحـقاقـات ا
لــلـمـشــاركـة في بــطـولـة غــرب آسـيـا
ــؤهــلــة وكــذلك تــصـــفــيــات آســيـــا ا
لــنــهــائــيــات آســيــا 2022.  واخــتــتمَ
بي تدريباته في اليوم منتخبنـا االو
الـثــاني عـلى مــلـعب كــربالء الـدولي
ـدرب التـشيكـي ميروسالف بقـيادة ا
ـسـاعد سوكـوب ومالكه الـتـدريبي ا
والـتركـيـز على احلـصص الـتدريـبـية
اخلاصة بالتكتيك والـتكنيك وكيفية
ـلعب من تطـبـيق الـواجبـات داخل ا

ــنــهــاج الــفــني الــذي وضــعهُ خالل ا
ــــدرب لإلطالع عـــلـى مـــســـتـــويـــات ا
ــدرب الالعــبـــ بــشــكل أدق. وقــالَ ا
ــبي سـعـد ــنـتـخــبـنـا االو ــسـاعـد  ا
حــافظ: مـعــســكـر كــربالء هـو فــرصـة
جلــمــيع الـالعـبــ إلثــبــات قــدراتــهم
ـدرب سـوكوب الـفـنيـة أمـام أنـظـار ا
خـصوصـاً ان قـائـمـة معـسـكـر كربالء
مـــؤلــفــة من مــجــمـــوعــتــ وســيــتم
ـعـسـكـر تـقـلـيص الـعـدد بـعـد خـتـام ا
ــدرب الــتــدريــبي. وأضــافَ حــافظ: ا
لــديه إطالع عـلـى بـعض مــسـتــويـات
الالعـبـ من خالل مـبـاريـات الدوري
ـمـتـاز و الـتـركـيـز  في الـوحـدات ا
الــتــدريـبــيــة عــلى اجلـوانـب الـفــنــيـة
وليس الـبدنيـة لكـون جمـيع الالعب

ـــمــتـــاز والــذي من العـــبي الـــدوري ا
اخـــتــتم قـــبل أيــام. مـــشــيــراً إلى: أن
الصورة ستتضح أكثر في التدريبات
للتـعرف على مـستويـات الالعب من
خالل تــــطـــبـــيق
الــتــدريــبــات
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درب. وفهم الواجبات الـتي يريدها ا
ــســاعـد لــلــمــنــتـخب ــدرب ا وخــتمَ ا
بي بـقـوله: اجملمـوعة االولى في االو
معـسكر كـربالء ستـواصل التـدريبات
قـبل واجملـمـوعة لـغايـة يـوم االحـد ا
الـثـانـيـة بـالـنـسـبـة
لقائمة الالعب
ستتواجد يوم
االثــــــــــنـــــــــ
ولــــــغــــــايـــــة
الـسـبت بـعد

قبل. ا
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وقــعت وزارة الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
الـعلـمي عقـود عدد من العبي نـادي الطـلبة
ـقـبـلة. اسـتـعـدادا لـلـمـنـافـسـات الـكـرويـة ا
وأكـــد وكـــيل الـــوزارة لـــلـــشـــؤون اإلداريــة
ــؤقـتــة لـنـادي ورئــيس الـهــيـئــة اإلداريـة ا
الــطـلــبــة  عـلي حــمـيــد الـشــكـري أن وزارة
الـتـعـلـيم مـلتـزمـة ومـاضـية بـدعـمـهـا نادي
الــطــلـبــة من خـالل تـوقــيع عــقــود عـدد من
ـنــاسب الـذي ــنــاخ ا الالعــبــ وتـوفــيـر ا

يـلبي مـتطـلبـات التـنافس الـكروي ويـحقق
طـــمـــوح اجلـــمـــاهـــيـــر. وأضــاف أن وزارة
ـستـلزمات الـتعـليم حـريصـة علـى توفـير ا
ـالـية والـلـوجسـتـية في ضـوء الـسيـاقات ا
ـعـتمـدة. واشار الى الـقـانونـيـة واإلدارية ا
أن الــــوزارة لن تـــدخــــر جـــهــــدا لـــتــــذلـــيل
الــتــحــديــات أمــام الــنـادي وأن الــعــمل في
مـجال البنى التـحتية منظـور إليه باهتمام
ــلــعب والســيـــمــا مــا يــتـــعــلق بــتــأهـــيل ا

قبل. استعدادا للموسم الكروي ا
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أجـريت  انــتـخـابـات رابــطـة احلـكـام
ــثل احلـكـام فـي الـهـيــئـة الــعـامـة و
الحتـــاد الــــكــــرة في مــــقــــر االحتـــاد
بـحـضور رئـيس الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية
إيـاد بــنـيـان وعـضــوي الـتـطـبــيـعـيـة
اسعد الزم والدكتور رافد عبد األمير
ـشـرفـة  عـلى والـلــجـنـة الـقـانـونــيـة ا
االنــــتــــخـــابــــات والـــتـي أشـــارت الى
اكــتــمــال الــنــصــاب والــبــدء بــإجـراء
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. وأســفـرت
انــتـخــابـات رابــطــة احلـكــام عن فـوز
أحـمـد عـبد احلـسـ وأحـمـد خـضـير
وأرسالن قـادر بـالـتـزكـيـة عن احلـكام
الــدولـيــ غــيـر الــعـامــلـ وحــسـام
مــحــمــود وكـردســتــان زاهــد وحــكـيم

حــمـــيــد وبـــاسم مــحـــمــد عـن حــكــام
الـدرجة األولى غـيـر الـعامـلـ وبـعد
ــنــاصب بــ الــفـائــزين في تــوزيع ا
اجــتــمــاع الــهــيــأة اإلداريــة لــرابــطــة
احلــكـــام الــذي عـــقـــد بــعـــد انــتـــهــاء
االنـتـخـابـات  اخـتـيـار أحـمـد عـبـد
احلسـ رئيـسًا وارسالن قـادر نائـباً
لـلرئـيس وحـكـيم حـميـد أمـيـناً لـلـسر
وباسم مـحمد أمـينـاً ماليـاً واألعضاء
أحـــمــد خـــضــيـــر وكــردســـتــان زاهــد

وحسام محمود. 
وأعلنَ احلكم الدولي السابق صباح
ثل عـبد انـسـحـابه من انتـخـابـات 
احلـكـام في الـهــيـئـة الـعـامـة لالحتـاد
الـــعــــراقي لــــكــــرة الــــقـــدم وأصــــبح
الـــتــنــافسُ بــعـــدهــا مــحــصــوراً بــ

احلـكـام الـدولــيـ  عالء عـبـد الـقـادر
ومـــحـــمـــد عـــرب ورعـــد ســــلـــيم في
ــرشــحـان اجلــولــة األولى تـســاوى ا
عالء عبد الـقادر و محـمد كاظم عرب
بـــاألصــوات وكل مـــنــهــمـــا حــصل
عـلـــى 49 صــوتـاً وكــذلك تــعـادال
بـاألصوات فـي اجلولـة الـثـانـية
وفي اجلــــولـــة الــــثــــالـــثــــة من
الـتـصـويت فـاز  مـحـمد كـاظم
عـــــــرب وحــــــصـل عــــــلى ٥٤
ـــثالً صــــوتــــاً لـــيــــكــــون 
للحكام في الهيئة العامة
الحتـــــــاد الـــــــكــــــــرة في
ـقــبــلـة االنــتـخــابــات ا
ــقـــــــــرر إقــامــتــهـا ا

في 2021/9/14.
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وخـسـر اجلـزائـري شـعـيب بـولـوديـنات
ــواجـهـة األمــريـكي ريـتــشـارد تـوريـز
ـصري جـونيـور بنتـيجة  0-5 وخـسر ا
ـواجـهة الـكـازاخـسـتاني يـسـري رزق 

كامشيبيك كونكاباييف بنتيجة 5-0.
وخــســرت اجلــزائــريــة إشــراك شـعــيب
ـواجهـة الهـندية بـوجا راني بـنتـيجة

5-0.
وخـسرت مصـر أمام اجملر بنـتيجة -45

ركزين السابع 28 ضمن منافسات ا
والـثـامن وذلك ضـمن لـعـبـة شـيش فرق

سيدات.
وحـلت اجلزائـرية نـاجت بريـشي ضمن
سـابقة آر مـنافـسات سلـسلـة االفتتـاح 
27 ـــــــــركــــــــز  27 مـن أصـل  اس  فـي ا

مشترك باجمالي 289.
وحـل اجلـــزائـــري حــــمـــزة بـــوراس في
مــنـافـسـات ســلـسـلـة االفــتـتـاح اجلـولـة
ــرتــبــة  25من الــعــاشــرة و 11و 12 بــا

أصل  25بإجمالي 260. بياد طوكيو بارزة في منافسات او U ∫ احدى مواجهات ا UM

W³KÞ∫ التعليم تتعاقد مع العبي فريق الطلبة

قبل متاز ا جانب من االجتماع التحضيري للدوري ا
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ـسابـقات في الهـيئة الـتطبـيعيـة مؤتـمرًا صحـفيًا في مـقرِ احتادِ الـكرة بحـضور رئيس أقـامت  جلنةُ ا
قبل سابقـات  حيدر عوفي وأعضاء اللجنـة حيث قررت اللجنةُ فتحَ بـاب االنتقاالت للموسمِ ا جلنة ا
ـقبـل وينـتـهي في الـسـاعة الـثـانـية ـقبل إلـى التـاسع عـشـر من شـهر أيـلـول ا في األول من شـهـر آب ا
.  كمـا أقرت اللجنةُ انطالقَ كأس السوبـر ب القوة اجلوية والزوراء يوم اخلامس عشر من عشرة ليالً
ـقبل. كذلك أعـلنت انطـالقَ تصفـيات كأس الـعراق للـدرجت الـثانيـة والثالـثة كمـرحلةٍ أولى في أيلول ا
متاز في اخلامس والعشرين من شهر آب قبل. كما حددت اللجنةُ قرعـةَ الدوري ا العاشر من أيلـول ا
ـقـبل. كـذلـك حددت ـمـتـاز  2022-2021 يـوم الـعشـريـن من الـشـهر ا ـقـبل وانـطالق دوري الـكـرة ا ا
شاركة  24 فريقًا و اللجنةُ الثاني عشر من شهر تشرين األول موعدًا النطالق دوري الدرجة األولى 
حددت موعدَ انطالق دوري الـدرجةِ الثانية في العاشر من شهر تـشرين الثاني. كما قررت اللجنةُ منحَ

صالحية موعدِ حتديد انطالق دوري الدرجة الثالثة إلى االحتادات الفرعية في احملافظات.

بي لكرة القدم وحداته التدريبية اليومية  في معسكر كربالء dJ∫ يواصلُ منتخبنا االو F

البطولة ونال زميله باسم عباس جائزة
بدع نور افضل مدافع وتوج احلـارس ا
صـــبـــري بـــجـــائـــزة افـــضل حـــارس في

البطولة.
ســـجل الالعب يـــونس مــحـــمــود اســرع
هــدف فـي الــبـــطـــولــة وكـــان في مـــرمى
نـتخب فيـتنام في الـدقيـقة الثـانية من ا
باراة. كـما سـجل نفس الالعب يونس ا
محمـود هدف العراق االول في الـبطولة

واخرها.

UÐU ∫ جانب من انتخابات رابطة احلكام ²½≈
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وســيـلــتـقي عـامي  2004 و2008.  
ــــنـــتـــخـب الـــكـــنــــدي الـــذي تـــوج ا
بــالــبــرونــزيــة في أخــر دورتــ في
قـبل مع الفائـز من لقاء دور الدور ا
ـتــحـدة الــثـمــانـيــة بــ الـواليــات ا
وهــولــنـــدا.  وفي مــواجــهــة أخــرى
ـهـاجـمة األسـتـرالـيـة سام أحـرزت ا
كــيــر هـــدفــا في الــثــواني األخــيــرة
لـتـفـرض الـتـعـادل عـلى بـريـطـانـيـا
ـواجـهـة لـوقت إضافي في وتـمـتد ا
اسـتــاد إيـبـاراكي كــاشـيــمـا قـبل أن
تـــضــيف هـــدف الـــفــوز  3-4قـــبــيل
الـنـهـايـة وتـمــنح بالدهـا مـكـانـا في

ربع الذهبي للمنافسة. ا
 وأحـرزت الـبـريـطـانـيـة إيـل وايت
ثالثية هاتـريك من األهداف هاتريك
لترفع رصيدها في الدورة إلى ستة

أهداف.
ـنـتخب األسـترالي في  وسـيلـتقي ا
الـــدور قــبـل الــنــهـــائي مع نـــظــيــره
السويدي الذي فاز  1-3على نظيره
الـيابـاني صـاحب الضـيـافة بـفضل
أهـداف من مــاجـدالـيــنـا إريــكـسـون
وســــتـــيــــنــــا بالكـــســــتــــيـــنــــيـــوس

وكوسوفاري أصالني.

{ طوكيـو - وكاالت : للمـرة الثالثة
على التوالي تأهلت كندا للدور قبل
الــنـهــائي في مــنـافــســة كـرة الــقـدم
بية بعد النسائية في األلـعاب األو
الـــفـــوز بــــركالت الـــتـــرجــــيح عـــلى
البرازيل 3-4  امس اجلمعة بينما
ــــنـــتـــخب أطــــاحت أســـتــــرالـــيـــا 

بريطانيا في الوقت اإلضافي.
 وحتـقق الـفـوز الـكـنـدي بـعـد جناح
ـرمى سـتـيـفـاني البي في حـارســة ا
إنقـاذ أخر ركلتـ للبـرازيل بعد أن
أنقذت حارسة البرازيل باربره ركلة
جـزاء نفـذتهـا قائـدة كنـدا كريـست

سينكلير.
…dO  ’d

 وخالل التعادل السلبي في

الـوقـتـ األصـلي واإلضـافي أيـضـا
تألقت البي وأنقذت  4 فرص كبيرة
لـــلــبـــرازيل خالل  120 دقـــيــقــة في
اسـتـاد مـيــاجي كـمـا ســقـطت عـلى
األرض بـصـورة خـطـيـرة في نـهـايـة
الــشــوط الــثـــاني لــلــوقت اإلضــافي

لكنها واصلت اللعب.
 وكــانت الــبــرازيـل فــازت بــفــضــيـة
الـكـرة الـنـسـائـيـة في دورتـي ألـعاب

األحــيــان أثـنــاء اإلغالق لـم يـكن آدم
قـادرًا حـتى عـلى الـتـدريب في حـمـام
ــا كـان الــســبــاحـة.ويــقــول بــيل: "ر
األمر أكثـر صعوبـة لو لم يكن آدم قد
تــــدرب عـــــلى أنه عـــــنــــدمــــا حتــــدث
االنـــتــــكـــاســـات فـــإنـــنــــا نـــتـــعـــامل
معـها".وتـابع: "لم يـقتـصر األمـر على
تعامله مع تأجيل األلعاب األوليمبية
والـتـغـيــيـرات في جـدول تـدريـبه بل
ـبـيـة تـعــامل أيـضًـا مع األلــعـاب األو
الـتي تـقـام في بـيـئـة فـريـدة وغـريـبـة
لــلــغـايــة".إنه يــشــيـر إلى مــا يــحـدث
جلميع الرياضـي في طوكيو حيث
ال تــوجـد حـشــود من اجلـمــاهـيـر وال
يــوجـــد دعـم مــبـــاشـــر من عـــائــلـــته
وجترى اخـتـبارات مـنتـظمـة للـكشف
عن كـــوفـــيــد  19فـــضال عن فـــتــرات
الـعـزلـة.ويـرفض بـيل أن يـنسـب إليه

البطل".ويضيف بيل: "يضع معاييره
في تـلك الـلـحـظـة. هـذه هي الـطـريـقة
الــتـي يــبـنـي بــهــا الـريــاضـي الــقـوة
الــعــقـلــيــة".وفـاز آدم بــأول مــيـدالــيـة
ذهـبيـة لـفريق بـريـطانـيا فـي طوكـيو
 2020 في ســبـاق  100مــتــر صـدر
يــوم اإلثــنــ لــيــصــبـح أول ســبـاح

بريطاني يدافع عن لقب أوليمبي.
UOHB « UI

ـيـداليـات في ـزيـد من ا وقـد يـكـون ا
الطريق ألنه سيكون أيضًا جزءًا من
سـبـاقات الـتـصـفـيات اخملـتـلـطة * 4
 100متر يوم اخلميس وسباق * 4
 100مـتـر مـتنـوع لـلـرجـال في الـيوم
الـتـالي.وتـعـتـبـر مـيـدالـيـته الـذهـبـيـة
إجنازًا كـبـيرًا بـشكـل خاص بـالنـظر
إلى االضـــطــراب الـــذي أحــدثه وبــاء
كــــورونـــا في الــــتـــدريب. فـي بـــعض
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بياد أخبار  االو

{ طـوكـيو - وكـاالت: دخلت الـيابـانـية مـوميـجي نـيشـيا الـبـالغـة من العـمر  13عـاما
بيـة على اإلطالق في التزلج فقط الـتاريخ يوم االثنـ بفوزهـا بأول ميدالـية ذهبيـة أو
ـبـيـة في طـوكـيـو.واعـتلت عـلى األلـواح لـلـسيـدات خالل مـنـافـسـات دورة األلـعاب األو
نيـشيا منـصة التتـويج مع البرازيلـية رايسا ليل  13عـاما أيضا والـتي حصلت على
ــيـدالــيــة الـفــضــيـة والــيــابـانــيــة فـونــا نــاكـايــامـا  16عـامــا والــتي حــصـلـت عـلى ا
ـتوسط الـبـرونزيـة.ووُصـفت مـنصـة الـتتـويج الـتي شهـدت اعـتالء الالعـبات الـثالث 
عـمـر  14عـامـا و 191يـومـا بــأنـهـا أصـغـر مــنـصـة تـتـويج فــردي في تـاريخ األلـعـاب
ـبـية عـلى اإلطالق هي مـارجوري غـيـستـريـنغ والتي ـبـية.وكـانت أصـغر بـطـلة أو األو
ـبيـاد برلـ عام 1936Kوالـتي كانت فازت بـلقب الـغطس مـن منـصة مـتحـركة في أو
تــبـــلغ وقـــتــهـــا من الــعـــمــر  13عـــامــا و 267يــومـــا أي أصــغـــر من نـــيــشـــيــا بـ 63
يداليات الذهبية في التزلج على األلواح ضيفة مجموعة من ا يوما.وحـصدت الدولة ا
بعد فـوز يوتـو هورغـومي في منـافسات الـرجال.وتـعثـرت نيشـيا واخـفقت في الـهبوط
في أول حـركـتـ لهـا بـيـد أنـهـا جنـحت في آخـر ثالث حـركـات لتـنـتـهي بـنـتـيـجة
 ?15.26متجاوزة رصيد ليل التي سجلت 14.64 وابتسمت سعيدة عندما

ـيدالية الـذهبيـة.وتعد ليل الـبالغـة من العمر  13عـاما و203 تأكـد فوزها با
ـيـداليـة.وعـلى الـرغم من ذلك ال يزال من بـيـة تفـوز  أيـام أصـغـر بطـلـة أو
ــســجل بــاسم غــيــســتــريــنغ فـي هـذه ــمــكن حتــطــيم الــرقم الــقــيــاسي ا ا
بـياد.إذ سـتـصبـح الالعبـة سـكاي بـراون الـبالـغة مـن العـمر  13عـاما األو
بية بريطانية تنافس في التزلج على ألواح عادية و 28يوما أصغر العبة أو
"سـكيت بـورد" يوم األربـعاء  4/آب.كمـا تنـافس الـيابـانيـة كوكـونا هـيراكي
 12عاما و  343يوما في نفس اللعبة.وتعد رياضة التزلج واحدة من
خمس ريـاضـات جديـدة أضيـفت إلى دورة األلـعاب وتُـمارس في مـلعب
يـحـاكي الـبـيـئـة احلــضـريـة حـيث يـنـفـذ الالعـب حـركـاته عـلى مـقـاعـد

وقضبان.
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{ طـوكيو - وكاالت: جنح مـنتخب مصر في
بـلوغ ربع نـهـائي مـنـافسـات كـرة الـيد

بـياد طـوكيـو بعـد فوزه 22-27 بـأو
ــونــديـال عــلى الــســويــد وصــيف ا
الـيوم اجلمـعة في رابع جوالت دور
اجملـمـوعـات.وكـان الـشـوط األول قد
انـتهى بتـقدم مـصر بـنتـيجة 9-13
قـبل أن يـحــافظ أحـفـاد الــفـراعـنـة
عـلى تقـدمـهم خالل أحداث الـشوط
الـثاني.وتألق كـر هنداوي حارس
مــنـتــخب مـصــر بـشــكل مــلـحـوظ
وقـــدم مـــحـــمـــد ســـنـــد وعـــلي زين
ـيـزة ويـحـيى الـدرع مـسـتـويـات 

على اجلانب الهجومي.
وبــهــذه الــنــتــيــجــة ارتــفع رصــيــد
ــصــري إلى  6نــقــاط ــنــتــخـب ا ا
لــيـضـمن الـصـعـود لــدور الـثـمـانـيـة
ـقـبـلة دون النـظـر لـنتـيـجـة مـباراته ا
ـــنــتـــخب أمــام الـــبـــحـــرين.وكـــان ا

ــصـري قــد تـغــلب عـلى الــبـرتــغـال في ا
ــبـاراة األولى 37-31 قــبل اخلــسـارة ا
ارك ثم الفوز 29-33 27- 32من الـد
ـنــتـخب عـلـى الـيــابـان.ويــتـرأس بــعـثــة ا
ن ـــبــيـــاد طــوكـــيــو أ الــوطـــني فى أو
صـالح عــضـــو مــجـــلس إدارة االحتــاد

صري لكرة اليد. ا

نتخب االسترالي بعد الفوز u“∫ فرحة ا

الـفـضل الـكـامل بـشـأن عـقـلـيـة الـفـوز
لـلـنـجم ويـقـول إن مـدربـة الـسـبـاحـة
اخلاصـة بآدم مـيل مارشـال "مثـالية
بالنسبة له".وميل هي نفسها سباحة
أوليمبية سـابقة وهي تدرب آدم منذ
أن كــــان في الـــــرابــــعــــة عــــشــــرة من
عـمــره.الــتـقــيــا في نــادي الـســبــاحـة
ـديــنـة ديــربي حـيث بــدأ الـتـدريب
بــــــعـــــد أن أوصـــــاه بــــــذلك صــــــديق
للعائلة.يقول بيل: "لقد جاء للسباحة
ـنـاسب تـمامًـا" مـضـيـفًا في الـوقت ا
أن كريس سبايس من هيئة السباحة
الــوطـنــيـة قـد خــلق "بـيــئـة جـمــاعـيـة
رائـعة" لـلـعـمل.وانـضم كريس لـهـيـئة
السباحة البريطانية في عام ?2013
كمـدير لـألداء الوطـني للـمسـاعدة في
حتسـ جناح الـسباحـة البـريطـانية
في الــبـطـوالت الــكـبـرى.ويــقـول بـيل:

الـــــثالثـــــاء إنـــــهـــــا حتـــــاول "طــــرد
ـنافـسات " عنـدمـا تبـدأ ا الـشيـاطـ
"الصحـة الذهنيـة. يجب أن أفعل ما
هــــو مـــنــــاسب لـي وأن أركـــز عــــلى
صــــحـــتي الـــذهـــنـــيـــة وأال أعـــرض

صحتي وحياتي للخطر".
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وسـيــمـون بــايـلــز هي أجنح العــبـة
جمباز أمريكية على اإلطالق وفازت
بـأربع مـيـدالـيـات ذهبـيـة وبـرونـزية
بـيـاد ريو 2016.لكـنهـا بدت في أو
وكأنها تـكافح من أجل احلفاظ على
تـــركـــيــــزهـــا الـــذهــــني في جـــوالت
الـتـصـفـيـات يـوم األحـد وانـسـحـبت
مـن نــهــائي الــفـــرق بــعــد قــفــزتــهــا
االفـتـتـاحــيـة.بـعـدهــا قـالت: "لم أعـد
أثق بـنــفـسـي كـثــيـراً. خالل يــومـ
نـشر اجلـميع تـغـريدات عـلى تويـتر
.( وشـعرت بـثـقل الـعالم (مـلـقىً عليّ
نـحن لــسـنــا ريـاضــيـ فــقط. نـحن
بــشــر. وأحـيــانــاً مــا عـلــيــنــا سـوى
الــــتـــوقف والـــرجــــوع خـــطـــوة إلى
الـــــــوراء".وأضــــــــافت "لـم أرغـب في
الـــقـــيــام بـــشيء غـــبي والــتـــعــرض

لألذى. أشــعــر أن حتــدّث كـثــيــر من
الــريـــاضــيــ عــلــنــاً (عن الــصــحــة
الـذهـنـية) قـد سـاعـدني. هـذا احلدث
ـبـيـة. مــهم جـداً إنـهـا األلــعـاب األو
وفي نـهايـة األمـر ال نريـد أن نـخرج
من هــنــاك عــلى نــقــالــة".وفـي شــهـر
مـايو/أيـار انـسحـبت العـبة الـتنس
الــيــابــانــيــة نــعــومي أوســاكــا من
ـفـتــوحـة حلـمـايـة بـطـولـة فــرنـسـا ا
صــحـتــهــا الـنــفــسـيــة - في خــطـوة
حظيت بدعم علـني من قبل كثير من
.وأشــاد الـــعـــديــد من الـــريـــاضــيـــ
الـريـاضـيـ بـســيـمـون بـايـلـز ومن
ضمـنهم العبـة اجلمبـاز اجلامايـكية
دانـوسـيــا فـرانــسـيس الــتي قـالت:
"أعــتـقــد أن سـيــمـون بــايــلـز مــكّـنت
اجلميع من وضع صحتـهم النفسية
قبل أي شيء آخر. يا لها من ملكة.
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 األعـظم أداءً في كل العـصـور بأكـثر
من طــــريــــقــــة".كــــمــــا قــــالـت ســـارة
هـيــرشالنـد الـرئــيـسـة الــتـنـفــيـذيـة
ــبــيــة ــبــيــة والـــبــارا لــلــجـــنــة األو
ـبـيـاد ذوي اإلعـاقـة) األمـريـكـية (أو

جديدة.وتمكّنـها قدرتها على اجلري
بـــقـــوّة مـن إضـــافـــة عــــنـــاصـــر إلى
روتـــيــنـــهـــا أكـــثـــر من ريـــاضـــيــ
آخرين.حتى أن بايلـز ابتكرت حركة
خــاصـة بـهـا وهي شـقـلـبـة مـزدوجـة
إلى الوراء متـبوعة بنـصف التفاف
وبــعـدهـا هـبــوط.وفي ذروة احلـركـة
عروفة باسمها (حركة بايلز) تقفز ا
ما يـوازي ضعف طولـها وهو 142
سـنتـمتـراً.وجـعلـها جنـاحهـا واحدة
من أشـــهـــر الالعـــبـــات في ريـــاضى
اجلـــمــــبـــاز. وفي وقـت ســـابق هـــذا
الـعـام ردت عـلى مـنــتـقـديـهـا الـذين
اتهموهـا بالثقة الـزائدة في نفسها
وقـالت مــازحـة إنـهــا سـتـطــبع عـلى
مالبسهـا صورة معزة (وكـلمة معزة
بـاإلجنلـيـزية GOATهي اخـتـصار
عبارة من أربع كلمات تعني: األعظم
عــلـى مــدى الـــعــصــور").ومـــنــذ ذلك
احلــ حـصـلت سـيــمـون عـلى رمـز
تــعــبــيــري خــاص بــهــا عــلى مــوقع
تويـتر - هـو رسمـة معـزة بالـطبع -
لــتــصــيــر أول ريــاضــيــة تــنــال هـذا

. التكر

إن بيلز "جعلتنا نشعر بفخر كبير"
مــضـيــفــة: "نـشــيــد بـقــرارك إعــطـاء
األولـويـة لصـحـتك الـعقـلـيـة قبل أي
وارد شيء آخر ونـقدم لك الـدعم وا
تحدة من قبل فريقنا في الواليات ا
األمريكية وأنت تنطلق في رحلتك

قبلة". فمن هي سيمون بايلز? ا
ولــدت بــايــلــز عـام  1997في واليـة
أوهـايو األمـريـكيـة وتبـنـاها جـدّاها
عـــنـــدمـــا كــانـت في اخلـــامــســـة من
عـمــرهـا.نـشـأت في واليـة تـكـسـاس
ومارسـت باجلـمبـاز ألول مرة أثـناء
رحـلـة وكـانت حـينـهـا في الـسـادسة
من عـمــرهـا فـأرسـل الـنـادي مــعـهـا
نزل يـطلب ضـمها إلى رسالـة إلى ا
الــفــريـق.اعــتــمــدت عــلى الــتــعــلــيم
واصلة التدريب الرياضي نزلي  ا
وفي سن التاسعة عـشرة باتت أكثر
العـبــة جـمــبـاز حتــصـد مــيـدالــيـات
ذهــبـيـة في بـطــوالت الـعـالم.وتـقـول
مـدربـة بـايـلـز إنهـا تـسـتـطـيع تـعـلم
مهـارة جديدة في ثالثـة أيام بيـنما
قـد يحـتـاج آخرون شـهـوراً أو حتى
ســـــــنـــــــوات إلتـــــــقـــــــان خـــــــطـــــــوة
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الكم األسـطـوري مايـك تايـسـون أذن مـنـافسه ـغـربي يونـس باعال إلى األذهـان عـضـة ا الكم ا { طوكـيـو - ا ف ب:  أعـاد ا
حاولـة عض منـافسه الـنيوزيـلنـدي ديفيـد نيـكيا في غـربي هو اآلخـر  إيـفانـدر هوليـفيلـد أثنـاء نزالهـما قبل  24 عاما وقـام ا
بيـاد طوكـيو احلالـية.وواجه باعال  22 عـاما مبـاراة صعبـة أما منافـسه النـيوزيلنـدي في دور الستـة عشر من مـباراتـهما بـأو
غـربي في اجلولة الثـالثة واألخيـرة يتجه بـقوة نحو نـيكيا فـاحتا فمه وكأنه منافـسات الوزن الثـقيل وفوجئ اجلمـيع بالالعب ا
باراة بينهما ليتـمكن نيكيا من حسمها في النهاية.وعلق بـاراة ما يجري واستمرت ا يحاول أن يعض أذنه.ولم يالحظ حكم ا
ـنـافس) من الـنيـل مني ـبيـاد عـلى مـا حـدث وقـال: "لم يـتـمـكن (ا الـبـطل الـنيـوزيـلـنـدي الـذي حـمل عـلم بالده في افـتـتـاح األو
وعـضي"."حلسن احلظ كان يرتـدي واقي األسنان في فمه وكـنت أتعرق قلـيال".وأضاف نيكـيا:"ال أتذكر مـا قلته له لكني رددت

ا يستحق". عليه 

الثالثاء مع فريقـها لكنها عادت في
وقت الحق لـدعم زمـيالتـهـا الـلـواتي
ـيـداليـة الفـضـية في حـصلـن على ا
حـــ ذهـــبت الـــذهـــبـــيـــة لــلـــفـــريق
الـروسـي.وتـأكّــد غــيــاب ابــنـة الـ24
سـابـقـة الكـامـلة لـلـفردي عـامـاً عن ا
اخلـمـيس بـعـد يومٍ من انـسـحـابـها
الصادم من مـسابقة الـفرق ألسباب
نفسية.وسجلت الالعبة 766.13
نـقــطــة (وهي الــنـتــيــجـة األدنى
ـبـيـاد) الــتي حتـقـقـهــا في األو
قـــبل انــــســـحـــابــــهـــا.وأعـــلن
االحتـاد األمـريكـي للـجـمـباز
في بيـان أنه "بـعد مـزيد من
الـتقـييم الـطـبي انسـحبت
سابقة سيمون بايلز من ا
الـكـامــلـة لــلـفــردي. نـؤيّـد
بـــشـــدة قـــرار ســـيـــمــون
ونـشـيـد بشـجـاعـتـها في
إعـــــــطـــــــاء األولـــــــويــــــة
لـرفـاهيـتـهـا. شجـاعـتـها
ـوذجاً تظـهر مـرّة أخرى 
يُـــحـــتــــذى به بـــالــــنـــســـبـــة
لـــكــثـــيــريـن".وكــانت األنـــظــار
مـوجهـة إلى بايـلـز كإحـدى أبرز
جنــوم األلــعـاب إذ كــانت تــبـحث
عن رفع عـدد ميـداليـاتهـا الذهـبية
إلى تسع لـكنهـا أقرّت بالـضغوط
"أشـعـر حـقـاً بـأن حـمل الـعـالم
كــله مـلــقى عـلى كــتـفي
أحـــيـــانــــاً".وقـــالت

ـــثـــابــة دورة "كـــانت لـــنــدن  2012
ألـعــاب أولـيــمــبـيــة مـخــيــبـة لــآلمـال
بالـنسبـة للـسباحـة. لقـد وضعني في
مـسـؤوليـة تـغـيـير الـبـيـئة من عـقـلـية
قاتل".و"لم تكن الضحية إلى عقـلية ا
الهيـئة في حالـة جيدة لـكننـا أنشأنا

بـيـئــة تـدريب مـثـالـيـة وإحـدى
الـنتـائج الـعظـيـمة هي

أننا أنـتجنا آدم
بيتي".
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بية سـيمون بايلز قالت البطـلة األو
"عــــليّ الــــتـــركــــيـــز عــــلى صــــحـــتي
الــنــفــسـيــة" بــعــد انـســحــابــهـا من
نهائيات اجلـمباز في دورة األلعاب
ــنـــعـــقــدة حـــالـــيــاً في ــبـــيـــة ا األو
طـوكيـو.وغـادرت الالعبـة األمـريكـية
بـــعــــدمــــا قـــدمـت األداء اجلـــمــــاعي
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اجلـــســـديــــة وامـــتالك الــــرغـــبـــة في
ــنــافــســـة والــتــدريـب والــفــوز كل "ا
ـــكـــنك الـــتـــطـــور يـــوم".وأضـــاف: "
ـوهــبـة أقل وســلـوك رائع ولـكن ال
ـكنـك التـطـور بـسـلوك سيء".وآدم
ــــقــــاطــــعـــة مـن أوتــــوكــــســــيــــتــــر 
ســتـــافــوردشـــايـــر هــو أحـــد أســرع
الــسـبـاحــ في الـتــاريخ وفـاز بـأول
لـقب أولـيمـبي لـه في ريو .2016ولم
يــقــتـــرب أحــد من الـــرقم الــقـــيــاسي
ي الــذي حــقــقه وهــو 56.88 الــعـــا
ثانية.يـقول بيل إن آدم يتـبع طقوسًا
ذهنية للدخول إلى مـنطقة السباحة
قـبل جلـسـات الـتدريب في الـسـادسة
صـــبـــاحًـــا والـــســـادســـة مـــســـاءً كل
يـوم.ويـضـيف الـطـبـيب الـنـفـسي أنه
يـحـرص عـلى الـتوقـف قبـل أن يدخل
ـسـبح ويــركـز عـلى "الـتـدريب مـثل ا

ــا تــكــون { طــوكـــيــو - وكــاالت: ر
بطوالت فريق بريطانيا للسباحة في
أوليـمـبيـاد طوكـيو  2020قد ألـهمت
بـعض مـشــجـعـيـهم لـلـنـزول من عـلى
األريكـة واإلمساك بـنظـارة السـباحة
والــنــزول إلى أقـرب حــمــام سـبــاحـة
محلي.لكن ما الذي يفصل ب البطل
األولـيــمـبي وغـيـره من الــبـشـر?وفـقًـا
لــــعـــالـم الــــنـــفـس الـــريــــاضي بــــيل
ـكـلف بـرعـايـة آدم بيـتي بـيـسـويك ا
فإن اإلجـابة هي الـقوة الـعقـليـة.عمل
بــيل بــيــســويك مع آدم بــيــتي بــطل
سبـاحة الـصـدر البـالغ من العـمر 26
عـامًــا مـنـذ أن كـان عــمـر األخـيـر 17
عامًـا ويـقول إن عـقلـيـة آدم اجلانـحة
نـحـو الــفـوز هي أفـضل مـا رآه.وقـال
بــيل لـبـي بي سي إن هـنــاك عـامــلـ
رئـيـسيـ لـكي تـصـبح بـطالً: الـقدرة
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ـــا جــعـــلــهـــا قـــبــلـــة لــلـــكــثـــيــر من
االشــخــاص واصـــبــحت تــلــكــيف من
ـتـطـورة اقتـصـاديـا وفي عام الـقر ا
1767 نقف على اول احصاء ذكر عن
تـــلــكـــيف مـن انــهـــا قــريه ذات 2500
نـسمه رغم مـن انهـا قـد مرت بـفـترات
سابقه مـن موجات غـزو وموجات من
جفاف وامـراض الطاعـون التي كانت
نطقـة ب ح واخر والتي قد تعم ا
خــلـفت واخـذت الــكـثـيـر مـن ابـنـاءهـا
وهـــذا يــبــ من انــهــا قــد تــكــون في
ــــا ذكـــر من عـــدد الـــســـابـق اكـــثـــر 
ـا ذكـر من اوبـئـة وامراض ونـتـيـجـة 
اخرى ومـجاعـات وهجـمات من جراد
فــقــد انــخــفض ســكــان تــلــكــيف  الى
الـــعــدد 1500 نـــســـمه.اذن رغـم هــذه

صادر الـتاريـخية ذكرت تـلكيف فـي ا
ـسيـحيه في انهـا كانت اكـبر الـقرى ا
ســهل نـيــنــوى مـنــذ عـام 1500 والى
عام 1900 حيث ان ابناء هـذه البلدة
قد جاءو اليها من مناطق مختلفة من
ارمــيــنــيــا ومن تــركــيــا ومن مــنــاطق
العـمادية وديـار بكـر ومن تلـعفر ومن
ـوصل اذن من سـوريـا وايــران ومن ا
ـعــلــومـات نــبـ ان اهل خالل هــذه ا
تـلـكـيف هم من اقـوام مـخـتـلـفـة ولـكن
االحـداث الـتي جــرت في هـذه الـبـلـدة
صـــهـــرتـــهم واخـــرجت الى الـــوجــود
شـخــصـيـة الـتـلـكــيـفي واالنـتـمـاء الى

هذه البلدة.
اذن ازدانت احلــيــاة في هـذه الــبــلـدة
وحتـسـنت احلـالـة االقتـصـاديـة فـيـها

ـأسـي الـكــثـر الــنــكـبــات ورغم هــذه ا
نطقة ورغم هذا الفاصل التي عمت ا
ـصادر التـاريخي الـطويل تـذكر لـنا ا
نفسها من ان احـصاء قد ذكر ان عدد
نـفـوس تـلكـيف فـي عام 1891 ايـضا
كان بـحدود 2500 نسـمة ايـضا .اذن
من خالل الـفارق بـ االحـصاء االول
والثاني ورغم مـرور اكثر من قرن من
الزمـان لم نرى اي زيـادة في السـكان
ـا ذكـر من اسـبـاب اخذت وهـذا ات 

وازهقت االرواح.
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وفي احــــصـــاء عـــام 1933 ســـجـــلت
تـلـكـيف زيـادة مـلـحـوظـة في الـسـكان
وصلت الى الرقم 14300 نسمة وفي
احــصـاء 1937 انــخــفض الــرقم الى
الــعــدد عــشــرة االف نــســمـة وحــسب
احـصـاء 1947 انـخــفض الـرقم  الى
الـعـدد 6819 نــسـمــة ثم تـبــدا زيـادة
اخرى في الـسكـان ومن ثم انخـفاض
اخر نتـيجة لـلهجرة مـن تلكيف والى
ــدن الـعــراقــيـة االخــرى  بـحــثـا عن ا
الــعـمل فـمـن طـبـيـعــة الـتـلــكـيـفي هـو
عـاشي من الـعـمل وحتـسـ واقعـه ا
اجل مسـتقـبله ال اكـثر فـهو ال يرضى
ان يــكـون في حـالــة او طـبـيــعـة عـمل
واحده. وحسب احصاء الـكنيسة في
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عــام 1968 اصـــبـح تـــعـــداد ســـكــان
تلكيف  االصلي 4928 نسمة . 

حــيث كـــان لــلــهـــجــره الى امـــريــكــا
بـالذات سـبـبا من اسـبـاب قلـة الـعدد
ت بتـلـكيف فـتـنه عام 1963 حيـث ا
والـــتي فــتـــحت بــاب الـــهــجــرة  الى
مـصــراعــيه وبــات حــلم الــتــلــكـيــفي
الـسـفـر والـبـحث عن مـكـان امن اخـر
فمـا خلـفته تـلك الفـتنـة مازال حديث
الـتالكـفــة و الى  يـومـنـا هـذا.وزادت
احـداث الـبــلـد ومـا شـهـد من حـروب
مـن عــوامـل الــهـــجـــرة وبـــالــذات من
تــنــاقص اعــداد مــســيــحي تــلــكــيف
سيحية خاصة وان اغلب العـوائل ا
بــــات لــــهـــــا احــــدا مـن اوالدهــــا في
اخلارج امـا البـاقون فهم عـلى قوائم
االنتظار من اجل السـفر بانتظار اي
موافقه تاتيهم لـلحاق بركب الهجرة
 الـى  امــريـــكــا وفـــعال مــا بـــ يــوم
واخر تشاهد احـدى هذه العوائل قد
غـادرت تــلـكـيف عن طــريق الـبـر الى
االردن او ســـوريـــا من اجل الـــبـــقــاء
فــيــهــا فــتــرة مــعــيــنــة الى ان تــاتي
مــوافــقه الــسـفــر او الــفـيــزا لــركـوب
الطـائـرة  الى  امريـكا .واسـتمـر هذا
احلـال الى ان كــانت صـفــحـة داعش
والتي انهت الوجود الـتلكيفي حيث

كـانت تـمثـل الضـربـة الـقاضـيـة لـهذا
الوجود فـاجلميغ تـرك تلكيف واجته
الى اقــلــيم كـردســتــان وهـنــاك كـانت
ـنظـمات الـدولـية بـانـتظـارهم حيث ا
حققت لهم الـرغبه بالذهاب  الى  اي
دوله يـرغــبـون بـهـا فــمـنـهم من ذهب
الى استراليا او نيوزلندا ومنهم من
ذهب الـى دول اوربــا فـــرنــســا ودول
اخــرى ومـــنـــهـم من كـــانت وجـــهـــته
امـريـكـا او كـنـدا. ثالث سـنـوات تـمـر
وداعـش حتــكم من قــبـــضــتــهــا عــلى
تلكيف وقـامت ما قامت به من اعمال
في نــهب وتـدمــيـر ومــا ان زالت تـلك
ــوجـــعــة كــان غــالــبــيه الــصــفــحــة ا
الــتالكــفـة قــد وصل االمــر به ان حط
هو واهـله في دولـة اخـرى ولم تـبقى
اال عـوائـل قـلـة فــضـلت ان تــكـون في
تــلــلــســقف او الــقـوش او فـي دهـوك
وهي تـــرعـى مـــا لـــهـــا مـن مـــصـــالح
اقـتصـاديـة في تـلكـيف وعـوائل قد ال
تـعــد عـلى اصــابع الـيــدين قـد عـادت
الى  تــــلـــكــــيف  رافـــضــــة اي دعـــوة
لــلـهــجــرة ومـازالت مــتـمــسـكه بــهـذه
الـتربه رغم مـرارة االيـام ومـجهـولـية
ـكن احـصــاء هـذه الـعـوائل الـغــد و
بـحـدود 30 عـائــلـة فـقـط وهي تـمـثل

سيحي في تلكيف . االن الوجود ا

ــراحل مــخــتــلــفـة مــرت تـلــكــيـف 
وظـروف شــتى ادت الى الـتــنـاقص
في اعدادهم فـبـعد ان كـانت تلـكيف
من اكـثـر الـبـلـدات زخـمـا بـالـسـكان
بات االن بـالكـاد نرى فـيهـا تلـكيفي
ــــا كــــان ذاك من وان وجــــدتـه لـــر
نـــوادر االيــــام  وهــــذا له اســــبـــاب
ر عليها من خالل مختلفة سـوف 
وجـزة والتي سنمر هذه الدراسة ا
من خـاللـــهــــا عــــلى احــــداث كــــثـــر
ـــيــزة فـي تــلـــكــيف اوجـــدت هــذه ا
ــر عــلى احـداث بــالـذات وســوف 
كثـر مـنذ ان قـامت تلـكـيف احلديـثة
ومع بـدايـات القـرن الـثـامن عـشر و
الى  حلظة داعش وما قامت به من
نـهجـة.اذن بدايه عمـلـية تـهجـيـر 
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ما انفكّ زعمـاء الكتل السياسية وأحـزاب السلطة والهامشـيون من األتباع االنتهازي ومن
ـومة مكـاسبـهم واحلفاظ سيـاسيّي الـصدفة يـراهنـون على بـقائهم في الـسلـطة من أجل د
ـهم وإدامـة زخم سـرقاتـهم بـالـرغم من الـرفض الـقـاطع والـصـارخ من الـشـباب عـلى مـغـا
الـواعي الـثائـر الـذي ضرب أروع شـواهـد البـطـولة الـتي لم يـشهـدهـا الشـارع الـعراقي وال
كـان يـحلـم بهـا شـعبُ العـراق من شـماله إلى جـنـوبه ومن شـرقه إلى غربه حـيـنمـا ارتـفعت
ُ اجلمـيع لتـعـانق علم الـعـراق وتنـشـد بدمـوعٍ صافـيـة ملـيئـة بـاحلسـرات نـشيـد الوطن أعـ

"موطني".  
فكـلما سـمعتُ كـلمـات هذا النـشيـد احلماسـية الـنابضـة من رحم الوجـدان العـراقي الطيب
االصيل تغرورق عـيوني بالدموع وتتداخلني حشـرجة ال أخرج منها إالّ وأنا ساكب عبراتٍ
أحـبـسُهـا في أعـمـاقي بـحـسـرات وتـنهـدات وشـجـون لـفـقـدانِ وطنٍ جـريحٍ كان بـاألمس في
صـدر احلـضـارات الـراقـيـة. لـكـنـه غـدا الـيـوم في زمن الـفـلـتـان وغـيـاب الـوازع والـضـمـيـر
ـوجات في ذيل األ بـاستـحقـاق االحتـرام. ففـقدان وطن يـعني وسيـادة الـفسـاد وركوب ا
ـيـزات واخلـصـائل والـفـضـائل ضـيـاع الـذات والـوجـود والـكـيـان والـوجـدان والـكـثـيـر من ا
اجملـتمـعيـة الـتي جتتـمع علـيهـا الدولـة والشـعب. ومن جمـلة مـا يعـنيه أيـضًا زوال الـشرف
والغيرة والـهمّة في بناء كنه اإلنسان الصـحيح وروحه وكيانه الذي يأويه هذا الوطن والذي
من دونه يبقى اإلنسـانُ متشرّدًا قابعًـا في زوايا النسيـان والتخلّف مرابضًـا أكوام القمامة
نّون عـليه بفـضالتهم من كثيـر سرقاتهم الـتي يعتـقد الدخالءُ احلالـيون على العـراق أنهم 

ووسائل نهبهم لثروات البالد أمام الناظر من القاصي والداني.  
إنّ الـشـعب الـثائـر يـقـارع اليـوم طـغـمة فـاسـدة ارتـضت لنـفـسـها خـطف الـفـرحـة والبـسـمة
ـي والـعـافـية مـن سائـر طـبـقات الـشـعب أطـفـاالً ويتـامى وثـكـالى وطـلبـة ومـثـقفـ وأكـاد
وعـلـمـاء وصـنـاعيـ وأربـاب عـمل لـفـقدانـهم وطـنـهم وجـعـله أسـيرًا بـيـد الـدخالء ومـسـلوبَ
ـتـجدّدة في كـلّ يوم تـلك الـدماء ـكن أن يـنسى في سـاحـات اعـتصـامه ا اإلرادة. كمـا ال 
الـزكـية الـتي أُريقـت على مـذبح احلريـة واحلـقوق وفـاءً منـهـا لهـذا الوطن وأهـلِه عـندمـا فتح
هؤالء الـشهـداء صدورهم وعـرضوا أجـسادهم الـطرية حلـقد الـقنّـاصة ومـطلـقي الرصاص
ــسـيـلـة لــلـدمـوع احملــرّمـة دولـيًــا عـلى أيـدي أعــداء الـشـعب من احليّ والــقـنـابل الــسـامـة ا
غـرضـ الـذين ال يـدركـون مـعـنى مـفـردة الـوطن وال يـفقـهـون مـسـلّـمـة ضـيـاع الوطن وال ا
يعـرفون مـبدأ حب الـوطن! شهـداء سقـطوا من أجل عـراق جديـد توقًـا حليـاة أفضل وبـحثًا
عن هـذا الـوطن الـذي أضـاعـه بل أذلّه فـاشـلـون في احلـكم ونـكّـدوا عـيشَ الـشـعب بـسـبب
تـكررة واستـشراء فسـادهم الالمحدود. فـكانت االنتـفاضة منـهجهـم الفاسـد وإخفاقـاتهم ا
الـشـعـبــيـة صـوتًـا صــارخًـا ضـدّ الـفــسـاد وأزالمه وضـدّ بـائــعي الـوطن وعـرّابـي صـفـقـاته
شـبوهة ووالءاتـهم للغـير الطـامع. وفي حالة إصـرار الطبقـة السيـاسية الـقائمـة على إبقاء ا
احلـال على مـا هي عـلـيه من تـوتر وفـقـدان اإلرادة احلـقيـقـيـة بتـغـيـيـر منـهج احلـكم جـذريًا
بالطرق الـسلمية واألصـولية بحـسب مطالب الشارع فـإنّ األيام القادمـة حبلى باإلجراءات
واألفـعــال الـتي تــضـمن حق هــذا الـشـعب اجلــريح ومـنــهم الـشـبــاب الـثـائــر. وكـمـا قــالـهـا
سياسيـون من على شاشات الفـضائيات "سيـأتي اليوم الذي يُسـحلون فيه في الشوارع"
رجعية ليوم اجلمعة عقابًا على أفعـالهم وعنادهم بالتمسك بالسلطة غير عابئ بنصيحة ا

التي أشارت بكل صراحة " في حالة استمرار سفك الدماء 2019 تشرين ثاني  22
سيؤول احلكم لغيركم". نقطة رأس سطر! وحينها الت ساعة مندم!
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ـطالب الـشعب إنّ اسـتـمرار تـبجّح الـبـعض من السـاسة وأحـزاب الـسلـطة بـاالستـخـفاف 
ا ال يقبل الشك قـبولة يشيـر  تظـاهرين وتوصيفـاتهم غير ا وكيل شتى االتهـامات ضدّ ا
أنّ أمثـال هـؤالء يعـيـشون في وادٍ والـشـعب في وادٍ آخر وأنّ جـبـاالً شاهـقـة تفـصـلهم عن
همـوم الـشـعب وعن حتـركـات الـشارع الـثـائـر بـكل طـبـقاتـه وهو يـغـلي عـلى صـفـيح شـديد
السـخونـة. فال احملتلّ األمـريكي الـغاشم الـذي أتى بحـكم هذه الطـبقـة السـياسـية الـفاسدة
ـكـيدة دولـيـة مـاكـرة لمْ تـعـرف اخلـجل وال احلـياء وال اخلـطـيـئـة سـيـقف إلى جـانـبهم وال
إيران اجلارة الطامـعة التي حتتل الـبالد حاليًا بكلّ ثـقلها األيديـولوجي ستنفـعهم وال بقية
الـدول اإلقلـيمـية والـدوليـة ومنـها األوربـية بـالتـحديـد ستـذرف علـيهم دمـوع احلسـرة إذا ما
حـانت الساعـة وسيق جـميع الفـاسدين من دون رحمـة إلى مقـصلة الـشعب كي يقـول فيهم
ـهتزّ سـيكون له كـلمـة الفصل والـفعل واحلكم ـسيّس ا كلـمة الفـصل. وحيـنها ال الـقضاءُ ا
داهن لـلـسـاسة وأدواتـهم وال الـدول واأل الـتي ماتـزال تـراهن وتـرهن مصـاحلَـهـا على ا
بقـاء الطـبقة الـفاسدة احلـاكمة الـناجتة عن تـوليـفة وإخراج احملـتل األمريكي بـجميع أدوات
رحلة الدعم والتسـتّر والتخاذل التي في حـوزتهم سيكون لـها أيّ أثر أو تغييـر في مسار ا
ـساواة واطـنـة والعـدالة وا ـرتقب بـاجتـاه بنـاء الوطن عـلى أسـاس ا الـقادمـة من الـتغـيـير ا
تحضرة في العالم. وهذا أبسط ما يطالبُ به احملتجّون منذ انطالقة دنية ا كسائر الـدول ا

الثورة التشرينية في 2019.
ـعيب جدًّا أننـا مانزال نسـمع أصواتًا نشـاز على لسان بـعض الساسة في اعتقادي من ا
سؤولية احلـكومية في الدولة الـعراقية. فما صـدر حينها بعد والنواب ومَن همْ في مقـدمة ا
أحـداث تشرين من وثـيقـة الشرف غـبة اجتـماع السـاسة األضـداد في دار مغتـصبَة أصالً
مـن دون وجه حقّ من قـبل رئـيس كـتلـة سـيـاسـيـة مـعـروفـة فيـهـا الـكـثـيـر من الـتـجنّـي على
مـطالب الشـارع. فهـذه ماتزال تـعيش أحالم السـلطـة واحلكم ومكـاسب االمتيـازات ومغا
ـواطن سحـابـة أكثـر من ثـمانـيـة عشـر عامًـا من الـظلم احملـاصـصة الـتي اغـتالت الـوطن وا
عـاصي واخلطايا بحق والفساد واالسـتخفاف بحق الـشعب. هم الذين اعترفـوا بارتكاب ا
هذا الشعب وذرفـوا بسببها دموع الـتماسيح من دون أن يرعَووا أو يـغيّروا ما في جعبهم
نهج والنظام. لكنّ "كالم أل بتغيير ا ا على الوطن وأهل العراق وتعهدوا أمام ا ليئـة حقدً ا

حوه النهار" حقًا. الليل 
فـهذا واحـد من اعـضاء الـلجـنـة القـانونـيـة يعـلن باألمس عـن مهـزلة إعـادة صـياغـة القـانون
االنـتخابي لصـالح ذات الكتل السـياسية الـتي ضمنت هيـمنتهـا على نتائج هـذا القانون مع
ا أسـماهم ب"األقـليات" بـاحلصـول على مـقاعد أكـثر. وهذا بـعض التعـديالت التي تـسمح 
نـائب كردي يـعتـلي مـوقع النـائب الثـاني لرئـيس الـسلـطة الـتشـريعـيـة التي يـشيـر فيـها إلى
كّـون الـكـردي الذي هـو جـزء من إشـكالـيـة احلكـم في البالد أليـة تـعـديالت تمسّ رفض ا
ـكوّن. ويـشاركه فيـها زعـماء ونواب ومـسؤولـون أكراد كثـر. وهذه من األدلّة مـكاسب هذا ا
فردت من دون أن . فالـكلّ ينادي بهات ا على عدم الرغـبة في التغيير واإلصالح اجلذريّ
تهـتزّ عروش الـسلـطة بـاجتاه إصالح مـا أفسـده السـاسة. فالـلعـاب بالـتأكـيد مـازال يسيل
نـافذ احلدوديـة من واردات وأتاوات وما تأتي به ألموال النـفط وأدوات تهريـبه وما تدرّه ا
ـزوّرة من مـنـافع لـتـهـريب العـمـلـة ومن كـومـيـسـيونـات ومـا يـتـقـاضاه فـواتـيـر االستـيـراد ا
ناصب وتداول العقود وما سواها. الساسة وأحـزابُهم من مرتبات وامتيازات ومنافع بيع ا
والقائمة طـويلة بشأن عمليات تزوير وابتـزاز وتهديد وتبييض أموال واستيالء على عقارات

وسرقة أموال وتهريب ثروات وترويج جتارة مخدرات وما سواها. 
ـمـارسـات والـسـؤال الــذي يـتـبـادر إلى الــذهن: ألـيس في هـذه الــتـصـريـحـات واألفــعـال وا
كن أن يـزيد من إثـارة الشـارع ويـضع أحزاب الـسلـطـة في مواجـهة أكـثر والقـرارات مـا 
دّع زورًا وبهـتانًا وكذبًا باإلصالح? وإالّ أيُّ منطق هذا أن تزيد نتفض وا حتميـة ب ا
قرارات احلكومـة من امتيازات رفحاء واجلهادي والنضـالي في تعديالت قانون التقاعد?
وأن تشهد الـبالد فوضى إدارية غير مسبوقـة فيما يتعلّق بـشأن جتميد عمل وحلّ مجالس
ـسؤول في الدولة ولو احملافظات الـتي يُرادُ إعادة تدويرهـا وتقنينـها? وهل ذهب اهتمام ا
ـنتـج الوطـني ودعم الـقـطـاع اخلـاص وفـتح اجملـال أمامـه لإلبداع يـسـيرًا بـاجتـاه حتـفـيـز ا
وتنـشيط االقـتصاد ومـعه تأمـ حقوق الـعامـل في هذا الـقطـاع من حيث تضـييق الـفجوة
رتبات واحلقـوق التقاعديـة وتأم الرعاية االجـتماعية لـلجميع من دون تمـييز? أسئلة في ا
كثيرة تـمسّ جوهر األداء في الدولـة العراقيـة وما يترتب عـلى ذلك من نتائج وخـسارة فيما

لو طالت األزمة ب احلكومة والشعب بغعل سطوة أدوات الدولة العميقة.
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من الشارع ينـبغي تعلّم الدروس. فالـشعب اليوم مازال في رحلـة البحث عن وطن مفقود
أسـيـر معـروض للـبيـع. وسيـجد ضـالّتَه قـريـبًا بـصبـره وطول أنـاته ألنّ الـوطن يسـكن ب
حناياه وفي وجـدانه ويعيش حيًا بالروح واجلسـد بالقول والفعل. فال بعدَ مـرحلة التغيير
القـادمـة دولـةَ مكـوّنـات بل دولـة مـواطنـة وال حـكـومة مـحـاصـصة وأحـزاب طـائـفيـة وفـئـوية
ـي وخـبراء وكـفاءات وال بـنكًـا مركـزيًا لـتهـريب العـملة وقـوميـة بل حكـومة حـكمـاء وأكاد
بالتواطـؤ مع مصارف إسالمية مشبوهة بل مصارف وطـنية ناضجة تؤمّن جميع اخلدمات
ـودع من دون خـوف أو تردد وال مـوازنة مالـية لـلنـهب واالبتزاز وحتـفظ حقـوق الدولة وا
بل منهاج مالي وخـطط استراتيجيـة للبناء والتـنمية واإلعمار وال وزارات وإقـطاعيات للبيع
ـزاد ولـلـتـحاصص بل وزارات مـنـتـجـة وخدمـيـة يـحـاسبـهـا الـشعـب واحلكـومـة مـعًا وال با
قـضـاء مسـيّسًـا يـداهن ويجـامل ويـخضـع لالبتـزاز والـتهـديد بـل قضـاء عادل يـحـكم باسم

الشعب ويعطي لكلّ ذي حقٍّ حقَّه من دون تأثير أو تهديدٍ من أحد أو من جهة نافذة. 
من دون شكّ إن اسـتــبـاحـة الــدولـة الـعــراقـيـة من جــانب كلّ مَن هبَّ ودبَّ قــد أثـقل كـاهل
العـراقي وأيـقظـهم من غفوتـهم وأعاد إلـيهم نـخوتَهم شـيبًـا وشباّنًـا صغـارًا وكبارًا فـتية
صائب وعد وفتيات. وهـذا ما نشهدُه من امتعـاض وتغيير في فكر الشـارع بسبب توالي ا
تـلـبيـة مطـالب الـشعـب بأيـة إصالحـات موعـودة. ويكـفي أحـفادي الـصـغار مـثل غـيرهم من
ـيّزوا الـعلم ـدارس يعـرفون الـيوم أن  بـراعم وصغـار الوطن في احلـضانـات والريـاض وا
رّون في الـشـوارع أو يشـاهدونه العـراقي بـالرغم من صـغـر سنّـهم وطـراوة فكـرهم حـ 
عـلى شـاشات الـتـلفـزة وأن يتـغـنّوا بـاسم الـوطن. أمّا الـقـائمـون عـلى احلكم الـذين مـازالوا
ـنطـقة اخلـضراء ودهـاليـزهـا أو الذين اخـتاروا الـرحيل واالبـتعـاد والهـروب قبل حبـيسي ا
تـدفق الـطـوفـان الـقـادم فـإنّ عـ الـشـعب سـتـظل رقـيـبـة عـلـيـهم كي يـنـال كلّ مَـن اسـتـأثر

واستأسد وتنمّرَ باحلكم ما يستحقه من عقاب الشعب ح تأتي الساعة وهي قريبة. 
إنّـنا نـؤمن أنّ التـغيـير قـادم مهـما تـمادت أحـزاب السـلطـة وأصرّ زعـماءُ الـكتل الـسيـاسية
تأرجح أحيانًا والتي تمسك العصا من رجعـية ا راهنة على موقف ا نتفعـة من الكعكة با ا
الوسط في جـمـيع تـوجيـهـاتـها كـونـها تـوصَفُ جـزءً من تـشكـيـلـة النـظـام السـيـاسي الـقائم
ذهبي. نعـم التغيير ومنتفعـة في الكثير من مـنهاجه السيـاسي واأليديولوجي والطـائفي وا
قادم مهما تزايدت ضغوط نظام والية الفقيه إلبقاء السلطة بيد ذات الطبقة السياسية التي
احترفت الطائـفية منهاجًـا في حكمها وإدارتهـا الفاشلة لـلدولة ومؤسساتـها ألجل مصلحة
اجلارة "الـشقـيقة". والـتغيـير قـادم مادام الشـعب يحثّ دول العـالم لالعتـراف بعدم شـرعية
واثـيق ـتـهـمـة بـقـتل مـواطـنـيـهـا بـحـسب مـا تـنص عـليـه ا ـتـعـاقبـة ا احلـكـومـات الـعـراقـيـة ا
نـتفض مـاضيًـا في طريق الـلّاعودة في واألعراف الـدوليـة. والتـغيـير قادم مـادام الشـارع ا
ضرّج بـالوصـمات الـطائـفية انـتفـاضته الـشعـبيـة الوطنـية الـنابـعة من رحم الـوطن الغـالي ا
ال لدى قيتـة. والتغيير قادم مادام الـوطن أغلى من النفس واجلسد وا والقومية والـفئوية ا
نـتـفضـ الذين عـلّمـوا العـراقيـ والعـالم معـنى حب الوطن ومـعنى افـتدائه هـؤالء الفـتيـة ا

بالروح والدم. و"بالروح والدم نفديك يا عراق"!
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85/احتــــــــــاديــــــــــة/اعالم/ 2017في
10/10/ 2017بــــــرد دعــــــوى وزيــــــر
العـدل اضافـة لوظـيفـته كونـها تـفتـقر
لـلـسـند الـقـانـوني والـدسـتـوري حيث
جــاء فـي حـــيـــثــيـــات قـــرارهـــا ... من
الــرجــوع إلى اخــتــصــاصــات ومــهـام
مــجـلـس الـدولــة الـتي نــصت عــلـيــهـا
ادة  1من قـانــونه جنـد أنه اخـتص ا
ــهـــام الــقــضــاء اإلداري بــالــقـــيــام 
اإلفــتــاء الــصــيــاغــة ويــقــصــد بــهــا
صـــيــــاغـــة مــــشـــروعـــات الــــقـــوانـــ
ـهام والـقرارات الـتـشـريـعيـة وهـذه ا
واالخــتـصــاصـات تـخــتـلف عـن مـهـام
واخــتــصــاصـات مــكــونــات الـســلــطـة
ـنــصــوص عـلــيــهـا في الــقــضـائــيــة ا
الدستور وفي مجموعة قوان تنظيم
الـقضـاء لـذا فأن ربـط مجـلس الـدولة
بـالسـلطـة الـقضـائـية جملـرد ورد ذكره
في نهاية الفـصل الثالث من الدستور
اخلاص بالـسلطـة القضـائية  مـسألة
ـا هي ـوضـوع وا ال تـمس جـوهـر ا
مسألة تنظيمية ليس إال وبالتالي فال
تشـكل مخـالفـة دستـورية تـبيح الـغاء
الــقــانـون مــوضــوع الــطـعـن هـذا من
جـــانب ومن جـــانب اخـــر فــان وصف
مـجلس الـدولة بـكـونه هيـئة مـسـتقـلة
كـــمــا ورد في قـــانــونه فـــأن ذلك جنــد
ـادة  108من الــدســتـور ســنـده فـي ا
الــتـي اجــازت اســـتـــحــداث هـــيـــئــات
سـتقـلة مـستـقلـة اضـافيـة للـهيـئـات ا
ـواد -102 ــنـصــوص عـلــيـهــا في ا ا
 107من الــدسـتــور بـحـسـب احلـاجـة
والضـرورة ويتم ذلك بـقانـون وهوما
ــــوجب أجـــراه مــــجــــلس الــــنـــواب 
ادة نصـوص عليها في ا صالحيته ا
61/  اوالً من الـــدســـتــور بـــإصــداره
الــقــانــون مـــوضــوع الــطـــعن قــانــون
مجلس الدولة وعدم ربط هذا اجمللس
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة االحتــاديــة
الختالف مهامـها واختصـاصاتها عن
ـادة 89 مـهـامـه وعـدم ورود ذلك في ا
من الــدســتــور الـتـي عـددت مــكــونـات
الـسلـطة الـقـضائـيـة االحتاديـة وليس

من بينها مجلس الدولة.
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 وكذا الذهاب إلى عدم ربطه بالسلطة
الــتـنـفــيـذيـة تـوخــيـاً لـضــمـان حـيـاده
واستقاللـيته حينـما يتـصدى قضاؤه
اإلداري لــــلـــقــــرارات واالوامــــر الـــتي
تـصـدرهـا هذه الـسـلـطـة وبـنـاءً عـليه
ـدعي اضـافة لـوظيـفته تكـون دعوى ا
فاقدة لـسندهـا الدستـوري والقانوني
كـن ان نسـجل فـقـرر احلـكم بـردهـا. 
عـلى قـرار احملـكمـة االحتـاديـة الـعـلـيا

الحظات اآلتية : اعاله ا
ذكـور اقـر باسـتقاللـية 1. إن القـرار ا

نـصت عــلى  يـجـوز بــقـانـون  انـشـاء
مـــجـــلس دولـــة يـــخــــتص بـــوظـــائف
الـقـضـاء االداري واالفـتـاء والـصيـاغه
وتمـثيل الـدولة وسـائر الـهيـئات امام
جهـات القضـاء  اال ما استـثني مـنها
بــالـقــانـون  ويــتـولى مــجـلـس الـدولـة
مـحـاكم مــجـلس الـدولـة  .وهـو لـيس
جزء من السلـطه القضائـية االحتادية
ا هو جـزء من السلـطه التنـفيذية وا
بـالصـفه االداريـة وان مـجـلس الـدولة
هـــو الــذي يـــبــاشــرالـــقــضــاء االداري
وفرض الرقابه الـقضائيـة على اعمال
كن السلطه التنفـيذيه وعن طريقها 
اخــضـاع االدارة لــســيـادة الــقــانـون 
وعــلى هــذا االســاس اليـعــد الــقــضـاء
االداري جـزء من الـسـلـطه الـقـضـائـية
ــنــصــوص عـــلــيــهــا في االحتـــاديــة ا
ـشـار اليـها الدسـتـور وفي القـوان ا
ارسون القضاء والسيما ان اللـذين 
االداري هم لــــيـــســــوا من الــــقــــضـــاة
ــعــيــنـــيــ وفق قــانــون الـــتــنــظــيم ا
هام القضائي واللذين جرى تأهيلهم 
القضاء... والشك ان هـذا القرار صدر
قبل صـدور قانـون مجلـس الدولة رقم
ادة  71لسـنة  2017الذي نـص في ا
 1مــنه عــلـى انــشـاء مــجــلـس الــدولـة
ويـخــتص بـوظـائـف الـقـضـاء االداري
واالفــتــاء والـصــيـاغه  ويــعــد هـيــئـة
ـعنويه مسـتقله تـتمتع بـالشـخصيه ا
ـــثــــلــــهـــا رئــــيس اجملــــلس  ومن و
ــعــروف ان مـجــلس شــورى الــدولـة ا
كان يـرتبط قبل صـدور قانـون مجلس
الدولة رقم  71لسنة  2017بالـسلطه
التنـفيـذية التي كـانت تعده مـرفقاً من
مرافق وزارة العـدل ولذلك فإن صدور
هذا الـقانـون الـذي عد مـجلس الـدولة
هيئـة مسـتقله مع فك ارتـباطه بوزارة
الـــعـــدل  دفـع وزارة الــعـــدل بـــســـبب
اســتــقالل احــد مــرافـقــهــا عــنــهـا الى
الــطــعن بــعـدم دســتــوريـته خملــالــفـته
للـدسـتور ولـتـجاوزه عـلى صالحـيات
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وفق مــاجــاء
بـــعــريــضـه الــدعــوى  وقـــد حــســمت
احملــكـمــة االحتــاديـة الــعـلــيـا الــطـعن
ـــــــــــــــــــــوجــب قـــــــــــــــــــــرارهـــــــــــــــــــــا

مجلس الدولـة عن السلطة الـقضائية
االحتـاديــة الخـتالف طــبـيـعــة ومـهـام
واخــتـصــاصــات مـجــلس الــدولـة عن
مــهـــام واخـــتــصـــاصـــات الــســـلـــطــة
الـقـضـائـيـة كـمـا إنه قـرر اسـتـقاللـيـة
مجلس الـدولة عن السلـطة التنـفيذية
توخـيـاً لضـمان حـيـادية واسـتقاللـية
اجملــلس حــيــنـمــا يــتـصــدى قــضـاؤه
اإلداري لــــلـــقـــرارات واالوامــــر الـــتي
تـصــدرهـا هـذه الــسـلـطــة ولم يـحـدد
ارتــبــاط اجملـلـس بـأي جــهــة اخـرى 
ونرى من االوفق بقائه هيئة قضائية
مــســتــقــله عــلـى ان تــســتــكــمل كــافه
مقومات استقالله   في ح جند ان
ـصـري كـان يـرتـبط مـجـلس الــدولـة ا
بـرئـيس اجلـمـهـوريـة في ظل دسـتـور
مــصـــر لــســنــة  1956ويــعـــد هــيــئــة
مـستـقـلـة تابـعـة لرئـاسـة اجلمـهـورية
اســتــنـاداً لــلــمــادة األولى من قــانـون
مـجـلس الـدولة الـرابع رقم  55لـسـنة
 1959وظـل األمـــــــــر كــــــــذلـك فـي ظل
دسـتــور الـوحــــــــدة مع ســوريـا عـام
 1958 وحــــتى االنــــفــــــــصــــال عـــام

.1961
2. إن توجه احملكمة االحتادية العليا
باعتبار مـجلس الدولة هيئـة مستقلة
هــو امـر مــحـمــود  ولـكن ان تــسـتــنـد
ـــادة  108من احملـــكــــمـــة ألحــــكـــام ا
دستـور جمهـورية الـعراق تـوجه غير
مــحــمـود الن مــجــلس الــدولـة هــيــئـة
قـضـائيـة مـسـتـقلـه  وكان من األوفق
ـــشــرع الـــعــراقـي في هــذا لـــو نص ا
الــقــانــون عــلى كــون اجملــلس هــيــئـة
ـشرع قـضـائـيـة مـسـتـقـلـة كـمـا فـعل ا
صري لـتميـيز اجمللس عن الـهيئات ا
ادة ستـقله الـتي جتد سنـدها في ا ا
 108مـن الـــدســـتـــور  حــــيث نـــصت
ـادة  1من قــانــون مــجــلـس الــدولـة ا
صري رقم  47لسنة  1972على ان ا
مــجـــلس الــدولـــة هــيــئـــة قــضـــائــيــة
ـادة 190 مـسـتـقـلـة وايـضـاً نـصت ا
من دسـتـور مـصـر لـسـنـة  2014على
ان مــجــلس الــدولــة جــهــة قــضــائــيـة
مــســتـقــلــة  وال يـقــدح ذلك من مــهـام
واخـــتـــصـــاصـــات مـــجـــلس الـــدولـــة
صري األخرى اذ ان مجلس الدولة ا
ارس ايضاً مـهام الفتـوى وصياغة
مـشـاريع الـقـوانـ  وعـلى الـرغم من
ـكن الـقـول بـأن قـانـون مـجـلس ذلك 
الــدولـــة الــعــراقي قــد خــطى خــطــوة
جــريـئــة نـحــو االسـتــقالل الـعــضـوي
والــوظـيــفي لـلــقـضــاء اإلداري يـفـوق
حتى مجلس الدولة الفرنسي الذي ال
يزال مرتـبطاً بـالسلطـة التنـفيذية إذ
إن رئـاسـة مـجــلس الـدولـة الـفـرنـسي
مـعهـودة لرئـيس الـسلـطـة التـنـفيـذية
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بغداد

ويــحل مـحــله في حـالــة غـيــابه وزيـر
الــعــدل ويـــفــســر رئـــيس الــســـلــطــة
التـنـفيـذية الـوارد بـاألمر الـصادر في
ــعــدل بــرئــيس 31/يــولــيـو/ 1945ا
مـــجـــلس الـــوزراء  وبـــالـــرغم من ان
رئـيس مجـلس الـوزراء ووزيـر الـعدل
ـــداوالت اخلـــاصــة ال يـــشـــاركـــان بـــا
بــإصـــدار األحــكــام ويــتــولى رئــاســة
اجملـلس من الـنـاحـيـة الـفـعـلـية وكـيل
مجـلس الدولة وفي حـالة غـيابه أقدم
رؤسـاء االقـسام إال ان اجملـلس تـابع
من الـنـاحيـة الـعـضـوية إلى الـسـلـطة
الــتــنــفـــيــذيــة وهــذا يــشـــكل تــهــديــد

الستقالل اجمللس.
ÃËœe  ¡UC

3. ان دستور جمهورية العراق لسنة
زدوج  2005قد أخذ بنظام القضاء ا
عـنـدمـا اجـاز تـشـكـيل مـجـلس الـدولة
ــادة  101مـــنه  كـــمــا ان ـــوجب ا
ادة ضمن الفرع الثالث/ ورود هذه ا
احــكــام عـــامــة من الــفــصل الــثــالث/
السلطة القضـائية ليس مجرد صدفة
أو مـجـرد مسـألـة تـنـظيـمـيـة كـما ورد
بقـرار احملكمـة االحتاديـة العـليا آنف
ثل الـذكر ذلـك ان القـضـاء الـعـادي 
جــهـة قـضــائـيـة مـســتـقـلــة والـقـضـاء
ثل جـهة قـضائـية مـستـقلة اإلداري 
وهاتـ اجلهـت كالهـما حتت مـظلة
شرع السـلطة الـقضـائية ونـرى ان ا
الـدســتـوري اخـفق بـتــعـداد مـكـونـات
الــسـلــطـة الــقـضــائـيـة االحتــاديـة في
ـادة  89مــنه  وكـان مـن االوفق لـو ا
أكــتــفى بـــالــنص عــلى ان الـــســلــطــة
الـقضـائيـة مـستـقلـة تـتوالهـا احملاكم
عــلى اخــتالف انــواعــهــا ودرجــاتــهـا
وتصـدر احـكامـهـا وفق القـانون وأن
ـشـرع الــدسـتـوري يـنـص كـمـا فــعل ا
ـادة  185من دســتـور ــصـري فـي ا ا
جمهورية مصر الـعربية لسنة 2014
الــتي جــاء فــيــهـا تــقــوم كل جــهـة أو
هيـئة قـضـائيـة على شـئونـها ويـكون
لـكل مـنـهـا مـوازنـة مـسـتـقـلة  وبـذلك
ـكن ان تــضم الـسـلـطــة الـقـضـائـيـة
جـــهــات الــقـــضــاء الــعــادي واإلداري
والــدســتـوري ولــكل جــهــة قـضــائــيـة
تــنـظــيـمــهـا اخلــاص حـسـب طـبــيـعـة
عمـلهـا وبالتـالي فان مـجلس الـقضاء
االعـــلى يـــفـــتـــرض ان يـــكـــون جـــهــة
تنـسيـقية بـ انواع الـقضـاء العادي
ــــــكن واالداري والـــــدســــــتـــــوري و
ــادة األولى مـن قــانــون الـــتــاسي بـــا
ـصري مجـلس الـهيـئات الـقـضائـية ا
رقم  193لـسـنـة  2008 الـتي نـصت
عـــلى يـــشـــكل مـــجـــلس لـــلـــهـــيـــئــات
ـشـتـركة الـقـضائـيـة يـرعى شـؤنهـا ا
ويـتـولى التـنـسـيق بـينـهـا ويـناط به

ـشتـركة كذلـك التـنسـيق في االمـور ا
س ــا ال  الـــواردة في اي قـــانـــون 
اخـتـصـاصات اجملـالس الـعـلـيـا لـهذه
الــهــيــئــات وهـــذا يــجــنــبــنــا اصــدار
تشـريعـات إلضفـاء الصـفة الـقضـائية
عــلـى عـــمل اجملـــلس ومـــســـتـــشــاري
ساعدين وما ستشارين ا اجمللس وا
يــــتـــرتـب عــــلى ذلك مـن ضــــمــــانـــات
وحـــصــــانــــات وامـــتــــيـــازات تــــعـــزز

االستقالل الشخصي لهم. 
4. امــــا مـــا ورد بــــقــــرار احملــــكــــمـــة
رقم 118/احتادية االحتادية العليا ا
2015 /اعـالم / 2015فـي 11/30/
ـارسـون الــقـضـاء من كــون الـلـذيـن 
االداري هم لـــيــــســــوا من الـــقــــضـــاة
ــعــيــنــيــ وفـق قــانــون الــتــنــظــيم ا
الــقـضــائي والـلــذين جـرى تــأهـيــلـهم
هام القـضاء  فنرد عـليه بالقول  ان
ساعدين ستشارين ا ستشارين وا ا
في اجملــلس ال يــتـمــتــعـون بــالـصــفـة
ـارسـتـهم مـهام الـقـضـائيـة إال عـنـد 
ادة الـقـضـاء اإلداري  حيـث نصـت ا
1/ثالثاً من قانـون مجلس الدولة رقم
عـدل على ان  يـعد  65لسـنة  1979ا
كل من رئــــيـس اجملــــلس ونــــائــــبــــيه
ــســاعـد ــسـتــشــار ا ــســتــشــار وا وا
قـاضــيـاً ألغـراض هــذا الـقـانــون عـنـد
ــارســته مــهــام الــقــضــاء اإلداري 
وهـــذا يــــقـــتـــضـي تالفي الــــقـــصـــور
الـــتــشـــريـــعي الكـــمــال اســـتـــقاللـــيــة
وحـــصــــانه اعـــضـــاء اجملـــلس  اذ ال
يـــتــمـــتع اعـــضـــاء مـــجـــلس الـــدولــة
بـاحلـصانـة ضـد الـعـزل أو الـنقل ذلك
إن عــضــو مــجــلس الــدولــة ال يـحــمل
ارسته مهام صفة القاضي إال عـند 
الـــقـــضــاء اإلداري أي إنـه ال يــحـــمل
الصـفة الـقضـائيـة بصـورة مسـتمرة
ـــكن عـــدهِ قـــاضـــيـــاً وبـــالـــتـــالي ال 
ــــادة  97 مـن دســـــتــــور ألغـــــراض ا
جمـهـورية الـعـراق لسـنة  2005التي
نصت الـقـضاة غـير قـابلـ للـعزل إال
في احلـاالت الـتي يـحـددهـا الـقـانون
كما يـحدد القـانون االحكـام اخلاصة
بــهم ويـنــظم مـســاءلـتــهم تـأديــبـيـاً 
كذلك عدم تمتعهم بحصانة شخصية
ـدنــيـة بــالـتــعـويض ضــد الـدعــاوى ا
الـنـقـدي عمـا يـصـدر مـنـهم من افـعال
ارسة غيـر سلـيمـة أو تقـصيـر عنـد 
ـهــام الـقـضـائـيــة  واقـتـصـر قـانـون ا
مجـلس الـدولة رقم  65 لسـنة 1979
ـادة 27 ــعــدل عــلى الــنـــــص فـي ا ا
مـــنهُ احلـــصــانــة لـــرئــيـس واعــضــاء
مــجـلـس الـدولــة وعــدم جـواز اتــخـاذ
االجــراءات اجلــزائــيــة ضــدهم بــدون
إذن مـا عـدا حـالــة ارتـكـابـهم جـنـايـة

مشهودة  . 

تداولت وسائل التواصل االجتماعي
تـزامــنـاً مع مـقـتــرح مـجـلس الـنـواب
الــعــراقي بــالــغــاء الــدور الــقـضــائي
جملــــلـس الــــدولـه قــــرار احملـــــكــــمــــة
ــــــرقم االحتـــــاديــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا ا
118/احتــــاديــــة /اعالم / 2015في
11/30/ 2015وهـو قـرار تـفـسـيـري
ـناسبه طـلب مجـلس النواب صدر 
ادة  87من الدستور والتي تفسير ا
تـنص  السـلـطه الـقضـائـيـة مسـتـقله
وتـــتـــوالهـــا احملـــاكم عـــلى اخـــتالف
انواعها ودرجاتهـا وتصدر احكامها
وفق القانون  حيث استفسر مجلس
النواب عن مـدى عد وظائف الـقضاء
ادة االداري واالفتاء الـواردت في ا
 101من الــــدســـتــــور من مــــظــــاهـــر
ادة السلطـه القضائـية الواردة في ا
 87مـن الـــدســــتـــور  وقــــد جـــاء في
حـــيـــثــيـــات قـــرارهـــا الــتـــفـــســـيــري
.....ويــــظـــهـــر من ذلـك ان الـــســـلـــطه
الـقضـائـية تـمـثل سـلطه من سـلـطات
الدولـة الـثالث تـمارس مـهامـهـا على
اسـاس مـبدأ الـفـصل بـ الـسـلـطات
وانــهــا تـــســتــمـــد خــصــوصـــيــتــهــا
ــــادة  87من وصالحــــيــــتــــهــــا من ا
الدستـور وتنظم اعـمالهـا النصوص
واد  88و89 الدسـتـوريه الواردة بـا
و 90و 91مـن الــــــدســـــــتــــــور  ومن
الـقــوانــ مــنــهـا قــانــون الــتــنــظـيم
الـقــضـائي رقم  160لـسـنه   1979
حيث ينظم انـواع احملاكم ودرجاتها
مـن مــحــاكم الــبــداءة واالســتــئــنــاف
والــتــمــيــيــز واجلــنـح واجلــنــايـات 
وهـــــــذه احملــــــــاكم هـي صـــــــاحــــــــبه
االختصـاص االصلي في نظـر جميع
ـــدنـــيـــة واجلـــزائـــيــة ـــنـــازعـــات ا ا
ــنـازعــات االداريه ومـا بــاسـتــثـنـاء ا
اســتـثــني بـقــانـون خــاص  واحلـكم
الـذي يـصـدر من هـذه احملـاكم يـكـون
وفـــقـــاً الجـــراءات مـــعــــيـــنه ووفـــقـــاً
لـضمـانـات معـيـنه ويـؤدي الى حسم
الـنــزاع واخلـصـومه بــ الـطـرفـ 
ادة  101من الدسـتور اجازت وان ا
بـقــانـون انـشــاء مـجــلس الـدولـة الى
جــانب الــســلــطه الــقــضــائــيـة حــيث
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وقــطــعت الـصــ شــوطـاً بــعــيـداً في
تـبــنيّ مـفـهـوم "اقــتـصـاد الـسـوق" أو
حسبما يُطلق عـليه البعض"شيوعية
السوق" وكل همّهـا هو "التخلّص من
راً الـفئـران" فلم تـعـد "اإلمبـريـاليـة 
من ورق" فالغرب مسـتودع للحداثة
ال تـــريـــد مــــنـــافـــســـته فــــحـــسب بل
ي بـنـديّـة مـشـاركـته في الـتـقـدّم الـعـا
وكــبــريـــاء.فــهل تـــخــلّت الـــصــ عن
اشــتــراكــيـتــهــا واخـتــارت الــنـوم في
سريـر واحـد مع الرأسـمالـية? أم ثـمة
وســــائل جــــديـــدة وأســــالــــيب عــــمل
مــخـتــلـفــة عن الـســابق وطـريـق غـيـر
مطـروق سـعت إلتبـاعه. ولـعل ذلك ما

أوقع الكثيرين في حيرة من أمرهم.
WOMO  W d&

لــكـــنــنـــا حــ نـــدقق في الـــتــجـــربــة
ستدامة نرى أن الصينيـة للتنميـة ا
" جــوهـــرهــا يــكــمن في "روح الــصــ
ــبــثــوثــة في كل مــكــان وهي تــمـثّل ا
االمـــتــداد الــتــاريـــخي الــذي حــاولت
الزعـامة الـصينـية جتـديده وانـبعاثه
كــجــزء من اخلـصــوصـيــة الـثــقـافــيـة
الـصيـنيـة. وعـلى الرغـم من انغـماس
الــقــيــادة الــصــيـــنــيــة لــســنــوات في
الـشـيوعـيّـة الـراديـكالـيّـة ذات الـنـزعة
الطـفولـية الشـعبـوية إال أن هـناك ما
كـان يجـرّهـا بـاستـمـرار نـحو تـراثـها
احلــضــاري. ولــيس عــبــثــاً أن يــقـول

شــيـاو بــيـنـغ والـتي اســتـمــرت حـتى
العام 2012. 

وإذا كــــانت الــــصـــ قــــد تــــعـــلّــــمت
االسـتـفـادة من الـغـرب وجتـاربه مـنـذ
أواخـر الـسـبـعـيـنـيـات وانـتـهـاء عـهـد
الثورة الـثقـافية 1965- 1976بوفاة
الـزعـيم مــاوتـسي تـونغ فـإنـهـا ظـلّت
خـالل الــــعـــــقـــــود األربـــــعــــة ونـــــيّف
ـنــصــرمــة مـحــكــومـة بــعــنــصـرين ا
" أســاســيــيّن هــمــا "حــكــمــة الــصـ
وحـضارتـهـا وفـلسـفـاتهـا الـتاريـخـية
ـثّـلة بـالـكـونفـوشـوسـية والـتـاوية
ـاركـســيـة-الـشــيـوعـيّـة والــفـلـســفـة ا
برمزّيتهـا الصينيـة مع عنصر جديد
هـو مـحـاولـة إضـفـاء نـزعـة إنـسـانـيّة

اضي. عليها والتخفيف من عبء ا

الرئيس شي ج بـينغ إن من يحاول
الوقـوف ضد تـقدّم الـص سـيصـطدم
بــســور من الــفــوالذ وهـي اســتــعـادة
مقصودة لسور الـص العظيم ولكن
لــبـــشــر من حلم ودم قــوامــهم مــلــيــار
و 400مـــلــيـــون إنــســـان. إن مــصــادر
الـقـوة األساسـيّـة لـلنـهـضـة الصـيـنـية
مُــهـنْـدَسـة وفـقــاً لـلـفـلـســفـة واحلـكـمـة
ـــة والـــقـــائـــمـــة عـــلى الـــعـــلم الـــقـــد
والتـكنـولوجـيا واالقتـصاد مـتشـابكة
ـركـزي لـلـحـزب مع اسـتـمــرار الـدور ا
ــفـاصل األسـاسـيّـة وهـيــمـنـته عـلى ا
فـضالً عن انضـبـاط صـارم لتـوّجـهات
الـــدولــة وهـي نـــســـخــة جـــديـــدة من
الشيوعية ذات العالمة الصينية التي
جمـعت بـ البـعد الـتـاريخي الـقومي
وشكل جـديد من رأسـمالـية الـدولة أو
شـــيــوعـــيــة الـــســوق وذلـك في إطــار
حيـويـة نشـطة وإدارة رشـيـدة لتـأم
ــيــاً الســيّــمــا في عــصـر الـريــادة عــا
ـة.وقـد وُضـعت الـلـبنَـات األولى الـعـو
لذلك بـاالنفـتاح نـحو اقـتصـاد السوق
والتحـديث وإجراء إصالحات وتراكم
وتــقــلـــيص مــعـــدالت الــفــقـــر بــحــيث
انــتـشــلت فـيه الــصـ أكــثـر من 770
مليون إنـسان من الفقـر دون تهميش
دور احلـزب رائد مـسـيـرة األلف ميل
ـقــاوم لالحـتـالل الـيـابــاني وقـائـد وا
الـــثــورة الـــعــام  1949 مع تـــفـــعــيل
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بيروت

الديناميكية االقتصادية بتوجيه منه
بــاعــتـــبــاره قــوة دافــعـــة ومــوّجــهــة

للطموح اإلستراتيجي. 
WLN  «e M

لقد حققت الصـ منجزات مهمّة في
مــــجـــاالت الــــزراعــــة والـــصــــنــــاعـــة
والتـقـنيّـات والتـسلّح وكـان أمامـها
منذ انهيار الكـتلة االشتراكيّة أواخر
الــثــمــانـيــنــيــات إمــا الــلــحــاق بــهـا
باخـتـيار الـليـبرالـية الـسيـاسيـة وما
سُــميّ بـــاالنــفـــتــاح والـــتــعـــدديــة أو
صيـاغة توّجه جـديد حلـداثة صيـنيّة
خـاصـة تـضـمن اسـتـئـنـاف تـوجـهـها
االشتراكي مع بذلها مساعٍ جادة في
مـجـاالت الـعـلوم والـتـكـنـولـوجـيا في
ظل الـذكـاء االصـطـنـاعي وصـوالً إلى
الـطور الـرابع من الـثورة الـصـناعـيّة
الـتي انـطــلـقت مـنـذ الـقـرن الـسـادس
عشر.وقـررت الصـ اختيـار الطريق
الثاني حلجـز موقعهـا اإلستراتيجي
ي وليس عـبثاً في سُلم الـتقدّم الـعا
عتمدة تشير ية ا أن التقديرات العا
إلى أنهـا في الـعام  2030ستـتـصدر
ي وهي الـــيـــوم االقـــتـــصـــاد الـــعـــا
تـحدة التي منـافس كبيـر للـواليات ا
حتــاول الــضــغط عــلــيــهــا بــوســائل
سـيـاسـيّـة واقـتـصـاديـة وغـيـرهـا بل
إنـهـا شــددت من الـعـقـوبـات عـلـيـهـا
وخصـوصاً في عـهد الـرئيس دونـالد

ترامب وحـتى في عهـد الرئـيس جو
بــايـــدن فـــإن الـــعالقـــات ظـــلّت عـــلى
فـتـورهـا ولـم تـتـحـلـحل.لـقـد تـطـوّرت
الــصــ بــقـــفــزات هــائـــلــة من خالل
االنــفـــتـــاح االقــتـــصـــادي وتـــوســيع
القاعدة االجتمـاعية التي انتقلت من
الــــــــوسـط الـــــــزراعـي إلـى الــــــــوسط
الــصــنــاعي وتــعــزيــز دور الــطــبــقــة
الوسـطى عـلى الـرغم من أن احلـاجة
تـبـقـى راهـنـة بـشـأن حـرّيـة الـتـعـبـيـر
واحـــتــرام حــقـــوق اإلنــســان وإقــرار
الــتـــعــدديـــة والــتـــنــوّع واالعـــتــراف
بــحـقـوق اجملـامــيع الـثـقــافـيـة سـواء

الدينية أو واإلثنية أو اللغوية.
فــــحــــتى اآلن لم تــــتــــخلّ الــــقــــيـــادة
الصـينـية عن فلـسفـتها الـتي تسـتند
إلى مفـهوم يـعتـبر احلـريات الـفردية
جــزء ال يــتــجــزأ من حتــرّر اجملــتــمع
واحلــرّيــات اجلــمـاعــيــة بــالــضـد من
األطـروحـة الـلـيـبـرالـيـة الـتي تـعـتـمـد
عــلى احلـــرّيـــة الــفـــرديــة كـــجــزء من

مقتضيات النسق االجتماعي. 
مـا زال احلـبـر الـصـينـيّ يكـتب حـتى
ُغمسّة ة ا اآلن بريشة احلكمة الـقد
ـاركـسـيـة ذات الـنـكـهـة الـصـيـنـيـة بـا
ـنـتِـجـة لـعـقـول صـنـاعـيـة اخلـاصـة ا
دقـــيــقـــة ذات رمـــز جــديـــد لـــلــتـــنــ

الصيني في نهضته.
{ باحث ومفكر عراقي 

تقول مثل صيني قد "ما أهميّة أن
ا يـكـون القط أسـوداً أو أبـيـضـاً طـا
أنه يـصــطـاد الـفــئـران". تـذكّـرتُ ذلك
وأنا أتابع خـطاب الرئـيس الصيني
شي ج بيـنغ في األول من يوليو/
تـــمــوز اجلــاري الــذي يـــتــحــدث عن
"نهـضـة الصـ التي ال عـودة عنـها"
ـناسـبـة احتـفـاليّـة مرور  100عام
عـــلى تــأســيس احلـــزب الــشــيــوعي
الـــصـــيـــني. وال يــــعـــني ذلك ســـوى
ترجـمة لـرغبـة الصـ في صعـودها
ية. وهي إلى منـصّات الـقيـادة العـا
نـظـرة مـخـتـلـفـة عـما كـانت تـروّج له
الـــصـــ من أنـــهـــا "دولـــة نـــامـــيّــة"
ولــيـــست "قـــوة عــظـــمى" مــنـــذ بــدء
إصالحـاتـها في عـهـد الـرئـيس دينغ
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بيعت النسخة األولى من كتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة جي كي رولينغ في "حالة استثنائية" مقابل  80 ألف جنيه إسترليني في مزاد.وكان الكتاب واحدًا من 500
نسخة مطبوعة في أول إصدار له عام  1997 و شراؤه من مكتبة في نوتنغهام. 

زاد الذي أُجـري في شمال يـوركشيـر سعر الـكتاب ـسؤولـون عن ا يًـا باسم "جوان رولـينج".وقدّر ا ؤلـفة الـشهيـرة عا وعلى صـفحـة حقوق الـطبع والنـشر للـكتاب يُـشار إلى ا
كتبات وكان لدى العديد منها "معدل زاد إنه  إرسال  300 كتـاب من الكتب األصلية إلى ا بحوالي  20.000 إلى  30.000 جنـيه إسترليني.وقالت دار تينانتس التي أجرت ا
ضياع وتلف مـرتفع".و شراء هذه النسخة بـعد وقت قصير من إصداره في ديلـونز في نوتنغهام.وسعـر البيع هو أعلى سعر  تـسجيله على اإلطالق لواحد من أعـمال الكاتبة جيه كيه
زاد األوروبي وفقًا جمللة اضي مقابل  125 ألف جنـيه إسترليني مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في ا ؤلف من نفس الكتاب في إدنبره العام ا رولينـغ.و بيع الطبعة األولى التي وقعتها ا

"فاينبوكس". 
بلغ  68 ألف جنيه إسـترليني في مزاد في سـتافوردشير.وانـضم كتاب هاري بوتـر األول الذي يحكي قصـة الساحر الشـاب ستة كتب أخرى ـاثلة  وفي ديـسمبر 2020 بـيعت نسخة 
زاد من أكثر من  200قـطعة من ي ضـخم و حتويلها سلـسلة من األفالم التي حـظيت بنجاح كبـير.وضم ا بعد مغـامراته في مدرسة هوغـوورتس.وحتظى مجموعـة كتب هاري بوتر بـجمهور عا

بلغ  16000 جنيه إسترليني. قدس الذي نُشر عام  1660 والذي بيع  ا في ذلك الكتاب ا اخلرائط واخملطوطات والكتب 
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نخلة الله ب سعيد والشيخ جعفر

واعتزلتْ أيامُنا األحالمَ..
أوقَدنا الشموعَ السودَ في ليلِ البالدِ

ُدُنِ األولى حكايات.. لبيوتِ ا
تَبادلْنا صداها

اءُ من احلكمَةِ.. وكَتَبنا.. كلَّ ما عَلمنا ا
في خاصرةِ الليلِ..

ـرنـــا مـــعــاً.. مـــا أطـــول الـــلــيـلِ عــلى تَـــذكـَّ
العاشقِ..

هل أخفى سجاياهُ الدليلُ..
باحِثاً عنْ قَمَرٍ مُعتَكِفٍ في لغةٍ أخرى..

نُسَميهِ..
على شُبّاكِها ظِل ظَليلُ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .
تتراءى نخلةُ اللهِ لنا أمّاً..

تُنادينا..
فال نَسمَعُها..

صِــرنــا بـعــيــدينَ.. وصـارَ الــرُطَبُ الــعَـذْبُ
بعيداً

فافتَحي البابَ لها واعتذري عنّا..
فما نحنُ عقَقناها..

ولكِنَّ الذي كانَ.. افترى عاصِفَةً رعناءَ..
أنستنا الكالمْ
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

ُعجَمَ الليليَّ نتحرى ا
هلْ كُنّا تبادلنا سالالت الشذى..

يومَ كتبنا..
اءُ من احلِكمَةِ.. كلَّ ما علَّمنا ا

واخترنا أناشيدَ النخيلِ
كُنتَ تختارُ لنا الصمتَ أخاً..

يستقبِلُ الفجرَ وحيداً..
لَكَ..

ما أبقى زمانُ الوصلِ من أوهامهِ البيضِ
ولي..

ْ منه انتظار الغائب
بـعد نـشـر القـصـيدة تـلـقى الشـاعـر حمـيد
سعـيد رسالـة من جنل الشـيخ جعـفر قال

فيها: 
السالم عليكم أستاذنا الكبير
معك محمد حسب الشيخ جعفر

بـدايــةً اعـتـذر لـتـواصــلي في هـذا الـوقت
ـتأخـر لـكن وصلـتـني من الوالـد رسـالة ا

أرادني أن ابعث بها إليك.
سأرسل اآلن نص الـرسـالة وغـداً عنـدما
أكون معه سأتصل بك لكي يتسنى للوالد
أن يتحدث معك. مع تقديري واحترامي
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أخي وصديقي العزيز حميد سعيد 
.. أســألُ الـله الــعَـلـي الـقَــديـر أن تــكـونـوا
(أنتَ واألهـل الــكِــرام) في صــحــة جــيــدة
وفي ظلِّ ظــــلـــيـل من رعـــايــــته و لُــــطـــفهِ.
وَصَـلـتـني قـصـيـدتك الـرائِـعـة وأفـرحـتـني
كـثيـراً بَل هي أجـملُ هـدية أتـلـقاهـا مُـنذُ

زَمَنٍ بعيد.
كَم كــان بـــودي أن يـــكــونَ رَدي قـــصـــيــدةَ
مُــمـاثـلـة غَـيــرَ أنّي انـقَـطَـعـتُ عن الـكـتـابـة
الـشـعـريـة مُـنـذُ عـامـ انـقـطـاعـاً تـامـاً لَم
تَـهجـرني الـقصـيـدة ولم أهجـرهـا بَل هوَ
إصـرار قــد مـني عـلى أن ألــوي الـعِـنـانَ
مِـن يَــدي وأنــا قــابِض جـــيــداً عــلــيهِ وفي
األوج من قُــدرَتي وعـطــائي لم أكـتُـب غَـيـرَ
قصـيدة واحِـدة في رِثـاء صديـقنـا الراحل
سعدي يـوسف كتبتُـها البـارحة وَقَد أعلنَ

ـــــســـــرح في جلــــهـــــود مـن وثق تـــــأريخ ا
وصل . ا

{ جـهودك الـتـوثيـقيـة الـتفـتت لـلفن الـتـشكـيلي 
ـنـاسـبـة البـراز هذا الـكم بـرايك مـاهي  الـبـيـئـة ا
الـكــبــيـر من  الــفــنـانــ الــذين ضـمــهم كــتـابك 

اخملتص بهذا الفن ?
ــتـابـع  حلـركــة الـفن الــتـشــكــيـلي في  -ا
ـوصل بـخاصـة يالحظ نـيـنوى بـعـامـة وا
وجود نشاطـا فنيـا حافال بالعـطاء ويحتل
ـشهد الـثقافي مساحـة واسعـة في عموم ا
الـعـراقي والـعـربي..عـبـر اجلـهـود الـفـردية
واجلمـاعيـة لفـناني نـينـوى التـشكـيلـي 
عــبــر مــعــارضــهم  الـــتي احــتــضــنــتــهــا
القـاعات  سـواء قـاعة جـمعـية الـتشـكلـي
العراقيـ في نينـوى وبغداد او في أروقة
كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة ومـعـهـد الـفـنون 
اجلــمــيـلــة الـبــنــ والـبــنـات  هــذه األطـر
ـنـاسب ألحـتـضـان جـهود ـكـان ا اجـدهـا ا
فنانينا احملترف والشباب والطلبة أيضا
 وهـي بــاحملـــصـــلــة تـــصب في تـــنـــشــيط
ـتذوق لـهذه الذاكـرة اجلمـعيـة للـجمـهور ا
عـارض الـشـخـصـية الـفـنون..الـى جانـب ا
واجلـمــاعــيــة عــبــر (الـســوشــيــال مــيــديـا
ومــنـصــات الـتــواصل االجــتـمــاعـيــة)الـتي
أوصلت ونشرت  تـلك اجلهود الى مديات
أوسع وعــبــر جــهــات الـعــالم األربـع. عـلى
الــصــعــيــد الــشــخــصي اقــمت مــعــرضــ
تــشـــكــيـــلــيـــ وشــاركت فـي الــعـــديــد من
ــعـــارض اجلـــمــاعـــيــة الـــتي اقـــامــتـــهــا ا
ؤسـسات الـفـنيـة داخل العـراق وخارجه ا

عن طريق (السوشيال ميديا).
وصل بـعد التـحرير شـهدت نـهضة فـنية ا
كبـيرة لـيس في مـجال الـفنـون التـشكـيلـية
فــحــسب بل في اغــلب الــفــنـون اجلــمــيــلـة
وهي حالة صـحية حـملت رسالـة واضحة
ـوصل وأهلها للعالم اجـمع  مفادها :ان ا
يــعـــشــقــون احلـــيــاة ويـــحــبـــون اجلــمــال

ويصنعونه.
 qL  UO «

{ مـاهي الـيـات الـعــمل الـتـوثـيـقي  وهل تـعـاون
الـنخـب الفـنـيـة يـسـهم بـإبراز اسـمـاء غـاب عـنـها
ـــؤلــفــات الــتي االعالم لــتــبــرزهـــا في ســيــاق  ا

قدمتها في هذا الشان ?
-نحـن نعـلم ان (الـتوثـيق) عـلم من  عـلوم
ــعـلــومـات الــتـاريخ الــغــايـة مــنه حـفظ  ا
ـبــدعـ ونـقــلـهـا من واالحـداث وجــهـود ا
ـســتــقـبل. ــاضي الى احلــاضـر ثـم الى ا ا
وهذه الـعمـلـية لـكي حتقق مـبتـغاهـا يجب
ناسبة لكي تقدم ان تتوافر لها الظـروف ا
صــــــورة واضـــــــحــــــة لــــــتـــــــلك االحــــــداث
واجلـهود..وهي مـا تـقـدمه تـلك الـنخب من
وثـائق كــتــابــيـة وتــصــويــريـة وســمــعــيـة
طلـوب لغرض ومرئيـة اعتقـد هذه اآلليـة ا
وفي حـالة تـوثـيق  مـنجـزاتـهم اإلبـداعـيـة
توفرها سـنسهم في تسـليط األضواء على
بدع الذين غابوا عن جهود الكثيـر من ا

ساحة االعالم .
من خـالل كــتـــابي (أضـــواء عــلى احلـــركــة
التشكـيلية في نـينوى) واجهت الـكثير من
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وصل ا

ـعــوقـات اهـمــهـا عـدم الـتــعـاون من قـبل ا
ـعـلـومـات الـكـافـية  الـبـعض في إعـطـاء ا
صـادر عن بعض الفنـان بخاصة وقلة ا
الـــذين رحــلـــوا عن دنــيـــانــا حـــيث غــابت

أسمائهم عن صفحات كتابنا .
ولغـرض احتـضان اكـبر عـدد من الفـنان
الــتــشــكـيــلــيــ وتــســلــيط الــضــوء عــلى
ـؤسسات جهودهـم الفنـية يتـوجب على ا
الفنية والتربوية (نقابة الفنان وجمعية
التشـكيليـ مديريـات التربيـة واجلامعة)
الـسـعي احلثـيث في تـبـني هـكـذا مـشروع
وهـو اصدار كـتـاب يضـم ب دفـتـيه هذه

األسماء واجلهود.
{ ما دور االعالم فـي ابرز الـنـخب الـفنـيـة وما
تخـصص في مجاالت النقد مدى اسـهام الفن ا
بــإبـراز جـهــود وبـصــمـات فـنــيـة لــهـا دورهـا في

دينة ? احلركة الفنية في ا
-نـــحن نــعـــلم مــا لـإلعالم من دور كـــبــيــر
ومـــؤثــر في ابــراز الــكـــثــيــر من االحــداث
والفعـاليات اإلنـسانيـة والفنـية ولكن هذا
الـــدور غـــاب ســـنــ عـــديـــدة عن مـــجــمل
ولكن احلراك الثقـافي والفني في نـينوى 
بــعــد الـتــحـريــر وانـتــشــارالـفــضـائــيـات 

والــصــحـف الــورقــيــة وااللــكــتــرونــيـة 
التركيز عـلى العديد من النشـاطات الفنية
ـوصل الى جــانب قـيـام الـتـي شـهـدتـهــا ا
ــنـتـديـات الــثـقـافــيـة الـتي انــتـشـرت في ا
اآلونة األخيرة واحتضانها للنخب الفنية
الـفـاعـلـة في احلـراك الـثقـافي والـفـني في
ـدنـيـة وتـسـلـيط الـضـوء عـلى جـهـودهم ا
اإلبـداعيـة عـبـر إقامـة األمـاسي والـندوات
االمـر الـذي خـلق نـوعـا من الـتـواصل بـ
الفنان وجهوره وبخاصة جيل الشباب.
ولكن مـا يـنقص هـذا احلـراك غيـاب النـقد
ـوضــوعي لـتـلك اجلــهـود الـتي يــبـذلـهـا ا
الــفـنــانــون في تـوصــيل رســالـتــهم  ومـا
نـقـرأه في الـصـحف وصـفـحـات التـواصل
االجتماعي عبارة عن انطباعات آنية لتلك

اجلهود .
ـديـنة  دون { مرت اربـعـة اعوام عـلى حتـرير ا
وجــود عــمل فــنـي مــهم يــســهـم بــابــراز جــهــود
ـراحل الــقــاســيـة الــتي مــر بــهـا الـتــحــريــر او ا
ــوصـــلــيــون في مــخــاض حتـــررهم من بــراثن ا
سؤولية ? داعش  في ملعب من  ترمي كرة ا
-اعتقد سؤالكم فـيه نوع من التجني على
وصلي ثقف ا ما قدمه الفنان واالديب وا
عامة من جهود استثنائية عبر العديد من
ـتـاحـة والـتي قـدم من خاللـهـا الـقـنـوات ا
صــورة واضـــحــة عن مــعــانــاة (اإلنــســان
ـديـنـة) خالل فـتـرة احـتالل داعش لـهـا وا
ـسـرح أقـيـمت الـعـديد من ..عـلى صـعـيد ا
ــســرحـيــة والــتي وظــفت ــهــرجــانــات ا ا
مضام نصـوصها لتلك احلقـبة القاسية
هـنـاك ـوصـلي  الـتي  عـاشـهـا اإلنـسـان ا
ـونـودرامـا ومـهـرجـان مـسـرح مـهـرجـان ا
سرحية في الشارع الى جانب العروض ا
كـليـة الـفـنون ومـعـهد الـفـنـون الى جانب
يزة شاركات اخلارجية منها مشاركة  ا
ـــســرح احلـــديث عـــبــر لــفـــرقــة عـالمــات 

سـرحي الدولي هـرجـان ا حضـورهـا في ا
الذي اقـامـته مصـر في مـدينـة اإلسـكنـدرية
والذي شارك فيه العديد من الدول العربية
والــغــربـيــة  وقــد مـثــلت الــفــرقـة الــعـراق
ــســرحـــيــة (الــشـــوط الــســابـع) تــألــيف
وإخراج الفنان بيات مرعي وتمثيل الفنان
مـحمـد الـعمـر واسـامة مـحـمد عـمـر محـمد
ـسـرحـيـة عن مـعـانـاة اإلنـسـان ..حتـدثت ا
وقد ديـنـته  ـثقف حتت سـيـطـرة داعش  ا
ـسـرحـيـة عـلى جـوائـز مـتـقـدمـة حـصـلت ا
حــيث حــصل الــفـنــان بــيــات مـرعـي عـلى
كــمــا حــصل جــائــزة افــضل اخــراج خالق
الـفـنـان مـحـمـد الـعـمـر عـلى جـائـزة افـضل
ــهـــرجــان امـــا عـــلى صــعـــيــد ــثل فـي ا
السينما  كان للفيلم الوثائقي دور واضح
عـاناة حـيث قدم الـفنان في تصـوير تـلك ا
حـسـان كالوي فـلــمـا وثـائـقـيـا عن مـعـانـاة
ــوصل خالل فــتــرة دكــتــور فـي جــامــعــة ا
داعش ومابذله من جهد في سبيل احلفاظ
عـلى كتـبه الـعلـميـة وقـد حصل الـفـلم على
ــهــرجــانـات اجلــائــزة الــثــالـثــة في احــد ا
كـما اخـرج الفـنان السـينـمائـية الـعربـية  
نفسه و من تأليف الفنان بيات مرعي فلما
روائيا قصيرا (وتر النار) تناول فيه حجم
ــعــانــاة الــتـي عــاشــتــهــا الــعــوائل تــلك ا
وصـلية. وفي مـجال االدب هـناك الـعديد ا
من الـفعـالـيـات في مجـال الـشـعر والـقـصة
والـروايـة  عـكـست مـضـامـيـنـهـا  مـعـانـاة

دينة وأهلها طيلة سنوات االحتالل . ا
{ هنـالك حراك فني برز مؤخرا من خالل زيارة
فنـاني الوطن للـمدينـة  برايك ما مـدى اسهامات

دينة ? مثل تلك االنشطة على واقع الفن في ا
-بـالـتـأكـيـد تـتـرك هـذه الـزيـارات تـأثـيرات
مــبـــاشــرة عــلى عــمــوم احلــراك الــثــقــافي
ـدنيـة من خالل تالقح األفكار والفني في ا
والـرؤى وبالـتـالي فأنـهـا تصب في بـوتـقة
اجلــهــد الــفــنـي واإلبــداعي الــعــراقي الى
جانب تسـليط الضـوء إعالميا عـلى جهود
ـوصـلي من خالل وسـائل االعالم الـفـنان ا
ــرافـقــة لـتــلك الـوفــود الـفــنـيــة  الـزائـرة ا

صـديـقه الــشـاعـر الـكـبـيـر حـسب الـشـيخ
جـعـفـر شـجـون األخـيـر الـذي يـرقد عـلى
سرير العافية فبعث برسالة نثرية
إلى األول يتجلى فيها حب الكبار
لبـعضـهم وبلـغة عـاليـة ومفردات

تفيض جماالً ورقة.
ونخلة الله الواقفة ب الشاعرين
هي في األصل عـنوان مـجـمـوعة
شـعــريـة لـلـشـاعــر حـسب الـشـيخ
جـعـفـر صـدرت في الـعـام ?1969
وفيما يأتي نص قـصيدة الشاعر

سعيد:
 نخلة الله
حميد سعيد

           إلـى حـــــسـب الـــــشـــــيخ
جعفر

رافـقــتـنـا نــخـلـةُ الــله إلى حـيثُ
نَزلنا

وأقامت معنا حيثُ أقمنا
أتُـراهـا.. تَـسـتـعـيـدُ اآلنَ مـا كانَ

اضي.. من ا
ا حلَّ بنا.. وهلْ نبَّأها النهرُ 

عدنا إلى أوراقنا األولى..
وما عادَ القصيدُ
اكتملَتْ رِحلَتُنا..
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للمدينة  ومثل هذه الزيارات تخلق نوعا
من الـتنـشـيط واحلافـز لـلذاكـرة اجلـمعـية
ــوصل من اجل تــقـد مــا هـو لــفـنــاني ا

افضل وابدع.
WOM  ‚d

ـديـنـة في الـسـنـوات الـسـابـقـة تـضم { كـانت ا
ـسرح  هل عددا من الـفرق الـفنـيـة اخلاصـة با
مـازالت مــثل تـلك الــفـرق مـوجــودة  ام انـدثـرت
بــغـيــاب  اعـضــائـهـا وهـل هـنـالـك فـرق اخـرى 

برزت بعد تلك السن ?
-ان الـظـروف الـعـصـيـبـة الـتي مـرت عـلى
ـدينـة والـدمـار الـذي حصل فـي بنـيـتـها ا
سرح التحتيـة بشكل عام ومنـها قاعات ا
(قـاعـة الربـيع وقـاعـة ابن األثـيـر والـقـاعة
ـوصل) خـلق نـوعا الـكـبرى في جـامـعـة ا
عـنـوي لـلكـثـير من االنـكـسار الـنـفسـي وا
من الــفـنــانـ  واقــصـد الـصــدمـة األولى
التي خلفهـا االحتالل للمديـنة وماتعرض
ثقف والفنان من قمع االمر الذي دفع له ا
األمر ـدينـة  الكـثيـر مـنهم الى  مـغادرة ا
الــذي انـعــكس ســلـبــا عـلـى اغـلب الــفـرق
سـرحية فـيها ..ولـكن بعـد التحـرير عاد ا
وتـشكلت الـعديـد من الفرق الكـثير مـنهم 
ــسـرحــيـة نــذكـر مــنـهــا: (فـرقــة عالمـات ا
لـلـمـسـرح احلـديث وفـرقـة مـا بـعد الـظالم

سرح الشعبي ). وا
ـطـا مـهـما من { شـكـلت اجلـمـاعات الـفـنـيـة  
مشاهـد الفن التشـكيلي السيـما مع حقبـة نهاية
التـسعينيات ومطلع االلفية  هل برايك ان عودة
تــلك اجلـمـاعــات يـســهم  بـدعم فــعـال لـلــحـركـة

دينة ? التشكيلية في ا
-هذه اجلـمـاعات الـفـنيـة خلـقت نـوعا من
التنافس الفني ب الـفنان وشهدت تلك
احلــقــبـة الــزمــنــيــة نــشــاطــات مــتــمــيـزة
لـفـنانـيـهـا واعـتقـد الـيـوم ان  إعـادة تلك
اجلــمـاعـات الى الــتـشــكـيل ســوف يـخـلق
منـاخات صـحيـة توفـر للـفنـان التـشكـيلي
مـسـاحـة مــهـمـة إلحـتـضـان جـهـده الـفـني
والذي بدوره سيسهم في تنشيط احلراك
ـديــنــة ويـعــمل  عــلى ابـراز الــفـنـي في ا
الـطاقـات الشـبـابيـة الـتي بدأت مـالمحـها
وفرضت الفـنيـة تـتشـكل بصـورة جمـيلـة 
ــشـهـد الـتــشـكـيـلي نــفـسـهـا بــقـوة عـلى ا
حــيث ســتــكــون هـذه احملــلي والــعــراقي 
الـتـجمـعـات الفـنـيـة احلاضـنـة احلـقيـقـية
ــهــا بـذات جلــهــودهم اإلبــداعـيــة وتــقـو
االمر الذي سينـعكس إيجابا على الوقت 

احلركة التشكيلية عموما.
ـيـزا لفـنـان قـدموا { قـدمت عـرفانـا وجـهدا 
دينة  هل بصماتهم على  الواقع الثقافي في ا
هـنــالك افـكـار اخـرى تـسـهم بــتـخـلـيـد بـصـمـات
دينـة وتسـهم بتعـريف االجيـال الالحقة فنـاني ا

ا قدموه ?
-استكـماال لـتلك اجلهـود التي بـداتها في
وصلي وتسليط ـسرح ا توثيق مسيرة ا
األضــواء عـلى احلــركــة الـتــشـكــيـلــيـة في
انتهـيت مؤخرا من كـتاب (تأريخ نينـوى 
فن الـتـصـوير الـفـوتـوغـرافي في نـيـنوى)
وفيه تناولت البداية التأريخية لهذا الفن

ـــــوصل ثم والـــــذي بــــدأت بــــوادره من ا
انــتـشــر في عــمـوم مــحـافــظـات الــعـراق
حـيث تـنـاولـت مـسـيـرة مـائـة عـامـا لـهـذا
الفن اجلمـيل وتسلـيط الضوء عـلى سير
ولـدي كتـاب اخر وثـقت فية ابرز فـنانيه 
ـوصل وما درسي في ا تأريخ الـنشـاط ا
قدمه  مـنتـسبيه من جـهود أدبـية وفـنية
وتربـوية مـنـذ تأسـيسه والى يـومنـا هذا
وكــتـاب اخـر( ايــقـونــات مـوصــلـيـة) في
طــور الــكــتــابـة عـن ابـرز الــشــخــصــيـات
وصـلية وعـبر مـختلف اخـتصـاصاتهم ا
الى جانب اعـدادي لإلذاعـة (راديوالـغد)
برنامجـا حمل عنـوان (ايقونة مـوصلية)
وفي تنـاولنـا العـشرات من الـشخـصيات
وصل مـا قدمته ضمن مجال همة في ا ا
اخــتـصــاصــهـا.واعــتــقـد هــذه احملـاوالت
تواضـعة ستكـون نقطـة ضوء لألجيال ا
الالحـــــقــــــة من خـالل االســـــتـــــفـــــادة من
جتـــاربـــهـم وخـــبـــراتــــهم في مــــخـــتـــلف
الــنـشــاطــات اإلنـســانـيــة واالجـتــمـاعــيـة

والفكرية والفنية ..
ـوصل { مـاهــو دور ورســالـة رابــطـة كــتــاب ا

وصل ? وتراثها في احياء تراث مدينة ا
ـوصل وتـراثـها : -رابـطـة كتـاب تـأريخ ا
هـيـئة مـسـتـقـلة تـضم الُـكـتًـاب الـذين لهم
دراسـات أو مؤلـفـات تـاريخـيـة أو اعـمال
ادبــيــة وفـنــيــة ومــعــمــاريــة عـن مــديــنـة
ــوصل) بـكل مـالمـحــهـا الــتـاريــخـيـة  (ا
والـتـراثـيـة  والفـلـكـلـوريـة واحلـضـارية
وتـعــمل الـرابـطــة عـلى حتـفــيـز الـذاكـرة
ـــوصــلـــيــة بــإجتـــاه احلــفـــاظ عــلى كل ا
مــــوروثـــهــــا اإلنــــســــاني والــــتـــاريــــخي
واحلضاري  وتقـبل الرابطة من كل مدن
العراق والعرب والعالم كأعضاء ضيوف
فــيه بــشـرط ان تــكـون لــهم اســهـامــاتـهم
الــفـاعـلــة في مـجــال الـتـألــيف عن تـأريخ
ــوصل وتــراثــهــا وثــقــافــتــهــا مــديــنــة ا
وفنونها . ونشر الوعي باالهتمام بكتاب
ــثـقـفــ والـكـتـاب الـتــأريخ في أوسـاط ا
ــــوصـــلــــ بــــخــــاصـــة واإلعالمــــيــــ ا
ـساهـمة الفـعالة والعـراقي بـعامة . وا
في نشـر ثقـافة االهـتمـام بكـتابـة التأريخ
من خـالل الــنـــدوات الــدوريــة لـألعــضــاء
وتسليط الضوء على كتابتهم وتقييمها.
ثم الـعـمل عــلى تـوفـيـر الـفـرص لـطـبـاعـة
مـــؤلـــفـــات أعــضـــاء الـــرابــطـــة من خالل
ــؤسـســات الـرســمـيـة  االنــفـتــاح عـلى ا
ــدني  و وكــذلـك مــنــظــمــات اجملـــتــمع ا
ـادية .والعمل االستفادة من امـكاناتهم ا
عـلـى إنـشـاء مـكـتـبـة إلــكـتـرونـيـة شـامـلـة
هتمة بتأريخ حتتوي على جمع الكـتب ا
ـوصل وإرثـهـا احلـضـاري واإلنـسـاني ا
ـكـتبـة ذاكـرة حـية خلـصـوصـية لـتكـون ا
دينة واهلها وجميع نشاطاتهم وهوية ا
اإلنسانيـة واإلبداعية عبـر جميع االزمنة
ـراحل التـاريـخـية اخملـتـلفـة .والـدفاع وا
عـن مــصــالح و حـــقــوق الــكـــتــاب الــذين
ارسون كتابـاتهم التاريخـية والتراثية

عمارية رقميا وورقيا. والفنية وا

حميد سعيد

تخصص بالفن موفق الطائي لـ(الزمان ): ؤرخ ا ا

أثـارت قـصـيـدة جـمـيـلـة كـتـبـهـا الـشـاعر
الـعـراقي الكـبـيـر حمـيـد سـعيـد بـعـنوان

عن انـــقــطـــاعي هـــذا صــديـــقي الــشـــاعــر(نـــخـــلـــة الـــله) وأهـــداهـــا إلى
(النـاشر) مـجاهـد أبو الـهيل عـلى الغالف
األخـيـر من مـجـموعـتي الـقِـصَـصـيـة (آخِرُ
امـــرأة عــــلى األرض أو لِــــمَن تــــتــــخـــافق
األغـربة) وهـو إعالن أيـضـاً عن انـقـطاعي

عن الكتابة األدبية.
انتهى نص الرسالة.

وحــسب الــشـيخ جــعــفـر شــاعـر
عـــراقي ولــد في الـــعــمــارة ســنــة
(1942) وتـخرّج في مـعـهـد غوركي
لـآلداب في مــوسـكـو  1966وحـصل
عـــلى مــاجــســـتــيــر آداب ثم عــ
رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة
ومحرراً بغداد  1974-1970   
في جـريدة الـثـورة وهـو عـضو

في االحتــاد الــعــام لألدبــاء والــكـتــاب في
الــعـراق. أسـهم في الــصـحـافـة الــعـراقـيـة
ؤتـمرات األدبـية والـشعـرية في وحضـر ا
الـــــعــــراق ودول الـــــعــــربـــــيــــة واالحتــــاد
نخـلة الـسوفـيـتي. من دواويـنه الشـعـرية 
الــله والـطـائــر اخلـشـبي وزيــارة الـسـيـدة
رأة وفي الـسـومـريـة وعـبـر احلـائط في ا
مــثل حــنــو الــزوبـعــة. وله مــؤلــفــات عـدة

يحكي فيها عن سيرته وترجم عن شعراء
الـروس. حصـل تقـديـراً ألعـماله الـشـعـرية
عـلى جائـزة الـسالم السـوفـيتـيـة في سنه
 1983وجـائزة مـؤسـسة سـلـطـان بن علي
العويس الـثقافـية للشـعر الدورة الـثامنة:

. 2003-2002 
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يــقـال أن ذكــريــاته في روسـيــا هي الــنـبع
ـلهم لـكل مـا كتب "حـكـايته الـشـخصـية ا
بـدأت وانتـهت هـناك. أمـا شـعره فـقـد كان
شيئا مـختلفـا. كان ذلك الشعـر مزيجاً من
عصـور مخـتلـفة. كـانت تقـنيـته تـمزج ب
ـتـبـاعـدة كـمــا لـو أنـهـا تـقع في األزمـنــة ا
تالحقة ال ـشاهد ا الوقت نفسه كما أن ا
تـنتـمي إلى مـكـان بـعيـنه. في ذلك الـشـعر
ـعدان وهم سـكان األهـوار العـراقية كان ا
يـتــلــمــسـون طــريــقــهم في أروقــة قــصـور

اإلمبراطورية الروسية كما لو كانوا من
بناتهـا. تخطى حسب في شـعره عقدتي
ــكـان والــزمـان فــكـان شــعـره شــبـيــهـا ا
حـاوالت فرجـييـنا وولف في الـرواية.
ألهمه التداعي احلر أن يكون ابن حلظة
الـكـتابـة. كـان من الـصعـب تقـلـيـده لذلك

كان نسيانه مطلوبا".
(الزمان) تتمـنى الشفاء العـاجل للشاعر
الـكـبـيـر حـسب الشـيخ جـعـفـر وبـالـعـمر
ديـد والصحـة الدائمـة للشـاعر الكـبير ا

حميد سعيد.

حسب الشيخ جعفر

ـعـروف موفق ـوصلي ا ـؤرخ ا  اسهم ا
الــطـائي  بــبـصـمــة مـهـمــة عـلى صــعـيـد
توثـيق االسـماء  اخلـاصـة بنـخب الفن 
ـوصل  مـفـتـتـحـا مـشـروعـا في مـديـنـة ا
مهـما وكبـيرا يـختص بـتوثـيق  مجاالت
االبــــداع الـــفــــني االنــــســـانـي من خالل 
ـســرح وتـوثـيق تـصــديه البـراز فــنـاني ا
االعــمــال الـفــنــيــة الـتي جــســدوهــا عـلى
خشباته  وكان ذلك قبـيل سيطرة تنظيم
داعش بسـنوات حـتى عاد بـعد الـتحـرير
لــيـبـرز تــوجـهـات اخــرى اعـتــنت بـابـراز
  اضـافة ـديـنة من الـتـشكـيـليـ فـناني ا
ــرتـقب الــذي سـيــسـهم بــابـراز لــعـمــله ا
ـــصـــورين مـــحـــطــة جـــديـــدة لـــتـــاريخ ا
وصل  ومثل الفـوتغرافـي في مـدينـة ا
هـمـة ستـع الـباحـث تلـك البـصمـات ا
ـــيــ عــلى تــطــريــز ابــحــاثــهم واالكــاد

ودراسـاتـهم  بـتــلك الـنـخب الـتي غـابت 
عـن  اضـــــــواء االعالم  حـــــــيـث  اشــــــار
الــطـائي فـي سـيــاق حـديــثه لـلــزمـان  ان
لـالعالم دور كـــبـــيـــر ومــؤثـــر  فـي ابــراز
الــفـعــالـيــات االنـســـانـيــة والـفــنـيـة لــكـنه
الــــيــــوم  يــــغــــيب عـن تــــوثــــــــــيق تــــلك
احملــــطــــات  مـن الــــفن والــــيــــكــــــم نص

احلوار :
{ في الــســنــوات الـــســابــقــة  حـــقــقت قــصب
ديـنة  ـسـرحيـة في ا الـريـادة بتـوثيق احلـركة ا
هل تـعــتـقــد ان االوان قـد حــان البـراز  جــهـود
ـسرحي  من فاصـل العمل ا توثـيقـية اخـرى  
ـيـة ـؤســسـات االكـاد خالل مـا تـضــطـلع به  ا
كـكلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة وابـراز جـزء ثان يـتـعلق
بــاالسـمـاء الـالحـقـة الــتي نـشــطت عـلى خــشـبـة

سرح ? ا
-لم يــتــوقف ســعــيي فـي تــوثـيـق جــهـود
فناني نينوى عبر مختلف اختصاصاتهم
وبغية تسليط الضوء  ثانية على الفنية 
تـــلك اجلـــهـــود  بـــدأت في مـــشــروع
كتـاب جديـد حـمل عنـوان (ايقـونات
موصليـة) وفيه تنـاولت سير اغلب
  وعــــبـــر مــــخــــتـــلف ـــبــــدعـــ ا
اختـصاصاتـهم الفـنية والـعلـمية
واالجـــتــــمـــاعـــيـــة وعـــرض اهم
احملـطات في حـيـاتـهم العـمـلـية
وإبـداعـاتـهم ومـا قـدمـوه طـيـلة
سني عمرهـم الفني  وبالـتأكيد
سيـكـون الكـتاب إضـافـة نوعـية
تــأخـذ مــكـانــتــهـا في عــمـلــيـة
الـتـوثيق بـعـد كـتـابي (سـيرة
مسرح).وهـناك جهـد توثيقي
يـــقـــوم به الـــصـــديـق (مـــاجــد
احلسـيـني) وهو شـبـيه لكـتابي
(ســـيــرة مـــســـرح) واعــتـــقــد
ســــيــــكــــون إضـــــــــافـــة
مـــهـــمـــة  تـــضـــاف

موفق الطائي

من مؤلفات موفق الطائي

غالف الكتاب
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ـقراطـية بـتلـمـيعـها الـبراق اغـشت الـعقـول وافسـدت العـيـون واعمت الـقلـوب مذ الـد
محاكمـة سقراط في اثينا قبل مئات السن حتى يومنا هذا في بغداد التي تدار من
تـعاقبـة منذ عـقدين وال تزال االسـاليب الرخـيصة هي ـقراطيـة ا قـبل السلـطات الد
ن تنـئى بهم االدوات االكثـر اسـتخـداما لـلوصـول الى الـسلـطة ولـذا نرى الـكـثيـر 
سابقات اخالقهم عن هذه االسـاليب ال يؤمن بالعمـلية االنتخـابية وال يشرك نـفسه 

الضباع التي تعيش في الظالم.
ـقراطـيـة التي جـلبـتهـا لنـا اساطـيل االسـتعـمار وصـلت الى مرحـلة جتربـتنـا مع الد
قراطية احلقة. مراهقتهـا وبهذا فإننا لن نفقهـها بالشكل الذي يحقق لنـا عدالة الد
نــحـتــاج الى وقت ووقت طـويـل حـتى نــصل الى حــكـمـة شــيـخــوخـتــهـا لــكن مـا ان

قراطية السوية التى ارادها سقراط. وصلنا فقد نكون خسرنا شباب الد
وكـكل فترة زمـنية قبـيل انتخـابات مسؤولـي حكومة الـعراق تبقـى اساليب مراهـقينا
من اخلــونـة وبــائــعي الـوطـن تُـمــسخ مع تــقــدم سن جتــربـة الــضــبـاع  في الــدعــايـة
النتـخـاباتـهم.  فوصـلت جتـربتـهم الي سن الـطيش وبـدأت تلـعب بـالنـار وتعـزف على
وتـر عواطف دمـاء العـراقيـ حـيث قامت احـد االحزاب الـتي تـقود احلـكومـة بالـقاء
الـقـبض عـلى قـاتل الـناشط هـشـام الـهـاشـمي وظـهر ”الـضـابط “وهـو احـد مالكات
وزارة الـداخلـية علـى شاشـة التلـفاز قـبل ايـام قالل معـترفـا بتفـاصيـل احلادث وقد
اوفت احلــكــومـة بــهــذا مــا وعـدت به اجلــمــاهـيــر قــبل عــام من االن اذ وعــد رئـيس
ـة الى العـدالـة. والغـريب في االمـر هو ان احلـكومـة احلالـي بتـقد مـرتـكبي اجلـر
احلـكومة اعـلنـت عن تفـاصيل احلـادث وكأنـها امـا ان تكون مـع القـاتل ساعـة تنـفيذ
تلك اجهزة امنـية عالية الـدقة كتلك التي في العـاصمة فينا او في ة او اننـا  اجلر

مدينة جنيف? 
لكن هل يكـفي فقط ان يظهـر لنا مـجرم ينتـمي الى اجهزة احلـكومة االمنـية و يشرح

ة?  لنا كيفية ومسرح اجلر
قطعا هذا ال يرضي اي عاقل فالعراقيون هم اهل احلكمة وال ارى إنهم سيقتنعون
دبلج مـا يقنعهم ويـطفىء نار قلوبهم هـو معرفة من يقف وراء تلك بهذا السـيناريو ا
ة ومـثيـالتهـا وما اسم ”اجملمـوعـة اخلارجـة عن القـانون “الـتي صرحت بـها اجلـر

? احلكومة? ومن هوالء الذين يتجارون بارواح العراقي
باالضافة الى ذلك العراقيون يريدون معرفة من غلق االبواب?!

 ابواب مسـتشفي احلس في الناصرية ومن حرق مصحة ابي اخلطيب في بغداد
ومن اعـطى اشـارة وصول نـائب رئـيس هيـئـة احلشـد الـشعـبي الـعـراقي ورفاقه الى
مطـار بـغداد يـوم  القـضـاء علـيهم من قـبل طـيران االسـتعـمـار االمريـكي الذي اتى

بالضباع الى السلطة?
كل هــذا واكـثــر يــريـد الــعــراقـيــون مــعـرفــته مــادامت اجــهـزتــنـا
االسـتـخـباراتـيـة بهـذه الـيقـظـة والـنبـاهـة. وال تسـتـخفـوا بـهذا
ا يقـف الشعب ـسكـ وال تلـعبـوا بعـواطفه فـلبـر الـشعب ا
يـوما عـلى نـاصـية احلق ويـحـاسـبكم عـسـيـر احلسـاب كـما

فعل مع من سبقكم الى كرسيكم هذا.

بغداد
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بغداد

تـطالطم امـواج الـنعـم وال ال ...في داخـلنـا ..ويـشـوب خـيـاراتـنـا صـراع اضداد لم
يـشهد الـعراقي من قـبل مثلـها ..نفسـية واجتـماعية وعـرقية واقـتصادية...ولالسف

التوجد االقدس وهي العراقية
النـهم هم من افقـد النـاس اياهـا...ودينهم الـدنيـوي وليس الـرباني من اعـطى الناس

تحلل هذا الوضع ا
واطنـينا..وجاء دور اجملموعـات احلاكمـة لم تدع مضـرة اال واوقعتـها بنـا وال ذ نب 
ـلك قــدرنـا االن لـكـي نـحـكم ..حتــول احلـاكم الى مــحـكـوم...حتـول الـغــفـران..هل 
احلـاكم الى مـتـوسل ومـتـسـول..اجلـديـد والـقـد فـيـهم يـتـوسل وبـالـفـقـيـر الـبـيـسط

غفرة يستجدي من من قال نعم باالول احملتاج  االكثرتضرر يتوسل ..
وفـي هذه االيـام ..وهي حـبـلى..تـلـد كل عـجـيب...يـظهـر فـيـنـا الـقـبح والوجـه االجمل
..قــرارتــنـا تــتـارجـح بـ الــنـعـم وال ال ..نـتــوسل في داخــلـنــا عن االقــوى واالجـدر
ـسـتــقـبل والى قــول احلق ومن هـو االول..انه والــصـراع يـتــحـول الى اخلــوف من ا
ر واحلنظل..وال من نفس مطـمئنة علينا خنجرفي داخـلنا يتجول ..كل نفس ذائـقة ا
تـتعـقل..اجلـوع لعـنة ادم االولـى ونصف الـشـعب يتـسـول...صبـاغي احـذية الـغزات
صـورهم االجمل..ونـحن نركض الى صـباغ احـذيةيـعمل فيـنا مـاعمل..في بـلد كانت
مـــثل بــــلـــدنـــا وهـى االن اجـــمل..االبـــيـض واالســـود من االلــــوان عـــمل فــــيـــنـــا مـــا
عـمل..جـديدهم لـيس االجمل ..كل فـيهم يـحمل مـراة صاحـبه االول..وهو يـسئل عن
صـاحبـته واخـيه وفـصـيلـته الـتي تـؤويه ويـتـوسل..لـله دركم الـست باالمـس من كنت
على هامـاتنا تتجـول.. وتشعل فينـا حمية اجلاهـلية االولى واالن انت االفضل..نحن
نبحث عن جهـينة اما من مرشد لضـال يتجول..يالبيـنة اوقدي النار فانني تائه وبال
دلــيل وبال مــدل وفي وضح الــنــهــار اســئـل..نــامت نــواطــيــربالدي عن لــقــمــة كــنت
صـاحبـهـا انـا فيـهـا اتفـضل..والـيـوم انا عـلـيـاالنـاس تـتـفضل...اكـنـا نـائمـ عـشرة
واحلق بــعـشـرة والــيـوم يـطــلـبـون مــنـا الـنــوم وهـواالفـضـل..افـتـوني فـي حـالـتي هل
الـشهـادة ام الـلـون الصـبـعي افضـل...ام العـجـاف من الـسـنـ ابقـى في داخلي ام
احتـول..الف صراع عـانيت والـيـوم في عنق الـزجاجـة اقتل..الـكل يـطلب كـلمـة فاين
هي االفضل..كـان احملتل واضح مـعي وعدوي الـيوم في داخـلي يتـسلل...ويـضحك
ونــيـوبـه بـارزة وعــطــر فــمه والــله اليـقــبل .. هـل اتـفــقــتم يــا شــعـبــا عــلى كــلــمـة بال
مـعول..دمـائكم هـدرة باسم داعش والـغبـراء واللـون االسود واالبـيض اليتمـلمل.. لم
ـواطـن نـفس الخــتـيــار االمـثل.. الــكـثــيـرمـن حـيــاتـنــا اهـمل..وهل يـبــقى في نــفس ا
ـاعمل..وامـرئـته تـاهت بـاجلـفاف وال تـعـيـهـااذن واعـية تـعـمل..تـبت يـدا ابي...لـهب 
ـعي االجمـل..ياشـعب كل اخـوتك الـقوك في غـيـابة تـعمـل..من اين ناتي بـيـوسف اال
الـــقـــفـــر والـــفـــقـــر هـل تـــتـــامل.ثالثـــة ارادو ان تــــنـــفـــصل واربـــعـــة حتت الـــســـواد

تتململ..والباقيات ليست صاحلات امن مدكر وهل وهل
من العراق لعمورية اتقدو فيا اهل  العراق اتقدو واال نهمل وفينا االقوى واالجمل
انـا في الـبـريـة ولـدة افـتـرش االرض والـتـحف الـسـمـاء ..فـهل تـريـدني اسـكن الـيوم

عول الطابق االول...عشرون طابق فوقي وانا اصرخ اين ا
هي اال االخالق ما بيقيت   فان ذهبت اخالقهم ذهبو
علم ان يكون رسوال قم للمعلم وبه التبجيال   كاد ا

يحسـدوني ويقتلـوني على كلمـة او حرف املكه وهـوقاتلهم
والشعوب هي الباقية والبقية فلترحل
كال,هي كلمة انا قائلها البقاء لالفضل
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كن وصفه بافضل من كونه وضع بصراحـة الوضع احلالي للتعليم في العراق ال 
بــائس. انـحـدر نـظـامـنـا الـتــعـلـيـمي مع مـرور الـزمن ومــنـذ الـربع االخـيـر من الـقـرن
ـاضي. الـتـعلـيم يـبـدو وكـانه قـادم من فـترة مـظـلـمـة سـاحقـة او عـصـر من عـصور ا
اجلهالة. ال تزال جـامعاتنا ملتصقة بنمط تعلـيمي قد ال يهتم بالنوعية وال بالتميز.
عيوب هذا الـنمط بارزة وتبدو طـبيعية ومـقبولة في االوساط الـسياسية واالجـتماعية
ولهاذا انحـسرت الدعوات اجلدية الحداث تـغيير جذري في النظـام التعليمي بسبب
ا يـحدث في عـرفـة  ان قواعـد هذا الـتـغيـيـر اصبـحت مجـهـولة لـضعـف اخلبـرة وا

تطور. العالم ولكون فلسفة التعليم تختلف عما هي في العالم ا
ـام بالقراءة والكـتابة وضعف جـودة التعليم وانـتشار االمية يعد انخـفاض معدل اإل
قنعة من الـعوائق الرئيسـية للنظـام التعليـمي في العراق. يتأثـر نظام التعـليم لدينا ا
بـعـدد من الـعوامـل. بعـضـهـا أكثـر بـروزا مـثل انـخفـاض مـعـدل االلتـحـاق وارتـفاع
ة وانخفاض رحلة االبتدائية والـثانوية ومعايير التـعليم القد معدل التـسرب في ا
مـخـصصـات مـيـزانيـة قـطاع الـتـعلـيم والـتـدخل السـيـاسي والـفسـاد وتـدني جودة
عـلم درسـية وازديـاد معـدالت الفـقر والبـطالـة وضعف جـودة ا ـناهج والـكتب ا ا
درس واالهتـمام بالتـلق واحلفـظ على ظهر قـلب على حساب الـتفكيـر الناقد وا
تدني. على الرغم من أن الوزارت تدعي اتخاذ بعض ونظام االمـتحانات والتقييم ا

. شاكل لم تظهر اية بوادر للتحس اخلطوات اجلريئة للتغلب على هذه ا
ـعرفة. تـعليـمهم كله من ناحيـة أخرى ال يلـعب الطالب أي دور نشط في اكـتساب ا
سـلبي ومـيـكانـيـكي. نظـامنـا الـتعـلـيمي يـقوم فـقط بـحشـو رأس الـطالب بـالـكثـير من
ـفككة التي تُسكب في رأسه وكأنها سـلة فارغة ليتم إفراغها مرة أخرى احلقائق ا
فـي قاعة االمـتحان ويـتم إعادة مـلئ السـلة الفـارغة مرة أخـرى وهلم جـرا. هذا هو
الـسـبب في أن الــطـالب الـذي يـنـجح بـشـكل جــيـد في االمـتـحـان اخلـاص به يـفـشل
ـهـارات. الــطالب لـيس لــديـهم حب ـواهـب وا فـشالً ذريــعـا في امــتـحـان احلــيـاة وا
احلكمة وال تـعطش للمعرفة ولكن فقط الرغبة في احلصول على الشهادات للعثور

على وظائف معقولة.
ـوجود دارس خـصوصـا حـول رداءة التـعـليم ا هـناك الـعديـد من الـشكـاوى حـول ا
ـعلم ـناسب وتدريب ا فيها. أحـد الشواغل الـرئيسيـة هو االفتـقار إلى التدريس ا
ـهنة ـعلمـون ليسـوا محـترف لـدرجة كافـية وليـس لهم اهتـمام كافي  وحتـفيزهم. ا

التدريس وهم يضرون بالنظام بأكمله.
في ضوء هذه العـيوب فإن نظامنا التعليـمي يصرخ باحلاجة إلى التغيير. من أولى
هام وأهـمهـا أنه يتـع عـلينـا حتسـ أجهـزتنـا التعـليـميـة. عليـنا أن نـطور خـططا ا

كنا. كن ان يكون التحس  تعليمية حتى 
ـكنـنا حتـس نـظامـنـا التـعلـيمي إذا اعـتمـدنـا طرقـا حديـثة في الـتدريس. وبـعـدها 
ـالي وأن يـكـون هنـاك الـتزام من يـجب التـخـلص من الـفسـاد الـوظـيفي واالداري وا
ـؤسـسـات التـعـلـيـمـيـة اخلـاصة هـنـتـهم وأن تـلـعب ا ـعـلـمـ  ا
بدورها الفـعال. يجب تنفيذ الـسياسات التعلـيمية مع التحقق

من تكاملها وتوازنها.
يجب أن ال يوفـر نظام الـتعـليم مجـرد متعـلم وبـاحث عن

عمل بل مواطن أذكياء.
{ عن مجموعة واتساب
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ــقــدمــة اخلـــلــفــيــة إبــتـــداءاً نــاقــشـت ا
الــتــاريــخــيــة لـلــدولــة الــعــراقــيــة مــنـذ
تعاقبة للنظام تـأسيسها واحلكومات ا
ــلـكي ومـرحــلـة تـغــيـيـره الـى الـنـظـام ا
اجلـمهـوري مروراً بـاحليـاة السـياسـية
والـدسـاتيـر التي اعـتمـدت مع التـطرق
الى الــصـراعــات الـداخـلــيـة واحلــزبـيـة
واالنــقالبــات الـعــسـكــريـة و(الــثـورات)
حـتى وصول حـزب البـعث الى السـلطة
( (.2003 -1968وفـي هـــــذا الــــفـــــصل
اضـــفى الــكـــاتب رأيه بــشـــأن وجــهــتي
الـنظـر السائـدة حول واقع حال الـنظام
الـسياسي في العراق وانـعكاس نتائج
الـسيـاسات الـداخلـية واخلـارجيـة على
الـــوضع الـــعـــام لـــلـــدولـــة واجملـــتـــمع.
فـأصحاب وجـهة النـظر االولى يؤكدون
عـلى أن معاناة العـراق وعدم استقراره
لـكي جـاءت نـتـيـجـة لـتـغـيـيـر الـنـظـام ا
ــثـالـي مـتــنــاسـ الــذي يــصـفــونه بــا
االخـطـاء التي ارتـكبـها هـذا النـظام في
عـدم فـسح اجملال لـوجوه شـابة جـديدة
لـلـمـشـاركـة في احلـكم أو أي مـعـارضة
حــتـى وإن كــانت بــســيــطــة كــداللــة عن
ــشــاكل ــقــراطــيـــة نــاهــيك عـن ا الـــد
ـتـمـثـلـة في زيـادة الـفـقر االقـتـصـاديـة ا
وهــيــمــنــة االقــطــاع واالهم اخلــضـوع
ُستـعمِرة بريطانيا. وفي الـتام للدولة ا
الـوقت نفسه لم يغـمط الكاتب النواحي
ـلـكـيـة االيـجــابـيـة الـتي اتـسـمـت بـهـا ا
وخـــاصـــة في مــجـــال االعـــمــار وبـــنــاء
االسس لــدولــة مـدنــيــة عـلــمــانـيــة. أمـا
وجــهـة الـنـظـر الــثـانـيـة الــتي نـاقـشـهـا
الـــكــاتب فـــهي الــتي تـــرى بــأن مــا حل
بــالـعــراق هــو نـتــيـجــة لـوصــول حـزب
الـبعث للـسلطـة واتباع سـياسة احلزب
الـواحد ونظام احلكم الـشمولي وغياب
ـقـراطـيـة مع قـمـع وجـهـات الـنـظر الـد
الـسيـاسية االخـرى. ونتيـجة لذلك دخل
الــــعـــــراق في دوامــــة الـــــعــــنف وعــــدم
االســتـقـرار وحـروب اقــلـيـمــيـة ودولـيـة
مـتعـددة على الرغم من مـعالم النـهضة
والـقـوة الـتي إنـعـكـست عـلى سـيـاسـته
اخلـــارجــيــة وبــروز مالمـح الــعــقــيــدة
الــعـسـكـريـة الــعـراقـيـة بـالــتـركـيـز عـلى
الــقـــضــايــا الــقــومـــيــة وحــمــايــة االمن

القومي العربي.
أمـا الـفـصل الـثـاني والـذي اطـلق عـلـيه
الـكاتب عنوان "سن ما قبل االحتالل"
فـلـقـد نـقل الـكـاتب صـورة الـواقـع الذي
ـرحــلـة وتـمـكن من عــاشـة خالل هـذه ا
وصف احلـــيــاة الـــعــامـــة والــعـــمــلـــيــة
احلـــكــومـــيـــة في الــعـــراق مع إضـــفــاء
حتــلــيالته عــلى الــعـديــد من الــقـرارات
واالجـــراءات الــتي أتــخـــذتــهــا الــدولــة
ـتـحـكـمة انـذاك وكـيف أن سـيـطـرتهـا ا
ابـعـدت االذهان والـتوقـعـات عن انهـيار
كـامل كـان يـظـهـر في االفـاق. كـمـا يـلقي
الكاتب الضوء على الوضع االقتصادي
ـرحلـة وكـيف أن تدهـور احلـالة لـهـذه ا
عيشية للناس وفرض سياسة التأقلم ا
ــواطــنــ في دولــة تــعــيش في عــلـى ا
ـواجهة مخـتلف التدخالت حـالة حرب 
اخلــارجــيــة الـرامــيــة النــتـهــاك أمــنــهـا
الــقـومي والــداخـلـي. كـمــا  مـنــاقـشـة
وجـهــات الـنـظـر اخملـتـلـفـة ازاء مـا كـان
يـــــخــــطـط لــــلـــــبالد مـن قــــبل الـــــقــــوى
اخلـارجيـة. متـطرقـاً الكـاتب وبتـسلسل
تــاريــخي لالحــداث كـيف ان الــواليـات
ــتــحــدة كــانــتــا ــمــلــكــة ا ــتــحــدة وا ا
مـهـتـمـتـ فـقط بـإسـقـاط الـنـظـام كـونه
خــطــراً واضـحــاً وتــهــديـداً خملــطــطـات
اسـتـراتيـجـياتـهمـا في الـشرق االوسط.
ـــتـــهـــورة ولـــتــــبـــريـــر قـــراراتـــهــــمـــا ا
ـدروسة قـامـتـا بتـلـفـيق عدد من وغـيـرا
األكـاذيب والـتـهـم مـثل قـضـيـة أسـلـحة
الـــدمــار الــشــامـل والــلــجـــان الــدولــيــة
لـلـتفـتيش عـنهـا. إضـافة الى فـرضهـما
وعــلـى مـدى  13عــامًــا عــقــوبــات غــيــر
مـسـبوقـة وال إنسـانـية وال هـوادة فيـها
عــلى الـبالد. وبـالــنـتـيــجـة لم تـؤدِ هـذه
الــــعـــــقــــوبــــات إلـى إفــــقــــار الـــــشــــعب
واسـتهداف مـعنوياته فـحسب بل انها
غـرست أيضًـا شعورًا عـميـقا بالـتشاؤم
ا يحمله والالمباالة ب شرائح كثيرة 

ـســتـقـبل من أخـطـار. ويـؤكـد الـكـاتب ا
بـــأن الـــذي ســاعـــد عـــلى تـــفـــشي هــذا
الـشـعور أيـضـاً هو اإلصـرار احلـكومي
ــتـــطـــلـــبــات األمـــنـــيــة عـــلى تـــقـــد ا
والـــتــضـــيــيق عـــلى احلـــريــات وعــدم
مجاراة التطورات السريعة لالحداث
أمــا الــفـصل الــثــالث من الــكـتــاب فــقـد
حـاكى وبـتفـاصـيل مـشاهـدات مـيدانـية
الـوضع العراقي بـعد الغزو  2003وقد
جـاء حتت عـنـوان "االحتالل وتـبـعاته".
في بـداية الـفصل يـذكر الـكاتب بـتاريخ
الــعالقـات االمــريـكــيـة-الـعــراقـيــة عـبـر
نطقة الـرؤية االستراتيجية االمـريكية 
الــــشـــرق االوسط وأهــــمـــيــــة الـــعـــراق
ــوقــعــهـــا االســتــراتــيــجي وقــلــبــهــا
ـــركـــزي خـــصـــوصـــاً وأن الـــوجـــود ا
الـبــريـطـاني والـفـرنـسي سـيـطـر أنـذاك
ــنـطـقـة وبـالـوقت بـشــكل كـبـيـر عـلى ا
نـفـسه كـانت هـنـاك مـحـاوالت امـريـكـية
للتدخل مستغلة الفرص السانحة لذلك
. وبـعـد وضـعـف الـدولـتـ الـسـابـقـتـ
ذلـك ركـز الـكـاتب في هــذا الـفـصل عـلى
االحـتالل االعداد له وسـياسات احملتل
مـنهـجة لـتمـزيق البالد االعـتبـاطيـة وا
بـعد انتهاء عـملية االجتيـاح العسكرية
بـأكمـلها. حـملت الـفروع الثـانويـة لهذا
الـفصل عناوين مثلت الـنتائج الكارثية
لـهذا الـغزو وبالـتحـديد مسـألة تـفكيك
الـدولــة ومـؤسـسـاتـهـا وتـدمـيـر جـمـيع
هـيـاكل الـبـنـى التـحـتـيـة. ومـا أصـدرته
ؤقـتـة الـتي نصـبـتـها ـدنـيـة ا اإلدارة ا
ــتـحــدة بــعـد االحــتالل من الــواليــات ا
قـرارات عديدة كان لهـا عواقب وخيمة
سلحة بكل مـثل احلل الكامل للقـوات ا
صـنوفها ومن ضمنـها االجهزة األمنية
والــشـرطــة وقـانـون اجــتـثــاث الـبـعث
الـذي أتخذ ذريعة لتـصفية كل معارض
ـؤسـسات لـالحتالل وسـيـاسـة إلفراغ ا
احلــكــومـيــة وبــصــورة عـشــوائــيـة من
كـفـاءات كـثيـرة جـدا ناهـيك عن قـانون
احلـصانة للقوات الـغازية من محاسبة
الـقـوانـ العـراقـيـة وغيـرهـا. وكل هذه
الـسلـوكيـات أكدت عـلى عدم وجـود أية
إســتـراتـيـجـيــة إلدارة الـعـراق بـصـورة
عــقالنـيــة بـعـد مــرحـلـة االحــتالل. كـمـا
وتـؤكـد صـفـحـات هـذا الـفـصل عـلى أن
االهتمام االمريكي-البريطاني بالوضع
الـسـيـاسي واالقـتصـادي والـعـسـكري-
االمــــني لــــلـــعــــراق لم يـــكـن في دائـــرة
اولـوياتهـا وأنهمـا لم يحتـرما دورهما
ـوجب الــقـانـون كــقـوتـ مــحـتـلــتـ 
تـحدة الـدولي. بل اعـتمـدت الواليـات ا
صــــاحــــبــــة الــــنــــفـــوذ األكــــبــــر عــــلى
اســـتـــراتــيـــجـــيـــة الــفـــوضى اخلـالقــة
وهـــــمــــجـــــيــــة جـــــنــــود االحـــــتالل في
تصرفاتهم وسلوكياتهم دون االكتراث
بـــالـــنـــتــائـج الــتـي تــســـبـــبت في قـــتل
وتــهـجـيــر أبـنـاء الــبالد وفـتح احلـدود
لـلقوى االقـليميـة واإلرهابيـة وتشجيع
حــرب طـائـفـيـة مــا زال الـعـراق يـعـيش
أثــارهــا حـــتى الــلــحــظــة. اضــافــة الى
اعـــتـــمــاد الـــســـيـــاســـات الــطـــائـــفـــيــة
والـعنصـرية واحملاصصـة التي قسمت
الــبالد واجملـتــمع بـطــريـقــة اصـبح من
الــــصــــعـب اصالحــــهــــا اال بــــجــــهــــود
اسـتثنـائية مع احلـاجة الى وقت ليس
بــالـقــصـيـر. كــمـا تــضـمن هــذا الـفـصل
الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة الـتي شـهـدتـها
رحلة من بروز التيارات الدينية هـذه ا
ــتــشــددة واألحــزاب الــتي تــقـاســمت ا
الـســلـطـة. مـسـتـعـرضـاً الـكـاتب االدوار
الــسـلـبــيـة الــتي لـعـبــتـهــا الـسـلــطـتـ
الـتشـريعـية والتـنفـيذيـة التي اسـتلمت
زمــام االمـور مـنـذ  2003مـع الـتـشـديـد
عـــلى مـــرحـــلــة مـــا بـــعــد االنـــســـحــاب
ـزعــوم ومـســاهـمـات دول االمــريـكـي ا
اجلــوار في اضــعـاف الــدولـة كــخـطـوة
لـتمزيقهـا معرجاً على منـاقشة الفساد
الــذي بـداءه االحـتالل ومــا بـعـده حـتى
ـنظـمـات الـدوليـة اخملـتـصة اعـتـبـرته ا
بــأنه غـيــر مـسـبــوق. وقـبل أن يــنـتـهي
وصل الـفـصل نـاقش الكـاتب احـتالل ا
مـن قـــــــبل داعـش في  2014وأضــــــرار
الــســيـاســات الــطـائــفــيـة عــلى الــدولـة
واجملــتــمـع ومن ثم نــاقش مــســتــقــبل
ــتــكــامل في ــقــراطي ا ــشــروع الـــد ا
ـطــلــوب والـذي لم تــســتـطع الــعــراق ا
كن لـغاية االن أن تـمثله جهـة محددة 
ان تــنـقـذ أو عـلى االقـل تـصـحح مـسـار

العملية السياسية في العراق.
ـنــاقـشـة أهم خُــصِصَ الـفـصـل الـرابع 
وثـيــقـة عـقـد اجـتـمــاعي لـتـنـظـيم أمـور
الــــدولــــة والــــشــــعب ونــــظــــام احلــــكم
الـــســيــاسـي وهي الــدســتـــور. عــنــوان
الـفـصل جـاء عـلى شـكل تـسـاؤل طرحه
الـكـاتب "الدسـتـور... حل أم مأزق دائم"

يـثـير الـفضـول والشـكوك بـذات الوقت.
ومـن خالل عناوين فـرعيـة حاول مؤلف
الـكـتـاب االجـابة عـلى الـتـسـاؤالت التي
مــازال اجلـدل يـثـار حـولــهـا مـثل: كـيف
أُعِـدّ هـذا الـدسـتـور? ومن كـتـبـه? (وهـنا
اورد الـــكــاتب الـــســجـــاالت الــتي دارت
حـول مسالـة من هي اجلهة الـتي كتبت
الــــدســــتــــور ومــــا ذكــــرته الــــصــــحف
أالمــريـكـيــة من حـديث عـن ان من كـتـبه
شـخصـية قـانونـية أمـريكـية شـابة ولم
ُـشَكَـلة اال يـكن امـام اللـجنـة العـراقـية ا
ـصادقة عليه مع إضـافات طفيفة دون ا
ــسـاس بــالـبـنــود األسـاســيـة.) مـاهي ا
مــثــالــبه ونــواقـصه والــغــمــوض الـذي
اكـتـنف اغـلب بـنـوده? إذ تـمت مـنـاقـشة
ــواد الـــتي حتــتـــمل تــأويالت بـــعض ا
كـثيرة في تفسيـرها عالوة على مسألة
صـعوبـة او استـحالة تـعديل الـدستور?
ـزايا كـمـا تطـرق الـكاتب الى أن حـتى ا
وااليـجـابيـات التـي تضـمنـهـا الدسـتور
ـقــاصـد كــانت هي االخــرى مـشــوهــة 
أخـرى? واالهم ركز الـكاتب عـلى حقـيقة

كـيـف ان الـعـراق االن يـدار بـدسـتور 
تـمرير نـصوص منه بـدون الرجوع الى
االســالــيب الــقــانــونــيــة الــتي وضــعت
إلقــرارهـا (مـثل ضـرورة مــوافـقـة جلـنـة
كــتــابــة الــدسـتــور ومــوافــقــة مـجــلس
ـواد التي يراد الـنواب واخـيرا عرض ا
إضــافــتـهــا عـلـى اسـتــفــتـاء عــام). هـذا
وتـطــرق الـفـصل ايـضـاً عـبـر الـتـوثـيق
صادر الى اساليب التالعب بنتائج بـا
االسـتـفـتـاء وسـعي بـعض الـسـيـاسـي
ــصــالح ذاتــيــة. ويــلــخص لــتــمـــريــره 
الـكـاتب رؤيـته حول هـذه الـوثيـقـة بأنهُ
فـي الوقت الذي كـان فيه الـعراق بأمس
احلـاجــة إلعالن وثـيـقـة تـنـظم احلـقـوق
والـواجـبات وتـؤكد عـلى وحدة أراضي
الــدولـة وشـعـبــهـا وتـمــنع الـصـراعـات
واخلالفــات الـتي اســتـخــدمـتــهـا قـوات
االحـتالل كـأدوات إلجنـاح سيـاسـة فرق
تــسـد. إال إن هـذا الـدسـتـور وهـو االول
قــــد  اجنـــازه عــــلى عـــجـل وفي وقت
زمــني قــصـيــر ولم يــتم اطالع الــشـعب
عـليه ويحتوي على الكثير من العيوب
الــبــنــيـــويــة والــلــغــويــة كــمــا إنهُ هــو
الــدســتــور الــوحــيــد من بــ دســاتــيـر
ــركـزيـة الــعـالم الــذي جـعل الــسـلــطـة ا
أضــعف مـن الـســلــطــات احملــلــيـة وإن
احــدى نــتــائـجـه الـســيــئــة عــلى وحـدة
الـــبـالد أن أصـــبح إقـــلـــيم كـــردســـتـــان
الـعراق كـياناً (مـستقالً)  بـحكم الواقع
وهـكـذا اصـبحت الـوحـدة الوطـنـية هي
األكــــثـــــر تــــضــــررا مـن هــــذه احلــــالــــة
الـفوضـوية. ويـصل الكـاتب الى نتـيجة
مــفـادهــا أن هـذا الــدســتـور تــسـبب في
زيــادة إربـاك الــوضع الـداخــلي وهـنـاك

حاجة ماسة الى أعادة النظر فيه. 
ناقشة أفـرد مؤلف الكتاب فصالً كامالً 
ــشــكــلــة الـكــرديــة وهــو مــا تــضـمــنه ا
الــفــصل اخلــامـس الـذي حــمـل عــنـوان
ــعــضـلــة الـكــرديــة... تـاريخ الــفـرص "ا
الـضـائـعة". مـنـذ البـدايـة وضح الـكاتب
الـى أنه لن يتـطرق الى تـفـاصيل تـطور
احلـركـة الكـردية في الـعراق الـتي كتب
ـا سيركزعلى احللول عـنها الكثير وا
التي طرحت(العسكرية والسلمية) حلل
ـشكلة واالسباب التي ادت الى فشلها ا
ـاضيـة وحلـد اللـحـظة طـوال الـعقـود ا
والـتي اوصلتهـا في النهايـة لكي تكون
قـاييس. يذكر الكاتب أن مـعضلة بكل ا
شـكلة إعـتمـاد احلل الفدرالي لـم يحل ا
ــا زاد مـن تــعــقــيــداتــهــا وذلك الن وا
الـــواقع الــفـــيــدرالي احلـــالي هــو واقع
هـــجــــ ولـــيس لـه عالقـــة بــــالـــنـــظـــام

ـعـروف وأن خــلق "كـيـان الــفـيـدرالـي ا
شــبـة مـسـتـقل" داخـل الـدولـة هـو لـيس
حالً دائـــمـــاً لـــلـــمـــشـــكـــلـــة مـــؤكــداً أن
ـعــضــلــة. كــمـا الــتــســمـيــات لن حتـل ا
خـلص الى حقيقـة أن االطراف اخملتلفة
ـــتـــعــاقـــبـــة واالحــزاب (احلـــكـــومــات ا
الـكـرديـة اخملـتـلـفـة) كـانت وال تـزال هي
ــســـؤولــة عـن فــشل أي حل االطـــراف ا
ــشــكــلــة اصــبــحت عــصــيـة عــلى دائم 
ـاذج عديـدة عـلى ذلك. احلـل واعطـى 
ــؤلف بـأن مـن نـاحــيـة اخــرى يـوضح ا
االطـراف احلـكومـية واالحـزاب الكـردية
كـــانـت دائـــمـــاً تـــفـــضـل الـــتـــعـــاون مع
االطـراف اخلـارجـيـة وتـقـد الـتـنازالت
لـهــا في حـ أنـهـا تـتـشـنج في أتـخـاذ
واقف التصاحلية او تقد التنازالت ا
بــ بــعـضــهـا الــبـعـض وكل ذلك كـان
واليـزال على حساب الوحـدة الوطنية.
كـما أن اعتماد سيـاسة القوة والضعف
فـي الــتـــعـــامل بـــ الــطـــرفـــ والــتي
ــوجــبــهــا يــقــدم الــطــرف الـضــعــيف
تـنازالت يتـراجع عنهـا عندمـا يكون في
مـوقع الـقـوة والعـكس صـحـيح. ويصل
هـذا الفـصل الى نتـيجـة تؤكـد بأن ازمة
الــثـــقــة الــتي يــتــقـــاســمــهــا الــطــرفــان
(احلــكــومــة واألحـزاب الــكــرديــة) ظـلت
عضـلة الـكردية الـعائق الـوحيـد حلل ا
ــقــتــرحــات ويــعــطـي الــكــاتب بــعض ا
العـادة الـثقـة واحيـاء الشـعور بـاالخوة
الــعـربـيـة الـكـرديــة من جـديـد والـسـبل
الـــصــحـــيــحـــة لـــلــوصـــول الى ذلك مع
احـترام خصوصـيات كل طرف وحقوقه
الـقومية والسـياسية متفـائالً بإمكانية
التوصل الى حلول تخدم وحدة العراق
ــصــالح ــقــام االول وا الــوطــنــيــة في ا
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ــوضــوع خـصص وعــطــفــا عـلى هــذا ا
الـــكـــاتب الـــفــصـل الــســـادس لـــدراســة
ـــشـــكـــلـــة االهم في الـــعـــراق أال وهي ا
ـصاحلة الـوحدة الـوطنـية الـعراقـية وا
ـصــاحلـة اجملــتــمـعــيـة حتت عــنــوان "ا
الـوطـنـية". فـمن وجـهـة نظـر الـكاتب ان
الـوحـدة الـوطنـيـة اجملتـمـعـية قـد تـلقت
ضـربــة مـوجـعـة بـعـد االحـتالل وجـرى
تـــمــزيق اجملــتـــمع عــلى اسـس ديــنــيــة
ومـذهــبـيـة وطـائـفـيـة وعـرقـيـة بـصـورة
ـنـهـجة ومـدروسـة. واالخطـر واالكـثر
ايـالمـا ان االحــزاب الــســيــاســيـة الــتي
كونات حـكمت بعد االحتالل ومن كل ا
واالجتـاهات سـاهمت مـساهـمة فـعالة
وال تــــزال فـي ادامــــة هــــذا الــــتــــمــــزق
صـاحلهـا السـياسـية وتـعمـيـقه خدمـة 
واالقـتــصـاديـة الـذاتـيـة-الــبـراغـمـاتـيـة.
وهـكذا اصـبحت احلـاجة الى مـصاحلة
كن جتاهلها. ومنذ وطـنية ضرورة ال 
بــدايـة الـفـصل أكــد الـكـاتب عـلى أن كل
احلــــديـث الــــرســــمـي الــــذي جــــرى في
ـصــاحلـة الــعــراق بـعــد االحـتـالل عن ا
الـوطنية هو كالم اعالمـي فقط غالباً ما
يـظهر قبل موعد االنتخابات ولم تُتَخذ
ايـة خطوة جدية في سبيل حتقيق هذه
توالية. ـصاحلة من قبل احلكـومات ا ا
وبــنـفس الــصـورة نــظـر الـى مـحـاوالت

دول اجلـوار من مؤتـمرات واجتـماعات
خملـتــلف االطـراف بـدعـوى الـعـمل عـلى
ـصـاحلـة الـوطنـيـة الـعـراقـية حتـقـيق ا
وانـــطالقـــاً من أن اســـتــقـــرار الـــعــراق
ـنـطـقـة حـتى وصف ضـرورة لـعـمـوم ا
الــكــاتب هــذه احملـاوالت بــأنــهــا كـانت
لــــغـــرض تــــعــــمـــيـق نـــفــــوذ األطـــراف
اخلـارجيـة في العراق كـما انهـا تهدف
الـى إســـــتــــــرضـــــاء وكــــــسب اطـــــراف
لـــلــمــشـــاركــة في احلــكـم حتت زعــامــة
االحــزاب الـسـيــاسـيـة الــتي نـصـبــتـهـا
ــتـحــدة بـعــد االحـتالل ولم الــواليـات ا
تــعـالج الـشــروخ الـكـبـيــرة الـتي طـالت
الـوحـدة الـوطنـيـة. وعـلـيه ظل احلديث
ــكـــونــات اكـــثــر من احلـــديث عن عـن ا
االنـدمــاج الـوطـني والـهـويـة الـعـراقـيـة
ــوحــدة. وبــهــذا فــإن مــجــادالت هــذا ا
الـفـصل أكـدت عـلى أن الطـرف الـوحـيد
صلحـة الفعلـية في حتقيق وصـاحب ا
ـصـاحلة الـوطـنيـة هـو الشـعب الذي ا
يـستطيع إجناز ذلك من خالل النقابات
ـــهـــنــيـــة واجلـــامـــعــات واالحتـــادات ا
ـيــ واالعالم الـوطــني احلـر واالكــاد
ــســؤول لـــبــنــاء اجملــتــمع ــســـتــقل ا ا
ــوحــد. كـمــا يــجــد الـكــاتب ان هــنـاك ا
ضـرورة لـتفـعيل كل الـقـوان وتـشريع
اخـرى جديدة حتارب وتـعاقب كل جهة
أو طــرف يـسيء لـلـوحــدة الـوطـنـيـة او
يـحـاول تـمـزيق الـنسـيج الـوطـني. كـما
تـطـرق الـفـصل الـى احلراك اجملـتـمـعي
واالنــتـفـاضـات الــشـعـبـيــة الـتي نـبـذت
الــطـائـفـيــة مـنـذ بـدايــة االحـتالل حـتى
إنــتــفــاضــة /1تــشــريـن االول-أكــتــوبـر
 2019والــتي أكـدت عــلى ان الـتـغــيـيـر

قادم المحال.      
الـتــنـاسـقـيـة والـتـراتــبـيـة في مـنـاقـشـة
فـصـول الـكتـاب خـدمت طـريقـة الـقراءة
ــاضي والــفــهم االدراكـي لـلــربـط بـ ا
واحلــاضـر وصـوالً الى اخلــاتـمـة الـتي
تـميـزت سطـورها بـاالستـشراف. نـظرة
ــسـتــقـبل مــؤلف الـكــتــاب الـتــفـاؤلــيـة 
ــــزوجــــة بـــبــــعض الــــعــــراق كــــانت 
اخملـاوف الـواقـعيـة الـتي تـسيـطـر على
احلـالـة الـسـياسـيـة. ومـخـاوف الـكاتب
جــاءت نــتــيــجــة العــتــقــاده بــأن وضع
ـا الــعــراق مـرتــبط ارتــبـاطــاً وثــيـقــاً 
يـــجــري في مــنــطـــقــة الــشــرق االوسط
والـــدول االقــلــيــمـــيــة اجملــاورة وغــيــر
ـشاكل اجملـاورة لـهـا. وعـلـيه فـإن حل ا
ـنطقة مثلما فـيه مرتبط بحل مشاكل ا
كــان احــتاللهُ هــو الــســبب في اشــعـال
ـنطـقـة بـاكـمـلـها فـتـيل عـدم إسـتـقـرار ا
وحتـقيق نـبوءة نـطرية الـدوميـنو التي
ـا تــنـبــأت بـهـا كــتـابـات مــنـظـري لــطـا
وخــــبــــراء الــــعـــلــــوم الــــســــيــــاســــيـــة
واالســتـراتــيــجـيــ الـعــســكـريــ قـبل
احـتالل العـراق للشـرق االوسط. وبهذا
ـــكن الـــقـــول بـــأنه وعـــلى الـــرغم من
ـأسي الـتي تطـرق لهـا الكـتاب إال أن ا
الـكـاتب وضع سـيـنـاريـوهـات تـفـاؤلـية
ايــجـــابــيــة مـــســتــقـــبــلــيـــة مع تــقــد
ــقـتــرحـات والــرؤى إلمـكــانـيــة إعـادة ا
ـكـانــة الـتي يـســتـحـقـهـا الــعـراق الى ا
. اقليمياً ودولياً بعد أن يستقر داخلياً

لـعل أهم الكتابات فـي الشان السياسي
هي تــلك الــتي تــمـثل إنــعــكـاســاً لـواقع
اجملــتــمع واحلــيــاة الـســيــاســيــة الـتي
عـاشـها وواكـبـها الـكـاتب حيث انه من
خـالل هـــــذه اخلـــــبـــــرة والـــــتـــــجـــــارب
الــشـخــصـيـة والــعالقـات االجــتـمــاعـيـة
ـجـملـها شـهـادة معـاشة والـتي تـمثل 
ـدخالت الـتـحــلـيل الـعـلـمي ــزوجـة 
ـوضـوعـية صـادر ا وبـاالعـتـمـاد علـى ا
عـمقـة القـياسـية والـنوعـية ـناهـج ا وا
ـكن أن يقدم اإلسـتقرائـية والواقـعية 
يزة تـفيـد البحث الـعلمي مـخرجـات 
ـيـة ـؤســسـات االكــاد ــتـخــصص وا ا
اوالً وتــقــدم قــراءة حــيــاديــة مــفــقـودة
ـهـتـمـ لــصـنـاع الـقـرار الـســيـاسي وا
بـاالمـر ثـانيـاً نـاهـيك عن أنـها سـتـكون
رحلة تاريخية مهمة تلقي أداة تـوثيق 
بـضاللهـا على الـواقع دون التـغافل عن
ـسـتــقـبل ــاضي من أجل الــتـنــبـأ بــا ا
ـكن تـغيـيـره وفق الـعمل ـا  والـذي ر
وضوع طـروحة حـول ا بـالتـوصيـات ا
خـــصــوصــاً أذا مـــا كــانت نـــتــاج عــمل
مــــتــــخـــصـص في دراســــات الـــعــــلـــوم

السياسية ومناهجُها البحثية.  
صـدر حديثاً (تموز/يوليو  2021كتاب
عن الــعــراق لألســتــاذ الــدكــتــور ســعـد
Iraq after" نـاجي جـواد حتت عـنوان
the Invasion: From fragmenta-
tion to rebirth and re-
" "integrationالـعراق بعد الغزو: من
الـتـشـرذم الى الوالدة من جـديـد واعادة
االنــدمــاج" عن دار الــنــشــر والــتــوزيع
ــفــيــد  .Palgrave Macmillanومـن ا
هنا وللتنوية أن نذكر القار بأننا هنا
بـصـدد عرض هـذا الـكتـاب ومـحتـوياته
وأهم االفـكار الـتي وردت للـمنـاقشة في
ــنـــفــعــة فـــصــوله بـــهــدف الــفـــائــدة وا
الــعـلـمـيـة ولم نـســعى الى الـتـقـيـيم أو
ذكـــر وجــهـــة نـــظــرنـــا حـــولــهـــا ســواء
لــــلــــمــــقــــارنــــة أو االســــنــــاد أو حــــتى
االخــتالف فــبـالــتـأكــيــد عـرض الــكـتب

تختلف عن تقييمها.  
ÍdJ Ž ‰ö²Š«

فـرضية هـذا الكتـاب تقوم عـلى أن فكرة
األحــتالل الــعـســكـري لــلـعــراق من قـبل
ـتـحـالـفة ـتـحـدة والـقـوات ا الـواليـات ا
مــعــهــا هي خــطــوة كــارثــيــة وخــطــاءا
تـاريخياً بحق دولـة ذات سيادة وعضو
ـتحـدة. خصـوصاً وأن فـاعل في اال ا
نــتـائج هــذا الـغــزو قـد انــعـكــست عـلى
الـــبــــيـــئـــة االمـــنــــيـــة والـــســــيـــاســـيـــة
واألجـتـمـاعـيـة واالوضـاع االقـتـصـاديـة
لـلـعــراق مع أثـار اقـلـيـمـيـة تـمـثـلت في
عـــدم االســتــقــرار الـــذي أصــاب عــمــوم
مـــنـــطــقـــة الـــشـــرق االوسط. كـــمــا وأن
قراطـية تبقى اخلـيار الوحـيد بيد الـد
ــــغـــلـــوبـــة عـــلى أمـــرهـــا الـــشـــعـــوب ا
لـتغـييراالنـظمـة السـياسيـة مهـما كانت
قـوتهـا ونفـوذها فال الـتدخل اخلارجي
كن وال االقـليـمي وال العـبث الداخـلي 
نـشود. ووفق ذلك ان يـحقق الـتغـييـر ا
جــاء هـدف الــدراسـة بـإعــتـمــاد مـنـاهج
ـقارنة الـنظم الـسيـاسيـة التـحلـيلـية وا
وحـتى التاريخيـة الى البحث والدخول
في مـــتــاهــات االنـــظــمــة الــســـيــاســيــة
وإخـتـالفـات االيـديـولـوجـيـات الـفـكـريـة
الـتي حكمت وحتكمت بالدولة العراقية
مـنـذ تأسـيسـها مـروراً بكـثرة الـثورات
واالنــقالبـات ودهـالـيـز الــعـنف والـقـمع
وتـــطــورات احلــراك الـــشــعـــبي وحــتى
اإلحـتالل بفـاعلـية الـتشـتيت الـسياسي
ـسـاس بـالـوحـدة الوطـنـيـة بـدعاوى وا
تـلـبـيـة متـطـلـبـات وطمـوحـات الـتـكوين
الــفـسـيــفـسـائـي لـلـمــجـمـتع وانــتـهـاءاً
بـوصول العـراق الى ماهو عـليه حسب
قـراءات الـتـقـاريـر والـدراسـات الـدولـيـة
احملــايــدة وذلك من اجـل الـتــوصل الى
افــكــار تــعــالج مــا آلت الــيه االمــور في
الـوقت احلاضر. جـاءت هيكـلية الـكتاب
مــقـسـمـة الى سـتــة فـصـول عالوة عـلى
ـقــدمـة (الـتي اعـتـبـرت الـفـصل االول) ا
صادر باللغت العربية واخلاتمة مع ا
واالنـكليـزية وملـحق تنظـيمي (فهرست

لألسماء) التي وردت في الكتاب. 

غالف الكتاب
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عمان

سعد ناجي جواد

اإلسالمـية والعلـمانية هـو صراع  ظهر
مع الـــدولــة الــوطــنــيـــة وأضــر كــثــيــراً
بـالـشـعوب الـعـربـية وتـوجـهـاتهـا نـحو

التطور وحتقيق آمال شعوبها.
كـمـا وحتدث د. مـحـمد فـرحـات معـتـبراً
أن أهـم تـوافق قـام به الـنـاس وأبـرعـوا
اخـتـراعه بعـد تـشكل الـبشـر كـجمـاعات

هو الدولة.
W Ëb « —Ëœ

مـنوهاً إلى كـيفية فـهم دور الدولة التي
أصـبحت اليوم حتتـكر العنف والضبط
صائر والـسيطرة والـتوجيه وتقـدير ا
إذ أصــبـحت مـعـطى مــركب ومـعـقـد في
صـيروته. معتـبراً أن كل وظائف الدولة
حتـيـلـنا إلـى أن هنـاك دول لـهـا وظائف
مـؤطــرة وذات صـيـغـة مـدنـيـة وتـنـظـيم
ـمـارسـة العـنف وهـناك دول تـتـصرف

بصورة غرائزية.
ــقـراطـيـة ولـكن مــؤكـداً أنه ال يـوجـد د
هـناك ديكتاتورية مقـننة يجري تداولها

 . ب الفاعل
ـدنيـة فيـها ثم مـتـحدثـاً كيف أن داللـة ا
ـدنيـة هي ـدني فـالـثـقـافـة ا اشـتـقـاق ا
ـــكن أن نـــســـألــهـــا في ســـيــاق الـــتي 
الـتـاريخ يـعـنـي الـدولـة وهـويـة الـدولة
فــفي تــاريخ الــعــرب كــان هـنــاك مالمح
مـدنيـة ولكـنهـا عانت من غـياب الـتراكم

وغياب الثورات وهذا أضعفها.
مـنوهاً إلى أن فـكرة جتديد الـثقافة هي
الــتي تــمــكــنــنــا من الــسـيــر في طــريق
ـدنـيـة كمـشـروع له مـتـطـلـبات الـدولـة ا

وتقف إزاؤه صعوبات هائلة.
بـــعــد ذلك عـــقــبت د. دولـــلي الــصــراف
مـؤكدة أن هذا النقاش يفتح باباً لعديد
من الـقـضـايـا الـتي سـوف يـتم الـتـطرق
لــــهـــا خـالل ســـلــــســـلــــة من الــــنـــدوات
ـستقبل وضوع في ا حـــــــــــــول هذا ا

القريب.

رتـبـطة ـومـة السـلـطـة ا حـافظ عـلى د
صـالح الـسيـاسيـة فـيمـا كرس بـهـذه ا
الـــدين كـــرأســـمـــال من مـــنـــطق الـــربح

واخلسارة والسوق.
ـثـالي لـلـحـاكم مـشــيـراً إلى أن الـنـمط ا
دني الـعربي يتمثل بقدرته على فصل ا
عن السياسي والديني عن العسكري.
بـــعــد ذلك حتـــدثت أ.د مــنى الـــغــريــبي
مـنـطلـقة من من تـساؤالت جـدليـة كيف
يـنـظـر الـعالـم للـدولـة الـعـربـية? هل هي
ـوذج مـستـنـسخ من الدولـة الـغربـية?
أم هـي تـصــور عــربي? ومــا هــو مـوقف
الـعالم الغربـي حيال انتـاج دولة مدينة
في الــعـالم الــعـربــيـة? هل يــقـرأه قـراءة

صحيحة وبشفافية?
ـال والــسـلــطـة مــعـتــبـرة أن احــتـكــار ا
والـقـوة الـعـسـكـريـة مـؤشرات عـلى شل
ثـورات الــربـيع الـعـربي فـيـمـا اتـسـمت
هـــذه الـــثـــورات في صـــورتـــهـــا األولى
بـكــونـهـا ثـورات فـوضـويـة غـيـر مـوجه
بــالـشـكل الــصـحـيح أمــا في صـورتـهـا
الـــصــورة بــدت بـــكــونــهـــا فــكــر ثــوري
ـــعــنى أنـه حتــرك نــحــو انـــســحــابي 
قراطـية وهذا لم يـحدث والصورة الـد
الـثالـثة ظهـر بكونه فـكر ثوري مـتطرف

عنيف باسم ايديلوجية معينة.
مــــتـــطــــرقـــة إلـى األزمـــة فـي الـــنــــظـــام
ي هـــو إخـــضـــاعه الـــســـيـــاسي الـــعـــا
ألجـندات األحـزاب السـياسـية مثالً من
خالل  تـعـريـف إسـرائـيل بـأنـهـا الـدولة
ـقراطـيـة فيـما نـرى مـا الذي تـقوم الـد

صالح. به في فلسط تتجلى هذه ا
أمــا د. مـبـروك بـوطـقــوقـة فـتـسـاءل هل
ـدنـيـة ارضـية ـكن أن تـكـون الـدولـة ا
لـلمـصاحلة بـ الديني والـسياسي أو
لــلــمـصــاحلـة بــ الــتـيــارات الــديـنــيـة

والعلمانية?
مــعــتــبــراً أن الــصــراع بــ الــتــيــارات

مـــتــســـائالً من أي يــأتـي الــتـــســلط في
الدولة العربية?

نـاظـراً إلى أن الدولـة  تـخضع اجملـتمع
عبر مختلف مؤسساتها وتسحق الفرد
مـن خالل نــظـــريــة الـــطــاعـــة وأولــويــة
اجلـماعة? فالـدولة العربـية لم تكن دولة
إسـالمية إال عـلى الورق ولـن تكن دولة

مدنية إال على الورق.
فــيــمــا أشـار أن أن هــنــاك صــراع قـوى
ـــصـــالح حـــاضـــر دومـــاً ومــــرتـــبط بـــا
الـسـيـاسيـة فـدولة اخلالفـة كـانت دولة
ســلـطـة "مــنـكم أمـيــر ومـنـا أمــيـر" هـذا
ـركـب في الـدولــة الــعـربــيـة الــتــداخل ا

والـسـيـاسي شـرطـاً  من شـروط الـدولة
ـدنيـة تكمن أهـمية ذلك بـاألبعاد ذات ا
الــصـبــغـة الــديـنــيـة الــتي تــتـداخل مع
شـرعـية الـنظـام الـسيـاسي وأشار إلى
أن دور الــــدولــــة يـــكــــمن فـي حتـــقــــيق
الـعـدالـة وعـدم اتـخـاذ مـوقف حـيـادي
بــاعـتـبــار أن الـدولــة حـامـيــة لـلــعـدالـة
ومــــفـــاهــــيم اخلـــيــــر الـــتـي حتـــددهـــا
اجملـموعـات فيـما حتـمي الدولـة حتمي

فاهيم. هذه ا
تـالـياً حتـدث أ.د مـحسن بـوعـزيزي عن
طـابع الدولة الـعربية الـذي عطل ظهور
دولـــة مــدنــيــة فـي الــســيـــاق الــعــربي

ــدنـيـة ومـا يـرافـقه مــصـطـلح الـدولـة ا
وذلك بــ من يـعـتــبـره مـرادفًــا لـلـدولـة
ـيل إلى اسـتـخـدامه الـعـلـمـانـيـة ومن 
ألنه اكـثر مالئـمة لـلواقع الـعربي وهذا

يفتح النقاش جملموع من األسئلة:
ـسـتـوى  هل وصــلت الـدولـة الـعـربـيـة 
الــدولــة احلــديـثــة? وهل يــجب عــلــيــنـا
مـقاربـة الدولـة وفق مفـاهيم ال تـتماهى
ـفـاهـيم الغـربـيـة للـدولـة الغـربـية مع ا
وإلـى أي درجة يصـبح مصطـلح الدولة
ـدنية مـطاط? هذا مـا نود اليـوم فتحه ا
لــلـنـقــاش مع مـجـمــوعـة من الــبـاحـثـ
ـثـقـفـ الـعـرب وفي الـبـداية مع أ.د وا

ساري حنفي
WO½b دولة 

حتـدث أ.د سـاري حنـفي مشـيراً إلى أن
ـدنية لـيست قيـمة بحـد ذاتها الـدولة ا
بل تـــنــبع الـــقــيــمـــة من إنــشـــاء نــظــام
ـــقــراطي لـــيــبــرالـي فــالــقـــيــمــة اذًا د
ـقراطيـة والليـبرالـية. ثم متـطرقاً بـالد
إلى ضــرور تــفــكــيك الــتــدين وتــفــكــيك
الـلـيبـرالـية فـفي الـدين هنـاك قـطعـيات
"لــهـا ثـقل تـاريــخي وفـقـهي ومــسـتـنـدة
على القراءن واحلديث الشريف" وهناك
شـيء قــابل لــلــتــأويل حــسب مــقــاصــد
الـشريعة أما تفكيك الليبرالية فالرهان
الـكــبـيـر بـأن الـلـيـبـرالـيـة هي احلـريـات
ساواة وتفكيك الـفردية واجلماعيـة وا
الـلــيـبـرالـيـة يـســتـدعي مـنـا رؤيـة كـيف
نـــعـــيــد الـــتـــمـــاسك اجملـــتــمـــعي وسط

مجتمعات شديدة التعددية.
 كـــمــا يـــصـــبح الـــفــصل بـــ الـــديــني

نــظـمت وحـدة الـدراسـات االجــتـمـاعـيـة
ـعـهـد واألنـثـربـولـوجـيـة واإلثـنـيـة في ا
ي لـلــتـجـديــد الـعـربـي مـحـاضـرة الــعـا
دنية في العالم فكرية بعنوان: الدولة ا
ــشـاركــة أ.د ســاري حــنـفي الــعــربي 
كـمـحاضـر رئيـسي ومحـسن بوعـزيزي
أســـتــاذ عـــلم االجـــتــمـــاع بـــاجلــامـــعــة
الـتـونسـية د. مـبـروك بوطـقوقـة رئيس
مـــركــز فـــاعــلــون ود. مـــنى عــبـــد الــله
الـــغــــريـــبي أســـتـــاذ عــــلم االجـــتـــمـــاع
ـلك سـعـود ود. الــسـيـاسي بـجـامــعـة ا
مــحــمــد فــرحـات أمــ عــام اجلــمــعــيـة
الــعـربــيـة لــعـلم االجــتـمــاع وبـحــضـور
ي للتـجديد العربي عهـد العا أعـضاء ا
وشـخصـيات فـكريـة وثقـافيـة من خارج
ـــعـــهـــد إضـــافــــة إلى عـــدد من طالب ا
ـــاجـــســـتـــيـــر والـــدكــتـــوراه مـن عــدة ا
جــامــعـات عــربــيـة وقــد أدارت الــنـدوة
رئــيـســة الـوحــدة أ.د دولـلـي الـصـراف
حــــيث رحـــبـت بـــجــــمـــيع الــــضـــيـــوف
واحلـضـور الـكر واسـتـهـلت كلـمـتـها

بالقول:
ـعظم "ثـمـة تسـاؤالت عريـضة حـاضرة 
هـتمـ بهـوية الـدولة في الـبـاحثـ وا
الــعــالـم الــعــربي حــول مالمح الــدولــة
الـتي يريدوا صانعي التـغيير انشائها
أو اقـامتـها في ظل عالقات الـقوى هذا
في ظـل األزمات البنـيوية اخلـانقة التي
أعـاقت تـأسيس دولـة عربـيـة تقـوم على
ـــســاواة والــعــدالــة ــواطــنــة وا قــيـم ا

االنسانية.
إن هــذا يــفــضي بــنــا بــنــا لـلــبــحث في
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تــفـتح مـسـاء غـد االحــد فـعـالـيـات
مـــهــرجـــان الـــعــراق الـــوطــني
ويـتـضـمن الـيـوم لـلــمـسـرح 
األول بــرنــامج مــوزع بـ
مــبـنـى نـقــابـة الــفـنــانـ
الـــعــــراقـــيـــ ومـــســـرح
سـمـيرامـيس فـاالفتـتاح
ســـيــكــون في الـــنــقــابــة
عرض (ال أحد ياتي ..
ال أحــد هـنـاك) لــلـمـصـور
ــسـرحي صـالح الـقـصب ا
و افـــتــــتـــاح مـــعـــرض (أفق)
لـلتشكيلي محمد حياوي ثم  افتتاح
سرح الصيفي للنقابة و رفع الستار عن ا
 نـصب ثـورة تشـرين .فـيـما يـشـهد مـسرح
سـمـيـر امـيس افتـتـاحـيـة راقصـة بـعـنوان
(وشــاح ) و فـــعــالــيــة (حتــيــة الــشــهــداء)
يـتـخـلـلهـا الـنـشـيـد الوطـني والـقـاء  كـلـمة
هرجان رئـيس جمهـورية العـراق وراعي ا
بـرهم صالح و كـلمة رئـيس اللجـنة العـليا
ـسـرحي صالح الـقـصب و كـلـمة اخملـرج ا
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ريام اجلزائري وعالء رشيد في زيارة للدار العراقية لألزياء
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عن دار الـــرفــاه لـــلــطـــبع والـــنـــشــر في
بـغـداد صدرت مـؤخـراً ألديـب األطـفال
جـــاسم مـــحـــمــــد صـــالح مـــجـــمـــوعـــة
قصـصيـة لألطـفال حتت عـنـوان (البـطة
البـيـضـاء) وقد زيـنت رسـوم اجملـمـوعة
بريـشة الـفـنان مـحمـد الـطحـان.وضمت
اجملــمــوعــة  13 قــصــة قــصــيــرة وهي:
البـطـة البـيـضاء األرض احلـمـار الذي
وجد عـمالً احلمـار الرمـادي اخلفاش
الذي يـرى الـسمـاء تـمطـر ذهـباً قـطرة
ـــطــر الـــشـــمس والـــطـــيــور الـــقـــمــر ا
الـصــغـيــر قــفـزة الــضـفــدعـة مــدرسـة
الــــــغـــــــابــــــة عــــــصـــــــيــــــر الـــــــفــــــواكه
والـغـيـمـتـان.وأتـســمت جـمـيع الـقـصص
بـــلـــغـــة احلـــوار الـــتـــعـــبـــيـــري مـــا بـــ
احلـيـوانـات ورمـوزهـا الــسـايـكـلـوجـيـا
كون الطفل عادة يتحبب لقراءة قصص
ا فيهـا من سخرية حوار احليوانـات 
وجديـة لـيـنتـج بعـدهـا دروس في الـوفاء
والـصـداقـة والـتــعـاون واحملـبـة.. فـضالً
عن رســالـــة اإلبــتـــعــاد عـن الــكـــراهــيــة

والبغض واحلقد. سـابقة).كما زار مـسرحية مـوازية خارج ا
نـقـيب الـفنـانـ العـراقـي جـبـار جودي 
قـائـد عمـلـيـات بغـداد الـفريق الـركن احـمد
سليم بهجت لبحث االستعدادات اخلاصة

هرجان. واخلطة اللوجستية النطالق ا
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ـــثــلي عـــلى صــعـــيــد اخـــر زار وفــد من 
ـــكــون من مـــســرح يـــاالدا في الــســـويــد ا
ــمــثــلــ عالء رشــيــد وريــام اجلــزائـري ا
بـرفقة كادر تصوير تلفزيون السويد الدار
الـعراقية لألزياء ولقاء مديرها العام عماد
جـاسم لبـحث ومـناقشـة آليـة االتفـاق على
إقـامـة مـشـروع فنـي مشـتـرك لـسـنة 2022.
ووفـــقـــا لـــصـــفـــحـــة وزارة الــثـــقـــافـــة في
(فـيـسـبـوك) بـحث اجلـانـبـان فـكـرة الـعـمل
ـسرحي الـذي يحاكي قـصة االنـتماء إلى ا
ـكـان عـالم ـكــان واجلـذور  لـتـجـعل من ا ا
يــتـخـطـى الـزمن والـلــغـة والــعـادات كـونه
وروثات سـرحيـة وا ـزوج باالسـاليب ا

بلغات عدة. 
وبـــدوره أكــــد جـــاسم (ســـعـــيـه لـــتـــذلـــيل
كن من خالل الـصعوبات وتقد ما هو 

ـهـرجــان جـبـار جــودي.ثم تـقـد رئــيس ا
قـطعـتان موسـيقيـتان لـبيت العـود وتقد
جلـنة التـحكيم  ثـم عرض مسـرحية (بوق

إسرافيل) تمثيل واخراج علي دعيم.
و اخـــتــيــار جلـــنــة حتـــكــيم لـــلــعــروض
سابـقة الرسـمية شاركـة في ا ـسرحيـة ا ا
لــلــمـهــرجــان بـدورتـه األولى (دورة سـامي
عـبد احلميـد) الذي تنظـمه نقابة الـفنان
الـعـراقـي بـالـشـراكة مع الـهـيـئة الـعـربـية
ـســرح حــيـاة) لــلــمـســرح حتت شــعــار (ا
بــرعـايـة رئــيس جـمــهـوريـة الــعـراق بـرهم
صـالح للـمدة من األول ولـغايـة الثامن من

آب اجلاري.
ـهـرجـان حـا عودة وعـن ذلك قال مـديـر ا
مـوضـحا أن الـفنـانة شـذى سـالم ستـتولى
رئــــاســـة جلـــنــــة الـــتـــحــــكـــيم وتــــضم في
عـضويـتهـا الفـنانـون :ليـلى محـمد مـحمد
ســيف مــحـمــود أبـو الــعـبــاس كـامــيـران
رؤوف يـاسـر الـبـراك عـواد عـلي). وأشار
ــسـابـقــة الـرسـمــيـة لـلــمـهـرجـان الى أن (ا
سـتشارك فيها عشرة عروض مسرحية من
بـغداد واحملافظات وهناك ثمانية عروض

إشـراك الـدار ومفـاحتـة الوزارة ودوائـرها
سرح لتحصيل ضـمنها دائرة السينما وا
ـطـلـوبـة والـبـدء بـخـطـة عـمل ـوافــقـات ا ا
مــشـتــركـة). فـي خـتــام الـلــقـاء  تــعـريف
الـوفد الزائر بـأقسام الدار  وآلـيات العمل
الــفـنــيـة فـيــهـا  لــعـمل تــقـريــر مـصـور في
مــتـحف الـدار يـبث ضــمن بـرنـامج خـاص
ـشـروع عــلى تـلـفــزيـون الـســويـد. كـمـا بــا
تــسـتــعـد الــدار الـعــراقـيــة لألزيـاء إلقــامـة
عــــرض فــــني شــــامل مــــطــــلع األســــبـــوع
اجلاري.وقال جاسم خالل لقائه في مكتبه
 بــوفــد من مـنــظــمـة نــيــنـورتــا لــلـثــقــافـة
والـفـنون إن الـعرض الـفني يـأتي احتـفاء
ئوية لتـأسيس الدولة العراقية بـالذكرى ا
وإن الـدار حتـتـضن مـثـل هـذه الـنـشـاطات
ـشـهـد الــثـقـافي الـعـراقي.من ــهـمـة في ا ا
نظـمة محمد عبد جـانبه اوضح مسؤول ا
األمـيـر ان (الـعـرض يـشـمل إقـامـة مـعرض
تــشــكـــيــلي مع مــقــطـــوعــات مــوســيــقــيــة
بـاإلضـافـة إلى عـرض مـسـرحـي يـسـتـغرق
مـدة عـشرين دقـيـقة عـلى قـاعة اجلـواهري

في الدار).
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الـكـاتب واحملـامي العـراقي يـحل ضـيـفا مـسـاء غـد االحد
ــدنــيــة تــمــارا عــلى قـــنــاة (الــشــرقــيـــة) مع الــنــاشــطـــة ا
الداغـستاني ضمـن برنامج (اطراف احلـديث) الذي يعده
ويــقـدمه االعالمي مــجـيــد الـسـامــرائي ويـخــرجـة اخملـرج

حيدر االنصاري.
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سـلسل مـثل السـوري يسـتعـد  ا
بعـنوان (تـوتر عـالي) ولعـمل اخر
بـعنـوان (الـوسم) وهـو من فـكرته
وإشـرافـه كـمــا قــام بــكــتـابــته مع

بسيم الريس.
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الـنـاقـد الــعـراقي تـلـقى تـعـازي االوســاط الـثـقـافـيـة لـوفـاة
شقيقته  سائل الرحمة لروحها الطاهرة.
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الـقــاص والـصــحـفي الــعـراقي تــلـقـى الـتـهــاني بـوالدة
حفـيـدة ثالـثـة له من جنله حـيـدر جعـلـها الـله من أبـناء

السالمة واخلير.

b UŠ błU  qOIŽ

ـســاعـد في كـلــيـة الـفــنـون اجلـمــيـلـة بــجـامـعـة االســتـاذ ا
ــنـاسـبـة ـوصل تــلـقى تـهــاني عـمــادة الـكـلــيـة وزمالئه  ا

ترقيته العلمية متمن له دوام التوفيق.
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الــكـاتب الــعـراقي صــدرت له عن دار الـشــؤون الـثـقــافـيـة
وسـومة (قياس تاثـيرات إيرادات النفط العامـة الدراسة ا
ـو اقـتـصــاد الـعـراق) وحتــتـوي عـلى ثـالثـة فـصـول فـي 

توسط. فـــي 240 صفحة من القطع ا
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ـاضي ويعد الراحل ـوت الثالثاء ا الفـنان االردني غيبه ا
ثال سرحية االردنية وابدع  من رواد احلركـة الفنية وا

ناهل). عروف (ا سلسل التعليمي ا في ا
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التدريـسي في كلية التربية األساسية بجامعة بابل ضيفه
الــبــيت الـثــقـافـي في الـقــاسم إللــقـاء مــحـاضــرة بـعــنـوان
(سالمـة الـلـغــة الـعـربـيــة وحـمـايـتــهـا من الـغــزو الـثـقـافي

األجنبي).
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تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.
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تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .

Ê«eO*«

تزول بـعض الصعـوبات الـتي واجهـتك مؤخرا ,وتـتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.
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ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
وتخطئ حساباتك.
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بــانـتــظـارك عــمل يـدر عــلـيـك مـاال إضــافـيـا  ,وتــنـجح
شروع جديد. محاوالتك للقيام 

ÊUÞd «

تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ 9.

Íb'«

ادية .  نوع من التـغيير يدخل على حيـاتك العملية وا
رقم احلظ :. 6

bÝô«

ابتـعـد عن طرق احلـلـول الغـير  تـبقى األجـواء راكـدة 
واضحة.رقم احلظ .8

Ë«b «

ـهـنـيـة   ـكـاسب ا ,انـتـهــز فـرصـة فـيـهـا الـعـديـد من ا
واتخذ موقفا جديا منها .

¡«—cF «

اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ 4.
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اكـتب حتـديـدات الـكـلـمات من
أعـلى الى أسـفل ضـمـن دوائر
ركـزية  اقرأ الـكلمة النـقطة ا
ـثلـة مـصـرية 9 ـطلـوبـة: ( ا

:( حروف من مقطع
 1- يفرق

 2- امارة خليجية
 3- أجلسم

 4- صوت االنفجار
 5- مادة حارقة

 6- غذاء احليوان
 7- من دور االخرة
 8- سباحة
 9- صاف
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ــلــويـــة مــنــارة وحـــسب أم أنــهــا ذات تــســاءلـت هل أن ا
ــواصــفــات أغــراض أخــرى فــهي جتــمع الــعــديــد من ا
اخلـفـيـة الـتي ال زلــنـا جنـهـلـهـا ونــراهـا مـنـارة أو مـأذنـة
ــا كـانـت من آلـيــات ضــبط مــيــقـات وحــسب لـكــنــهــا ر
الصالة وسـأقـتـرب من هذه الـغـايـة بتـفـاعالت عـددية أو

رقمية.
عـدد درجـاتـها  399 وعـنـدمـا جتـمـعـهـا يـكـون الـعدد 21
وعنـدمـا تـقـسـمه عـلى الـعدد  3يكـون الـناجت  7عـدد أيام

األسبوع.
وعندما تـقسم العدد 399 على العدد  7 يكون الناجت 57
وعــنــدمــا جتـــمــعــهــمـــا يــكــون الــنــاجت  12 عــدد أشــهــر

الســـــــــنة 12=7+5.
لوية  52 متر  7=5+2عدد أيام األسبوع. إرتفاع ا

لوية  5 بعدد أوقات الصالة في اليوم. طبقات ا
ــلــويـة مــزولـة في وهـنــا يــنـهض ســؤال هل كــان حـول ا

ربعة? قاعدتها ا
وهل كـانت هـنـاك بــالـقـرب مـنـهـا مــزولـة شـرقـيـة وأخـرى

غربية?
ـدونـات كيـف كـان يتـم حتـديد أوقـات الـصالة لم تـذكـر ا
ـلـويـة وهـذه من أولـويـات األمـور وقـد بـرع في اجلـامع ا

سلمون. فيها ا
ال أستطيع اجلزم لكن العالقة ما ب األعداد التي بنيت
ــلـويــة تـشــيـر إلى أنــهــا كـانت ذات دور في ـوجــبـهــا ا
حتديد أوقـات الصالة وأنـها أشـبه بالـساعة الـشمـسية
تعارف عليها منذ أقدم األزمان عندما تنبه البشر إلى ا
عالقة الـظل بـالوقت وبـحـركة الـشـمس فـابتـكـر السـاعة

الشمسية.
وجب رتفعة التي  ـربعة ا سالت ا وتزخر احلفريات با
لوية مسلة ا تكون ا عالقتها بالشمس يُحدد الزمن ور

إسطوانية للتعبير عن قياس الزمن بأساليب أخرى.
ـا وال نـنــسى أن إلــتـواءهــا بــعـكـس عـقــارب الــسـاعــة 
ـا  لتحـديد مـواقيت الـصالة في اجلامع وقد ييشـير ر
ـقوساتهـا التسعة فـي قاعدتها ـلوية عالقة  يكون لظل ا

ربعة من اجلهت الشرقية والغربية. ا
ـلـوية ال توجـد بـحـوث بـهـذا اخلصـوص فـيـمـا يتـعـلق بـا

لــكـنــهــا تــوحي بــأنــهــا كــانت مــأذنــة وســاعـة
شمـسيـة ذات قدرة دقـيقـة على حتـديد
ــوجــبــهــا يــقـام مــواعـيــد الــصالة و

اآلذان!!
فهل من جواب يا ألوا األلباب?!!

بغداد
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شذى
سالم 

ية شاكيرا أنها ال { لندن  –وكاالت - أعلنت الفنانة العا
تسمح لطفليها باإلستماع ألغانيها أو مشاهدة مقاطع
نزل.وبتصريحات خاصّة صورة داخل ا فيديوهاتها ا
أكدت أنها (حترص على أال لبرنامج (انترتنمت تو نايت)

نزل هو بيئتهما اخلاصة يستمع طفالها ألعمالها الفنية ألن ا
وهي حتاول منحهما حياة طبيعية ال تتصل بالشهرة

وسيقاها التي هي عملها األساسي في واألضواء وال حتى 
احلياة). وقالت إنها ال تستطع أن تنكر أنها ووالدهما العب
كرة القدم اإلسباني جيرارد بيكيه من الشخصيات العامة
والشهيرة لكنهما يبذالن قصارى جهدهما ليجعال حياتهما
نزل طبيعية وبعيدة عن عملهما. وترى مع طفليهما داخل ا
شاهدة أعمالها وسيلة شاكيرا أن عدم السماح لطفليها 

نحهما حرية االختيار وعدم إجبارهما على أي شيء حتى لو
كانت موسيقاها. وتابعت حديثها أنها ال تناقش أغانيها أو
نزل مع زوجها بيكيه ألنه ال يتوقف عن أعمالها داخل ا
صورة يبدأ في االنتقاد فعندما يشاهد أحد الفيديوهات ا
توجيه النقد إنه ال يستوعب ما عالقة مشاهد معينة بكلمات
األغنية وهي تكتفي بالرد: (دعنا ال نتناقش في هذا األمر

.( أبداً
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تصدر الـترند في لبـنان بعد
ـــتــــابـــعـــ تــــشـــويـــقــــهـــا ا
ومـــفـــاجـــأتـــهم بـــبـــوســـتـــر
مغرومة2  أغنـيتهـا اجلديدة 
والـتي ســتـطـرحــهـا قــريـبـاً
بـإشارة مـنـها لـلـجزء الـثاني
ألغنـيـتـهـا الـشـهـيـرة مـغـرومة
والتي الـتي صـدرت عام 1998  
حققت جناحاً بارزاً مازال حتى

اليوم.

تـريــنـد مــوقع يــوتـيــوب. وشـاركت
روبي مـــــؤخــــراً إعالن احلـــــفل في
الـسـاحل الــشـمـالي في صــفـحـتـهـا
ــوقـع لـــلــتـــواصـل االجــتـــمـــاعي
ومـوعـد إحـيائه فـي وقت نفـت فيه
نـظمات للـحفل منع دخول إحدى ا
احملــجـــبــات كــمــا  الـــتــرويج له
ـوقع الـفن ( أن األمر مـؤكـدة وفـقـا 
عـار عن الـصـحـة). الى ذلك حتـافظ
طـربة الـلبـنانـية جنـوى كرم على ا
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قريباً صرية روبي  طـربة ا تطرح ا
أغـنـيـة جـديدة في االيـام االولى من
شـــهـــر آب اســـتـــكـــمـــاالً لـــلـــخـــطـــة
الـتسويـقيـة للـميني الـلبـوم اجلديد
اخلـاص بـهـا. وكـانت روبي حـقـقت
جناحـاً كبـيرا باغـنيـة  حتة نـاقصة
واغـنـيـة  قـلـبي بـالسـتيـك  والـلـت
حقـقـتـا نـسب مـشاهـدة عـالـيـة عـبر
نصـات الرقميـة وكانا في صدارة ا

تــــشــــارك بــــعــــمـل درامي. وعــــادت
ـسـرح بعـد غـيـابـها شـريـهـان إلى ا
دة  30 عـاماً ومـا يـقارب  20 عـاماً
من الـغـياب عـن األضواء من خالل
مـسـرحــيـة (كـوكـو شــانـيل) تـألـيف
مــــدحت الـــــعــــدل وإخــــراج هــــادي
الــبـاجـوري وإنـتــاج الـعـدل غـروب
والـــــــتـي قُــــــــدمت فـي عـــــــرض أول
ــنـاسـبـة عــيـد األضـحى وحـصـري 
ـبـارك عـلى مـنـصـة شـاهـد .حـيث ا
جــسـدت شــخــصــيـة إحــدى أشــهـر
ـوضة األسمـاء في عـالم األزياء وا
والــتي بــدأت مـــســيــرتــهـــا بــشــكل
مـتــواضع بــعـد أن نــشــأت في أحـد
دور األيـتـام قـبل أن تـصـنع شـهـرة
ــيــة وصـــلت أصــداؤهـــا إلى الــعـــا
وكــانت حــيــاتـهــا ثــريــة بــاألحـداث
وجـــديـــرة بــأن تـــقـــدم ضــمـن عــمل
اسـتـعراضي مـسـرحي يـعيـد جنـمة
الـــــــــفـــــــــوازيـــــــــر
الشـهيرة إلى
جمـهورها.

فــني جـدي قــد يــكــون في الــدرامـا
التلفزيونية. وان جهة عربية نافذة
تـدعم عـودة شـريـهـان إلى الـدراما
ـنـتـظر التـلـفـزيـونـيـة لـكن من ا
العثور على عمل فني مناسب
ـكن أن يلـبي تـطلـعاتـها
وسعيها لـلتقدم إلى اإلمام
كـمــا هي عـادتــهـا كــونـهـا
تـكــره الــروتـ والــثــبـات
وبعـكس بعض الـتوقـعات
لـن تـقـدم شـريــهـان فـوازيـر
كن أن ـقبل بل  رمضان ا

حـديـثـها نـصـيـحـة لـكل مـتـابـعـيـها
بـــأخــذ الــتـــطــعــيم ألنـه مــهم جــداً
قائلـة: أنا واحدة لـدي مرض الربو
وإذا ما كنت أخـذة اللقـاح ما كانت
تـــلـك حـــالــــتي كــــنت ســــأرقـــد في
ـسـتـشـفى شـهـر وآخـذ أكـسـج ا

. واحلمد لله إني أخذت التطعيم
على صعيـد آخر بعد عـودة الفنانة
ـصـريــة شـريـهـان إلـى عـالم الـفن ا
ــسـرحـيـة (كـوكـو شـانـيل) اشـار
عـلومات تشير موقع الفن الى أن ا
الى ان (شريهان ستشارك في عمل
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ــمــثــلـة الــكــويــتـيــة هــنـد اعـلــنت ا
الــبــلــوشي إصــابـتــهــا بــفــايـروس
كورونـا وطالـبت كل من خالـطوها
بـإجـراء الـتـحـلـيل الالزم لـفـحص
كـورونـا. ونشـرت عـبـر حسـابـها
اخلــاصّ عــلى مــوقع الــتـواصل
اإلجـتـمـاعي صـورة لـتـحـليل الـ
(بي سـي ار) وعـــلّــــقـت: (نـــداء
لـــكل من خـــالـــطـــني األســـبــوع
ـاضـيـ ــاضي والـيـومــ ا ا

الــرجــاء عــمل حتــلــيل (بي سي
آر) لـفـحص كـورونـا). وأضـافت
قطع فـيديو: (أنـا اآلن مقهورة
ألنـي أمس وأول أمـس فــــقـــدت
حـاســتيّ الـشم والـتـذوق يـعـني
أنــا فـي آخــر أعـــراض كــورونــا
وعــــمـــلت مــــســـحـــة مــــتـــأخـــرة
والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة اآلن ظـــــهـــــرت
إيــجـابــيــة).وتــابــعت: (األعـراض
أتت لي منـذ فتـرة ولم أدرك أنها
أعــراض كـورونـا وكـنت مـطـعـمـة
ومـرتـديـة الـكـمـامـة طـوال الوقت
ـتـطـوع في ـكن ألني كـنت من ا
ـواجــهــة كــورونـا ـدنـي  الــدفــاع ا
ونـزلت جـمعـيـات وسـافرت تـركـيا
وسـافرت إلى مـصر وسـبحـان الله
مــا جـتــني وأنـا في مــصـر بل أتت
لي وأنـا واخــدة الـتــطـعـيــمـ وفي
بـلــدي الـكـويت). ووجـهت في آخـر
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هند البلوشي شريهان 

روبي

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

ـبـيـة الـعـراقـيـة نـفـسـهـا الـسؤال هل تـسـأل الـلـجـنـة األو
ــســـتــحق الى مــتـى نــبــقى أصــغـــر وفــد مــشــارك في ا

بياد دورةً بعد أخرى?  االو
والى متى تبدو الريـاضة لدينا تنـتمي الى قرن غير هذا
القرن الواحد والعشرين فيما دول صغيرة تبهر العالم

شاركات فاعلة حتى وإن لم حتصل على أوسمة? 
ـبي ليس منـصباً وقـتاال ضاريـا للفوز به في العمل األو
ــهم هــو الــقــدرة عـلى ـا ا انــتــخـابــات أولى وثــانــيــة ا
اإلجابة عن هذا السؤال: ماذا نسـتطيع ان نقدم للعراق

واسمه الذي دائما يرد في ذيل أية قائمة دولية? 
مــتى نـحــصل عـلـى الـتــجـارب الــتي تـغــنــيـنــا ألم يـحن

الوقت?
ـبـيـة بـحـاجـة الى أعـرف ان الـوصـول الى الـدورات األو
قطع طـريق طويل يـبدأ من ابـجديـات االعداد الـصحيح
من مـراحل الـدراسـة االبـتـدائـيـة لـلـريـاضـي لـكن مـتى
كن أن نصل الى نـقطة الـبداية و نقـول انه جاء اليوم
ـنـاسب لـنـبـدأ مـن خط شـروع ونـنـتـظـر عـشـر سـنوات ا

لكي نقطف ثمرة التعب. 
مــاذا تــبــحـث االحتــادات الــريــاضــيــة في مــؤتــمــراتــهــا
ـبــيـة? الى مــتى تـظل الـســنـويــة واجـتــمـاعــاتـهــا مع األو
ـشـاركة الـعراقـيـة هامـشـية ومـخـجلـة ومن دون نـتيـجة ا

أيضا. 
أسـمع احلــجــة اجلـاهــزة الــتي تـقــول انه ال يــوجـد دعم
بـية. طيب اذا كان االمر صحيحاً مالي كاف للجنة األو
ـبـيـة ـكن تـغـيــيـره فـمـا حـاجـتـنــا لـوجـود جلـنـة أو وال 
? وما العيب ان نتخلى عن هذا الشرف الرياضي أصالً
الــرفــيع ألنــنــا لــســـنــا أهال له ولــيــتم ابالغ احلــكــومــة

بية الدولية بذلك.  واالو
بي مئة عام وال نزال كأننا  يكاد يكون عمر العراق األو

لم نبدأ. 
أين نـحن من االنفـتاح لـلمـشاركـة في رياضـات مخـتلـفة
ــعـروفـة فـرديـة وصــغـيــرة واقل شـهـرة مـن األصـنـاف ا
صارعة ورفع االثقال? يدان وكرة القدم وا كالساحة وا
بي في العراق يحتـاج الى انتفاضة حقيقية  العمل األو
ـتــراكم واجـراء مـراجــعـة دقـيـقـة لـنـفض هــذا الـغـبـار ا
ـمـكن ان تكـون لـلـبلـد مـشـاركة جلـمـيع أنـواع األلعـاب ا

مستقبلية فيها عبر تصفيات ناجحة في القارات. 
بـية احلالـية بالـبلد  من االنصـاف القول ان الـلجـنة األو
ـطـلـوبة الـتي لـم تقم ال تـتـحـمل الـنـقص في االعـدادات ا
بـية الراهـنة حتتاج الى بها جلـان سابقـة لكن هذه األو
وقـفة جـادة ومـفاحتـة احلـكومـة بـأي عقـبـات واالنفـتاح
بالتنـسيق العالي مع وزارات مـعنية في احلكـومة ومنها

التربية التي تتولى النشء اجلديد. 
ـيـة ـزمن وقـفــة أكـاد ــبي ا أال يـسـتــحق تـخـلــفـنـا األو
اجـستـير لـتشـخيص عـميـقة عـبر رسـائل الـدكتـوراه وا

اخللل والبحث في عالجاته? 
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