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رافق عـملية التـصويت اخلاص سجاال
بـعد رصـد جهـات سياسـية ومـرشح
ـفـوضـية خـروقـات انـتـخـابيـة دفـعت ا
ـستقـلة لالنـتخـابات الى فتح الـعلـيا ا
قصرة حتـقيق والوقوف علـى اجلهة ا
حـفاظا عـلى نزاهة االسـتحقاق. وادلى
امس اجلمعة  قوات األمن والنازحون
والـسجـناء بأصـواتهم في االنتـخابات
الـتــشـريـعـيـة قـبل يـومـ من االقـتـراع
وسط توقـعـات بضـعف اإلقـبال الـعـام 

عــلى االقـتــراع الـعـام .وشــددت بـغـداد
واحملـافــظـات اجـراءاتـهـا األمـنـيـة مع
انــطالق أفــراد الــقــوات االمــنـيــة وهم
يـرتـدون أقـنـعـة وقـفـازات لـلـوقـايـة من
كـورونـا لـلتـصـويت في مركـز االقـتراع
دارس كـما ادلى نحو  120 ألف في ا
نـازح بعضـهم يعيش في  27 مـخيما
وأكـــثــر من  600 نـــزيل بــأصـــواتــهم.
وتُــجــرى االنـتــخـابــات قــبل مـوعــدهـا
بــــأشــــهــــر. ووصف رئــــيـس الـــوزراء
شاركة في مـصطفى الكاظمي نـسبة ا
االقـتـراع بـاجلـيـدة. وقـال بـيـان تـلـقـته
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اكــدت وزارة الـصــحـة  عــدم تـســجـيل
وفــيـات بــفــايـروس كــورونـا في ثــمـان
مـحـافـظـات  مـشـيـرة الـى ان مـحـافـظة
اربـــيل تــصـــدرت مــســـتــوى الـــشــفــاء
الـيـومي. وسجـلت الوزارة امس 2215
اصـابة وشفاء  3251حـالة وبواقع 36
ـوقـف الـوبــائي وفــاة جــديــدة. واكــد ا
الـيـومي  الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس ان (عـدد الـفـحـوصات اخملـتـبـرية
الـتي اجـرتهـا الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصـابـتـهـا بـالفـايـروس بـلـغت اكـثر من
 22الـفا  حـيث  رصد 2215 اصـابة
بـــكـــورونــا في عـــمـــوم احملــافـــظــات)
واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ  3251 حـالـة
وبـواقع  33وفـاة جديدة) وتـابع ان ان
(مــحـافــظـات الــنــجف وديـالى وواسط
ـثنى وبـابل والـديـوانـيـة و االنـبـار و ا
وصـالح الـــدين  لـم تـــســـجل وفـــيـــات
بـكـورونـا) مـبـيـنـا ان (اربـيـل تـصدرت

مـــســـتــوى الـــشـــفــاء من الـــفـــايــروس
والـسـيـمـانـيـة كـانت االعـلى بـتـسـجـيل
االصــابــات الـيــومــيـة) واشــار الى ان
(اكــــثـــر من  64 الـف شـــخص تــــلـــقى
ــضــاد في مــراكــز جــرعــات الــلــقــاح ا
نتشرة بـبغداد واحملافظات). الـوزارة ا
ـية عن و أعـلـنت منـظـمة الـصحـة الـعا
ـشـكـلـة التـي تسـبـبت في تـعـليق حل ا
عـملـية تـقو لـقاح سـبوتنـيك الروسي
ـديـر ضــد كـورونـا. وقــالت مـسـاعــدة ا
الـعام لـلمـنظمـة ماريـاجنيال سـيماو ان
(تــعـلـيـق الـعـمــلـيــة اخلـاصـة بــتـقـو
سـبوتنيك جاء بـسبب عدم إتمام بعض
اإلجــراءات الـقـانـونـيـة وأعـلن أن هـذه
شكلة قد  حلها خالل مشاورات مع ا
احلـــكــومـــة الــروســـيــة) مـــعـــربــة عن
نـظـمـة الستـئـنـاف عمـلـية (اسـتـعـداد ا
ــجــرد أن تــقـــو الــلــقــاح الــروسي 
تــســتـــكــمل اإلجــراءات الــقــانــونــيــة)
واضـــافت ان (احلـــديث يـــدور عن ملء
ـلف الــفـراغــات في الـبــيـانـات ضــمن ا
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رجـح خبـيـر قـانوني  تـريث احلـكـومة
بــــفـــرض ضــــرائب عـــلـى الـــوقـــود او
اسـتيـفاء اي الـتزامـات مالـية جـديدة 
في ظـل حتقـيق ايـرادات غـير مـتـوقـعة
يا مشددا اثـر ارتفاع اسعار النفط عا
ـــســتـــحــقــات عـــلى ضـــرورة صــرف ا
ـتأخـرة للـعقـود واالجور الـذي يدخل ا
ضـــمن الــصـالحــيـــات الــتي خـــولــهــا
الـدستور  للحكومة حتى وان اصبحت
تــصـريف اعـمـال يــومـيـة. وقـال طـارق
حـــرب لـ (الــزمــان) امس ان (مــوافــقــة
احملـكمـة االحتاديـة العلـيا عـلى الطعن
ــقـدم من احلـكــومـة بـشــان تـعـديالت ا
مــجــلس الــنــواب عــلى بــعض فــقـرات
الية بصرف وازنة  اطـلق يد وزير ا ا
رواتـب الـعـقـود واالجــراء الـيـومـيـ 
وظف  وهذا يدخل وكذلك تعويض ا
ضــمـن صالحــيــة حـــكــومــة تــصــريف
االعـــمــال وال يـــعــارض الـــدســتــور او
الـــقـــانـــون) مـــشـــددا عـــلـى (ضــرورة
ـتأخرة سـتحـقات ا االسـراع بصـرف ا
لـلـعـقود واالجـراء الـيـوميـ الـتي كان
البـد من اطالقها خالل الشهر االول من
ـالـية ـطـلـوب مـن ا الـعـام اجلـاري  وا
شروعة التي ستحقات ا اطالق هـذه ا
يــنـتـظــرهـا االف مـنــذ اشـهـر) وتــوقع
حـرب (تريث احلـكومة بـفرض ضرائب

عـلى الوقـود او تنفـيذ اي الـتزام مالي
جــديـد في ظل الـوفـرة الـتـي حـقـقـتـهـا
يا). عـوائد النـفط نتيجـة ارتفاعهـا عا
وحـــسم مـــجـــلس الـــقـــضــاء األعـــلى
الـية الـسجـال بشـأن التـخصـيصـات ا
ـوظـفـ والـعـقود لـتـعـويض رواتـب ا

واألجور. 
وذكـر اجمللس في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (احملكـمـة االحتـاديـة أصدرت
ـوافقـة على طـعن احلكـومة قـرارهـا با
ـوافقة على ـالية وا بـإطالق يد وزير ا
اضـافـة تخـصيـصات مـاليـة لتـعويض
ـوظف والعقود واالجور كما رواتب ا
ــادة /50أ) مـــشــيــرا الى انه جــاء بــا
ـوافـقــة عـلى طـعـن احلـكـومـة (تــمت ا
ئة على الوقود بـفرض ضرائب  15بـا
والـقيام بجوالت التراخيص النفطية).
وحــددت وزارة الـنــفط رواتب االجـور
الـيـوميـة للـمهـندسـ اجلدد.وبـحسب
وثــيــقــة صــادرة من الــوزارة اطــلــعت
عـلــيـهـا (الـزمـان) امس جـاء فـيـهـا انه
(حـصـلت موافـقة الـوزير احـسان عـبد
اجلـبـار اسمـاعيل عـلى حتديـد االجور
الــــيـــــومــــيــــة فـي الــــيــــوم الــــواحــــد
لالخـــتـــصـــاصــات الـــهـــنـــدســيـــة من
ـتعيـن اجلدد بصـفة اجر يومي في ا
الـــشـــركــات) واضـــاف انه (خـــصص
ـاجــسـتـيـر  30الف حلــمـلـة شــهـادة ا
والــبــكــالــوريـوس  25الـف وشــهـادة

ـتـوسـطـة فـما الـدبـلـوم واالعـداديـة وا
دون  18الـف ديـنـار بــالـو الـواحـد).
ـسـتـشـار االقـتـصـادي لـرئـيس وكـان ا
الـوزراء مـظـهـر مـحمـد صـالح قـد دعا
ــوازنـة الـى تـخــفـيف الــضـغـط عـلى ا
الــتـشــغـيــلــيـة ومــعـاجلــة الـوضع في

البالد. 
ــكن وقــال صــالح في تــصــريح إنه (
االسـتـفـادة من انتـعـاش اسعـار الـنفط
ـــتــوقـــفــة ـــشـــاريع ا عـــبـــر حتــريك ا
واسـتـقطـاب قوى عـامـلة وحل مـشكـلة
الـبطالة الذي بلغ معدلها سنويا 450
ألـف قـوة عـمل راغــبـة بـالــعـمل وهـذا
يـتـرتب علـيه مجـتـمع بأكـمله) مـشددا
ــوارد عـــلـى (اهـــمـــيـــة أن تـــصـــرف ا
ــشـاريع االضــافــيــة الـريــعــيــة عــلى ا
ـــوازنـــة لـــتـــخـــفـــيـف الـــضـــغط عن ا
الـتـشــغـيـلـيـة الـتي  تـتـضـمن عـشـرات
الــقــرارات والـقــوانـ وحتــمل اعــبـاء
مـالـيـة وحتـتاج الى اضـعـاف مـوازنة
الـــعـــام اجلـــاري لـــتـــنـــفــيـــذ جـــمـــيع
مـتـطلـباتـها) ولـفت الى ان (احلـكومة
مُـكبلة باالف الـقرارات والقوان التي
حتــمل أعــبـاء انــفــاقـيــة اسـتــهالكــيـة
كن تـطبـيقـها حـتى لو بـامتـيـاز وال 
وصـل ســـعــــر بـــرمــــيل الــــنـــفط 160
) واوضـح صــالـح ان (تــرحـــيل دوالراً
ـــشــاكل مـن دورة الى اخــرى أحــدث ا
خـــلال كــبــيــرا والبـــد من وضع خــطط

بـعيدة االجل حتكمها قوان وااللتزام
بـها العـادة بنـاء البـلد بـشكل صـحيح
ـاضـية فـالـعـراق اتـبع خالل االعـوام ا
والبد من استبدالها سـياسة الترحيل 
بـسـيـاسـة الـتـواصل اي أن احلـكـومة
تـتغير مع بقـاء استمرار تنـفيذ اخلطة
ــرســومــة ومــثــال عــلى ذلـك قــطـاع ا
الـكهـرباء الذي صـرف علـيه نحو 120
مــلــيـار دوالر وحــتى االن الــبالد غــيـر
قـادرة عـلـى انـتاج  20الـف مـيـغا واط
قبل يومياً) وتابع ان (موازنة العام ا
سـتتـعرض لضـغوطـات كبيـرة خاصة

وأنها بنيت على عجز). 
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هـجرين اطـلقت وزارة الـهجـرة وا
الـدفـعـة الـرابـعـة عـشـرة من مـنـحة
ــلــيــون ـــلــيــون ونــصـــــــــــــف ا ا
ـــنــاطق ديـــنــار لـــلــعـــائـــدين الى ا

احملررة. 
وذكــرت الــوزارة في بــيــان تــلـقــته

(الـزمـان) امس ان (الـدفـعـة شـملت
ســــبـــعـــة االف عــــائـــلـــة بــــحـــسب
األســبــقــيــة واألولــويــة) واضــاف
ـنحة تشـمل النازح الـبيان ان (ا
الـعـائـدين من الـنـزوح الـطار إلى
ــنــاطق احملــررة في مــحــافــظـات ا
نــيـــنــوى واألنــبــار وصالح الــدين
وكــركـوك وديــالى وحــزام بـغـداد)

الـذي يـتـعـ عـلى الـصـنـدوق الـروسي
ه إلى ــبـاشـرة تــقـد لالســتـثــمـارات ا
ـنظمة واستكمـال الزيارات التفقدية). ا
ــيــة الــوطــنــيــة واكــد عـــضــو األكــاد
األمـريكـية لـلعلـوم يفـجيـني كون  إن
سـاللة دلتـا التي تعـد أشرس حتورات
ورونــا وتــهـيــمن حــالـيــا بـ سالالت
ـتـحور الـفـايروس  تـعـتـبر قـد تـكون ا
رجح األخـير له. وقال كـون انه (من ا
دة من أن يـظل مـتحـور دلتـا مسـيطـرًا 
الـــــوقـت إال إذا تـــــوقف كـــــورونـــــا عن

التطور) .
 وأشــــار إلى أنه (كــــلـــمـــا  تــــعـــديل
الــفـيـاروس وفــقًـا لــلـظـروف احلــالـيـة
زادت صـعوبة تطور الساللة) وأضاف
ان (هـنـاك بالـتأكـيد نـوع من االستـقرار
ــسـيـطـر لـبـعض فـمــتـغـيـر دلـتـا هـو ا
الـوقت وكلما  تعديل الفايروس وفقًا
لـلظروف احلـالية زادت صعـوبة تطور
الـساللـة وهذه الـعـملـية مـعـقدة بـسبب
الـتطـعيم الذي يـتم تنـفيذه بـنشاط في
جـمـيع أنـحـاء الـعـالم فـي هـذه احلـالة
حــيث يــركـز الــعـلـــــمـاء عــلى مــتـغــيـر
ـناعي) كـورونا الـذي يخـترق الـدفاع ا
وتــابع ان (ظـهــور مـثل هــذه الـسالالت
يـتـرافق ببـعض الـصعـوبـات حيث من
الـصـعب عـلى الـفايـروس احلـفـاظ على
ستقبالت قـدرة عالية على االرتبـاط با
وفـي ذات الوقـت الـهروب مـن األجـسام
ــضـادة) ومــضى الى الـقـول انه (من ا
الــــصــــعـب اجلـــمـــــــــــع بــــ كل ذلك
وتـبقى قليلة فرص دلتا إلنتاج طفرات
قــادرة عــلى الــصــمــود أمــام األجــسـام

ضادة). ا

{ مـــــوســــكـــــو- (أ ف ب) - هــــنــــأ
الـــكـــرمـــلـــ اجلــمـــعـــة دمـــيـــتــري
مـوراتـوف رئـيس حتـرير صـحـيـفة
ـستـقلة نـوفايـا غازيـتا الروسـية ا
بـفـوزه بـجائـزة نـوبل لـلـسالم على
جـــــهــــوده فـي حــــمـــــايــــة حـــــريــــة
الـتـعـبيـر.وقـال دمـيـتري بـيـسـكوف
ـير ـتـحـدث بـاسم الـرئـيس فالد ا
بــوتـ لـلـصــحـافـيـ "نــهـنـئه. إنه
مــــوهـــوب وشـــجـــاع ومــــتـــمـــسك
ـــبـــادئه".مـــوراتـــوف الـــبـــالغ من
الــعــمـر  59 عــامًــا هــو أحــد أكــثـر
الـصحافي الـروس الذين يحظون
بــالــتـقــديـر. وهــو شــغل مـنــذ عـام
1995 عــدة مـرات مــنـصب رئـيس
حتـريـر نوفـايا غـازيـتا الـتي شارك
في تـأسـيسـهـا الزعـيم الـسوفـياتي
الـسابق ميخائيل غورباتشوف في
عــام .1993نـــوفــايـــا غــازيـــتــا هي
واحـدة من وسـائل اإلعالم الـقـلـيـلة
ــتــبـقــيــة الــتي تــنـتــقــد الــرئـيس ا
.ونـــقــلت وكــالــة ــيــر بــوتــ فـالد
األنـــــبـــــاء الـــــروســــيـــــة تـــــاس عن
مــوراتـــوف قــوله بــعــد اإلعالن عن
كنني أن أستأثر بكل اجلائزة "ال 
الـفـضل في ذلك. الفـضل يرجع إلى
نـوفـايا جـازيـتـا. إنه يرجع إلى من
مــــاتــــوا وهم يــــدافــــعــــون عن حق
الـناس في حرية الـتعبيـر".منذ عام
2000 قُــتل سـتـة من الــصـحـفـيـ

ــسـاهـمـ في الـصــحـيـفـة عـلى وا
ن فيهم الصحافية خـلفية عملهم 
االسـتقـصائيـة األبرز من بيـنهم آنا
بـوليتكـوفسكايـا.واخلميس ترأس
مـــــوراتـــــوف فـي مـــــقـــــر حتـــــريــــر
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة حـــــفـل تـــــكــــر

بوليتكوفسكايا التي قُتلت قبل 15
عـامًــا.كـانت بـولـيـتـكـوفـسـكـايـا من
ـنــتــقـدين لــبـوتــ وحـروب أشــد ا
الــكـرمــلــ في الـشــيــشـان وقُــتـلت
بـــالـــرصــاص في  7تـــشــرين األول
2006 فـي مدخل مبنى شـقتها في
وسـط مــوســكــو وكــانت تــبــلغ من

العمر  48عامًا.
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مــؤتــمــنــون عـلـى حــمـايــة الــعــمــلــيـة
االنـــتـــخـــابــــيـــة وأتـــابع مـــعـــكم أدق
الـتفاصـيل لسير االنـتخابات) مـوجها
(أبـناء الـقوات األمـنيـة بعـدم اخلضوع
ألي اسـتـفـزازات أو تـهديـدات جـانـبـية
من بـعض اجلـهات بـغـية الـتـأثيـر على
خـيـاراتـهم). واحـالت الـلجـنـة ضـبـاطا
ومـنتسب الى التـحقيق بعد ظهورهم
في مــقــاطع فـيــديـو يــروجـون لــقـوائم
ـتحـدث باسم قـيادة انـتخـابيـة. واكد ا
ـشـتـركـة الـلـواء حتـس الـعـمـلـيـات ا
اخلـــفــاجي أنـه لم يــتـم تــســـجــيل أي

خــروقـات بـعـمـلــيـة االقـتـراع اخلـاص.
ـحـاسـبة ووجـهت وزارة الـداخـلـية  
كـل مـنــتـسب قــام بـإدخــال هــاتـفه الى
مـركز ومـحطة االقـتراع وتـصوير ورقه
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا اقــتـراعه. وعـلـقـت ا
ــسـتــقـلــة لالنـتــخـابـات عــلى ادخـال ا
الــهـواتـف الى مـراكــز االقـتــراع. وقـال
ـفوضيـة عمـاد جميل ان عـضو اعالم ا
فوضية شددت (األجهزة الرقابية في ا
عـلى إجراءات سـحب الهـواتف النـقالة
ـركــز االقـتـراع وسـيـتم قــبل الـدخـول 
مـتابعة موضوع الـصور التي انتشرت
فـي تـصـويـر االقـتــراع والـوقـوف عـلى
فـوضـية ـقصـرة).واصـدرت ا اجلـهـة ا
ــراكــز الــتــصـويـت اخلـاص تــقــريــرا 
بـانتخابات مجلس النواب الصادر عن
دائـرة العمـليات فيـها.وتضمن الـتقرير
ـشـاركـة في كل مـحافـظـة مـنذ (نـسب ا
بـدء سـاعـة االقـتـراع حـيث كانـت بابل
ــشــاركــة وبــغــداد األعــلـى بــنــســبــة ا
الـــرصـــافــة هي االدنـى بــالـــتـــصــويت
ــفـوضــيـة ان مـنع اخلــاص). واكـدت ا
راكـز االقتـراع جاء إدخـال الكـاميـرات 
حلــمـايــة عـمـلــيـة الـتــصـويت وان كل
اخلـــروق الـــتي وصـــلــتـــنـــا هي قـــيــد
الــتــحــقـيـق وسـنــتــعــامل مــعــهـا وفق
تـحدثة الـقانون) واضـافت مسـاعدة ا
فـوضيـة نبـراس ابو سودة ان بـأسم ا
(أي تـسـريب لـنتـائج االنـتـخابـات يـعد
ــة واي نـتــائج لم تــعـلـن عـنــهـا جــر
ــفــوضــيــة ســتــكــون غــيــر دقــيــقـة) ا
واشــارت الى انه (ال مـشــاكل بـأجـهـزة
االقــتــراع والـــتــحــقق في الــتــصــويت
اخلــاص ونـتـائج احملــاكـاة اثـبـتت ان
االجـهــزة االنـتـخـابـيـة سـتـكـون فـعـالـة
خـالل الـتـصـويــتـ اخلـاص والـعـام).
تـحـدة في الـعراق وردت بـعـثـة األ ا
ي بـــشـــأن عـــلـى شـــكـــوى مـــراقـب أ
مـخالفات انتـخابية. وذكر بيـان للبعثة
(أطـلـعـنـا عـلى تـقـاريـر تـفـيـد بـأن أحـد
ـتـحـدة قـد اشتـكى إلى مـراقـبي األ ا

ـفوضيـة بشأن مـخالفـات انتخـابية) ا
مــؤكـا انه (إدعـاء بـاطل بـشـكل قـاطع)
واشـار الى انه (في حـال شهـد مراقـبو
ــتـحـدة أي شـيء يـثـيــر الـقـلق األ ا

فسيبلغون بذلك).
 وبـاشـرت نـقـابـة احملـامـ الـعـراقـي
بـنـشـر فـرقـها اخلـاصـة بـالـرقـابـة على
ـانـيـة مع الـعـمـلـيـة اإلنـتـخـابـيـة الـبـر
الـــســـاعــات االولى مـن بــدء اإلقـــتــراع
اخلاص حـيث بلغ عـدد احملامـ نحو
خــــســـــمــــة االف مــــراقـب في عــــمــــوم
رور الـعـامة احملـافـظـات. وأكد مـديـر ا
الــلـواء طــارق إسـمــاعـيـل عـدم وجـود
قـطـوعـات لـلـطـرق في عـموم الـبالد.من
جانبه أوضـح قائد الشـرطة االحتادية
الـلـواء صـالح الـعـامـري ان (الـشـرطـة
االحتـــاديـــة لم تـــســـجل أي خــرق وان
عـمـلـية الـتـصـويت تسـيـر بـانسـيـابـية
عـــالــــيـــة). واســـتـــغــــرب خـــبـــيـــر من
تــصــريــحــات تـفــيــد بــتــوزيع نــســبـة
الــــتـــصــــويت لــــصــــالح االئــــتالفـــات
ـرشـحـ دون مــعــرفـة دقــيــقـة وال وا
تــصـريح من اجلــهـة الــرسـمــيـة. وقـال
اخلــبــيــر ســعــد الــراوي ان (ال يــوجـد
حـزب او ائـتالف او مـرشح او منـظـمة
لـديهم مراقب في كل مراكز التصويت
اخلــاص الـبـالـغـة 595 مــركـزا وبـعـدد
مـحـطات 2584 مـحـطة  وقـد ال يـعرف
الــنـاخــبـ الـبــالغ عـددهم  1075727
نـاخب للـتصـويت اخلاص) داعـيا الى
(تـرك ذلك للجـهة الرسـمية الـتي تمتلك
ــعــلــومــات ونــفــاصــيــلــهــا وهي كل ا

فوضية    ا
فـــهـــذا تــــصـــويت ســـري وال احـــد من
ـراقب او الناخـب لهم حق تصوير ا
ــــرشح اي ورقــــة اقـــــتــــراع). ودعــــا ا
فوضية لالنـتخابات جوزيف صـليوا ا
الـى فــتح  حتــقـــيق بــشـــأن خــروقــات
ســجـلت في عـنــاكـاوا ومـنـاطق وجـود
سيحي في اربيل. بحسب قوله ا
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(الـــزمـــان) امس ان (الــكـــاظـــمي جــدد
ـشاركة الـواسعة تـأكيـده على أهمـية ا
بــاالنــتـخــابـات) واضــاف ان (نــســبـة
ـشاركة في الـتصويـت اخلاص جيدة ا
بــدءاً من فــتـح مــراكـز االقــتــراع حــتى
انـتـهـاء الـعـلمـلـيـة). واجـرى الـكـاظمي
شـتـركة زيـارة إلى قـيادة الـعـملـيـات ا
حـيث عقد اجتـماعاً مع اللجـنة األمنية
الـعليا حلماية االنتخابات واطلع على
وضوعة لـعملية سـير اخلطة األمنـية ا
التصويت اخلاص التي انطلقت امس.
وخـاطب الكاظمي اللجنة بالقول (إنكم
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نعى الـباحث والـسـياسي اخملـضـرم حسن الـعلـوي  شـقيـقه الـدكتـور كاظم
ــتـحـدة امس. وكـان الــراحل احـد ابـرز الــعـلـمـاء الـذي تـوفـي في الـواليـات ا
رضى عنـد حقنـهم الجراء العـمليات الصيـادلة الذين كـشفوا اسـباب تقـيؤ ا
ادة الكمياوية السابقة بنترات الفضة. وللراحل الذي اجلراحية باستبدال ا
ـــؤلـــفــات في مـــجــال قـــضي فـي احــدى الـــواليــات االمـــريــكـــيـــة عــدد من ا
اختـصاصه . وعلمت (الزمان) ان اسرة العلوي تسعى لنقل جثمان الراحل

الى العراق تمهيدا لدفنه في مقبرة العائلة في النجف.
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ـشمـولة مـشـيرا الى ان (الـعوائل ا
ـالـيـة عن ـبـالغ ا ـكــنـهـا تـسـلم ا
طــريق الـبــطـاقـة الــذكـيـة) مــجـددا
ـنح (حـرص الـوزارة عـلى صـرف ا
ـــالــيـــة جلــمـــيع الـــعــائـــدين الى ا
مـــــنــــــاطـــــقــــــهـم بـــــعــــــد تـــــامـــــ
ـالـيـة لـلـدفـعـات الـتـخـصـيـصــات ا

قبلة).  ا
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
الــيـوم الـسـبت صــحـوا واسـتـقـرار
درجــات احلـرارة . وقــالت الـهــيـئـة
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(طـقس الـيـوم الـسـبت سـيـكـون في
ـنـاطق كـافـة صـحوا  واسـتـقـرار ا
درجــات احلـرارة  حــيث ســتــكـون
الــــعـــظـــمـى في بـــغـــداد  35درجـــة
مــئــويــة). وغـرقـت شـوارع مــديــنـة
ــكـال في مــحــافــظــة حــضــرمــوت ا

ـــيـــاه جــــراء أمـــطــــار غـــزيـــرة بــــا
وفــيــضــانــات فــيــمــا تــوفـى شـاب
.واجتاحت بسبب صعقة كهربائية
ــديــنــة وجــرفت ســيـــول شــوارع ا
سـيارات بعـد هطول أمـطار غزيرة
في حــضـرمــوت الـغــنـيــة بـالــنـفط.
وأكــــــد مـــــســــــؤول حـــــكـــــومـي في
احملـافـظـة ان (األمطـار تـسـببت في
إحلــــــاق األضـــــرار بــــــالـــــشـــــوارع
واحملـالت الـــتـــجــــاريـــة وشــــبـــكـــة
الـصرف الصحي وأعمـدة الكهرباء
يـاه للمنازل) ودخـول كميات من ا
وتــــابع ان (األمـــطــــار والـــســـيـــول
ـركـبات تـسـبـبت بـجرف عـشـرات ا

نـازل اضـافـة إلى وفاة وانـهـيـار ا
شــاب بـسـبب صـعـقــة كـهـربـائـيـة).
وضــرب زلــزال بــقـوة  6.1 درجــات
الـعاصـمة اليـابانـية طوكـيو.وقالت
وكـالة األرصاد إن (الزلزال وقع في
أجـــزاء من طـــوكــيـــو ومـــحــافـــظــة
سـايتـاما وكان مـركزه في محـافظة
تـشـيـبـا عـلى عمق  80 كـيـلـومـترا).
وتــــــوقـــــفـت بـــــعـض خــــــــــدمـــــات
الــقـطـارات عن الـعــمل بـعـد خـروج
عـربـات عن
مسارها. 
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حتــسـنـت الـعالقــات أيـضــاً بـ بــغـداد
والـريـاض بـعـد سـنـوات من الـتـقـلـبـات.
ويـسـعى الـعـراق ألن يـلـعب دور وسـيط
إقـلـيـمي فـقـد اسـتـضـاف خـالل األشـهر
ـاضـيـة مـفاوضـات بـ مـسـؤول من ا

إيــران والــســـعــوديــة الــلــتــ قــطــعــتــا
عالقاتهما الدبلوماسية منذ العام 2016
وتــتــبــادالن الــتـهـم بـزعــزعــة اســتــقـرار
الـشرق األوسط.ويضـمّ العراق احـتياطاً
هـائالً من الـنـفط فـهو الـبـلـد الـثاني من

نــسـمـة بـيـنــمـا يـسـاوي الـســنـة نـسـبـة
ـــــئـــــة من تـــراوح بــ  32 إلى  37 بـــــا
الـــــســــكـــــان. ووفق الـــــدســــتـــــور فــــإنّ
الـــصالحـــيـــات األقـــوى هي مـن حـــصــة
الـسلـطة التـنفـيذية الـتي يرأسـها رئيس
وزراء شــيــعي كــمــا يــقــتــضـي الــعـرف.
ؤسسات ويـهيمن الـشيعة حـالياً عـلى ا
الـسيـاسية والـعسكـرية في البالد فـيما
كـانت سابـقاً من حصـة الطائـفة السـنية
. الـتي كـان يـنـتـمـي إلـيـهـا صـدام حـس
ويـقــطن األكـراد وغـالـبـيـتـهم من الـسـنـة
ثّلون نسبة  15إلى 20  شمال البالد و
ئة من السكان. نظّم األكراد في العام بـا
صـير لكنه باء  2017 اسـتفتاء لـتقرير ا
بـالـفـشل رغم تـصويت الـغـالـبيـة تـأيـيداً
ثّل لالنـفـصال عن الـدولة الـفـدراليـة. و
ـسيحـيون من جهتـهم نسبة أقلّ من 1 ا
ـئة من الـسـكان فـيـما كـانـوا يفـوقون بـا
ئـة في العام 2003  وذلك نـسبة الـ 6 بـا
إثـر موجة من الـتهجيـر مدفوعـةً بأعمال

العنف والنزاعات.
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ـــلك الـــعـــراق حـــدوداً مع الـــقـــوتــ و
ــتـ الــسـعــوديـة اإلقــلـيــمـيــتـ الــغـر
وإيران وكذلك حدوداً شاسعة مع تركيا
وسوريا ومع الكويت واألردن. وشهدت
الـعالقـات الـعـراقـيـة-اإليـرانـيـة حتـسـنـاً
كـبـيـراً مـنـذ سقـوط نـظـام صـدام حـس
ومع تـشـكّـل حكـومـة فـي بـغداد هـيـمـنت
عـلـيـهـا قـوى شـيعـيـة.ومـنـذ الـعام 2017
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حــيث االحــتــيــاطي في مــنــظــمــة الـدول
ــصـدرة لــلـنــفط (أوبك) بـيــنـمــا يـوفّـر ا
ــــئـــة من الــــنـــفـط له أكــــثـــر من  90 بــــا

عائداته.
وعـلى الرغم من ذلك تـواجه البالد أزمة

{ بـغداد-(أ ف ب) - يـطفو الـعراق على
ثــروة نـفـطــيـة هـائـلــة لـكن الــبـلـد الـذي
يـشـهد األحـد انتـخـابات نـيابـيـة مبـكرة
يـعـيش مـنـذ أكـثر من  40عـامـاً سـلـسـلة
مـن احلــــروب والــــنــــزاعــــات واألزمــــات
ـتـتـالـيـة.ونـال الـعـراق في الـعام 1932 ا
اسـتقالله من االنـتداب الـبريـطاني الذي
لكي بـدأ في العام 1920. ألـغي النظـام ا
ّ بـانـقالب عـسـكـري فـي الـعام 1958  و
تـــأســيس اجلـــمــهــوريـــة. ووصل حــزب
الــبــعث إلـى الــســلـطــة فـي الــعـام 1968
وبـــــات صــــدام حـــــســـــ أحــــد أكـــــثــــر
األشـخاص نفـوذاً في النظـام واستولى
عـلى السلطة في البالد رسمياً في العام

 .1979
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وبـ عامي  1980و1988  شـهـد الـعراق
حــــربـــاً مـع إيـــران ثـمّ انـــدلــــعت حـــرب
اخلـليج في العام 1991  فـتشكّل حتالف
دولي بــقـيــادة واشـنــطن بـعــدمـا احـتل
الـــعــراق الــكــويـت في الــعــام 1990. في
الـعـام 2003  سـقـط نـظـام صـدام حـس
بــعـــد الــغــزو األمــيــركـي لــلــعــراق. وفي
أعـقاب ذلك توالت النزاعات الطائفية ال
سـيـمـا بـ الـسـنـة والـشـيـعـة ثم عـانت
الـبالد لـسـنوات مـن هجـمـات تـنظـيـمات
إسالمـية متطرفة راح ضـحيتها عشرات
اآلالف مـن األشخـاص. ويـشـكّل الـشـيـعة
ئة أي الـغالـبيـة من سكان نـسبة 60 بـا
الـــعــراق الــبــالغ عــددهم  40,2 مــلــيــون
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{ بغـداد-(أ ف ب) - انطـلـقت في العـراق  أمس اجلـمعـة عمـليـة الـتصـويت اخلاص
ساج قـبل يوم من انتخـابات تشريعـية مبكرة يرى للقـوات األمنية والنـازح وا
شاركـة فيهـا ستـكون ضئـيلـة.في العاصـمة بـغداد حيث نـشر عدد خبراء أن نـسبـة ا
كبـير من الـقوات األمنـية في مـحيط مـراكز االقـتراع شـاهد مـصور فـيديـو في وكالة
فـرانس بـرس العـشـرات من طالب الـكلـيـة الـعسـكـرية يـقـفـون بالـصف داخل مـدرسة
لــلــتــصــويـت واضــعــ كــمــامــات عــلى وجــوهــهـم ومــرتــدين قــفــازات لــلــوقــايــة من

الوباء.وفتحت صناديق االقتراع عند الساعة السابعة.
ودعي أكثر من مليون عسكري وعنصر
ــؤســـســات األمــنــيــة أمـن في كــافــة ا
لــلـمـشـاركـة في االقــتـراع الـذي يـشـمل
أيـضـاً  120 ألـفـاً و 126 نـازحـاً يـقـطن
بــعــضــهم نــحـو  27 مــخــيـمــاً ويــفـوق
ـليـون نـازح.فـضالً عـددهم اإلجـمـالـي ا
عـن االنـــتـــشـــار األمـــني الـــكـــثـــيف في
شـــوارع الـــعــاصـــمـــة قـــامت الـــقــوات
ــسـلـحــة الـعــراقـيـة بــطـلـعــات جـويـة ا
بــطـائــرات حـربــيـة ســمـعت أصــواتـهـا
صباحاً في أجواء بغداد بهدف "تأم
انـية" كما قالت خلية االنـتخابات البر
اإلعالم األمني التابعة لوزارة الداخلية

في بيان.
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وعـرضت قـناة اإلخـباريـة الـرسمـية من
جهتها صوراً من أكثر من مركز اقتراع
أظـــهــر الـــعــشـــرات من الــعـــســكـــريــ
وعــنـاصــر األمن يـصــطـفــون بـانــتـظـار
ـــقـــابل لم دورهـم لـــلــتـــصـــويـت. في ا
يُــشـمـل احلـشــد الـشــعـبـي بـتــرتـيــبـات
الــتــصــويت اخلـاص فـي االنـتــخــابـات
ـبــكـرة عـلى غــرار الـقـوات الــنـيـابــيـة ا
األمــنــيـة بل ســيــصـوت عــنــاصـره في
ـــوعــد الــعــادي  غـــداً األحــد. وتــقــدم ا
الـسـلـطـات هـذه االنـتـخـابـات التـي كان
مـوعدها الطبيعي في العام   2022على
أنـهـا تـنازل لـلـمـتـظاهـرين الـذين نـزلوا
أواخــــر الــــعـــام  2019 إلـى الـــشـــوارع
مـطـالـب بـإسـقـاط النـظـام. وألسـابيع
ـزمن نــدد عــشــرات اآلالف بـالــفــســاد ا
ـتهـالك ونقص اخلـدمات. واالقـتـصاد ا
لـكن االنـتـفاضـة تـعرضـت لقـمع شـديد
وتراجعت بشكل كبير مذاك.يوجد أكثر
من  3240مـرشحـاً في هـذه االنتـخابات
ـان الـ .329وجتـري عــلى مـقــاعـد الــبـر
االنـتخابات وفق قانون انتخابي جديد
يــــرفـع عــــدد الــــدوائــــر ويــــنـص عــــلى
تـصويت أحادي ما يـفترض أن يشجع
.ويتوقع رشح احمللي ـستقل وا ا
خـبـراء نسـبة مـقـاطعـة قيـاسـية مـا ب
الـ 25مـلـيون نـاخبـاً. واخـتارت غـالبـية
ـنبثـقة عن االحتـجاجات أو الـتيارات ا
نـاشطـ مقاطـعة االنـتخابـات منددين
ـوقـراطي عـلى بـهـيـمـنـة مـنـاخ غـيـر د
الـعمـليـة.وفي األشهـر األخيـرة تعرض
الــعـشـرات من الـنـاشــطـ لـلـخـطف أو

يـحاسب منفـذو هذه العمـليات ما عزّز
فـــكــرة "اإلفالت مـن الــعـــقــاب".وجتــري
االنــتــخــابــات الــتي اعــتــبــرهــا رئــيس
الــوزراء مــصـطــفى الــكـاظــمي "فــرصـة
تــاريـــخــيــة لــلــتــغـــيــيــر" وفق قــانــون
انـتخابي جديد على أساس التصويت
األحــادي مع رفع عــدد الــدوائـر إلى 83
رشح ستـقل وا من أجـل تشجيع ا
ــان الـــبــالغ عــدد احملـــلــيــ الى الـــبــر
أعضائه 329  عـلى خوض االنتخابات.
لــــكـن خــــبــــراء يــــرون أن الــــتــــيــــارات
الـسيـاسيـة نفسـها ال تـزال تهـيمن على
ـشهد السياسي.وسيتمّ نشر أكثر من ا
 250 ألـف عـنــصــر أمن يــوم االقــتـراع.
فـفي بلـد منقـسم تمـلك غالبـية األحزاب
فـيه فصيالً مسلـحاً توجد مخاوف من
احــتـمــال حـصـول عــنف انـتــخـابي في
حـال لم تـتوافق الـنـتائج مـع طمـوحات
شـاركة.بـدأ االنتـشار األمني األطـراف ا
مـنـذ اجلـمعـة يـوم التـصـويت اخلاص
بــــالــــقــــوات األمــــنــــيــــة والــــنــــازحـــ
. وفي العاصمة بغداد حيث ـساج وا
نـشـر عدد كـبيـر من القـوات األمنـية في
مـحـيط مـراكـز االقتـراع شـاهـد مـصور
فــــيــــديــــو في وكــــالــــة فــــرانـس بـــرس
الـعـشرات من طـالب الكـلـية الـعـسكـرية
يــــقـــــفــــون بــــالــــصـف داخل مــــدرســــة
لــلـتــصــويت واضـعــ كــمـامــات عـلى

وجـوههم ومرتـدين قفازات لـلوقاية من
ـفـاوضـات الـتي سـتـلي الـوبـاء.تـبـقى ا
إعـالن النـتـائج من أجل اختـيـار رئيس
لــلـــوزراء يــقــضي الــعــرف بــأن يــكــون
ـان شــيـعـيــاً أبـرز الــتـحـديــات في بـر
يـتوقع أن يكـون مشرذمـاً.وفي بلد قائم
على التسويات السياسية ينبغي على
الـقوى األسـاسيـة وضع خالفاتـها على
مـلـفـات عـدة من الـوجـود األميـركي إلى
نـفـوذ اجلارة إيـران جانـباً لـلتـفاوض
عـلى اسم جـديد لـرئاسـة احلكـومة في
ّ عــمــلــيــة قــد تــتــطــلب أشــهــراً. وقـد 
اخـتيار الكاظمي بـعد خمسة أشهر من

فاوضات. ا
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ويـشرح احمللل السياسي العراقي علي
الـبيـدر لفـرانس برس أن "األمـر مرهون
ـسـتـوى تـمـثـيل الـكـتل ال بـاحملـصـلـة 
سيما داخل البيت الشيعي" في إشارة
خـصوصـاً إلى التيـار الصدري بـزعامة
رجل الــدين الـشـيـعـي مـقـتـدى الـصـدر
األوفـــر حــظــاً فـي هــذه االنــتـــخــابــات.
ويــطــمح الــصــدر وهــو زعــيم فــصــيل
مــسـلح سـابــقـاً ويـقـدّم نــفـسه عـلى أنه
ـناهض األول للـسياسيـ الفاسدين ا
لـتحقـيق نتائج تـتيح له اختـيار رئيس
ـقـابل لــلـحـكـومـة مـن دون عـوائق.في ا
ـتـمـثـل تـعـزّز نـفـوذ خـصومه األبـرز ا

ـوالية إليران الـساعية إلى بـالفصائل ا
ان الذي دخلته زيـادة تمثيـلها في البـر
لــلــمــرة األولى فـي الــعـام  2018 ضــمن
حتــالف "الــفـتح" بـ 48نــائـبــاً مـدفــوعـةً
بــانــتــصــاراتــهــا ضــد تــنــظـيـم الــدولـة
االسـالمــيــة. ويــرى الــبــيــدر أن الــقـوى
ـوالـية لـطـهران "حتـاول العـمل بـشكل ا
كـتـسـبـات التي واضح لـلـحـفـاظ عـلى ا
ــراحل الــســابــقـة". في حــقــقــتـهــا في ا
األثــنـاء دخل حتــالف "تــقـدّم" بــرئـاسـة
رئــــيس مــــجــــلـس الــــنــــواب مــــحــــمـــد
ناطق نـافسـة بقـوة في ا احلـلبـوسي ا
وصل ومـحافظـة األنبار ما الـسنيـة كا
ـــكن تـــفــاديه. يـــجــعـل مــنه العـــبــاً ال 
ويـنبغي عـلى القـوى السيـاسية جتاوز
خـالفـاتــهـا واالتــفــاق عـلـى اسم رئـيس
وزراء يـكون مـقبـوالً من اجلمـيع تـفادياً
ستـقبلي ـرشح ا لـلنزاعـات لكن على ا
ـبـاركـة واشـنـطن وطـهران أن يـحـظى 

. أيضاً
ويــقــول مــارديــني "يــحــتــمل أن تــنــشـأ
خالفـات أولية ب القوى الشيعية لكن
ذلك لـيس سـوى تكـتـيك للـمـساومـة ب
أطـراف النخبـة التي ستفضي بـالنهاية
إلـى تـوافق". ويــضـيف "يــبـقى تــشـكـيل
احلــكــومــة بـيــد األحــزاب الــسـيــاســيـة
ــكن لـلــمـسـتــقـلـ إال أن وقــادتـهـا. ال 
يــكـــونــوا مــجــرد مــلــحـق ســطــحي في

االغـتيـال أو محاولـة االغتـيال متـهم
مـجموعات مسلـحة بالوقوف خلف تلك
الــعــمــلــيــات.يــرى خــبــراء أن األحــزاب
ـشـهد نـفـسـهـا ستـبـقى مـهـيـمنـة عـلى ا
الـــســــيـــاسـي في خـــتــــام الـــعـــمــــلـــيـــة

االنتخابية.
ويـــتــوجه الــعـــراقــيــون إلـى صــنــاديق
االقـــتــراع  غــداًاألحـــد لــلــمـــشــاركــة في
انـتـخـابـات نـيـابيـة مـبـكـرة هي نـتـيـجة
انـتفاضـة شعبـية هائـلة قامـوا بها قبل
عــامــ لـــكن ال يــتــوقع أن يــنــتج هــذا
االســتــحـقــاق الــتــغـيــيــر الـذي حــلم به
كــثــيــرون قــبل ســنــتــ في بــلــد غـارق
بــاألزمـات.وسط مـعـانـاتــهم من تـبـعـات
حـروب متـتالـية وفسـاد مزمن وانـتشار
لــلـسالح وفــقـر رغم الـثــروة الـنـفــطـيـة
يـنظر الـعراقيـون ومن بينهم  25مـليون
نــــاخب بــــتــــشــــكـــيـك وال مـــبــــاالة إلى
االنــتـخــابـات الــتي جتـري وفـق قـانـون
انـتــخـابي جـديـد.ويـتـوقع مـراقـبـون أن
ــشــاركــة ضــئــيـلــة في تــكــون نــســبـة ا
الـعمـلية االنـتخـابية الـتي كان مـوعدها
الــطـبــيـعي في 2022  واعــتــبـر حتــديـد
مـوعد لها من التنازالت القليلة حلكومة
مـصطفى الـكاظمي المتـصاص الغضب
الـشعـبي إثر احـتجـاجات تـشرين األول
2019. وتـراجعت احلـركة االحـتجـاجية
إثــر الــقــمع الــشــديــد وقــيــود احــتــواء
الــوبــاء لــكن في ذروتــهــا شــارك بــهـا
عـــــــشـــــــرات اآلالف مـن األشـــــــخـــــــاص
احــتــجــاجــاً عـلـى الـفــســاد والــتــدهـور
االقـــــتـــــصـــــادي وتــــراجـع اخلـــــدمــــات
الـعـامة.ويـقول الـبـاحث رمزي مـارديني
ـــتــخــصص في الـــشــأن الــعــراقي في ا
مـعـهد "بـيـرسـون" في جامـعـة شيـكـاغو
إنه ال يــبـدو أن االنــتـخــابـات "ســتـكـون
عـنصـراً فاعالً في الـتغـييـر" بعـد عام
من االنـتـفـاضـة.ويضـيف "كـان يـفـترض
بـــهـــذه االنــتـــخـــابــات أن تـــكـــون رمــزاً
لـلتغيير لكن للمفارقة فإن من يدافعون
ـقــاطـعـة عن هــذا الـتـغــيـيـر اخــتـاروا ا
احــتــجــاجــاً عــلى عــدم تــغــيــر الــوضع

الراهن".
يــــقـــاطع نــــاشـــطــــون ومـــتــــظـــاهـــرون
االنـتـخابـات بعـد أن تعـرّض العـشرات
مـنـهم خالل األشـهـر األخـيـرة لالغـتـيال
أو مــــحـــاولــــة االغـــتــــيـــال من دون أن

الــعـمــلــيـة".وقــد يـزيــد ذلك من حــظـوظ
الـكـاظمـي الذي جنح في "احلـفـاظ على
عـالقــات جــيــدة مع العــبــ داخــلــيــ

" وفق مـارديني. وخـارجـي أسـاسـي
ـــوالـــيـــة إليـــران ال ورغـم أن "الـــكـــتل ا
تــفـضل الــكـاظـمـي لـكـنــهـا سـتــقـبل به
مـقـابل خـيـار آخر قـد يـكـون أشـدّ وطأة
عــلى الــعـالقــة مع طــهــران" كــمــا يـرى
الـبيدر.وللكـاظمي عالقات جيدة مع كل
من حــلـيـفي الـعـراق اخلـصـمـ في مـا
بـينـهما: طـهران وواشـنطن.ومهـما كان
ـقـبـلـة لن يـغـيـر ذلك شـكل احلـكـومـة ا
شـيئـاً بالـنسـبة جـواد الذي خـسر ابنه
عـــلي قـــبل عـــامـــ في الــتـــظـــاهــرات.
وبـعـدمـا شـارك في تـظـاهرات األول من
تـــشــرين األول فـي الــذكـــرى الــثـــانــيــة
لالنـتـفاضـة يقـول الـرجل إنه سيـقاطع
االنـتخـابات. ويـروي لفـرانس برس من
سـاحـة الـتـحريـر في بـغـداد الـتي كانت
مـركــز الـتـظـاهـرات "قـتل ابـني عـلى يـد
ـيليـشيات اللـعينة الـتي تتشـكل منها ا
احلـــكـــومـــات الــفـــاســـدة الـــتي تـــقــود
ـئات الـعـراق".في الـسـاحة حـيث قـتل ا
خـالل قـمع االحــتــجـاجــات الــذي خـلف
 600 قــتــيل وأكــثـر من  30ألـف جـريح
يــوجـد الــيــوم انـتــشـار كــثـيف لــقـوات
األمـن وسط الــــعـــديــــد من الالفــــتـــات

والشعارات االنتخابية.

كـهربـاء وطاقة حـادة وتشـهد انقـطاعات
مـتــكـررة لـلـكـهـربـاء مـا يـغـذي الـغـضب
االجـتـمـاعي. وهـي تـعتـمـد بـشـكـل كـبـير
عـلى جارتها طـهران التي توفـر لها ثلث
احــتــيــاجـاتــهــا من الــغـاز والــكــهــربـاء.
ويــعـيـش ثـلث الــسـكــان في الـفــقـر وفق
ــتـــحــدة ال ســيــمــا بــفــعل وبــاء األ ا
كــوفـيـد- 19 وتــراجع أسـعـار الـنـفط في
. الــــعـــام 2020  مــــا زاد الــــوضع ســـوءاً
ويــعـاني الـعـراق كــذلك من فـسـاد مـزمن
مــتـفشّ في كل مــفـاصل اجملــتـمع وكـلّف
الـدولة أكثر من  410 مـليارات يورو منذ
الـعام  2003 وفـق أرقام رسمـية عـراقية.
ويـــرث الـــعـــراق احلـــالي "بـالد مـــا بــ
الـنهـرين" (نهـري الفـرات ودجلـة) اللذين
يـعبران البالد مـن شمالها إلـى جنوبها
ــــران كـــذلك في ســــوريـــا والـــعـــراق و
والـــكـــويت. ويـــعـــتـــبـــر الـــعـــراق مـــهــد
احلـــضـــارات الـــســـومـــريـــة واألكـــاديـــة
والـــبــابــلــيـــة واألشــوريــة إحــدى أقــدم
احلـــضـــارات في الـــعــالـم الــتي مـــنـــهــا
ـكـتـوبـة انـطـلــقت الـكـتـابـة والـقـوانـ ا
ـعــلـقـة ـدن. وكـانت احلــدائق ا وأولـى ا
في بـابل عـاصـمـة بالد ما بـ الـنـهرين
ــــة (بــــ  4500 و 2500 قــــــبل الـــــقــــد
ـيالد) تـعـدّ واحدة من عـجـائب الـعالم ا
الـسبع. أما مـدينة أور األثـرية حيث ولد
الـنـبي ابـراهـيـم بحـسـب الـعـهـد الـقد

واقـع األثرية في فـهي واحدة مـن أقدم ا
العراق. WŠUÝ∫ إسقاط تمثال صدام في ساحة الفردوس
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انا الـعلـوي حسن. اجد في مـحمـد شياع الـسوداني نـفسا مـن انفاس الـنزاهة
ة والعز

ابايـعه بيعة ال رجعة عنها في مسعـاه.لتولي امر هو من رجاله االتقياء االنقياء.
وادعو من يـشـاركنـا في الراي لالسـهـام الفـعلي بـنصـرة من يـنصـر الكـادح

الى ربهم كدحا.
انه عملة نادرة في وسط.شاعت به االسماء اخلائبة..

ان قدراته الـعـقـلـيـة والبـدنـيـة. وتـاريـخه الـناصع مـثل نـصـاعـة الـفـجر .كل ذلك
غمـورين والطارئـ على حركـتنا الـوطنيـة العريـقة التى يؤهـله الن يقف بوجـه ا
اشادهـا زعيم الوطنية االولى محـمد.جعفر ابو التـمن.ليتب اخليط االبيض من

اخليط االسود..
قاديـر لينتـشل ما بقي للـعراقي ان.محـمد شياع الـسوداني هو من اخـتارته ا

نطقة. من امل في دولة لها.جذور ضاربة بتاريخ ا
.اصال..وفرعا. انه رمز صافي كماء الفرات

ابايعه بيعة النكوث عنها.
واخـاطب محـيـطي العـائـلي والسـيـاسي.بان يـعـطي صوته

النظيف لنظيف الساحة والباحة. 
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فـصلية الـتي ستحدد شكل قاب قـوس او ادنى اصبحـنا نقتـرب من احملطة ا
قبلة  ورسم احلكومة العراقية ا

تـنافـس لـيصـعد ركب العـملـية الـسيـاسية  ئـات من ا محـطة تـوقف عنـدها ا
البـعض منهم يسـعى خلدمة اهله واالخـر يجد فيهـا مكسبـا جديدا يضاف الى

كاسب التي اعتاد عليها سلسلة من ا
ـدن الـعـراقـيـة بـصـرف الــنـظـر عن الـشـعـارات الـتي غـطت وجه بـغـداد وكـافـة ا
والـتـي اتـفق اجلـمـيع فــيـهـا عـلى الـنــهـوض بـواقع بـلــد مـزقـته احلـروب ودمـرته
سيـاسات مـراهقـة  االن ان القضـية ابـعد واكـبر من مرحـلة تـبديل لـلوجوه بل

صير والهوية هي قضية ترتبط بالدين وا
والننـا شـعب فـاقد لالمـل وتخـيم عـليـنـا صـبغـة الـيـأس من القـادم وتـكرار ذات
الوجـوه والسـيناريـوهات نعـترف بـاننا غـير قـادرين على مواجـهة الـعالم  ما لم

نسعى الى االختيار الصحيح.
ـكون السني الذين وهنـا سيكون الـناخب في مواجهـة صعبة خصـوصا ابناء ا
اصبـحوا كالطرد الـبريدي تتقـاذف االحزاب مصيرهم خـصوصا تلك االحزاب
ـاضيـة واجتهت نـحو اهـدافهـا بذات ـكون خالل الـفتـرة ا التـي حكـمت بإسم ا

كون ب الكرامة واالذالل. االسم بينما يتقلب حال ا
ـة غـير ان وهـا هي اليـوم تـعـود بنـفس شـعاراتـهـا الـقد
ا كون دو واقع احلـال يشير الى ان تقدم حـال ابناء ا
امل في الـنجاة وستـبقى ذكرى الـعراق الكـبير حـبيسة

في قلوبهم  
واذا عزمتم فتوكلوا الختيار االصلح .

وصل ا
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ــسـتــمـســكـات مــازالت مـراجــعـات الــدوائــر خـاصــة ذات  الـعالقــة بــاصـدار ا
ا تعـيشه تلـك الدوائر من وطاة الرسـمية تـشكل هاجـسا مقـلقا لـلمواطن نـظرا 
واطن وقلقه من تعثر  معامالته الروتـ الذي ينخر مفاصلها ويسهم باحباط ا
ملة رور بتلك احللقات ا فضال عن طموحه باحلصول على مستمسكاته دون ا

هانة . وظف امامه  الشعاره بالذل وا والساذجة التي يضعها ا
ـقــدمــة كـونـي كـنت اقــدم رجال واخــر اخــرى وانـا  عــنــد حـدود اســوق هــذه ا
ـوافق الرابع من تشرين االول  واقفا السـاعة التاسعـة من صباح يوم االثن ا
راجعات االول  في دائرة جوازات مدينة دهوك مستعرضا طلبي امام شـباك ا
 برغـبتي بتجديد جوازات طفالي اللذين  نـفذت صالحياتهم عند حدود الشهر
ـاضي وحـيـنـهـا كـانت الـدوائـر مـغـلـقـة بـفـعل االجـراءات الـسـادس مـن الـعـام ا
ـا جعـلني والتـدابيـر الـوقائـية  اخلـاصة بـاحلد من انـتـشار فـايروس كـورونا 
اغض الــنـظـر حــتى تـوفـرت لي الــفـرصـة فـي ان اتـخـذ قـرارا شــجـاعـا يــتـمـثل
ـراجعة وطـرق ابواب الدائـرة  متسـلحا بـثقتي  بـانتهـاء الروت ودحـره لغير با
رجعـة  اضـافـة لـرغـبتـي باصـدار جـواز  لـطـفـلي الـذي ابصـر الـنـور في نـهـاية
تــشـرين االول من عـام   2018 وحـقـيـقــة لم اكن اتـوقع سـرعــة االسـتـجـابـة من
راجـعة ذكـور حيـنـما دونت عـلى قـصاصـة صـغيـرة تـاريخ ا موظـفـة الشـبـاك ا
وهـو اخلامس عشر من كـانون الثاني من عام   2023 اي بـعد نحو سنة وثالثة

اشهر من اليوم ..
في تـلك االثـنـاء  ودون اي اجـابـة شـافـيـة من  كـوادر الـدائـرة  حـيث نـصـحـني
ـراجـعـة مديـر الـدائرة  وفـعال اسـتجـبت لـنـصيـحـته  بعـد ان كـنت قد احدهم 
راجع  الـذين مررت معامالتهم وكـان عددهم على نحـو تقريبي  ما مررت بـا
دير ن وقف بباب ا ب  20 الى  25 مراجع  يضاف اليهم نحو  10 او اكثر 
ـواعــيـد اجملـحـفـة الـتي مـنـحت لـهم  حـيـنـهـا بـدا الـعـد يـرجـوه اعـادة الـنـظـر بـا
راجعي الـدائرة  لنحو  30 الى  35 مـراجع  فهل  التستطيع الدائرة احلـقيقي 
واعيد التي ابطلت ان تنـجز معامالتهم وتمنـحهم جوازاتهم دون العودة لتـلك ا
ـراجعـ ورددوهـا متـهكـم ـا تغـنى بـها ا ـوظـف اخلـالدة  الـتي لـطا مقـولة ا
وهي من مـــوال (روح تــعــال بـــاجــر ) بـــعــد اقـــصــاء ســـاعــات الـــفــطــور االول
ـكن من خاللـها ـوظـف لـتـتـبـقى دقـائق مـعـدودة  واالحاديـث اجلانـبـيـة  بـ ا

واطن .. اجناز بعض من معامالت ا
ـواطن الـعـراقـي بـكـرامـته في دوائـر الــدولـة اخملـصـصـة لـتـقـد مـتـى يـشـعـر ا
طلوبة ففي هذه الدائرة بالذات عشت مهانة وذل اليوصفان  حينما اخلدمات ا
ـراجعـتـهـا بعـد فـتح بـاب الـتقـد عـبـرهـا للـنـازحـ الذيـن لم يكن  اضـطـررنـا 
ضي عـلى محنـتهم القاسـية بطـردهم من مدنهم سـوى اسابيع قلـيلة  فـلجانا
ـا دفع بحـمايات للـوقوف بـطوابـير طـويلة عـند حـدود ساعـات الفـجر االولى  
ـياه  واي ذل الدائـرة لـتفـريق اجلـموع في لـيـلة الـصيـف السـاخنـة بـصنـابـير ا
ـطرودين اصال من مدننا هانة الـتي شعرنا بهـا خصوصا ونحن ا يفـوق تلك ا

ومناطقنا ..
ـطلـوبة تبـقى االمال والـطمـوحات واردة بـامكـانيـة االسهـام  بتـقد اخلـدمات ا
نح الصالحية فيـوظفا ليتسلط على عباد وظف  الذي   حيـنما تتغير عقلـية  ا
الله ويـجـعلـهم مـذهولـ امام روتـ  قـاتل ومحـبط يـقيـد افكـارهم وطـموحـاتهم
باحلـصول على مـستمسـكاتهم بـايسر السـبل  واكثرهـا راحة  دون االضطرار
ـوظـف للـوقـوف بـالطـوابـيـر الطـويـلـة  الـتي الطائل لـهـا او  االذعـان لـنصـائح ا
ـديـر دون ان تـكـون لـديــهم الـصالحـيـات بـابـطـال تـلك ـراجـعـة ا االدنـى رتـبـة 
واعـيد الطـويلة لـلمراجـعة  والتي  حـينمـا تمنح حـينهـا اليتيقـن  او يكون لدى ا
ـواطن ادنى امل بـتـغـيـر  الـوضـع او اجتـاهه نـحـو االفـضل  وهـذا هـو امـلـنـا ا
ـرشـحـ او دعـوتـهم لـنـا بـانـتـخـابـهم  لـلوصـول الى بـدون ان حتـمـله الفـتـات ا
ستقبل او غـيرها من الشعارات الرنانة عـراق افضل او صناعة ا
الـتي  مـان تنـتـهي سـحـابـة االنـتخـابـات اال وتـعـود الـدوائر
واطن عـروفة باالذالل واالحـباط الـذي يعـيشه ا لـلعبـتهـا ا
من اجل احلـصول عـلى اوراق ثبـوتيـة  تؤيد كـونه عراقي

ليس اال !

الـــوزارة وتــقــد طــلـــبــات لــلــســادة
الوزراء وآخرهم الدكتور حسن ناظم
الــذي أعـــلـن بــأتـه ســيـــقـــدم مـــنـــحــاً
لـلــفـنـانـ والـفـنــانـات والـصـحـفـيـ
والـصـحـفـيـات) وشـدد الـظـاهر عـلى
القول (ليعلم الـسيد الوزير بأنني لن
أطـلـب مـنـحــة وأنـا أطـالب بــحـقـوقي
الـقـانونـيـة بـالـرغم من جتـاوز عـمري
الـواحــد والـتــسـعــ ومـا أزال أكـتب
وصدر آخـر مـؤلفـاتي الـسادس عـشر
قـبل شــهـر وعـلـى الـوزارة أن حتـتـرم
ـؤلفـ وإحتـرامًا لـلقـضاء ثـقفـ ا ا

العراقي). بحسب قوله.

ــدعي احملــامي جـواذ الــظــاهـر إلى ا
ـؤلف وفـقــاً ألحـكـام قـانـون حــمـايـة ا
عدل لـسنة 2004 رقم 3 لسنة 1970 ا
وقــد صـــدق الـــقــرار لـــدى مـــحــكـــمــة
إسـتــئـنـاف بــغـداد الـكــرخ اإلحتـاديـة
بـتــاريخ 30 تــمـوز 2018 كــمــا صـدق
لــدى مــحــكـمــة الــتــمـيــيــز األحتــاديـة
بالعدد 1606 فأكتـسب احلكم الدزجة
الـــقــطــعـــيــة) وأضــاف الـــظــاهــر إنه
ـذكـرة (بـالــرغم من تـبــلـيغ الــوزارة 
ــبــلغ الــتــنــفــيـــذ إال إنــهــا لم تـــدفع ا
احملـكـوم به قــضـائـيـاً مع مـرور أكـثـر
من ثـالث ســنـــوات عــلى مـــراجــعــات

ـؤلف) وأكد خالفـاً لقـانـون حـمايـة ا
ـرقــمـة الــظـاهــر أنه (أقــام الـدعــوى ا
3797 /ب/ 9017 في مــحـكــمــة بـداءة
الـكـرخ عـلى وزارة الـثـقـافـة لـطـبـعـهـا
وسوم (الوجيز همة ا أحد مؤلفاته ا
في تاريخ العـراق السـياسي احلديث
ـطــبـوع في وجــذوره الـتــاريـخــيــة) ا
بيـروت عام 2011 فأصـدرت احملـكـمة
ــؤرف في 22 شــبـاط 2018 قــرارهـا ا
القـاضي بإلـزام وزير الـثقـافة إضـافة
لــوظـــيــفــته بــأن يــدفع مــبــلغ عــشــرة
ماليـــ ديــــنـــار كـــتــــعـــويض مـــادي
ومـعـنـوي حـسب تـقـريـر أربع خـبـراء
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إتــــهم احملـــــامي والــــبـــــاحث جــــواد
الـظـاهـر وزارة الــثـقـافـة بـطـبع أحـد
مؤلفاته دون علـمه أو موافقته. وقال
في رسالة تلـقتهـا (الزمان) منه أمس
أن (وزارة الثقافة قـامت بطبع كتاب
(الـــوجــــيــــز فـي تـــاريـخ الــــعـــراق
الـــســـيــاسـي احلــديـث وجــذوره
طبوع في بيروت التاريخية) ا
عــــام 2011 بــــدون عـــــلــــمه أو
مـوافقـته كـمـا أقـامت بـعرض
الـــكـــتب الـــتي طـــبـــعـــته في
تـنبي ذلك مكـتبـات شـارع ا

جواد الظاهر
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وطـائـرة مـسيـرة). وأفـاد مـصـدر أمني
بـإلـقـاء القـبض عـلى مـتـهم وفق احـكام
ــادة اربـعــة ارهــاب في نـاحــيــة زمـار ا
ــصـدر إنه ــحـافــظـة نــيـنــوى.وقـال ا
(بناءً على معلومـات إستخبارية دقيقة
ـطـلوبـ في قـرية تـفـيد بـوجـود أحد ا

الـبـرديـة التـابـعة الـى ناحـيـة زمار  
تــشـكــيل فــريق عـمل وبــالــتـنــسـيق مع
مــكـــافــحــة االرهـــاب  جــرى مـــداهــمــة
ـتـهم وتـسـلـيمه الى الـهـدف واعـتـقال ا
جـهـة الـطـلب بـوصل تـسـلـيم إصـولي).
في تــطـور  أصـدرت مــديــريــة الــدفـاع
ـواطـنـ ـدني تـنـويـهــا مـهـمـاً الى ا ا
بـشـأن تــوقف هـاتف الـســيـطـرة. وذكـر

ــتــابـعــة والـتــدقــيق لـعــمل الــدوائـر وا
ـــســافــرين الــعــامـــلــة و الــبـــضــائع وا
الـــوافــــدين إلـى الـــبالد) مـــبــــيـــنـــا ان
تحققة خالل (النتائج واالحصائـيات ا
اضي بلغت  86احالة تضمنت أيلول ا
ضبط واتالف واعادة االصدار) مؤكدا
ان (مالكـات الـهـيـئة تـصـدت خملـطـطات
ضعاف النفوس وتمكنت من ضبط 63
ارسـالـيـة تـنـوعت بـ حـاويـات قـادمـة
ــنــافــذ الــبــحــريــة وشــاحــنــات عــبــر ا
نافذ البـرية). وضبطت وبرادات عبـر ا
مــجـمـوعـة إدارة مــطـار الـســلـيـمــانـيـة 
مــحــتــالــة كــانت تــعــتــزم دخــول دولــة
أوربــيـة بــوثـائق مــزيـفــة.وأشـار بــيـان
امس إلى أن (األجـــــهــــزة اخملــــتــــصــــة
وبـالـتـعـاون مع اســايش الـسـلـيـمـانـيـة
ألقت الـقـبض على  25مـسافـراً قـامواً
بتزيـيف تأشيـرات السفر) واضاف ان
ــتـهــمـ كـانــوا يـنــوون الـســفـر إلى (ا
ــانــيـــا و بــحــوزتــهم  140الف دوالر أ
أمــريــكي). فــيـمــا اعــلن الــنـاطـق بـاسم
ـسـلـحـة الـلواء الـقائـد الـعـام لـلـقوات ا
يـحيى رسـول تدمـيـر اوكار لـعصـابات
داعش في وادي الثالب ضمن محافظة
ديــالى.وقـال رسـول فـي بـيـان امس أنه
(بـعــد تـنــفـيـذ طــائـرات الـقــوة اجلـويـة
ضـربـات نـاجـحة عـلى اوكـار عـصـابات
داعش في وادي الـثالب  خــرجت قـوة
من عـمـليـات ديـالى للـبـحث والتـفـتيش
حــــيث عـــــثــــرت عــــلى جـــــثث دواعش
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تبـادل الـعراق وايـران رفات  31جنـديا
مـفــقــودا خالل احلــرب الـتـي جـرت في
اضي  عـبـر مـنـفذ ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
الـشالمـجــة احلـدودي. وقـالت الــلـجـنـة
الدولية للصليب األحمر في بيان امس
انــهـــا (أشــرفت عـــلى إعــادة رفــات 11
جنديّا عراقيا و 20جنديّا إيرانيا إلى
بلديهما عنـد منفذ الشالمجة احلدودي
قـرب مـحـافـظـة الـبـصرة) مـؤكـدة أنـها
عـنية في (ستـواصل دعمـها لـلجهـات ا
تـقــد إجـابــات لـلــعـوائل الــتي فـقـدت
احـبـتـها خالل احلـرب بـ الـبـلدين في
ـاضي) واشـار ثــمـانــيـنــيــات الـقــرن ا
الــبــيـان الـى انه (مــنـذ ســنــوات يــعـلن
البلـدان ب مدة وأخرى تبـادل تسليم
عابر رفات للـجنود بـ الطرفـ في ا
احلــدوديـة). الى ذلك  إحــبـطت هــيـئـة
ـنافـذ احلـدودية  الـعديـد من عـملـيات ا
ال التـهريب والـغش والتالعـب وهدر ا
العام.وقال بيـان للهيئـة تلقته (الزمان)
ـا جاء في توجيهات امس انه (تنفيذا 
رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
وبـإشـراف مــبـاشـر من رئـيـس الـهـيـئـة
جنـحت عـمـلـيات الـلـواء عـمـر الوائـلي 
الــضـبـط الـنــوعــيـة وحتــقــيق إيـرادات
تــــتـــطـــابـق مع حــــجم االســــتـــيـــرادات
ومكـافحة الـفسـاد والتهـريب بأشكـالها
ــنــافــذ كــافــة حــيث أثـــمــرت جــهــود ا
ـــتـــمـــثـــلـــة في اإلشـــراف والـــرقـــابـــة ا

∫rÝ«d

جنود عراقيون
خالل تسلم
رفات شهداء
عراقي

بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس (نـسـتـرعي
ـواطــنــ إلى تـوقف انــتـبــاه جــمـيـع ا
دني اإلتصـال بهاتف سـيطرة الـدفاع ا
ــصــدر)  115بــســبب خــلـل فــني من ا
وأضـاف انه (بـأمـكـانـكم اإلتـصـال عـلى
الــهـواتف الـبــديـلـة  07802183407و
07905230578و 07705366977في

حال حصول أي حادث). 
ورصـدت الـشـرطـة اجملتـمـعـية الـتـابـعة
لوزارة الداخلية فضائع تتستر وتقف
خـــلـف حـــاالت اإلنــــتـــحــــار في اآلونـــة

األخيرة.
وذكر مـدير عالقـات وإعالم اجملـتمـعية
عــبــد احلــافظ اجلــبــوري في تــصــريح

W¹cA « tðU×H½Ë wðUF « —u² b «  w*UF « ŸUHð—ùUÐ Î«dŁQ²  —UFÝ_UÐ …b¹bł …eH  q− ¹ …dB³ « ÂUš

w{—UF « włU½ œË—Ë

بغداد

ـهني ان اعـلق (باخـتصـار شديـد)على نـتائج اجد من واجـبي العـلمي وا
هــذا االســتــطالع وســواه مــنــا قــرأته في وســائل الــتــواصـل الــعــراقــيـة
بخاصـــة واني يومياً اتـلقى اتصاالت من اصدقاء وزمالء داخل وخارج
الـعـراق عن مـدى صــحـة هـذه الـنــتـائج او تـلك.سـبـق وان ذكـرت(كـمـديـر
ـــثل الــعـــراق في جـــمــعـــيــة و لــلـــشـــرق االوسط في گـــالــوب الـــدولــيـــة
عـلـمـيـاً يـسـتـحـيل في ظل ظـرف ـيـة انه  اسـتـطالعـات الـرأي الـعـام الـعـا
ـن ســيــفــوز الــعــراق احلـــالي ان يــســـتــطــيـع اي شــخص ان يــتـــنــبــأ 
ـقـبـلـة بـسـبب ـشــاركـة في االنـتـخـابـات ا بـاالنـتـخـابـات وال حـتى نـسب ا
النظـام االنتخابـي اجلديد الذي قـسم العراق الى 83 دائرة انتـخابيــة !
نهـجية الـعلـمية الـصحـيحة(من أذ يجب اجراء اسـتطالع مـستقل وفـق ا
ـقـابالت والــتـدقـيق واجــراء ا وكـتــابـة االسـتــبـيـان حـيث ســحب الـعـيــنـة 
علـيـها)في كل من تـلك الـدوائر وبـحـجم عيـنـة مقـبـول احصـائـياً ومن ثم
اجراء عـملـية وزن احصـائي بـسبب تـباين ثـقل كل دائرة وبـطريـقة قـريبة
من اجملـمع االنــتـخــابي في امـريــكـا. هـذا يــتـطـلـب وقـتـاً وجــهـداً وامـواالً
. لذا فـان كل ما تقرأونه اما يقع وخبــرة يصعب توفـيرها بالعـراق حالياً
في باب التخـم او في باب الـترويج. وقد يصـيب التخـم في جزء منه

كما قـد يصـيب اي تنـبؤ صدفـةً لكن يـجب التـنبيه ان ذلك
حـصل بــالـصـدفــة ال بـالـعــلم.مع ذلك فـان انــتـشـار
ظـاهـرة االســتـطالعـات فـي هـذه االنـتــخـابـات هـو
ثـقــافـة يـجـب تـشـجــيـعــهـا عـلـى الـطـرق الــعـلــمـيـة

الصحيحة. 

امـس ان (االجـــهـــزة االمـــنـــيـــة رصــدت
الـكـثــيـر من حـاالت اجلـرائـم اجلـنـائـيـة
الــــتي تـــصـــنف حتـت مـــســـمى حـــاالت
االنـــتــحــار) الفـــتــا الى ان (اإلجــراءات
الـتحـقـيـقـيـة تكـشف الـكـثـيـر من حاالت
ـــفــرط غـــســيـل الــعـــار او الـــتــعـــذيب ا
وتــنــضــوي حتت مــســمـى االنــتــحـار)
وتـابع ان (الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة نـفـذت
أكـثر من حـمـلة لـلحـد من هـذه الظـاهرة
وان حملــافـظـة ذي قـار خـصـوصـيـة في
حـــــيث تـــــصل الـى حــــد الـــــكــــبت ذلك 
والـــعــوائـل تــكــون مـــحــاصـــرة وتــصل
احـيـانــا  الى حـد اجلـرائم اجملــتـمـعـيـة

اجلنائية). 
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الــقــانـونــيــة الـنــاشــئــة عن الـزواج
اخملــــــتـــــلـط بـــــ الــــــعـــــراقــــــيـــــ

 .( واجلزائري

النـاشئة عن الـزواج ب العـراقي
.وذكـــر الـــبـــيــان ان واجلـــزائـــريـــ
(الــــلـــقـــاء تـــنــــاول اإلشـــكـــالـــيـــات

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بحث رئيس مجلس القضاء األعلى
فــــائق زيـــدان مـع بـــعـــثـــة االحتـــاد
األوربي في الــعـراق  الــتـعـاون في
مـــــــجــــــال الـــــــتــــــدريـب وتــــــبــــــادل
اخلبرات.وذكر بيان للمجلس تلقته
(الـزمــان) امس ان (زيـدان أسـتـقـبل
في بـغـداد  رئـيس الـبــعـثـة فــيـلـيه
فـاريـوال ونائـبه أكـنه كلـيـفيـسـكاتي
اركي لدى ويرافـقهمـا السـفير الـد
حيث بـغداد سـتـيج باولـو بـيراس 
جرى مناقشة دور البعثة في تقد

ـسـاعدة والـتـدريب إلى الـقـضاء). ا
كــمـــا نـــاقش زيـــدان مع الـــســفـــيــر
اجلـزائـري لـدى بـغـداد عـبـد الـقـادر
بـن شاعـة اإلشـكـالـيـات الـقـانـونـية

وهو سنـد وظهير للقوات ناسبات  ا
األمنيـة سابقـاً وحاضراً ومـستقبال).
وباشرت الشـركة العـامة الدارة النقل
اخلـــاص الــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــنـــقل
بتفويج الزائرين الوافدين الى مرقد
االمـــام عــلي عـــلــيـه الــسالم لـــتــأديــة
مـــراســيم الــزيـــارة اخلــاصــة بــوفــاة
الـرســول االكـرم. وقـال مــعـاون مـديـر
عام الشركة اياد مـحسن التميمي في

بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه (
تـهـيئـة اكـثـر من خـمسـة االف مـركـبة
مــخـتــلـفــة الـسـعــات بـالــتـنــسـيق مع
اجلـهـات اخملتـصـة والـقـوات االمـنـية
ـرور الدخــال الـعـجالت ومـديــريـات ا
الى اقــرب نــقــطــة قــريــبــة من امــاكن
الـقــطع خـدمــة لـلــزائـرين) وتـابع ان
(الشـركة اسـتـنفـرت جمـيع موظـفيـها
واالقسـام التابـعة لـها لتـأم االعداد
ـركـبـات لـهـذه الـزيارة الـكـافـيـة من ا
بـــاالضـــافـــة الى مـــضـــاعـــفـــة اعـــداد
ركبات باالقسام احمليطة باحملافظة ا
عنـد احلاجـة لتـقلـيل الزخم في مـركز
مدينة الـنجف). في غضون ذلك  أكد
رئـيس الـوزراء مـصــطـفى الـكـاظـمي
عـركة بوجه استحـضار الثـبات في ا
الـــفـــســاد فـي ذكــرى وفـــاة الـــرســول
.وقـال الــكـاظــمي في تــغـريـدة الــكـر
عـلى تـويـتر تـابـعـتـهـا (الـزمان) امس
انه (في ذكـرى وفـاة الـرسـول األعـظم
عاني اإلنسانية السامية نستذكر ا
ـساواة واحلـرية ومفـاهيم الـعدل وا
والــقــيم الــثــابــتــة مــا بــقي الــزمـان)
واضاف (نستلـهم من رسولنا الكر
ـعـركـة بـوجه الـفـسـاد الـثـبـات في ا

والثقة باإلصالح). 

أركـان اجلـيش الـفـريق أول ركن عـبـد
األمير يـار الله ومحـافظ النجف لؤي
الــيــاسـري وقــائــد عـمــلــيـات الــفـرات
األوسط الـفـريق قـوات خـاصـة الـركن
ــقـر عــلي غــازي الــهــاشــمي  زيــارة 
الـقــيـادة والـسـيـطـرة لــهـيـئـة احلـشـد
الشعبي اخلاص بالزيارة .وقال بيان
امـس ان (الـــــــقــــــــادة األمـــــــنـــــــيـــــــ
اإلمـكـانـيـات ي  اسـتــعـرضـوا لـلـغــا
التي وفـرتهـا هيـئة احلـشد لإلشراف
ـشاركة وإدارة العـملـيات للـقطـعات ا
في تأمـ وخـدمة الـزيارة  من خالل
مــنــظــومـة الــكــامــيـرات والــشــبــكـات
ــــعـــلـــومـــات الالســــلـــكـــيــــة ونـــظم ا
وإدارة وتـتـتـبع أسـطـول اجلـغـرافـيـة
شاهدات للطيران العجالت وجميع ا
ي ــســيّــر ). بــدوره  اشــاد الــغــا ا
وأن ـــتـــطــورة بـ(هـــذه اإلمـــكـــانــات ا
حـضور احلـشـد فعـال جـداً في جـميه
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انـهى نحـو سـتـة ماليـ زائر امس 
احياء مـناسـبة ذكرى وفـاة الرسول 
بـــزيـــارة مـــرقـــد االمـــام عـــلي بن ابي
طــالـب عــلــيه الــسـالم في مــحــافــظــة
الــنــجف. وقــالت الــعــتــبــة الــعــلــويـة
ــقـدســة في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) ا
امس ان (نـــحـــو ســتـــة ماليـــ زائــر
احـيــو مـراسـم زيـارة اإلمــام عـلي في
ذكرى وفـاة الـرسول وسط استـنـفار
أمني وبخطة خدمية وصحية). واكد
ي  وزيــر الـداخــلــيـة عــثــمـان الــغـا
جناح اخلطة األمنية اخلاصة بذكرى
ي وفاة الـرسـول (ص). واشار الـغا
خالل تــفـــقــده الـــقــطـــعــات االمـــنــيــة
بـاحملـافـظـة امس الى (جنـاح اخلـطـة
اخلاصة بالزيارة  وان االستعدادات
انية). جارية لتأم االنتخابات البر
ي يـرافــقه رئـيس كــمـا اجــرى الـغــا

طــــــــالـب فـي تــــــــصـــــــــريـح امس ان
(مـــوضــــوع مـــتـــابــــعـــة الــــعـــجالت
احلـوضــيــة احلــكـومــيــة دخلَ حــيّـز
الـتـنـفـيـذ وان الـشـركـة مـاضـيـة في
ـرحــلـة الــثـانــيــة لـيــشـمل تــنـفــيــذ ا
احلوضيات األهلية للحد من حاالت
ـــنــتــوج من الــتـــهــريب ومـــراقــبــة ا
صدر إلى منطقـة التجهيز) ولفت ا
الى ان (الشركة قطـعت شوطاً كبيراً
بـاألتـمـتـة فـي حـسـابـاتـهـا وعـمـلـها
بــاســتـــثــنـــاء مــوضـــوع الــبـــطــاقــة
الـــوقــــوديـــة الـــتي مــــازالت تـــعـــمل
عليها) مؤكدا ان (تسعـيرة البنزين
احملــسن بــتــبـلغ  650ديــنـاراً لــلــتـر
الــواحــد بـرغـم أنه يـشــكل خــسـارة
على الوزارة وشركات التوزيع التي
تـسـتـورده بـسـعـر  900ديـنـار لـلـتـر
الواحد) مـبيـنا ان (الـشـركة بـصدد
التـفاهم مع ثـالث شركـات للـبوابات
ــرخـــصـــة من الـــبــنك الـــرئـــيــســـة ا
ركزي حيث قـدمت احد الـشركات ا
عــرضـــهــا واآلن بـــطــور الـــدراســة)
ـنــتــجـات مـشــيــرا الى ان (تــوزيع ا
تـخــتــلف عن بــقــيـة شــركــات دوائـر
الــدولـة  لــذلك حتــتــاج الـى دراسـة
مـسـتــفـيـضــة وآلـيـات وبــرامـجـيـات
ال الـعام ألن الكـتلة الـنقدية حتكم ا
التي تـتعامل مـعهـا ضخمـة وخوفاً
مـن اخلـــرق والـــســــرقـــة والــــهـــكـــر
بـالـتالي فـأن الـشـركة أخـذت الـفـكرة
ــوجــودة في الــتــعـامـل مع الــنــقـد ا
احلالي وعلى أسـاسه يتم ترجـمتها
إلى بــرامــجـيــات وإلـى بـطــاقــة دفع

مسبق وتقدم عرضها). 
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وســـجل خــام الـــبـــصــرة اخلـــفــيف
ارتــفــاعــا مــلــحـوظــا بــالــتــزامن مع
يـا.وارتفع ارتفـاع اسـعار الـنفط عـا
ـــورد آلســـيـــا  1.46دوالر اخلــــام ا
ـئة وبـنـسبـة تـغيـيـر بـلغت 1.83با

ليصل الى  81.09 دوالرا للـبـرميل
فـيـمــا سـجل خـام الــبـصـرة الــثـقـيل
ـقـدار  2.54 دوالر او ما ارتـفـاعـا 
ـــئـــة لـــيـــصل الى يـــعــادل  3.50بــا
 75.06 دوالرا للبرمـيل.كما ارتفعت
جـمـيع خـامـات مـنـظـمة اوبـك حيث
سـجل الــعـربي الـسـعـودي اخلـفـيف
 79.97دوالراً لـــلـــبـــرمـــيل ومـــزيج
إيـــران الــــثــــقـــيل  78.39 دوالرا و
مــــربــــان اإلمـــاراتي  80.41 دوالراً
وسهـران اجلـزائري  83.01 دوالرا

وجــــيـــــراســــول االنــــغــــولي 82.81
دوالرا وبـوني الـنيـجـيـري اخلـفيف
 82.08 دوالرا لـــلــبــرمــيل. بــدوره 
قــــال مـــصــــدر فـي أوبك إن (جلــــنـــة
ـــشــــتـــركـــة ـــراقــــبـــة الـــوزاريــــة ا ا
بــاجملــمــوعــة الــتي تــراقب الــســوق
ــــنــــظــــمـــة أوصت بــــأن تــــلــــتــــزم ا
بسياستها احلالية إلنتاج  400ألف
بــرمــيل يــومــيـــا في شــرين الــثــاني
ـــــقــــبل بـــــرغم مـن مــــطـــــالــــبــــات ا
ــزيــد من الــنــفط ــســتــهــلــكــ بــا ا

وبخفض الـسعر).وتـتعرض مـنظمة
صـدرة لـلبـترول وروسـيا الـبلـدان ا
وحـلـفـاء آخـرون لـضـغـوط من كـبـار
تـحدة ـستـهـلكـ مثل الـواليـات ا ا
والـهـنـد  من اجل زيـادة االمـدادات
واحلـفاظ عـلى  األسـعـار التي زادت
ـئة هـذا العـام. وقفز بنـسبة  50با
ســعــر خـــام بــرنت خـالل تــعــامالت
امس فوق  81دوالر للـبرمـيل فيـما
ارتفع اخلام األمريكي فوق مستوى
ـنظـمة  78دوالر لـلبـرميل. وكـانت ا

قـد قــررت االبـقـاء عـلى اتـفـاق زيـادة
إنـــتــاج الـــنــفـط بــشـــكل تـــدريــجي 
مــتـــجــاهـــلــة دعــوات مـن الــواليــات
ــتـحــدة والـهــنـد لـرفـع اإلنـتـاج مع ا
ي وإن كان تـعـافي االقـتـصـاد الـعـا
بشـكل متـقطع من جـائحـة فايروس
كـورونـا.وقــالت مـؤســسـة كـابــيـتـال
إيــــكـــونـــومـــيـــكـس (نـــتـــوقع عـــودة
تدريـجيـة لنـمو الـطلب إلى طـبيـعته
ــعــروض وســيــبــدأ انــتــعــاش في ا

التأثير على أسعار النفط). 
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دخـل الـــعـــراق مـــضـــمـــار الـــطـــاقـــة
ــتــجــددة بــتـوقــيـع عـقــد مـع دولـة ا
االمارات  النتـاج الف مـيـكاواط من
ضــمن ســـتــراتــيــجــيــة الـــكــهــربــاء 
وضـعـتــهـا احلـكــومـة لـلــتـحـول الى
الـــطــاقـــة الـــنـــظــيـــفـــة تـــزامــنـــا مع
ـنـاخـيـة التي يـشـهـدها ـتـغـيرات ا ا
الـعـالم. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (وزيــر الـنــفط اسـتــقـبل في
بــغـــداد نــظـــيــره االمــاراتـي ســهــيل
ـزروعي  الــذي اعـرب عن مــحـمــد ا
ســعـادتـه بـزيــارة الــعــراق والــلــقـاء
بــإشــقــائه  في احلــكــومــة والـوزارة
النفط) واكد اسـماعـيل الى (حرص
احلــكـــومــة والــوزارة عــلـى تــعــزيــز
الــعالقـات الــثــنـائــيــة بـ الــبــلـدين
ـصـالح ــا يـخــدم ا الـشـقــيـقـ  و

شتركة). ا
r¼UHð …d c

واضـاف ان (هـذه الــزيـارة تـتـضـمن
بــحث تـطـويـر حــجم افـاق الـتـعـاون
الـثنـائي في قـطاع الـنـفط والطـاقة 
تجددة والتوقيع على عقـد للطاقة ا
بـــ وزارة الــكـــهــربـــاء مع مـــصــدر
االمـاراتـيـة لـتـولـيـد الف مـيـكـاواط 
ـهـمـة التي  ـشـاريع ا وهـو احـد ا
االتـفـاق علـيـها  وفـق مذكـرة تـفاهم
ضمن عـنيـة  موقـعـة ب االطـراف ا
سـتـراتـيــجـيـة وضـعـتــهـا احلـكـومـة
ــتــجــددة لــلـــتــحــول الى الــطـــاقــة ا
زروعي والنـظيـفة). بدوره  اشار ا
تـمـيـزة الـتي تربط الى (الـعالقـات ا
البـلدين  وافاق الـتعـاون في جميع
اجملــــاالت ومـــنـــهـــا قـــطـــاع الـــنـــفط
والــطــاقــة). وجتــري شــركــة تــوزيع
ـنتـجات الـنفـطيـة التـابعـة للوزارة ا
مـبـاحـثـات مع ثالث شـركـات بـشأن
ـسـبق لـلـوقـود.وقال بـطـاقـة الـدفع ا
مـعـاون مــديـر عــام الـشـركــة حـسـ
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لالسـتــاذ الــدكـتــور ابـراهــيم الــعـاتي  –حـفــظه الـله  –مـواهب ومــنـاقب
بدع . اجتمعت فيه وقد تفرقت في رعيل ضخم من رجالنا الناهب ا
وبالرغم من مسؤولياته اجلامعية الكبيرة بوصفه عميداً للدراسات العليا
ــيـة لــلـعــلـوم االسـالمـيــة  بـ(لـنــدن) وانـشــغـاالته في في اجلـامــعـة الــعـا
ـذكـورة  االشـراف عـلى أطـاريح طالّبـه لـنـيل الـدكـتــوراه مِنْ اجلـامـعـة ا
ــسـتــمـرة فـي مـنــاقـشــة الـطالّب اآلخــرين من اجلـامــعـات ومـشــاركـاته ا
األخرى الذين يـتقدمـون ببحوثـهم لنيـل الدكتوراه  لـم ينقطـع عن الشعر
واألدب فـهــو يـنــتـقـل من واحـة الى  واحــة من الــفـكــر والـبــحث الـعــلـمي

عاني احلِسان . ُرّصع بالقوافي وا الرص الى واحة األدب الرفيع ا
هم انّه يـصدر عن والء صـادق أصيل  وحُبّ مـستـعر بـ اجلوانح   وا
والـضـلـوع لـلـمـصـطـفى الـهــادي األمـ مـحـمـد وآله الـطـيـبـ الـطـاهـرين

صلوات الله وسالمه عليهم أجمع .
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الئكـةُ على الرسول)? ـوسومة ( كيف يـصلي اللهُ وا وح قرأ مقـالتنا ا
ـنـشــورة في جـريــدة الـزمــان بـتـاريخ  6/10/2021وعـلى صــفـحــتـنـا ا

face book ) . ) اخلاصة على
بعث الينا برسالة رقيقة حتملُ هديةً نفيسةً البُدَّ أَنْ نشكره عليها ونقرن

شكرنا اجلزيل وثناءنا اجلميل بخالص الدعوات 
وهذه رسالته :

سمـاحة االخ االكبـر العالمـة احلجـة السـيد حـس الـسيـد محـمد هادي
الصدر دام حفظه

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ـصظفى مـحمد تعقـيبـا على ابيـاتكم الـرائعة في الـرسول االعـظم نبيـنا ا
وآله االطـهــار (عــلـيه وعــلــيـهم افــضل الــصالة والـسـالم) اهـديــكم هـذه

االبيات:
يا قاصدا حرم الرسول (بطيبة)
احمل نشيد محبتي وصـــالتي
صطفى) تهفو القلوب لنوره (ا
مزدانة بالذكر والدعـــوات

والى شفاعته النفوس توجهت
تواقة لالمن والرحمـــــات

كل الشدائد  في رحابك تنجلي
بعناية من بار النسمــات
صلى االله على النبي وآله
فهم البدور تنير في الظلمات

ابراهيم العاتي
 28صفر 1443هـ
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ــذكـورة  والـتي كـانـت سـبـبـا في ـقـالـة ا وأمّـا أبـيـاتُــنـا الـواردة ضـمـن ا
قطوعته اجلميلة فهي : احتافنا 

انْ لم تصل على النبيّ وآلِهِ 
بطلت وردّتْ منكَ كلُّ صَالةِ
فَالهْجْ بذكرِهُمُ وصل عليهُمُ 
في كُلّ أمسيةٍ وكل غداةِ

واجعلْ صالتَك وِرْدَكَ الباقي فقد 
ُحِبّ بكثرةِ الصلواتِ عُرفَ ا

ا ال اذا ضـحكت ? ر هل تتذكـر اخر مـرة ضحـكت بها?  وهل تـتذكـر 
أكول  تتذكر ذلك جيدا الن دوامة احلياة وسرعـتها جتعلك كالعصف ا
اذا نركـض الى مايـأذينا لكن ارفض هـذا العـقاب الـذي تعـاقبه لـنفسـك 
ـنا ويـشقي عـليـنا ? اروحـنـا التسـتحق كل هـذا العـذاب وألم  أليس ويؤ
ـرء قـدر نــفـسه ? رحم الـلـه امـرىء من عـرف قـدر من االفـضل مـعــرفـة ا
نفـسه وما الـربط ب مـعرفـة قدر الـنـفس بالـضحك ?بـكل بسـاطة حـينـما
تـعرف قـيـمـة نـفـسك وهـذا ليـس تكـبـر او سـمـو عـلى االخـرين بل حتـديد
تـكـبر ذاتك ووجودهـا سـتعـرف وتـدرك ان النـاس جـميـعـا متـسـاون اال ا
انت انـسان تـغـطـرس اجلهـال اخالقـا فهـؤالء ادنى مـراتب االنـسـانيـة  ا
استثمر هـذا اخللق العظيم الـبهي فيما يـستحقه  استـثمره في كل خير
وادفع عـنه كـل شـر  اخلــيـر يـأتـي مـعه تــصـفــو االرواح وتـبــدع والـشـر
عقدات تنكمش الروح وتنـحسر  وحينـما تصفو االرواح تـخلو من كل ا
 وهل االخيـار هم فـقط يـضحـكـون واالشـرار اليضـحـكـون  هنـا الـفرق
بـ النـقـيـضـ  الـنـاس االخـيـار يـضحـكـون بـقـلـوب نـقـيـة امـا االشرار
يتـهـيئ لهـم الضـحك ومـا هو اال ضـحك عـلى نـهايـتـهم البـأسـة واما انت
اعرف قـدر نفـسك واضحك عـلى عـدوك وعلى كل مـنغص وعـثرة وهـفوة
هم ان تـبكي ـهم االفادة من اخلـبرة ولـيس ا لكن اسـتفـد منـها كـخبـرة ا
مـافــائــدة الـبــكـاء ? الشـيء لـذلك ال تــتــألم بـالــقــدر الـذي يــســلـبك روحك
ة  اضـحك على اعـداءك واضحك مع اصـدقائك البـاسمة الـعفـوية احلـا
النـهـم يـســتـحــقــون ان تـضــحك مــعـهـم واضـحك لــهم لــوالــديك واخـوتك
ومحبيك اضـحك لهم بصدق النـهم ينتظـرون ضحكاتك ويـسرون لرؤيتك
ة  كن حـريـصا عـلى تضـحك عـلى اتفه ـؤ  كفى بـكـاء على الـتجـارب ا
االسبـاب فـالتـوفه تـتسـدعي الـضـحك   ليـست االمـور العـظـام  وارتقي

ـا ــا واضـحك حــا ـنــغـصــات  وعش حــرا كـر عن ا
حت لك فـرصـة الـضحـك  ليس الـضـحك من قـلة

االدب النك لم تـفـعل امـرا يـخل بـاالداب الـعـامة 
كـلـمـافي االمر انك لم تخـرق قـانـونـا ولم تشـرعه 

ضحكت وانتهى
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ــوافــقــة عــلى زيــادة رأســمـال حــسن نــاظم قــد اعـلــنت ا
ـبـلغ تـريـلـيـون دينـار لـدعـم مـشروع صـنـدوق اإلسـكـان 

داري.
وقـال نــاظم في مــؤتــمـره االســبــوعي ان (رئــيس الـوزراء
مــصـطــفى الــكــاظــمي الــتــقى عــدداً من الــشــبـاب الــذين
أصيبـوا بالـشلل الـكلي والنـصفي في تـظاهـرات تشرين
حيث تقرر حتـمل تكاليف الـعالج خارج العراق) مشيرا
ــوافـقــة عـلى زيــادة رأسـمـال الــصـنـدوق الى انه (تـمت ا

بلغ تريليون دينار لدعم مشروع داري). 
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تشرع هيئة التقاعد العامة بصرف مكافآت نهاية اخلدمة
ـنــتـسـبي اجلــيش الـسـابق  بـعـد ـتــراكـمـة  واإلجـازات ا
ـالــيـة عــلى مـنــاقـلـة  125مـلـيــار ديـنـار. مـوافــقـة وزارة ا
واطـلــعت (الــزمـان) عــلى وثــيـقــة لـلــوزارة جــاء فـيــهـا انه
ــادة رابــعــا /اوال من قــانـون (اســتـنــادا الى احــكــمــام ا
موازنـة الـعـام اجلاري  تقـرر اجـراء مـنـاقـلة  125ملـيار
تـراكمة دينـار لصرف لـلمـكافـآت التـقاعـدية واالجـازات ا
ـتـحدث بـاسم مـجـلس الوزراء للـجـيش الـسابق). وكـان ا
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{ واشــــــنـــــطـن (أ ف ب) - نـــــدّدت
تّحـدة اخلميس ب"لعبة الواليات ا
عالقـات عامّـة" يقوم بـها حـزب الله
الـــذي أدخـل مـــؤخــراً إلـى لـــبـــنــان
ـازوت إيراني صـهاريج مـحـمّلـة 
محـذّرة من أنّ استـيراد الـوقود من
دولـة تـخــضع لـلـعـقــوبـات لن يـحلّ
أزمـــة احملــــروقــــات احلـــادّة الــــتي

يعاني منها لبنان.
ـزيـد من وتـسـتـعـدّ إيـران إلرسـال ا
قبلة إلى لبنان الوقود في األيام ا
عن طريق سوريا لتوزيعه من قبل
ؤسسات ـرور  حليـفها من دون ا
الدولة اللبنانية في تكرار للعملية
الـــــــتي جـــــــرت في مـــــــنــــــتـــــــصف
أيـلـول/سـبـتــمـبـر الـفـائت وأثـبـتت
مــجــدّداً أنّ احلـــزب الــشــيــعي هــو
صـاحب الـقــرار الـفـعـلـي في الـبـلـد
الـــغـــارق في أزمـــات اقـــتـــصـــاديــة
ـتــحـدّث وســيـاســيـة حــادّة.وقــال ا
بـاسم وزارة اخلـارجـيـة األمـيـركـيـة
نيد بـرايس للصحـافي إنّ "وقوداً
من بـلــد خـاضع لــعـقـوبــات عـديـدة
مثل إيران ليس فعالً حالً مستداماً

ألزمة الطاقة في لبنان".
W UŽ  U öŽ

وأضاف "بـرأينـا هذه لـعبـة عالقات
عـامّـة يـلـعــبـهـا حـزب الـله ولـيـست
مــحـــاولــة مــنـه إليــجــاد حـلّ بــنّــاء
ـتحدّث األميركي للمشـكلة".وتابع ا
"نحن ندعم اجلهود الرامية إليجاد
ـعـاجلة حـلـول شفّـافـة ومسـتـدامة 
مـشـكـلـة الـنـقص احلـادّ في الـطـاقة
والــوقــود في لـــبــنــان".ولم يــوضح
برايس ما إذا كـان لبنـان سيخضع
لـعقوبـات أميـركية بـسبب شـحنات
ازوت اإليرانـي مكتفـياً بالـتذكير ا
بـأنّ الــرئـيس جـو بــايـدن مـســتـعـدّ
ــفـروضــة عـلى لــرفع الـعــقــوبـات ا
إيــــران إذا مـــا عــــادت لالمــــتــــثـــال
بــالـكـامـل لـبـنــود االتـفــاق الـنـووي
بـرم بـيـنـهـا وبـ الـدول الـكـبرى ا
تحدّث في .2015ويأتي تصـريح ا
األميركي في الوقت الذي يزور فيه
بـيروت حـسـ أميـر عبـد الـلهـيان
وزيــر اخلـــارجـــيــة فـي احلــكـــومــة
اإليــرانـيـة اجلــديـدة الــتي شـكّــلـهـا
ـتشـدّد ابـراهيم الـرئيس احملـافظ ا

رئــــيــــسي.وكــــان رئــــيـس الـــوزراء
الــلـبــنـانـي جنـيب مــيـقــاتي انـتــقـد
شــحــنـــات الــوقــود اإليــراني الــتي
ــــــــــرور دخــــــــــلـت بـالده مـن دون ا
ـؤسـسات الـرسـمـية مـعـرباً عن بـا
اعـتـقـاده بـأنّ طـريـقـة دخـولـهـا إلى
لـــبـــنـــان لن تـــعـــرّضه لـــعـــقـــوبــات
أمـيركـيـة.وقال مـيقـاتي يـومهـا "أنا
حـزين عـلى انـتـهـاك سـيـادة لـبـنـان
ولكن لـيس لدي خوف من عـقوبات
عزل عن علـيه ألنّ العـملـية تـمّت 
سؤول احلكومة الـلبنانيـة".ووفقاً 
إيـراني فـإنّ رجال أعـمال لـبـنانـي
ازوت هم الذين اشتروا شـحنات ا
اإليـراني الـتي وصـلت عـبـر الـبـحر
إلـى سـوريـا ومـن ثم دخـلت لــبـنـان
برّاً في صهاريج.واعتمد حزب الله
عـلى "شـركـة األمـانـة لـلـمـحـروقات"
سـتوردة من إيران واد ا لتـوزيع ا
كـونـهـا تخـضع أسـاسـاً لـلعـقـوبات
لوكة األميركية منذ  2020ألنها 
من مــــؤســـــســــة تــــابــــعــــة حلــــزب
الـــلـه.وأتى اســـتـــقــدام حـــزب الـــله
لـلـمـازوت اإليـراني في خـضمّ أزمـة
محروقات حادة يعـاني منها لبنان
ـالـيـة عـلى بـسـبب تـراجع قــدرته ا
االستيراد ووسط انهيار اقتصادي
مـتسارع.ويـعاني لـبنـان منـذ أشهر
من أزمـة شح مــحـروقـات تــنـعـكس
عـــلـى مـــخـــتـــلف الـــقـــطـــاعـــات من
مـســتـشــفـيــات وأفـران واتــصـاالت
ومــواد غـذائـيـة في خـضم انـهـيـار
اقـتــصــادي مـســتــمــر مـنــذ عــامـ
صـنّــفه الـبــنك الـدولـي بـ األسـوأ

في العالم منذ 1850 .
ــنــظـمــة الــدولــيـة الى ذلك قــرّرت ا
لــلــشـرطــة اجلــنــائــيــة (انــتــربـول)
اخلــمــيس إعــادة دمج ســوريــا في
عـلومـات بعـدما نـظامـها لـتبـادل ا
عـــلّــــقت ذلك فـي الـــعـــام  2012في
سياق العقوبـات الدولية ضد نظام
ــنــظــمـة في بــشــار األسـد.وقــالت ا
ـدينة ليون بيان صـدر في مقرّها 
الـــفـــرنـــســـيـــة إنّه "تـــمـــاشـــيـــاً مع
تـوصــيـات األمـانــة الـعــامّـة قـرّرت
الـلـجـنة الـتـنفـيـذية لإلنـتـربول رفع
ـطـبّـقة اإلجراءات الـتـصـحـيـحيـة ا
عـــلى ســوريــا".وأثـــار هــذا الــقــرار

إطاللة

دافـع عن مـخاوف في صـفـوف ا
حـــــقــــوق اإلنـــــســــان إذ ســـــارعت
ـتـخصّـصـة بـالشـأن الـسوري في ا
مـنــظـمــة "هـيــومن رايـتس ووتش"
ســارة الـكــيّـالي إلـى الـتــعـبــيـر في
تـغـريـدة على تـويـتر عـن قلـقـها من
"الـتطـوّر اخلطـير".وذكّـرت الكـيّالي
بــــأنّ هــــنـــاك ســــوابـق "عن قــــيـــام
حـــكـــومـــات قـــمـــعـــيــة بـــاخـــتالس
النـشرات احلـمراء (الـتي يـصدرها
اإلنـتربـول) للـقـيام بـاعتـقاالت ذات

دوافع سياسية".
وتــــــــــضـــــــــمــــــــــنّـت "اإلجـــــــــراءات
الـتـصـحيـحـية" الـتي كـانت مطـبّـقة
ـــركـــزي الـــوطــني ــكـــتب ا عــلـى ا
لإلنـتـربـول في سـوريـا مـنـذ الـعـام
 ?2012حـظـر الـوصـول إلى نـظـام
ــفــتــوح لـكل ــعــلـومــات ا تــبــادل ا
الـــدول األعــــضـــاء وفق الــــبـــيـــان

الــــصــــادر عن األمــــانــــة الــــعــــامـــة
للمـنظمة.ومـنذ العام " 2012كانت
األمــانــة الــعــامــة لالنــتــربـول فــقط
تـتـلــقى رسـائل من ســوريـا وكـانت
ـرسلـة إلـيـها تـرسل إلى اجلـهـات ا
في حــــال امـــتـــثــــالـــهـــا لــــقـــواعـــد

صدر نفسه. اإلنتربول" وفق ا
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وأوضح البيان أنّ "الـتوصية برفع
اإلجراءات التصحيحية جاءت بعد
نتـظمة لـلرسائل الواردة راقبـة ا ا
ـــركـــزي في دمـــشق" ـــكـــتب ا مـن ا
ـكن مــضـيــفـا أنه نــتـيــجـة لــذلك "
ــوجــود في دمـشـق مـثل ـكــتب ا ا
ركـزية الـوطنـية األخرى كـاتب ا ا
إرسـال رسـائل مـبـاشـرة إلى الـدول
األعــضــاء األخـرى وتــلــقي رســائل
كن أي أيـضا".وذكّـر الـبيـان بـأنّه 
بــلــد عـضــو أن يــطــلب من األمــانـة

مـع دمــشق وأي تــخــفـــيف لــنــظــام
الـعـقـوبـات".وأضـافت "سـنـعـبّـر عن
ــقـــبــلــة ــوقف فـي الــدورة ا هـــذا ا
للجمـعية العامـة لإلنتربول" والتي
ســــــتـــــــعــــــقــــــد من  23تــــــشــــــرين
الثاني/نوفمبر إلى  25منه".ويثير
سؤول الكـبير في الشرطة ترشّح ا
اإلمــاراتــيــة الــلــواء نــاصــر أحــمـد
نـاصـر الريـسي لـرئـاسة اإلنـتـربول
مخاوف منظمات حقوقية ال سيّما
وأّنه متّهم بحـسب دعوى قضائية
رفــعت ضـدّه في بـاريـس بـتـعـذيب
نـــاشـط حــــقـــوقـي إمـــاراتـي.وهـــذا
الترشـيح الذي انتقـده بشدّة أيضاً
انيـون فرنـسيون في افـتتـاحية بـر
نــــشــــرت في حــــزيــــران/يــــونــــيـــو
ســـتـــدرسه اجلـــمــــعـــيـــة الـــعـــامّـــة
لإلنـــتـــربـــول الـــتي ســـتــلـــتـــئم في

اسطنبول.

ازوت إيراني في شرق لبنان قادمة من سوريا Ë“U ∫ صهاريج محملة 

الـعــامــة إصـدار "نــشـرة حــمـراء" ال
تـنشـر إال إذا كانت حتـترم "دسـتور
ـنـظــمـة (...) الـذي يـحــظـر بـشـدة ا
اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي
أو عسـكري أو ديـني أو عرقي".ولم
يـــرغب نـــاطـق بـــاسم االنـــتـــربـــول
تواصـلت معه وكالـة فرانس برس
في تـقـد تـفـاصـيل إضـافـيـة حول
العـوامل التي أدّت إلى رفع الـقيود
وال عن مـوعــد اتــخـاذ الــقـرار.وردّاً
ــوضـوع عـلـى سـؤال حــول هــذا ا
كـــــررت الــــنــــاطـــــقــــة بــــاسم وزارة
اخلارجية الفـرنسية موقف باريس
جتاه نظـام الرئيس الـسوري بشار
ــا ســيــســتــمـر األســد قــائـلــة "طــا
الـنـظــام الـسـوري في تــأجـيج عـدم
االســتـــقــرار واألزمـــة اإلنــســـانــيــة
واألخــطـــار اإلرهــابـــيـــة ســتـــبــقى
فرنـسا معـارضة لـتطبـيع العالقات
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قلبي يئن ..
قلبي على وطني ..!!

 سماحة السيد مقتدى الصدر أعزهُ الله ..
 أنا قلق ..

وقلق جداً..!!                وقلقي مشروع ..!!??
ر يشهد الله على ما أقول  عيناي يلهثُ فيهما الوجع العراقي ا

واحلر تكفيه األشارة..
أما ما هي أسباب قلقي ووجعي وهمومي سماحة السيد ..!!??

أقولها بصريح العبارة 
قلبي ينزف دم على وطني ..!!

سماحة السيد..
.. ال يخدعنكَ هتاف القوم بالوطنِ

فالقومُ في السر غير القوم في العلَنِ ..
سماحة السيد مقتدى الصدر  راعي األصالح 

.. أحلفك أحلفك بـدماء الـشهيـدين الصـدرين تغمـدهم الله بـواسع رحمـتهِ
بدمـوع احملـروم وأنـ الـفـقراء ولـوعـة الثـكـالى أن تضـع نصبَ عـيـنيك
مصـلـحـة الـعـراق وشعـب العـراق فـوق أي أعـتـبار مـهـمـا كـانت األسـباب
واألعتـبارات والـتوافـقات الـسياسـية بـعد نـتائج  األنـتخـابات .. بـحق قيم

األرضِ والسماء ..
أكرر مناشدتي ..

العراق أمام  منعطف خطير وطريق مظلم ..
واألخطار احملدقة بالعراق كثيرة ومعقدة ..??

.. وهذا يستوجب ويحتم علينا جميعاً
نـصب رئيس أن يكـون  ترشـيح شخـصيـة وطنـية كـفوءة مـستقـلة نـزيهـة 

الوزراء..
 وفق معايير خاصة..??

نعم وفق معايير خاصة ..!!??
ـنـصب رئيس الـوزراء عـقـليـة أقـتصـاديـة فذة ـرشح اجلـديد   أن يكـون ا

باالدرجة األساس ..!!???
ــــا  أســـلـــفـت واضح  وضـــوح الـــشــــمس واحلـــر تــــكـــفـــيه وقـــصـــدي 

األشــــــــارة ..??
نصب رئيس الوزراء شخصية وطنية حتظى بأحترام اجلميع  نحتاج 

ـزري ـعـيـشي  ا تـنـقـذ الـعـراق  وتـنـتـشل الـشـعـب الـعـراقي من الـواقع ا
ؤلم  الذي يعيـشه الفرد العـراقي .. شخصيـة وطنية تـنهض  بالعراق وا
واطن ـة يـتنـعم بـهـا  ا الى غدٍ مـشـرق ومـستـقـبل زاهر وحـيـاة حـرة كر
الــــعـــراقـي بــــجـــزء بــــســــيط مـن خـــيــــرات الــــعـــراق

الكثيرة..!!??
أللهم أني بلغت فأشهد ..

وما على الرسول أال البالغ ..
تقبلوا فائق األحترام والتقدير ..

و ما

بغداد
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اليوم كانت لي جولة من مسكني الى الكرخ مرورا بالدائرة ٥ و الكرادة
نصـور والكرخ الى خارج وصوال ألقـصى نقـطة ومرورا بـالدائرة 12 ا
الـكـاظمـيـة ومـنـهـا الى االعـظـمـيـة وشـارع فـلـسـطـ طوال
وعـرضا شـاهـدت األلم وظـهـر لي كم أنـا قش........ر
وارجـــــو ان ال أبــــقـي نـــــفــــسـي عـــــبــــدا فـي احــــدى

الكانتونات.
{ عن مجموعة واتساب
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{ جــــــــــــوبــــــــــــا (أ ف ب) - أثـــــــــــرت
الــفــيــضــانــات الــهــائــلــة فـي جــنـوب
الـــســودان عـــلى أكـــثــر من  623ألف
شخص مـا أجبـر الكـثيـر من السـكان
عـلى الفـرار من مـنـازلـهم وهو وضع
ــسـتــمـر في تــفـاقـم بـســبب الـعــنف ا
الـبالد وفق مـا حــذّر مـكـتب تـنـسـيق
الــشــؤون االنـــســانــيــة الــتــابع لال
تحدة اخلميس.وأدت أمطار غزيرة ا
إلى ارتفاع منسوب األنهار ما تسبب
في غــمــر مـنــازل ومــزارع في ثــمـاني
واليــات مـن واليــات الــبـالد الــعــشــر
وفقـا للـمنـظمـة االنسـانيـة.واستـخدم
عــــنـــاصــــر اإلنـــقــــاذ زوارق وقـــوارب
ـعزول وقد للوصول إلـى السكان ا
ـيـة أن ثـلـثي ـنــظـمـة األ أوضـحت ا
ــتــضـررة ــنــاطق ا األشــخــاص في ا
مــعــرضــون خلــطــر اجملــاعــة بـســبب
ئة في أسعار ارتفاع بنسبة  15في ا
واد الـغذائـية مـنذ آب.وأشارت إلى ا
ـــيــاه غــمـــرت مــدارس ومــنــازل أن "ا
ومـنشـآت صـحيـة ومـصادر مـيـاه ما
أثـر عـلى إمـكـان وصـول الـسكـان إلى

اخلدمات األساسية".
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وتـمـكـنت بـعض الـعائـالت من الـفرار
من مساكـنها لـلوصول إلى الـعاصمة
جــوبــا فـــيــمــا جلــأ بــعض آخــر إلى
مالجئ مــوقـتــة عـلى امــتـداد الــطـرق
السريعة.وفي أجزاء من البالد أجبر
العنف الدائر ب اجملتمعات عشرات
اآلالف مـن األشـــــخــــاص عـــــلـى تــــرك
مـنــازلـهم مــا أدى إلى عـرقـلــة جـهـود
ــســاعـدة الــســكــان.والــعـام اإلغــاثــة 
اضي أثرت الـفيضـانات القـياسية ا
عـــلـى قـــرابـــة  700ألف شــــخص من
إجـــمــالي عـــدد الــســكـــان الــبــالغ 11
مليونا.ومنـذ استقاللها عن السودان
في الـعـام  2011تـعـاني أحـدث دولـة

في الـــعــــالم أزمــــتـــ اقـــتــــصـــاديـــة
وســـيــاســيــة فــيــمـــا تــكــافح من أجل
الــتــعــافي من احلــرب األهــلــيـة الــتي
أسـفــرت عن مـقــتل حـوالى  400ألف
شـخص وتـشــريـد أربـعـة ماليـ بـ
عـامي  2013و.2018ويـعــيش أكــثـر
ــئــة من ســكــان جــنــوب من  82في ا
السودان حتت خط الفقر وفقا للبنك
ـــئــة من الـــدولي ويـــعــاني  60في ا
ســــكـــــانــــهـــــا اجلـــــوع الــــنـــــاجم عن
الـــصـــراعــــات ومـــوجــــات اجلـــفـــاف

والفيضانات. 
الى ذلك  أدت عواصف رمـلـية عـنيـفة
وغـــيـــر مــعـــتـــادة إلـى مــقـــتـل ســـتــة

أشـخـاص علـى األقل في سـاو بـاولو
في األسابيع األخيرة حـسبما ذكرت
وسائل إعالم برازيلـية بينـما يعاني
جــــنــــوب شـــرق الــــبالد من جــــفـــاف
شديد.وسجـلت سحب غبار بـرتقالية
هـائــلـة فـوق األريـاف تــرافـقـهـا ريـاح
تصل سـرعتهـا إلى مئـة كيلـومتر في
الـسـاعـة ثالث مـرات علـى األقل مـنذ
ــا أثـار نــهــايـة أيــلــول/سـبــتــمـبــر 
ــنــاطق ــدن وا الــرعب بــ ســكــان ا
الــريــفــيـة فـي مـديــنــتي ســاو بــاولـو
ومـيــنـاس جـيــرايس.وذكـرت وسـائل
إعالم مـحـلـيـة أن الـقـتـلى الـسـتـة في
سـاو بــاولـو كـانــوا ضـحـايــا سـقـوط

أشــــجــــار ومــــنــــازل وغــــيــــر ذلك من
ـبـاشـرة لـلـعواصـف.وقال الـعـواقب ا
خــبــيــر األرصــاد اجلــويــة إيــسـتــايل
ســـيـــاس عـــبـــر قـــنـــاة "مـــيـــتـــســـول"
البرازيلية لوكالة فرانس برس بشأن
العواصف "من بـعض اجلوانب هذه
ظــاهـئــة شـائــعـة لــكـنــهـا لـيـس بـهـذا
احلــــــــــجـم الــــــــــذي رأيــــــــــنــــــــــاه فـي
."2021وأضاف أنـها حـدثت "نتـيجة
فترة طـويلة من قـلة األمطـار وارتفاع
درجـــــــة احلـــــــرارة وانـــــــخـــــــفــــــاض
الرطوبة".وبعـد موسم اجلفاف تهطل
األمـــطـــار وتــــرافـــقـــهــــا عـــادة ريـــاح
شـــديــدة.وقـــال ســـيــاس إن "الـــريــاح

تالمس األرض الـرمــلـيـة وحتـمل إلى
الـغالف اجلـوي الــتـلـوث والـنـفـايـات
وبـقـايـا احلـرائق الـتي حتـدث أيـضًـا
خالل فترة اجلفـاف" مشددا على أنه
كن فصل الـعواصف الـقوية عن "ال 
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وتابع "في القـرن اجلاري سجلت كل
عـام درجــات حـرارة قــيـاسـيــة. هـنـاك
زيد من احلرارة في الغالف اجلوي ا
حتــولت لــتـوهــا إلى طــاقــة لألحـداث
ـــنــــاخـــيـــة) الــــقـــصــــوى: أمـــطـــار (ا
وعواصف وفيضـانات وكذلك جفاف
وبرد وحـر".وأضاف أن "مـا حدث هو
إطـالق الـــعــنـــان ألحـــداث مـــثـل هــذه
كن ان الـعواصف الـتـرابـيـة" الـتي "
ـــنـــاطق الـــصــحـــراويــة حتـــدث في ا
وتــرتـــفع آالف األمــتــار فـي الــســمــاء
وعلى مسافة  160كيلومترا وتستمر
لــــــــســـــــاعـــــــات عـــــــدة" عــــــــلى حـــــــد
قوله.وباإلضافة إلى اجلفاف الشديد
هــنــاك مـنــاطق مــفــتـوحــة واســعـة ال
يــغــطـيــهــا الــنــبــات فـي الــقــطــاعـات
الــزراعــيــة مــا يــجــعل األرض أيــضـا
معرضة خلـطر تعرض التـربة للرياح

العاتية.
وتواجه البرازيل أسـوأ موجة جفاف
ــــا يــــؤدي إلى مــــنــــذ  91عــــامـــــا 
ياه في انخـفاض حاد في مـستـوى ا
احـتيـاطـات الطـاقة الـكـهرومـائـية في
اجلزء األوسط الـغربي واجلـنوب من
الــبالد وهــذا يــســبب بــدوره ارتــفـاع
تكـاليف الـكهـرباء. فـيمـا أعلنت إدارة
الكـوارث الـيابـانـية امـس اجلمـعة أن
أكــثــر من  30شــخــصــا جــرحــوا في
الـزلـزال الـذي ضرب مـنـطـقـة طـوكـيو
مـــســــاء اخلـــمــــيس وقـــدرت وكــــالـــة
األرصـــاد اجلـــويـــة فـي الـــبالد قـــوته
ـعـهد بـ 6,1درجـات.من جـهـته قـدر ا

األميـركي للـجيـوفيـزياء شـدة الزلزال
بـ 5,9درجــــــات عـــــــلى مـــــــقــــــيــــــاس
ريـشــتـر.وهـز الـزلــزال الـذي شـعـر به
سـكـان جـزء كــبـيـر من شـرق الـيـابـان
ـباني وأطـلـقت أجـهـزة اإلنـذار على ا
هواتف السكان بهدف منحهم الوقت
لـــلــوصــول إلـى أمــاكن آمـــنــة.وقــالت
الوكـالـة إن مركـز الـزلزال الـذي حدث
في الــــســــاعـــة  13,41) 22,41ت غ)
يــقع عــلى عــمق  80كــيــلــومــتــرا في
مقاطعـة تشيبا (شـرق طوكيو). وقدر
ــــعــــهــــد األمــــيــــركـي عــــمــــقه بـ61 ا
كيلومترا.أعلنت وكالة إدارة الكوارث
واحلــرائـق صــبــاح اجلـــمــعــة أن 32
شخصـا جرحـوا معظـمهم إصـاباتهم
طـفــيـفــة. وأضـافت أنه  اإلبالغ عن

حـرائق في مـبـنى ومـصـفـت لـكن 
احـــتــــواؤهـــا.و تـــعــــلـــيـق حـــركـــة
الـقـطارات احملـلـيـة وكـذلك الـقـطارات
عـالــيـة الـسـرعـة عــلى الـفـور كـإجـراء
احـتــرازي. وصـبـاح اجلــمـعـة مـا زال
يــسـجل بـعـض الـتـأخــيـر في مــحـطـة
شـــيـــنـــاجــاوا فـي طــوكـــيـــو.وجتــري
عـملـيـات فـحص في مـحطـات الـطـاقة
الـنـوويـة حـيث لم يـتم اإلبالغ عن أي

خلل على الفور.
وكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو
ــان كــيــشــيــدا الــذي انــتـــخــبه الــبــر
االثـــنــ في تــغــريـــدة عــلى تــويــتــر
"يـــرجى اتـــخـــاذ إجــراءات حلـــمـــايــة
ـعـلـومـات" حـيـاتـكـم ومـتـابـعـة آخـر ا
بـــشــأن الـــزلــزال.وتـــقع الــيـــابــان في
احملــيط الــهــاد عــلـى "حــزام الــنـار"
وهـــو قــوس من الـــنــشــاط الـــزلــزالي
تـد عبـر جنـوب شرق آسـيا كـثف  ا
.وهي تـطبق وحوض احملـيط الـهـاد
مـعـايـيــر بـنـاء صـارمـة بـحـيث تـكـون
مبانيها قادرة على حتمل االهتزازات

القوية.
فيضانات جنوب السودان
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عروف جيـداً في أجزاء كثيرة من ا
العالم.”وكانت الـشاعـرة األميـركية
لـويـز غـلـوك حـصـلت الـعـام الـفائت
عـلى اجلائـزة األدبيـة األكـثر شـهرة
ـميز الذي عن “صوتهـا الشاعري ا
يا يضفي بجماله اجملـرد طابعا عا

على الوجود الفردي.”
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ورجّــحت تـوقــعـات كــثـيــرة تـنــفـيـذ
ـــيــة الــســـويــديـــة وعــدهــا األكــاد
بـتـوسـيع آفـاقـهـا اجلـغـرافـيـة رغم
حـرص رئـيــسـهـا أنــدرس أولـسـون
عـلى أن يـكـرر تـأكـيده أن “اجلدارة
ــطـــلق ـــعـــيـــار ا األدبـــيــة ”هي “ا
والـوحـيـد.”عــدد من مـؤلـفــات عـبـد
الـرزاق غــورنـا مــعـروضـة فـي مـقـر
ـــــيـــــة الــــســـــويــــديـــــة في األكــــاد
سـتـوكهـولم بـعـد اإلعالن عن مـنحه
جائزة نوبل لآلداب. ومُنحت معظم
جـــوائـــز نــــوبل لـــآلداب حـــتى اآلن
لـــكــتّـــاب من الـــغـــرب ومـــنـــذ فــوز
الــصــيــني مــو يــان عــام  2012 لم
يُـتــوَج ســوى كــتّــاب من أوروبـا أو

أميركا الـشماليـة.ومن ب الفائزين
الـ  117  في فــئــة اآلداب مـنــذ بـدء
مــنح جــوائــز نــوبل عـام 1901بـلغ
عـــدد األوروبــيـــ أو األمــيـــركــيــ
الـشـمـالـي 95أي أكـثـر من  80في
ـــئــة. أمـــا عــدد الــرجـــال من هــذه ا
الالئحـة فبـلغ بفـوز عورنا  102في
مـقـابل  16امـرأة فـحـسب.ومن بـ
نـحـو  200إلى  300تـرشـيح يـقـدم
ية  يتم اختيار سنوياً إلى األكاد
خمـسة منهـا قبل الصـيف. ويتولى
أعـضــاء جلـنــة الـتـحــكـيم قــراءتـهـا
بعـنـايـة وسـريـة تمـهـيـداً لالخـتـيار
الـــنـــهـــائي قـــبل وقت قـــصـــيـــر من
ـــداوالت ســريــة اإلعالن. وتــبـــقى ا
ــدة  50عــامـــا.وبـــعـــد اإلعالن عن
الـفــائـزين بـاجلــوائـز الـعـلــمـيـة في
األيـام الـثالثـة األولى من األسـبوع
يـتـواصل مـوسم نـوبـل اجلـمـعة إذ
يُـــعـــلن فـي أوســـلـــو اسم الـــفـــائـــز
بـجـائــزة الـسالم في حـ يُــخـتـتم
االثـــــــنـــــــ بـــــــاإلعـالن عـن نـــــــوبل

االقتصاد.
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عامـان وانت حتت الـثـرى عـامان وانت غـائب عن الـسـاحـة االجتـمـاعـية
والـثقـافـيـة والـسـيـاسـية  عـامـان وقـلـمك الـذي ظل يـتـغـنى بـحب الـكورد
وكوردسـتان الـغـاليـة وبحب الـعـراق احلبـيب. وأهله الـكـرام. طيـلة  اكـثر
.وبحب الـوطن احلر والشعب السعيـد وفيا ابدا لتحقيق من سبعة عقود
. مـاركسـيا  من حلم االشـتـراكيـة العـظـيم وبنـاء دولـة العـمـال والفالحـ
طراز فـريد اذ ظـل فقـيدنـا  مـا ينـوف عـلى ٧٠  عامـا في سـوح النـضال
جـمـيـعا طـالـبـا مـتـظـاهـرا جـريـئـا من اجل الـغـد االسـعـد لـكل الـعـراقـي
ببـغداد أوبـيشـمه ركه مقـداما في جـبال كـوردستـان السـامقـة اخلضراء
ـة ورفع مظلـوميتـهم التاريـخية ذودا عن حقوق الـكورد في احليـاة الكر
ــشـروعــة والـتــمـتع بــكـيـان بـســبب الـتــجـزأة وغــمط احلـقــوق الـقــومـيـة ا
قـراطية والرفاه.. اذكر. قراطي حر يتمـتع فيه شعبنـا  باحلرية والد د

مرة كرمه فخامة الرئيس مام جالل بقالدة ابراهيم احمد الذهبية
ــقــراطـيــة واحلــيـاة لــدوره الـبــارز في الــنــضـال مـن اجل احلــريـة والــد
بـادئه االصيـلة كمـناضل االفضل لـلكـورد ولكل الـعراقـي .. ووفـاء من 
اصيل..خـاطب الـرائيس الـراحل وقيـادة االحتـاد الوطـني الـكوردسـتاني
ـشـرفة ـكم الـعـظيم ه نـتـنت   لـشـخـصي بهـذه الـقالدة ا قائـال :ان تكـر
مـاهـو اال تـكـر  لــلـحـزب الـشـيــوعي الـعـراقي الــذي  تـربـيت  عـلى مب
الـعـظـيـمـهـقـات واكـتـحل مـرأي بـشـرفه نـضـاالت الـدامـيـة البـنـائه الـبـررة
ومنهم  انقطع الكثرمن (70)  عام حتى في احلك ظلمات الدكتاتورية و
ـنـاسـبات والطـغـيـان عن الـتـواصل مـعه كـحزبي مـنـظم.... وفي احـدى ا
ـنـاضل التـاريخي الـشـيوعي  حـميـد مـجيـد موسى التـقيت شـخـصيـا با
ـا قـاله الـراحـل فـقـال  لي: نـعم وبـالــتـأكـيـد فـلم (ابـو داود)   فـأبـلـغــته 
ينقطع عزي( وهذاسم  احملبة والدلع الـذي كان يطلقه احباء  د.عزالدين
عليه  ومـنهم اجلـواهري الكـبير) لـيوم او  حتـى لساعـة من التواصل مع
حـزبه...كـمـا كـانت تـربـطه اوثق الـعالقـات  بـالـبـارزاني اخلـالـد و بـنجـله
ـــقــراطي فــخـــامــة الـــرئــيس مـــســعـــود الــبـــارزاني رئــيس احلـــزب الــد
ناسـبات اخملتلفة الكوردستاني وكان  فـخامته يستضـيفه ويكرمه  في ا
ئات من كبار ادباء كان عاستاذنا الراحل مرتبطـا بأعمق الصالت مع ا
العـراق والـعرب  والـتـرك والروس كـشـاعر الـعـرب االكبـر مـحمـد مـهدي
اجلواهري والشعراء بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتي و ورشدي
لك نـوري وغيـرهم والعـرب مثل كـامل مروة وحـسن مروة العـامل وعبـدا
ـقـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة مـحـمـود درويش وسـمـيح عن وأدوني وبـشـعـراء ا
القـاسم و الـتـرك مـثل نـاظم حـكـمت وااروس يـفوشـيـنـكـو وغـيـرهم.وكان
دائم االطالع عـلى نــتـاجـات االدبـاء الــشـبـاب من كــورد وعـرب وغـيـرهم
ـسـتـقبـل. وعلى الـرغم كـان عـظيم مشـجـعـا لهم بـقـوة  بـقولـه:انهم امل ا
الـكـبــريـاء  مع اعـداء شــعـبه ووطــنه بـيـد انه كــان عـظـيـم الـتـواضع دمث

اخللق مع شبيبة الوطن و بسطاء الناس. 
عامان مرا على توقف قـلمك عن الكتابة وهـو الذي ظل  صارمك العظيم
ستقبل االزهى للشعب دو دوما للذود عن حقوق الشغيلة متغنيا ابدا با
ــبـدع ـقــراطي ازهى وابــهى .. ذلك الــقـلم ا الـعــراقي احلـر فـي وطن د
الـســيــال الـذي لـم يـتــوقف اال قــبل يــوم واحـد اوبــضع يــوم من رحــيـلك
ــة الـسـيـدة الــفـاضــــــلـة ـفـجع حــسب  مـا سـمــعـته من حــرمك الـكـر ا
(روناك  صـالح ره شه) ام يار.. لـقـد تولـيت مـوقع رئيس احتـاد االكراد
منـتـخـبا مـنـا  جـميـعـا الكـثر من 30 عامـا كـنت فـيهـا لـنا
وجه واالسـتاذ االجل رشـد ا جمـيعـا االب احلانـي وا
 رحـمـك الـلـه رحـمــة واســعــة وحـشــرك مع الــنــبــيـ
والصديق والصاحل وحسن اولئك رفيقا ان شاء

الله
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{ اوسـلو (أ ف ب) - أعـلـنت جلـنة
نـوبل الـنـروجيـة مـنح جـائـزة نوبل
لــلــسالم اجلــمــعــة لــلــصــحــافــيــ
الفـيلـيبيـنيـة ماريا ريـسا والروسي
دمـيــتـري مـوراتــوف مـكـافــأة لـهـمـا
عـلى "كـفـاحـهــمـا الـشـجـاع من أجل
حــريــة الــتــعــبــيــر" في بــلــديــهــمـا.
وأضـافت رئــيـسـة الــلـجـنــة بـيـريت
ريس-اندرسن في أوسـلو أن مـاريا
ثالن ريـسا ودمـيتـري موراتـوف "
ـدافـعـ عن جـمـيع الـصـحـافـيـ ا
ــثل األعــلى في عــالم تـواجه هــذا ا
ــــوقــــراطـــيــــة وحــــريـــة فــــيـه الـــد
الصحافة ظروفًا غير مواتية بشكل

متزايد".
œuÝ« VðU

فـــيــمــا فـــاز الــروائي عـــبــد الــرزاق
ـقيم ولـود في تـنـزانيـا وا غـورنـا ا
في بريطانيـا بجائزة نوبل لآلداب
ــــيــــة عــــلى مـــــا أعــــلــــنـت األكــــاد
الــســـويــديــة اخلـــمــيس وهــو أول
كــــاتب أســـود مـــنـــذ الـــعـــام 1993
يــحــصل عــلى هــذه اجلــائـزة الــتي

ــــكـــافـــآت تُــــعـــتــــبـــر األرقـى بـــ ا
األدبـيـة.وأوضـحت جلـنـة الـتـحـكيم
ؤلف الـذي نشر حـوالى عشرة أن ا
كتب مـنذ عام  1987وتشـكل رواية
“بـــاراديس“) ”اجلـــنـــة (”أشـــهـــر
مــؤلـفـاته مُـنـح اجلـائـزة نـظـراً إلى

تـعاطف والذي يـخلو من سرده “ا
أي مـــســاومـــة آلثــار االســـتــعـــمــار
ومـصــيـر الالجـئــ الـعـالــقـ بـ
الثقافات والقارات.”والحظت جلنة
الـتـحـكـيم أن غـورنـا الـذي ولـد عام
 1948في جـزيرة زجنـبـار التـابـعة

لتنـزانيا لـكنّه فرّ منـها سنة 1968
ــســلــمــة عــنــدمــا كــانـت األقــلــيــة ا
تـتــعـرض لالضــطـهــاد يـبــتـعـد في
مؤلـفاته عن “األوصاف الـنـمطـية”
ويــفـتح عـيــون الـقـراء “عـلى شـرق
ــتــنـوع ثــقــافـيــاً وغــيـر إفـريــقــيـا ا

عبد الرزاق غورنا دميتري موراتوف ماريا ريسا 



V5

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7089 Saturday 9/10/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7089  السبت 2 من ربيع االول 1443 هـ 9 من تشرين االول (اكتوبر) 2021 م

U d –Ë a —U  ÆÆ ±π∂∑ »d  w  ‚«dF « —Ëœ

ـــيــــون لـــلــــنـــشـــر عن دار األكــــاد
والـتـوزيع في عـمّـان صـدر حـديـثاً
كـتـاب جديـد بـعنـوان (دور الـعراق
في حـــــرب عــــام  1967... تـــــاريخ
ؤلفه اللواء الركن عالء وذكريات) 
الدين حس مكّي خمّاس الباحث
والـــكـــاتب تـــزامـــنـــاً مـع الـــذكــرى
الرابعة واخلمس لتلك احلرب. 
ــؤســسـة ــتــجــذّر في ا هــو االبن ا
ُنـحدر من الـعـسكـرية الـعـراقيـة وا
عائلـة عسكريـة عريقة فـوالده أمير
الـــلـــواء حــــســـ مـــكّـي خـــمّـــاس
ـــعـــروف في الـــعـــهـــد الـــضــــابط ا
ــلــكي الــذي تــدرّجَ في مــنــاصب ا
مـــهــمّـــة وعــديــدة حـــتى وصل إلى
مـنـصب وزيـر الــدفـاع في حـكـومـة
الــرئـيس مــحـمــد فـاضل اجلــمـالي

األولى سنة 1953. 
وهــــكـــــذا حـــــال الــــشـــــبـل من ذلك
األسـد...! فـصِنـوه عالء الـدين ولِدَ
في بـغـداد عام 1937 وتـخرّجَ في
ـلـكـيـة عــرين الـكـلـيـة الـعـسـكـريـة ا
بـدورتهـا الثالـثة والـثالث ثمَّ في
كـلـيـة سـاند هـيـرست الـبـريـطـانـية
الـعريـقـة عام 1957 ثمَّ األول على
دفـعـته في كـلـيـة األركـان الـعـراقـية
عام .1966 بـدأ حـياته الـعـسكـرية
كـأمر فـصيل في الـكلـية الـعسـكرية
نفـسـهـا بعـدهـا ارتقـى في الكـثـير
ــنـاصب ــيــدانـيــة وا ــواقع ا من ا
الــقــيـــاديــة وشــارك فـي عــديــد من
حـــروب اجلـــيش الـــعــراقـي حــتى
خــتـم حــيـــاته في أرفـع مــؤســـســة
عسـكرية عـلميـة وأحّد مؤسـسيها
عـنـدما نـسـنّم بجـدارة واسـتحـقاق
مـــنــصب رئــيـس جــامــعـــة الــبــكــر
لـلدراسـات الـعـسكـريـة الـعلـيـا عام
1988 لـكـنـه أُحـيل عـلى الــتـقـاعـد
عـام 1989 من حــيث ال يَــعـلم ولم
يُــعـلم بــذلك وهـو فـي قـمّــة عـطـاءه
العلمي والعملي وفي أوج نشاطه
الـفـكري والـثـقافي وبـذلك خـسرت
ـؤسـســة الـكـبـيــرة مـأسـوفـاً تــلك ا
عــلـــيـــهــا وقـــبل أوانـه واحــداً من
خـيـرة أبنـاءها األخـيـار ورجاالتـها

األقدار. 
بــعــد عـام 2003 غـادر إلى األردن
وظلَّ مــتــنـقّـالً بـيــنــهــا وبــ دولـة
اإلمــارات مـتـفـرّغـاً كـلــيّـاً لـلـكـتـابـة
والــبـــحث والــتـــألــيف تُـــحــيط به
عـائـلـته وأوالده وأحـفـاده ويالقي
زمـالءه احملــــــاربـــــــ الــــــقـــــــدامى

. قرّب وأصدقاءه ا
ــلـك فـيــصـل الـثــاني ـغــفــور له ا ا
يـــســـتـــقـــبل في لـــنـــدن الـــطـــلـــبـــة
الـعـســكـريـ الـعـراقـيـ في كـلـيـة
ساند هيرست ومنهم التلميذ عالء

ضــد االســتـعــمــار اإلنـكــلــيـزي في
فــلـســطــ واحلـرب عــلى الـكــيـان
الـصـهـيـوني عام 1948 إثـرَ قرار
شـؤوم ثمَّ حرب حـزيران بـلفـور ا
فــــحـــرب تــــشـــرين 1973. 1967 
والـعراق ومـنـذ ذلك الـوقت وحتى
الـــيـــوم يَـــعـــتـــبـــر أن الـــقـــضـــيـــة
ركزية الفـلسطـينيـة هي قضيـته ا
األولـى عــــلى الــــرغـم من تــــغــــيّــــر
األنــظــمــة واحلـكّــام واحلــكــومـات
فـــيه واخـــتـالف اإليـــدلـــوجـــيــات
الــفــكــريـة لــهــا وظلَّ عــلى الـدوام
يــســتــعــدّ عــســكــريــاً وســيــاســيـاً
ومــعــنـــويــاً لــلــقـــاء هــذا الــكــيــان
ــغـتــصب ومـنـازلــته مـهــمـا طـال ا
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في فصل الحق يسـتعرض الكاتب
الـــقـــدرات الــقـــتـــالــيـــة لـــلـــجــيش
ــصــري اإلســرائـــيــلي واجلــيش ا
ـوذج لـبــقـيـة عـلـى حـدٍّ سـواء كــإ
القوات واستـعداداتهما في إعداد
وجتـهيـز قواتَـهُمـا قبل  5حزيران
من حـــيـث الـــعـــدد والـــعـــدّة ومن
أسلحة وتـشكيالت وأفراد وبشكل
مـفصّل. بعـدها يـنتـقل إلى العراق
لـــيـــوضّـح مـــوقـــفـه الـــعـــســـكـــري
والـســيـاسي وقـتـئــذ والـتـأثـيـرات
ـشاكل الـداخلـية الـعديـدة التي وا
واجــهـهــا الــرئـيس عــبـد الــرحـمن
عارف خالل فترة حكمه القصيرة
وكـيـف عـاجلـهـا لـيـنــتـقل بـجـيـشه
لــلــمــشـاركــة الــفــاعـلــة في مــهــمّـة

وطنية هي األجدر واألشرف.
أما الـفصل السـادس والسابع من
ؤلف لألردن الـكتـاب فـقد أفـرده ا
واجهة اجلبهة الشرقـية لساحة ا
بـحـدودهـا الـطويـلـة مع إسـرائيل
وحـــجم وخـــطط اجلـــيش األردني
الــتي وضـعــهـا وهـيّــئـهـا لــلـحـرب
وهيـكليـة القيادة. فـعلى الرغم من
ـتـواضـعـة للـجـيش اإلمـكـانـيـات ا
األردنـي آنـــذاك من حــــيث الـــعـــدّة
والـعـدّد لـكـنه كان األفـضل تـدريـباً
وانــضــبــاطـاً بــ جــيــوش الـدول
لـك حس بن الـعربـية وتوقـيع ا
طالل التـفـاقـيـة دفـاع مـشـتـرك مع
الــقـاهــرة يـوم  30مــايس من عـام
1967 وقـتـما كـان الـعد الـتـنازلي
لـلـحـرب قـد بـدأ وطـبـولـهـا تُـسـمع
حـــتى صـــبـــاح يــوم  5حـــزيـــران
عــنــدمـا بــدأت دمــدمــة احلـرب ...!
وقـامت إسـرائـيل بضـربـة مبـاغـتة
عـــلـى طـــائـــرات الـــقـــوة اجلـــويــة
ـــــصــــريـــــة وهي جـــــاثــــمـــــة في ا
مــطـــاراتــهـــا ... فــكـــانت تــلك أول

نكسة في احلرب. 
عـارك ليوم  5و6 تـفاصـيل سيـر ا
و 7حــــــزيـــــران وعــــــلى جــــــمـــــيع
ــوضــوعـة اجلــبــهــات واخلــطـط ا
ـشــتـركــة تـطـرّق والــتـشــكـيـالت ا
إلـــيـــهـــا الـــلـــواء عـالء الـــدين في
الـفـصلـ الـثامن والـتـاسع بشيء
من الـــتــفــصـــيل والــتــبـــســيط مع
اإليــضـاحــات الالزمـة مــسـتـعــيـنـاً
بــــاخلـــــرائط واجلـــــداول وصــــور
سـتخدمة. بعد كل هذه األسلحة ا

ُـقـدمـات وهــذه احملـطّـات جـاءت ا
احملطّـة األبرز واألهم بالـكتاب في
ومـنـهـا الـفـصـول  10و 11و 12 
اسـتـمـدّ الـكـاتب عـنـوان كـتـابه إال
وهي فـعـالـيــات اجلـيش الـعـراقي
ودوره فـي احلـــــــــرب بــــــــــدءاً من
حتـشّــد الــقــطــعــات وتــهــيــئــتــهـا
وتنـقّلهـا وتوديعـها وانتـقالها من
ـــــعـــــركـــــة الـــــعـــــراق إلـى أرض ا
وانـفتـاحـهـا في جـبـهـة األردن مع
تـــــصـــــاعــــــد وتـــــيـــــرة األحـــــداث
والـــــقـــــرارات الــــــســـــيــــــاســـــيـــــة
واالسـتراتـيجـية. وحرَصَ الـكاتب
عــلى تــدويـن أســمــاء الــقــطــعــات
ــشـــتــركــة وكُــنَــاهــا الــعــراقــيــة ا
وأرقــامــهــا وعـلـى رأسـهــا الــلـواء
ـــشـــاة اآللـي الـــثـــامن والـــلـــواء ا
ــــدرّع الـــســـادس والـــقـــطـــعـــات ا
ـتـجــحـفـله مـعـهـمـا وأيـضـاً ذكـرَ ا
أسـمـاء األبـطــال الـقـادة واألمَـرين
وجـداول الـتـوقــيـتـات مـروراً بـكل
األوامــــر الــــصــــادرة بــــاحلــــركــــة
والتنـقّل والوصف العام للـمنطقة
ولألرض والــطـرق الــتي تــنــقّـلت
بــهــا الـــقَــطَـــعــات ومــنـــهــا بــدأت

عركة...! ا
ـــؤثّـــر والــبـــارز لـــلـــقــوة الـــدور ا
اجلـويـة الـعــراقـيـة جـمـعه الـلـواء
عالء فـي الــفــصل الــثــالث عــشــر
ــذكــرات عــدد من مــســـتــعــيــنـــاً 
الطيارين الـذين اشتركوا في هذه
ــعـركــة وأبـلــوا بالءً حـســنّـاً في ا
ــعـركــة حــيث اشــتـركت ســمــاء ا
مـقاتالتنـا في اشتـباك مـباشر مع
الـطـائـرات اإلسـرائـيـلـيـة وتـدمـيـر
وإســقـــاط عـــدد مــنـــهــا مـــبــيّـــنــاً
عـركة بالـتـفصـيل الـدقيق نـظـام ا
الـــــــذي طُـــــــبّـق وعـــــــدد وأنــــــواع
ــشــتــركــة وأســمــاء الــطــائـــرات ا
ـعــوقـات ـشــاكل وا طــيّـاريــهــا وا
الـتـي واجـهــتــهــا الـقــوة اجلــويـة

العراقية.
لـقـد بـاتَ جـلـيّـاً أمـام األعـداء قـبل
األصــــدقـــاء أنَّ الــــقـــوة اجلــــويـــة
الــعــراقـيــة كــان لـهــا دور مــشـرّف
ــكن جتـاهــله في هـذه وفـاعل ال 
احلــــــرب بـــــشــــــهـــــادة عــــــدد من
الــطـيــارين اإلســرائـيــلـيــ الـذين
واجــهــوا نــســورنـا فـي سـمــاءهم

لتهبة. ا
في فـصل آخـر من الـكـتـاب انـتـقل
الــكــاتب إلى اجلــبــهــة الــغــربــيــة
وحتــديــداً مــصــر مــرتــكــزاً عــلى
شــــهـــادة ضــــابـــطــــ اشـــتــــركـــا
وتواجدا في الفوج األول من لواء
ــشـــاة األول. وهــذا هــو الــفــوج ا
العـراقي الوحـيد الـذي تواجد في
مـــصــر حـــيث نُــقـل إلــيـــهــا جــواً
بالتتابع. ونظراً للنتائج الكارثية
صري التي أصـيب بها اجلـيش ا
ودمـار جتـهـيـزاته الـعـسكـريـة في
ـعـركــة وانـسـحـابه أول يـوم من ا
إلـى غــرب قـــنــاة الــســـويس فــأن
الـــفــــوج الــــعـــراقي لـم يـــشــــتـــرك
ا اتخذ عركة بشكل مباشر إ با
عــلى عــجل مــواضــعه الــدفــاعــيـة
حلــــمـــايـــة مـــديـــنــــتي الـــقـــاهـــرة

واإلسماعيلية وبعدها
حتــــرّك إلى مــــنــــاطق

لنفس السباب.
حال القوات العراقية
في األردن بــعــد وقف
إطــالق الـــــــــــــنـــــــــــــار
واسـتـقـرار األوضـاع
عـلى اجلـبـهـة كرّسه
ــؤلف في الـــفــصل ا
اخلـــــامـس عـــــشـــــر.
وأضاف إلـيه مُـلحق
فــيه نــبــذة مــوجــزة
عن مـعـركـة الـكـرامة
الــتي انــدلــعت بــ
األردن وإســـرائــــيل
في  21آذار 1968
 وتــــفـــاصــــيـــلــــهـــا
السَّـوقيـة وخسـائر
الــطـرفــ بـاألرقـام
عنوية ونتائجها ا
والـروح الــقـتــالـيـة

الــتي ظــهــر بـهــا اجلــيش األردني
ـعـركـة أول نـصـر واعـتـبـار هــذه ا
ة عسكري على إسرائيل بعد هز

 5حزيران.
أمـا الـفـصل الـسـادس عـشـر فـفـيه
ـرحـلــة مـا بـعـد  17تـمـوز وصف 
1968 واســــتالم حــــزب الــــبـــعث
الــســلـــطــة في الــعــراق وتــغــيــيــر
الــقــيـادات الــعــســكـريــة لــلــجـيش
ـــــــرابـط في األردن الــــــعـــــــراقـي ا
ومحاولة توسيـعها وتشكيل فرقة
مدرّعـة أخرى وزيـادة التـعاون مع
الفدائيـ الفلسطـيني وما جرى
بــعــدهـا من أحــداث مــؤسـفــة بـ
األردن والــفـلـسـطــيـنـيــ سُـمـيت
بـــــــأحــــــداث أيـــــــلـــــــول األســــــود
ومنـاوشات أخرى حلـ انسحاب
أخـر جنـدي عـراقي من األردن يوم
 21شـبـاط 1971 تارك وراءهم
ثالثـة أعــوام وثـمـانـيــة أشـهـر من
ـــرّهــا ـــتــبـــايـــنــة  الـــذكــريـــات ا

وحلوّها. 
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فـي اخلـتــام فــمن الــطــبــيـعـي لـكل
بــاحث قــديــر ومــحــتـرف ولـه بـاع
طـــويل في الـــدراســة والــتـــألــيف
حـــرصـه عـــلـى إنـــهــــاء بـــحــــثه بـ
(دروس وعِــــــبـــــرّ) وفِق خــــــبـــــرته
وجتاربه ومنظوره اخلاص وهذا
ـــؤلف في الـــفـــصل مـــا رسّــخـه ا
الـسابع عـشر واألخـير من الـكتاب
عــــنــــدمــــا وصف تــــلـك احلـــرب بـ
دوّية للعرب...!) ال كما ة ا (الهز
أســمـاهــا الــبــعض بــالـنــكــسـة أو
ـا نــكـســة حـزيــران وفــيه وصف 
أفــــرزتـه هــــذه احلــــرب من دروس
بــالــغــة األهـمــيــة عــلى الــصــعــيـد
الــــــســـــيـــــاسـي والـــــعـــــســـــكـــــري
واجلـيــوبـولـيــتـيـكــيـة وأسـبــابـهـا
بــالـــنــســبــة إلســـرائــيل والــعــرب

والعراق بشكل خاص. 
الــلــواء الــركن عالء حــســ مــكّي
خــمّــاس وقــبل أن يـــأخــذ كــتــابه
اجلــديــد مــكـانـه الــطـبــيــعي عــلى
ـكـتبـات الـعربـيـة قدّم لي رفـوف ا
مـشـكـورًا نـسخـة مـنه مـع عـبارات
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ثل الفن الوجه احلـقيقي لقياس
تقـدم الشعوب وتـطورها وتـقدمها
في شتى ميادين احلـياة وينعكس
ـــخـــتـــلف صـــوره كــالـــرسم ذلك 
والـــنــحت واخلـــزف واجلــداريــات
والـفن الـكـرافـيـتي وغـيـرها. ولـعل
فن النحت واجلداريات من الفنون
التي تتميز بانها ذات ابعاد ثالثة
تـتـمــيـز بـتـجــسـيـد الــشـكل بـقـدرة
تـعبـيريـة هائـلة من حـيث التـمثيل
شهد الكتلي وطبيـعة حركته في ا
ســواء اكــان الـنــحت مــجـســمـاً او
. فالـفـن بشـكـل عام والـنـحت بـارزاً

بـشـكل خـاص هـو مـقـاربـة مـا ب
فكـر الفـنان واجلمـهور وكمـا يقال
ان لـكل مـثـال مثـيل وان لـكل فـنان
ذات وانها تـمثل قيمـته االنسانية
والتعبيرية واجلمالية التي تكون
من خالل شـخــصـيـته االســلـوبـيـة
مـنعـكـسـة بـشـكل جـلي في اعـماله

الفنية. 
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من خالل مـا تـقـدم فقـد جـاء كـتاب
(مــنـــحـــوتـــات بـــغـــداد بــ الـــفن
والـــســــيـــاســـة) دراســــة الـــفن في
الـفـضـاء الـعـام كوسـيـلـة لـتـحـفـيز
هــويـة وطــنــيــة في مــجــتــمع
يـعاني من صـراعـات كعـنوان
جــــــانـــــبي هــــــادف ومـــــوجه
بــحـــسب مـــؤلـــفـــة الـــكـــتــاب
ـــعــــمــــاريــــة والــــكــــاتــــبـــة ا
والـسـيـاسـيـة ميـسـون سـالم
الــدمـــلـــوجي فـــقـــد طــرحت
مشـكلة دراسـتها هـذه بشكل
واضح في مـحـاولة لـلـولوج
الى قـيـمـة التـعـالق الـوطني
والــشــعــور بـــاالنــتــمــاء من
خالل فـن الــنـــحت كـــنــصب
وتــــمـــــاثـــــيل وجـــــداريــــات
مـتنـوعة في بـغداد حـصراً
وبـــ مــا شـــهــده الـــعــراق
ـــــعـــــاصــــر مـن حتــــوالت ا
جـيـوسـيـاسـيـة وصـراعـات
اثـنيـة وعـقـائـديـة وغـيـرها
ادت بــالــفـــعل الى احــداث
تغيرات مجتمعية اسهمت

فـي الــوعـي والـــتـــصــدي لـــلـــقـــيم
الــبـالــيــة وبــعض االحــكــام الــتي
تـتـنـاقض مـعـهـا.  ان احلـديث عن
الهوية واخلصوصـية مهم للغاية
والسـيــمـا ان الــهـويــة تـمـثل روح
ـــكـــان ـــكـــان- ا االنــــتـــمـــاء الى ا
احلــــضـــاري- الـــعــــراق/ بـــغـــداد
ـــؤلـــفــة حتـــديـــداً كـــمـــا حـــددت ا
وتـــــطـــــرقت الـى تــــلـك االعـــــمــــال
نـتشـرة في بغـداد منذ الـنحـتيـة ا
بـدايـة تـأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة
عام 1921م حتى الـيوم. فالـهوية
ؤلفـة كمدخل كمـا تطـرقت اليهـا ا
مـبـاشـر لـلـكـتـاب بـأنـهـا الـظـاهـرة
ــتـفــردة في تــركـيــبــهـا الــبــيـئي ا
ــتــمــيــز واحلي في ــشــخص وا ا
طـبــيــعـة تــكــويــنـهــا ومــعـانــيــهـا
ـتـجــلـيـة في الــفـنـون الـنــحـتـيـة ا
لتسبغـها صفة اإلقليـمية والتميز
والـتـفـرد الـتـي تالقـحت بـاخلـبـرة
والــتــجــربــة والــفــعل ورد الــفــعل
بالـنسبـة لطبـيعة تـكوين اجملتمع
فـضالً عن ذاتـيـة الـفـنان الـعـراقي
حتــديـداً وطــبـيـعــة تـكـويــنه الـتي
تـنـعـكس بشـكل مـوضـوعي بوعي
تــــــــــــــــــــــام أو ال أرداي مــن خــالل
ــــتـــوارث بـــطــــبـــيـــعـــة الالوعي ا
واطنة. التكوين اإلنساني وفكر ا
وهـــذا مـــا جتـــســـد فـي اخـــتـــيــار
ـديــنـة بـغـداد بــوصـفـهـا ــؤلـفـة  ا
مـدينـة حضـارية واسالمـية مـهمة
بل هي عـاصمـة الدولة االسـالمية
في الــعــصـــر الــعــبــاسي بــعــد ان
شـــيــدهــا اخلــلــيـــفــة ابي جــعــفــر
ـديـنـة ـنـصـور والــتي سـمـيت  ا
ـدورة. بـدأت ـديـنـة ا الــسالم او ا
ـؤلــفــة دراسـتــهـا الــقــيـمــة هـذه ا
بـــالــــتـــطــــرق الى بـــنــــاء الـــدولـــة
الـعراقيـة احلديـثة مـا ب االعوام
1958 -1921م وحتــــــــــدثـت عـن
دور مــجــلس االعــمــار الــذي اقـره
ــان الــعــراقي عــام 1950م الــبـــر
والـذي يـعد احلـجـر االساس لـبدء
شـاريع الـفنـيـة والـعمـرانـية في ا

الـعــراق اذ وجـهت الــدعـوات الى
ـيـ آنذاك ـعمـاريـ الـعا كبـار ا
لـتــنــفـيــذ مـشــاريـعــهم في بــغـداد
ـعمـاري االمريـكي فرانك ومـنهم ا
لويد رايت الذي كان ينعت بجني
بـــغــداد مـن شـــدة شــغـــفه وحـــبه
لـــــبـــــغـــــداد حـــــتـى انه مـن وضع
تـــصــــامــــيم مــــبـــنـى دار االوبـــرا
الــعـــراقـــيـــة الـــتي لم تـــر الـــنــور
لألسف الى يومنا هذا فضالً عن
مــعـمــاريي مـدرســة الـبــاوهـاوس
ـانـيـة الـعـريـقـة الـتي اسـسـهـا اال
والــتــر غــروبــيــوس عـام 1919م
وقام بـتنفـيذ مبـنى جامعـة بغداد
احلـــالي في مــنــطــقــة اجلــادريــة
ــعـمـاري لــكـوربـوزيه فـضالً عن ا
الـذي نـفذ مـشـروع ملـعب الـشعب
في بغـداد وغيـرهم من معـماريي
ــيــة. الشك ان من احلــداثــة الــعـا
اهـم محـطـات هـذا الكـتـاب هـو ما
اســتـعــرضــته الــدمـلــوجي من كم
هــائل مـن الــنــصـب والــتــمـــاثــيل
واجلـداريـات في بـغـداد والسـيـما
بــعـد تــأسـيس الــدولـة الـعــراقـيـة
وصـوالً الى الــنـصب والـتــمـاثـيل
بـعـد ثـورة 1958م الـتي شـهـدت
نهضة واسعـة في انتشار العديد
من الــنـصب والـتــمـاثـيـل بـعـد مـا
كــانت مـقــتــصــرة عـلـى تـمــثــالـ
احــدهـــمــا لـــلــمــلـك فــيــصل االول
واجلـنـرال مـود فـضالً عـن تـمـثال
رئـــيس الـــوزراء الـــعـــراقي عـــبــد
احملسن السعدون وقد ازيلت كل
لك فـيصل واجلـنرال من تـمثـال ا
مود بعد صبـيحة ثورة تموز عام
1958م بــيــنــمــا اعــيــد تــشــيــيـد
ـلـك فـيــصل االول الـذي تــمـثــال ا
صــــنـــــعه الـــــفــــنـــــان االيـــــطــــالي
(كـانـونيـكـا) من جديـد في مـوقعه
الـقد عـلى ضـفة كـرخ بـغداد في
مـنـطـقـة الـصـاحلـيـة عام 1988م
وقـد قـام بـصــبه الـفـنـان الـعـراقي
عـلي اجلـابري. ومن تـلك الـنصب
ـــهــمـــة الــتي تـــعــرضت الـــيــهــا ا

ـــؤلـــفــــة هـــو نـــصـب اجلـــنـــدي ا
اجملـــهـــول لـــلـــمـــعـــمـــاري رفـــعت
اجلــادرجي عـام 1959م ونـصب
احلـرية لـلفـنان جـواد سلـيم الذي
بــــدأ الــــعـــمـل فـــيـه عـــام 1958م
والـذي تـوفي اثنـاء عـمـله في هذا
الـــنــــصب عـــام 1961م ويــــذكـــر
الــفـنــان الـراحـل شـاكــر حـسن آل
ســـعـــيـــد في اســـتـــذكـــاره لـــتـــلك
هـمـة في تشـييـد هذا الـلـحظـات ا
الــنـصب حــول ثـقــة جـواد ســلـيم
هم هذا بنفسه في اكـمال عمله ا
((ســـمـــعـت ان احــدهـم يـــقــول ان
جـواد سـلـيم سـوف ال يـتـمـكن من
اتـمــام الــنـصب... وانــا اعـرف ان
مــنـيــتي قـد قــربت ولـكــني سـوف
اكــمل الـنــصب وهــذا هــو عـزائي
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لــقــد تـــرك جــواد ســلـــيم ارثــاً بل
ثـل جمـيع الـعراقـي من واثـراً 
مــخـتـلف بـيـئـاتــهم وتـكـويـنـاتـهم
االجـتـمـاعـيـة ورمـوزهم الـوطـنـية
في عـنـاصر الـنـصب الـذي اصبح
الــيـوم مــكــانــاً مــقـدســاً في طــلب
احلــــريـــة والــــدفـــاع عـن حـــقـــوق
االنـــســـان واصالح اجملـــتـــمع بل
واصـبح الـيـوم رمـزا النـتـفـاضات
الــــــــــشــــــــــعـب مـن اجـل االصـالح
والــبــنــاء وهـــنــا كــانت لــدراســة
الــدمــلــوجي دورهــا الــكــبــيــر في
ـهم الى رمـز ـكــان ا حتـول هـذا ا
ثـوري اجـتمع حتـت ظله الـشـباب
في االول من تـشـرين عام 2019م
مـن اجل االصـالح ومــــــحــــــاربـــــة
الـفــسـاد وكـان شـاهــداً حـيـاً عـلى
ــهـمــة من تــاريخ تــلك االحــداث ا
ـؤلفـة تلك الـعراق. وهـنـا تصف ا
ــتـعـالــقـة مع احلـالـة الــوطـنــيـة ا
نصب احلـرية بـان اجلمـيع كانوا
يـشــعـرون بــاالنـتـمــاء الى الـوطن
وانــــهم مـــتــــســــاوون حتت رايـــة
الــعــراق عـلى اخــتالف ديــانــتـهم
. ومـــذاهـــبـــهم كـــبـــارا ً وصـــغــاراً

ؤلفة ميسون الدملوجي تطرقت ا
هم هـذا الى احصاء في كتـابهـا ا
كافة النصب والتماثيل في بغداد
واحلديث بتفاصـيل مهمة ودقيقة
حـول تــاريخ اجنــاز تـلك االعــمـال
ـــهــمـــة مـــثل نـــصب الـــشـــهـــيــد ا
إلســمـاعــيل فـتــاح الـتــرك ونـصب
اجلـنـدي اجملـهـول خلـالـد الـرحال
ـقـاتـل الـعـراقي ونـصب ونـصب ا
النـسـور للـفـنان مـيـران السـعدي
وتـماثـيل مهـمة ذات مغـزى تراثي
يحـاكي الف ليلـة وليلـة وحكايات
بـغــداد اجلــمـيــلـة مــنـهــا تـمــاثـيل
شــهـرزاد وشــهــريــار وكــهــرمــانـة
والقنديل الـسحري ونصب بساط
الريـح وبغداد لـلفنـان محـمد غني
ـؤلفة الى حـكمت. كـما وتـطرقت ا
دراســة تـــمــاثـــيل احلـــروب الــتي
ـــا تــعـــرض له جـــاءت نـــتـــيــجـــة 
العراق من حـروب دامت لسنوات
طويلة وقد حللـتها بتفصيل فني
همة وضوعات ا وجمالي. ومن ا
في هذه الـدراسة هي تـلك العالقة
مـا بـ الـنـظام الـسـيـاسي والـفن
خالل االنـظــمـة الـسـيــاسـيـة الـتي
حـكـمت الـعـراق مـنـذ عـام 1958م
ؤلفة الى يومنـا هذا وقد اكـدت ا
الى وجود نوع من التحكم الكبير
فـي الــفـن والســيـــمـــا الــتـــمـــاثــيل
والـنــصب الـتي كـان بــعـضـهـا قـد
ـعــارضــته من قـبل دمـر او هــشم 
نـــظــــام ســـيـــاسي يـــأتي ونـــظـــام
سـيـاسي الحق فـقد اعـيـد تشـيـيد
تـماثـيل الزعـيم عبـد الكـر قاسم
في اكـــثــر مـن مــكـــان في بـــغــداد
بـيـنـمـا هـدمت تـمـاثـيل تـعـود الى
انـظمـة سياسـية الحـقة. من خالل
مـا تقـدم يـعـد هـذا الكـتـاب وثـيـقة
مــهــمــة وتــاريخ مــســجل ومــوثق
لـلـفـن الـنـحـتي الــعـراقي احلـديث
ثـابـة سجل ـعـاصر بل يـعـد  وا
دقيق لـتـنوع احلـركـة التـشـكيـلـية
الــعــراقـيــة والســيـمــا الــنـحت في

العراق وحتديداً في بغداد.  
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نشـورة في صحيفة (الـزمان) عن الدكتور أعادتني مقـالة الصحفي سالم الـشماع ا
جـواد عـلي إلى ذكريـات عـمرهـا نصف قـرن وحتـديدا الـعام  1964ـ حـيث كان أول
لقـائي به عنـدما كـنت طالبـاً في كلـية التـربيـة ببـغداد  وفي أحد األيـام جلب انـتباهي
ـعـرفـة سبب ـا دفـعـني إلى تـتـبعـهـمـا  رجـالن معـمـمـان يـدخالن إلى بـاحـة الـكلـيـة 

وجودهما.
األول كان الـعالم مـحـمد بـهجـت األثري حـيث تبـ أنه يـراجع تلـمـيذه الـدكتـور جواد
عـلي والــثـاني هـو أحـمــد الـوائـلي الـذي كـان فـي مـرحـلـة االسـتــشـارة مع الـدكـتـورة
الـشـاعرة عـاتـكـة اخلرجـي قبل حـصـوله عـلى الـدكتـوراه. وكـثـيراً مـا الحـظت عـبارت
فصل وسوم (ا االطراء ب التـلميذ وأستاذه في مقدمة كتـاب العالم االستاذ جواد ا
في تاريخ العـرب قبل االسالم). وعلى ما يـبدو أن التلـميذ جواد قـد تلقى دروساً في
الـعـلوم الـديـنـية والـتـاريخ علـى يد أسـتـاذه األثري في مـرحـلـة الدراسـة في االعـدادية

ركزية ببغداد. ا
جلب انتبـاهي إليه قبل الغور في امكانياته العلـمية أناقته هو واألستاذ فؤاد جميل.
ظـهـر وفي ذات يـوم دعـاني زمـيلي أما بـقـيـة األسـاتـذة فكـانـوا ال يـهـتمـون كـثـيـراً بـا
رحـوم ولـيد جنم صـالح التـكريـتي وشجـعـني على حـضور مـحاضـرة له وأذكر أن ا
قـاعـة احملـاضرة كـانـت مـزدحمـة ألن قـسـم التـاريـخ كـان الـقسـم الـوحـيد الـذي يـقـبل

رحلة األولى من األقسام األخرى لاللتحاق بصفوفه. تلكئ في ا الطالب ا
كـانت لـغة الـعربـيـة لألستـاذ مـتمـيزة وكـان يـلقي احملـاضـرة شفـاهاً عـلى الـعكس من
ادة التاريخ الذي لم يفارق عادته بالنظر إلى األوراق الدكتـور حس أم مدرسنا 
ـكـتـوبـة أمامـه وأذكر أن مـوضـوع احملـاضـرة قـد سلط الـضـوء عـلى أقـوام الـعرب ا
ـؤرخون إلى ثالثة أقـسام حسب السالالت فيقـول: (وأما أقوام العـرب فقد قـسمها ا
التي ينحـدرون منها. فكان القسم األول عن العرب البائدة وهم العرب القدامى الذين
انقـرضوا تـمامـاً ولم يكن متـيسـراً احلصـول على تفـاصيل كـافيـة عن تاريـخهم مثل
قـوم عـاد وثـمود وجـديس وعـمالق وجـوهـر وحضـرمـوت وغـيرهـم أما الـقـسم الـثاني
ـنحـدرة مـن صلـب يـشجـب بن يـعـرب بن قـحـطان فـهم الـعـرب الـعـاربـة وهم الـعـرب ا
نحدرون من ستـعربة وهم العـرب ا وتـسمى بالعـرب القحطـانية تـليها ثـالثاً العـرب ا
صـلب إسـماعـيل عـلـيه الـسالم وتـسـمى بـالـعـرب الـعـدنـانـيـة. وهـنـاك رأي في الـعرب
العـاربة وهم شـعب قحـطان ومـهدهـيا بالد الـيمن وقـد تشـعبت قـبائـلهـا وبطونـها من
ولد سـبأ ويـقال لـهم السـبئـيون). انـتهت احملـاضرة وبـدأ الطـلبـة باخلـروج من القـاعة
اذا لم وإذا به قد أشار اليّ لـلتقدم نحوه وسـألني من أي قسم أنت وما هو اسمي و
?. ارتبكت باالجـوبة والحظ ذلك ليبـادرني بالقول: إنك أطلب اإلذن باحلـضور اصوليـاً
البد ان تكون مـهتماً بالتاريخ لذلك فنحن نرحب بك على الدوام وبعدها سجل اسمي
في دفتـر مـذكراته. أذكـر هذه احلـادثـة للـداللـة على فـراسـته وانتـباهـه ومن هنـا بدأت

عالقتي به.
ـربـعـة بـبـغـداد وكـان هـو يـصـول ويـجول فـي شارع ـنـطـقة ا كـنت أسـكن في دارنـا 
طاف في عـمارة مقابلة لـسينما الزوراء وقد خـطر ببالي بداية الرشيد ليـنتهي به ا
ؤرخون مثله العزوف عن الزواج الى أن أنه كان اعزب إذ كـثيراً ما يشغل العلماء وا
نظـر أطول مـنه وبعد أن تـوطدت الـعالقة بيـننـا سألته عـنها رأيته  مع شـابة لـطيفـة ا
فقـال هي ابنـتي التـي تعـيش مع والدتـها واخـيهـا واختـها في لـندن وهـنا قـطعت داء

الفضول ولم أسأله عن سبب تباعده عنهم.
وفي العام  1967أصبحت عالقتي به عميقة إلى درجة أننا قد تناولنا وجبة غداء في
مطـعم عمو الـياس اجملـاور لكازيـنو البـرازيليـة التي يـؤمها يـوميا. وهـكذا بدأ يـتحدث
ـؤرخ نـاجي مـعـروف ومن األسـاتذة مـعي بـبـسـاطة بـالـقـول إن صـديـقه احلـميم هـو ا
الـكـبار الـذي يعـيـرهم االهتـمـام خصـوصا عـلـماء اآلثـار فؤاد سـفـر وطه باقـر وناجي
ـعــروف فـيـمـا بـعـد والـدكـتـور الـعـالم عـبـد الـعـزيـز الـدوري األصـيل الـدبـلـومـاسي ا

ومصطفى جواد واألب انستاس الكرملي.
بعـد ثـورة تـمـوز الـعام  1968 تـنـسبت إلـى وزارة اخلارجـيـة وهـنا أخـذ يـحـدثني عن
العـمل الدبلـوماسي ومالحـظاته الـقيمـة وعنـدما علـم بنقـلي دبلـوماسيـاً الى سفـارتنا
في الهـنـد توسع بـالـكالم عن اإلسالم في الـهنـد بـادئـاّ من الفـاحت مـحمـد بن الـقاسم
الـثـقفي إلى الـسلـطان مـحمـود الـغزنـوي اللـذين كان لـهمـا الـفضل في انـتشـار الدين
اإلسالمي في شبه الـقارة الهندية والذين يفوق عديدهم اليوم الـ  400 مـليون نسمة.
وأذكر أنه قـد ذكر تاريخ بدء حـمالت الغزنوي بـ العام   998- 1130  ميالدي
ومن جـمـلـة مـا قاله أن الـغـزنـوي كـان نـصـيراً لألدب والـعـلـمـاء وفي عـهـده عاش ابن
سينا والـبيروني والفردوسي والكسائي. كما ذكـر مالحظة مهمة بقوله إن األفغان لم

ـنـطـقة يـكـونوا مـسـلـمـ في تـلك احلـقبـة وكـانـوا يـعيـشـون في ا
اجلـبلـية ب غـزنه ونهر الـسند وكـانوا يتـعرضون لـلقوافل
الـتجـاريـة بـ خراسـان والـهـند إلى أن تـعـرض لـهم عام
 ميالدي ليتركوا عبادة األصنام ويصبحوا 1119
مــســلـمــ ولــيـســتـقــروا في مــديـنــة كــابل. حـســنــاً فـعل
الصحـفي سالم الشماع بالتـنويه بهذه الشـخصية الفذة
فـهـو لم يــكـد يـذكـر مــنـذ ان رحل عن دنـيـانــا عـلى عـظـيم
اجنـازاته الـعـلـمــيـة وجاللـة مـكـانـته واحلـمـد لـله أن مـقـال

الشماع قوبل بأصداء طيبة لسعة انتشار .
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اإلهـداء الـرقـيـقـة مـذيّـله بـتـوقـيـعه
الـكـر وهـذه عــادة مـتـأصّـلـة في
الــنـفــوس والـقـلــوب لـدى الــكـتّـاب
ـثـقـفــ في مـبـادلـة نـتـاجـاتـهم وا
األدبية والعلمية من باب االعتزاز
وتـلقّي الـرأي والـتقـييم والـتحـليل
في مــضــامــ الــكــتــاب وهــا أنــا
أُقــدمهُ هـذا الـكـتـاب من خالل هـذه

السطور.
 فـرصـة ثــمـيـنـة ومـيـسّـرة لـلـقـار
الــعـــراقي والـــعــربـي بــشـــكل عــام
والعـسكـري على وجـه اخلصوص
وعُشّـاق الـتـاريخ الـعـسـكـري ككُل
لــقـــراءة هــذا الــكــتـــاب والــتــمــعّن
بــصـفـحـاتـه واالسـتـزادة الــفـكـريـة
والعلمية واالستمتاع به والتعرّف
أكــثـر عــلى مـحـتــويـاته. فـالــكـتـاب
سـيـكـون بـحد ذاته إضـافـة جـديدة
لـلــمــكـتــبــة الــعـســكــريـة ووثــيــقـة
تـاريـخيـة مـهـمّـة ال لـبس فـيـها عن
شرق ودور دور العـراق الوطـني ا
اجليش العـراقي الباسل في حرب
حــزيــران عــام 1967 عــلى الــرغم
من نتـائـجـها الـسـلـبيـة كـجزء من
تـاريخ طـويل وحـافل له عـلى مدى

قرن كامل من الزمن. 
(دور الـعـراق في حـرب عام 1967
ــؤلّف ... تــاريخ وذكــريــات) هــو ا
الـعـشـرين للـواء عالء بـعـد صدور
األول عــــــام 1970. ومــــا بـــ ذلك
ئات من الزمن والـيوم فقد حـرَّرَ ا
ــقــاالت والــدراســات والــبــحـوث ا
والــتـراجم بـالــلـغـتـ اإلنــكـلـيـزيـة
والفرنسية وشارك في العديد من
ــؤتـمــرات والــنــدوات والـدورات ا
احمللية والعربية والدولية أغلبها
ذات طـابـع عـســكـري إضــافـةً إلى
اهــتــمــامـاته اإلداريــة ونــشــاطـاته
الـريـاضـية وأواصـره االجـتمـاعـية
األخرى. فنبارك للسيد عالء الدين
حـسـ مكّـي خمّـاس هـذا اإلجناز
ُــــمــــيّـــز وإجنــــازاته الـــنــــاجع وا
الـسـابــقـة داعــ الـله عـزَّ وجلّ أن
ـتّـعه بـالـصـحـة يُـمـدَّ في عـمـره و

والعافية وجناحات أخرى.

غفور الدين حسـ مكي خمّـاس ا
لك فيصل الـثاني يستقبل في له ا
لندن الطلبة العسكري العراقي
في كــلـيــة سـانــد هـيـرسـت ومـنـهم
الـتـلـمـيـذ عالء الـدين حـسـ مـكي
ـقـولـة ـا سـمـعـنـا بـا خـمّـاس. لـطـا
تـداولة: (الكـتاب يُقرأ الشـائعة وا
من عـنــوانه...!) وهــذا مـا يـنــطـبق
حـرفـياً عـلى هذا الـكـتاب فـهو من
الــقَـطع الــكـبــيـر وبــطـبــعـة أنــيـقـة
ضـمّـت بـ دفّـتـيه  435 صــفـحـة
تـوزّعـت عـلى سـبــعـة عــشـر فـصالً
تـفـصـيـلـيّـاً عن حـرب حـزيـران عام
67  ومـا اُسـتحـضـرَ لهـا قـبل هذا
الــتـــاريخ ومــا جـــرى بــعـــدهــا من
أحـداث مـتالحقـة. وأيـضاً احـتوت
على صفحات مقتبسة من مذكّرات
عــدد مـن الــضــبـــاط الــذيـن نــالــوا
ــــســــاهــــمـــة عــــلى أرض شـــرف ا
الـواقع مــخـتـتـمـاً بـحـثه بـخـاتـمـة
ـهـنـية قصـيـرة عـبّرت عـن رؤيته ا
كـــمــراقـب وبـــاحث لـــتــلـك احلــرب
بجوانبها العسكرية والسياسية.
إنَّ مـن يـتــصـفّح الــكـتــاب سـريــعـاً
ــؤلف يَــشــعــر بال ريـب بـجــهــود ا
ـصادر والوثائق اجلليّـة في نيل ا
ـعـلــومـات الـتــاريـخـيـة ـهـمــة وا ا
والـــلــقــاءات والـــصــور واخلــرائط
الطـبوغرافـية ذات العالقـة ببحثه
بـعـضهـا كـانت تُـعـتبـر في حـيـنـها

(سّرية للغاية) ...!
ابـتـدأ الــلـواء عالء الــدين حـسـ

قدّمة مقتضبة أوضح فيه كتابه 
أســبـاب انــكـبــابه وسـعــيه إلجنـاز
ــشـروع والــهـدف مــنـهـا ثمَّ هـذا ا
بـيّن أن الــعــراق وجـيــشه قـد دخل
في معـارك متعـاقبة: فـنية وقـتالية
وصـــامــتــة مـــنــذ شــهـــر أيــار عــام
1967 وحتى انسحابه من األردن
عام 1971.في م الكـتاب استهلَّ
الباحث وبشـكل مُسهب التطورات
تـسـارعـة بـ الـعـرب وإسـرائيل ا
من عــام 1956 أي بــعــد انــتــهــاء
الــــعـــدوان الـــثـالثي عـــلـى مـــصـــر
ولغاية عام 1966 وبروز الرئيس
جـمال عـبـد الـنـاصـر كـزعيـم عربي
وبــطالً قـومــيـاً لـلــوحـدة الـعــربـيـة
تنامية ب شعوبها. حيث جرت ا
خـالل هـــذه الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر
تــطــورات عــديـــدة عــلى الــســاحــة
الـعربيـة شكّـلت منعـطفـاً في تزايد
عـــداء الــشـــعــوب الـــعــربـــيــة ضــد
إســرائـــيل وخـــاصــة بـــالـــنــســـبــة
للعراق إذا أن الشباب في العراق
ومنذ مـطلع الثالثيـنيات من القرن
ـــــســــــاهم األول ـــــاضـي كــــــان ا ا
كـمـتـطـوع وضـبـاط في الـثورات

غالف الكتاب

نصة. حادث ا
التاريخ 1981-10-6

عادي. كان: ساحة العرض/ ا ا
القاتل: خالد االسالميولي و مجموعة

القتيل: الرئيس و مجموعة
مهنة القاتل: ضابط
مهنة القتيل: ضابط

الفتوى: كتاب الفريضة الغائبة وضعه عبدالسالم فرج.
انـور مــحـمــد مـحــمـد الـســاداتي انـور الــسـادات الحــقـا بــعـد رفع يــاء الـنـســبـة من

الشخصيات القليلة التي جرى اغتيالها في بث تلفزيوني مباشر.
السادات ظاهرة اجـتماعية حقـيقية برغم مـا غلف هو به نفسه من تمـثيل ثمثيل ليس
بـهدف فن الـتـمثـيل السـامي بل تمـثـيل مركـز يقـوم على احلـيلـة مـتقـدم على الـتمـثيل

واهب!. ارسه اغلب افراد اجملتمع وان اختلف االهداف و ا الذي 
ـر على سـنوات انـقالب و حكم عـبد الـناصـر يكـاد ال يصل به غريـبة سـيـرته فمن 
منطق االمور لـتشخيص الـسادات خليـفة جلمال راح مـحمد جنيب ألقـامته اجلبرية
وانـتــهى االخـوان صالح ثـم جـمــال سـالم وانــزوى لـطــيف الـبــغـدادي النه رفض ان
يكـون" طرطـورا" - عـلى حد وصـفه وزال حكـيم عـامر بـعصـير مـسـموم لم يـثبت انه
شربـه مخـتارا وبـقي اثنـان حسـ الشـافعي و انـور او ابو االنـاور كمـا تسـميه ام

كلثوم.
انور كان ذكيـا فهم نفسيـة جمال فقرر ان يـكون طوع يديه فأرتـاح جمال لشخص
مثل انور يـريه ضعفه و قوته- ضعف انـور و قوة جمال- ولثمـاني عشرة سنة حافظ
فلس في القافـلة ومات جمال و صار انور على رقـبته و رزقه و راحته مظهـرا دور ا
انور و اعتقـد مشاهدو مسرحـيته انه ليس اكثر من رقم ب ارقـام معقدة لكنه اطاح
بـفريق نـاصر اسكن عـلي صبـري و شعـراوي جمعـة و محـمد فـوزي وسامي شرف
سجن الـتصحيح في ثورته اخلاصة في الـ 15-5-1971 او ما يـحب ان يسميها هو

بثورة مايو!.
حارب في 73 و صادق في 78 و اختار قبل ذلك مبارك في 75.

كـان به مـيل لـيـكـون جــورنـاجلـيـا- صـحـفـيـا مـحـتـرفــا بـعـد ان ذهب الـواقع بـرغـبـته
لـلتمثـيل كان مسرفـا بألتقـاط الصور صور بـلباس السـباحة صور بـالبرنص و هو
يـصـلي صور لـلـپايپ يـعـشق الكـامـيرات و يـكـره العـمل يـصلي امـام الـكامـيرات و

يشرب الويسكي النه مفيد للقلب بحسب نصيحة ادعاها هو على طبيب.
تضايق من ارث جـمال و جمال و ما ادراك ما جمال عـاشق للتنصت مقدم سابق
في اجلــيش تـمــكن من تــركـة مــحـمــد عــلي بـاشــا واهم بــقـايــا الـتــركـة هي اجلــهـاز
ـصـنع بـيـد دكـتـاتـوريـة كـانت سـمـة مـابـعـد احلـرب الـسـيـاسي و الـثـقـافي والـتـوجـه ا
ـية فـأزبـال الفـكر يـجري اسـتيـرادها بـسرعـة في العـالم العـربي وهنـاك تفـتقت الـعا
ذهـنيـة الالعب انـور لـيحـرك جـثمـان سـيد قـطب فـسـاعده مـحـمود عـثـمان اسـمـاعيل

ليطلقا اللحى بوجه يسار ناصر و كان ذاك خروجا عن النص!.
فـتـرسـات في الـسرك الالعب مع او من االسالم الـسـيـاسي مـثلـه مثل الالعـب مع ا

وحوادث االفتراس كثيرة!.
الحـدى عشـرة سنـة تالعب السـادات مع الكل داخـليـا و خارجـيا لعـب مع االقباط و
سـجـن شـنـودة لـعب مع رجـال الــدين و شـتم احملالوي ضـحك عــلى مـنـاصـريه في
دوح سالم ثورته اخلاصـة ثم ازاحهم و ازاح مـعهم احلـاج حس الـشافـعي رفع 

و الفريق محمد صادق ثم هوى بهم وكاد ان يزيح مبارك حلساب منصور حسن.
قاد االنفتـاح فلقي اقذع الشتائم اطلق بعدها عبارة ان الذي لن يثري على زمني لن

يثري بعدي.
هاجـم الكل وان كـان بـعـضـهم فـعال يسـتـحق هـاجم الـقـذافي و االسـد و هاجم "من

حتت لتحت" دول اخلليج وهاجم اخلميني صراحة و صدام سرا وتيتو بتهكم!
ثل لـكن السـادات لم يـكن دمويـا و ال محـبا جلـو االمن والـبطش و الـسادات كـان 
نفـعل و ال ينفعل اال كـذبا ومع ذلك فهو عـاشق لدور العمـدة ويشدب شاربيه دور ا

صري وكل ادائه في سبيل الكاميرا و لوجهها!. بطريقة العمد ا
كـانت له مداخالت غـريبة في الـتقـرب من االقويـاء فلـقد قال لـرونالـد ريگن ان الـفيلم
السينـمائي االمريكي الذي تفرج عليه ليلة انقالب ناصر في ٥٢ كان من بطولته على

ثال!. اعتبار ان ريگن كان 
من يتمكن من مـشاهدة اخر خطاباته التي تلت اعتقاالت ايلول الشهيرة سيتمكن من

ـسـرحي الــذي اخـتــتم به الـســادات حـيـاته مـعـرفــة الـعــرض ا
ـثال و رئـيسـا و انـسـانـا ولم يبق لـه اال مشـهـد واحـد هو
رصــاصـات حـسـ عـبـاس( قــنـاص) اصـاب رقـبـة انـور و
ــا هي الـتي قــتـلــته و عـطــا طـايل و عــبـد احلــمـيــد عـبـد ر
ــركــبــة اوقــفـهــا خــالــد االسالمــبــولي الــسالم و كــلــهم 
صـري الـذي لم يسـجل له الـتاريخ الـضـابط في اجلـيش ا
هـنة فـلو جنح االمر انه اول من حقق تـفوق العـقيـدة على ا

لكان انقالبا عسكريا و ليس عملية ارهابية!.
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قـرر انطـالقهـا في الرابع أرجأ احتـادُ غـرب آسيـا بطـولـة النـاشئـ الـثامـنة حتت  16 عـاماً الـتي كـان من ا
ـمـلكـة الـعربـيـة السـعـوديـة الى موعـدٍ جـديدٍ في نـهـايـة هذا الـعـام.. جاءَ ذلك في عـشر الـشـهر احلـالي في ا
وافق 2021/10/7.  وتـلقى االحتاد شاركـة اليوم اخلميس ا االجتـماع الذي عقد مع أمنـاء سر االحتادات ا
الـعراقي لـكرة الـقدم إشعـاراً رسمـياً يـفيـد بتـأجيل الـبطولـة وذلك لوجـود صعـوبات لـوجسـتيـة إلقامـتها في
قرر حسـب البيان عـلى أن تقام خالل الشـهر األخير من هـذا العام. وبيّن احتـاد غرب آسيا في موعدهـا ا
قـبلـة ستـشهد عـقد اجـتمـاعات تـنسـيقيـة مع االحتاد الـسعـودي مسـتضـيف البـطولة اجـتماعه: ان الـفتـرة ا

شـاركة بشكلٍ رسـمي. يشارُ الى ان  12 وعـد النهـائي إلقامتـها وتعـميمه عـلى االحتادات ا وذلك لتحـديد ا
دولـةً أبـدت مـشـاركـتـهـا في بـطـولـة غـرب آسـيـا الـثـامـنـة لـلـنـاشـئـ في الـسـعـوديـة وهـي: األردن واالمارات

والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وعُمان وفلسط وقطر والكويت ولبنان واليمن.
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فرض الـتعادل الـسلبي  نـفسه على
ـنـتـخب الـوطـني مع نـظـيـره لـقـاء ا
الـلـبـنـاني ضـمن مـبـاريـات اجلـو لة
الثالـثة  من تصـفيات اجملـموعة عة
ـقبلة ؤهـلة لكـاس العالم ا االولى ا
بـدولـة قطـر بـعـدما عـجـز الفـر يـقان
من هــز الـــشــبــاك  عـــلى مــدار وقت
ـبـاراة الـتي شـكـلـت نـكـسـة اخرى ا
لـــلــمـــنـــتــخـب  وزيــادة  مـــواجـــهــة
حتــــديـــات الــــتــــاهل الــــتـي اخـــذت
تتراجع امام تواصل منتخبا ايران
وكوريا ج  جناحاتهما بعدما سقط
الـوطـني  مـرة اخـرى بـفخ الـتـعـادل
وسط تــزايـد الـشـكـوك في ان يـعـود
للمنافسة الـتي كانت ماثلة في لقاء
لبنان لكنه  لم يتخلص من االخطاء
ـــســتــوى  والـــعــمـل عــلى تـــقــد ا
ــطـلــوب  امــام لـبــنـان ــنــتـظــر وا ا
االكـثر تـنظـيما  والـتمـكن من تـسير
الــكـــرة والــضـــغط عــلـى حــامـــلــهــا
وحرمـانه منهـا  فيـما ظهـر الوطني
بــغــيــر الــقــادر عــاى تــقــد نـفــسه
والـقــدرة عــلى حــسم االمــور  الـتي
كــانت تــتــطــلـب الــفــوز العــتــبـارات
معروفة امـأل في العو دة للـمنافسة

قبل ان تتعقد االمور اكثر .
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وكــان ان  يـســتــغل ظــروف الــلــقـاء
ــذكـــور    لــكــنه فـــشل ولم  يــقــدم ا
حملـــات إيـــجـــابـــيــة  تـــدلل عـــلى ان
بوسـعه ان  يلعب ويـفوز لكـنه ظهر
ـتـوقع وكـاد ان يـقع في عـلى غـيـر ا
ـــبــاراة  لــوال احملــذور مـع بــدايــة ا
ـبـاراة تــصـدي فـهـد الخـطـر كـرات ا
الــتي اخـرجـهـا بـصـعـوبـة   قـبل ان
قـابل في مـحاولة يـستمـر الطـرف ا
حتقيق السبق عبر ثالث  محاوالت
مــســتــغـال ســوء تــغــطـــيــة الــدفــاع
ـنافس ان وتـراخي الـوسط  وكـاد ا
يــفـســد االمــور مـبــكــرا في الــشـوط
ـنـتـخب اال االول الـذي لم نـشـاهـد ا
مــرة واحـــدة في فـــر صــة اهـــدرهــا
ابـراهـيم بـايش.  وكـان لـبـنـان اكـثر
تاثيرا  طيلة الشوط االول واستفاد
من اخطاء العبينـا الفادحة وسيطر
عـلى االمــور عــلى مــايــرام.  ومـؤلم
جـدا ان يـظـهر  العـبـونـا في احلـالة
نافس التي شاهدناهم فيها  امام ا
ني الـنفس  بـاحلصول الذي كـان 
عـلى الـنـقـطة  والـتـخـلص من عـقدة
بـاريات ـنتـخب  في ظل نـتائـج  ا ا

السابقة.
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نـتخب اللـبنـاني الشوط واستـهل ا
الـثــاني  بـكـرتـ خـطـرتـ 51 و52 
ــقــابل لم انــقــذهــمــا احلــار س  بــا
نتـخب الوطني تفوقه  في يترجم ا
   وكـان ان يـنـقل الـكـرة الى اجلـهـة
الــيــمــنى دون حــصــر الــلــعب عــلى
اجلهـة االخرى  بـعد تـراجع الفريق
ـنــافس الـذي كــان يـحــسب لـوقت ا
الــشــوط الـــثــاني وانـــهــاء الـــلــقــاء
نتخب بالتعادل امام تصاعد اداء ا
ـحاوالت   محـمد عبودو دعوم   ا
بـشـار رسن د 56 و75   ثم انـطالقـة
ـنـطـقة بـشـار الـسـريـعـة    وتـوغل  
الهـدف لـكـنه لم يـلـعـبـهـا كـمـا يجب
كـما سـدد كـرة بعـدها قـويـة ابعـدها
درب دافع.  ولـم تدعم تـغيـرات  ا ا
 الـــفـــر يق وفي وضع االمـــال عـــلى
الـبدالء الـذين لم يقـومـوا كمـا يجب
وهم امــام دقــائق  مــعــدودات عــلى
ــبـاراة الـتـي شـهـدت نـهــايـة وقت ا
عـودة لـبـنـان السـيـطـرة عـلى مـسار
الــلـعب  كـاد ان يـنــهي االمـور ربـيع
د83 من كرة خطر ة تصدى لها فهد
الــذي  حتـمل  اخــطـاء الــدفـاع   في
احلــد من هــجـمــات لــبـنــان وانــقـاذ
نتخب من اخلسارة   الن رمى وا ا
لــبـنـان كــان اكـثــر تـنــظـيـمــا وشـكل
خـطـورة منـذ الـبـداية وسـيـطـر على
مـــعـــظـم مـــجــر يـــات الـــوقـت وكــان
االفـــــضـل اغــــلـب االوقــــات وشـــــكل
خطـور ة واضـحة واقـترب اكـثر من
مـرة من الــتـسـجــيل   بـعــدمـا وجـد
مساحـة للهجـوم   كما تعـمد اللعب
اخلشن  والضغط عـلى حامل الكرة
ـوعــد ولــعـبت  وكـان دفــاعه عــلى ا
ـعر وفـة دورا مهـما   في االسمـاء أ
ـنتـخب الوطني وقت   لم يسـتغل ا
 تـراجع لـبـنـان  في الـشـوط الـثـاني
ــعـول عـلــيـهـا ولم تـقــدم االسـمـاء ا
دورا هـامـا  لـتــحـقـيق رغــبـة الـفـوز
امـــام  اســتـــغالل بـــعض الـــفــر ص
ـتـاحـة فـي مـنـطـقــة هـدف الـطـرف ا
ــبــاراة  بـنــقــطـة االخــر لــتـنــتــهي ا
لـلـوطـني   والـتـقـدم خـامـسـامـثـلـها
وقع الـرابع في ترتيب للـبنـان في ا
اجملـمـوعة الـتي اسـتمـر بـصدارتـها
ايـران بـتسع نـقـاط بـعد الـفـوز على
االمـارات بــهــدف ثم كــوريــا بــسـبع

نقط بعد فوزها على سوريا بهدف
ــنـــتــخب لـــواحـــد  قــبل ان يـــجـــد ا
الـــوطـــني نـــفـــسه مـــر ة اخـــرى في
وضع  بـــعــيــد عن رغـــبــة االنــصــار
وحـسرة الـنتـيجـة  السـلبـية الـثلـثة
تو الياالـتي زادت  الط بله بوجه
الــفـريـق الـذي اســتــمــر عــاجـزا عن
ـــطــلـــوب  حل هــذه الـــتــهـــديف  وا
ـشـكـلـة مـثال االسـتـعـانـة بـالالعب ا
مــهــنــد عــبــد الــرحــمـن الــذي يــقـدم
اداءطــيب مع نـفط الـوسـط وقـبـلـهـا
ــنـتــخب نــفـسه  الن مـع الـزوراء وا
ــقــبل قــد تــكـون مــهــمــة الــثالثــاء ا
اصــــعب في مــــو اجـــهــــة االمـــارات
الـــتـي قـــدمت اداءا واضـــحـــا امـــام
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ـنتـخب  الـوطـني لـكرة أكـدَ مـدرب ا
القدم الـهولنـدي ديك ادفوكات أنه
كــان يــرغب بــتـحــقــيق الــفــوز أمـام
ـبــاراة الـتي مـنــتــخب لـبــنـان فـي ا

انـتـهت بـالـتـعــادل الـسـلـبي  ضـمن
مباريات اجلولة الثـالثة للمجموعة
األولى لــلـــتــصـــفــيـــات اآلســيـــويــة
وقالَ ونـديال قـطر 2022.   ؤهـلـة  ا
ؤتمـر الصحفي بعد ادفوكات في ا
ــبـــاراة في إجــابــتـه عن أســئــلــة ا
: بـالنـسـبـة لـي أشـاهد الـصـحـفـيـ
جـمـيع مـبـاريـات الـدوري الـعـراقي
باريات وبإمكاني متابـعة جميع  ا
عبـر التـلفـاز وجهـازي الفـني يتابع
فـي الــعــراق مـــحــمــد عـــلي عــبــود
وأحــمــد فـاضل شــاهــدتــهـمــا عــبـر
الـتفـاز واقتـنـعت بهـما ودعـوتهـما
تـابعـة ألننـا نحـتاج وسـنسـتمـر بـا
ـرحـلة الى العـبـ أفـضلـيـة خالل ا
ـنتخب قـبلة. وأضـافَ: إذا لعب ا ا
في العراق سأكون مـتواجداً طبعاً
وأتمنى أن نلعب في العراق بأقرب
وقت.. في مباراة اليـوم كنا الطرف
األفضل وخلقنا العديد من الفرص
 وأحب أن أشــيـد بـالالعـب مـحـمـد

عــلي عــبــود كــانت أول مــبــاراة له
ـتـازاً وسـأعـمل عـلى دعوة وكـان 
عـدد من الالعبـ اجلـدد في الفـترة
قـبلة. وأشـارَ مدرب مـنتخـبنا ا
ؤتمر الصحفي الوطني في ا
: لـديـنـا فــريق جـيـد لــكـنـنـا
نـحتـاج الى العـبـ أفضل
وهـذا مــا ســنــعــمل عــلـيه
خالل الــفــتــرة الــقــادمــة
وبـــالـــنـــســـبـــة لالعـــبــ
ـوجودون ـهاجـمـ فا ا
هـم األفـــضل لـــكن عـــدم
تـــواجـــد مـــحـــمــد داود
بسـبب مشكـلة إدارية
وكـذلك إصـابـة مـهـند
عـلي أجــبـرنـا عـلى
الــلــعب بــإبــراهـيم
بــايش كــمــهــاجم
ثــــانٍ الى جــــانب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ
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أنه سـيـتـم خالل الـقـرعـة وضع آلـيـة
ـــنــــافـــســـات وامـــاكـن احـــتـــضـــان ا
بـاريات وتـوقيـتهـا مشـيراً إلى أن ا
االحتـــاد قــــرر الــــغــــاء الــــبــــطــــولـــة
الــتـنــشـيـطــيـة الـوديــة الـتي كـان من
ـقــرر اقــامـتــهــا مـنــتـصـف الـشــهـر ا
احلــــالـي وذلك العـــــتــــذار عـــــدد من
ـمـتـازة السـبـاب مـخـتـلـفـة. االنـديـة ا
وكان فـريق نادي الـنفط لـكرة الـسلة
مـتاز توج بـلقب الـدوري العـراقي ا
للمرة اخلامسة على التوالي بعد
ــــبـــاراة فــــوز عــــريض في ا
اخلـتـامـيـة عـلى مـنافـسه
فـــريق نــادي الـــشــرطــة
بنتيجة 66-91 نقطة.

ـمـتاز ـثـابـرة والقـرعـة والـدوري ا ا
في وقـت قـــــرر الــــــغـــــاء بــــــطـــــولـــــة
الــتـنـشــيـطـيـة. وقــال رئـيس االحتـاد
حـــســ الـــعـــمـــيــدي فـي تــصـــريح
صــحــفي إن االحتــاد الــعــراقي حـدد
الـعـشرين مـن الشـهـر احلـالي القـامة
ـــثــابـــرة في قـــاعــة مـــبــاراة كـــأس ا
ـغـلـقـة بــ فـريـقي الـنـفط الــشـعب ا
والــكـهـربـاء مـبــيـنـاً أن االحتـاد قـرر
ــمـــتــاز في اجــراء قـــرعــة الـــدوري ا
الثاني عشـر من الشهر احلالي

علـى ان تنـطلـق بطـولة
ـمــتـاز في الــدوري ا

الــــيــــوم الـــتــــالي.
وب العميدي
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توج نـادي مصافـي الشمـال ببـطولة
الـعـراق لـلـكـرة الـطـائـرة الـشـاطـئـية
وحلّ فــريق نــادي اجلـيـش أ ثـانــيـاً
بــيــنـمــا حل فــريق نــادي اجلـيش ب
ثــالـثـاً. وقـال جـمـيـل عـزيـز الـعـبـادي
رئـيـس احتـاد الـطـائــرة في تـصـريح
صحفي إن هذه البطولة تعد األولى
ـثبتة في للكـرة الطائـرة الشاطـئية ا
ـــســـابـــقـــات في روزنـــامـــة جلـــنـــة ا
االحتــــاد. واضـــــاف الــــعـــــبــــادي ان
البـطولة سـتتبـعها بـطولة ثـانية في
ــوسم. ومـن جــهـة وقت الحق هــذا ا
اخـرى أعــلن االحتـاد الـعــراقي لـكـرة
الـسلـة عن حتـديد مـواعـيد بـطوالت
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هـدفـا مـبـكـرا في الـدقـيـقة  11 من ضـربـة رأسـيـة مـتـفـوقـا في
الـسـرعـة عـلى مـدافـعي الـسيـلـيـسـاو لـيـسجل أول أهـدافه مع
ـنتـخب. وزاد الهـدف من حمـاس فـنزويال الـتي استـمرت في ا
الـضــغط عـلى الـبــرازيل والـسـيـطــرة عـلى الـكــرة حـتى انـتـهى
الــشـوط األول بـتــقـدم أصـحــاب األرض. وبـدأ الـشــوط الـثـاني
بـنفس الـوتـيرة ولـكن حـتى الدقـيـقة  56 عـنـدما  إلـغـاء هدف
بـرأسـيــة لـتـيــاجـو سـيــلـفـا بــداعي الـتــسـلل. كـانت هــذه بـدايـة
انتـفـاضة الـبرازيل الـتي أدركت التـعادل في الـدقيـقة  71 عـبر
اركينـيوس بعد ضربـة ركنية. وجـاء الهدف الثاني في رأسيـة 
الـدقـيـقـة  84 بـعــد احـتـسـاب ركـلـة جــزاء جلـابـريـيل بـاربـوسـا
جابـيجول ليقوم هو نفسه بتسجيل الركلة محرزا هدف التقدم
للـبرازيل. ولـم تكـتف البـرازيل بهـدف بـل أنهت الـلقـاء بثالثـية
كـلـلـهـا أنـتــوني في الـدقـيـقـة  4+90 بـعـد تـمـريــرة من رافـيـنـيـا

باراة بفوز راقصي السامبا 1-3. لتنتهي ا

{ مـــدريـــد- وكـــاالت: حـــافـــظت الـــبــــرازيل عـــلى ســـلـــســـلـــة
ــؤهــلــة انــتــصــاراتــهــا في تـــصــفــيــات أمــريــكــا اجلـــنــوبــيــة ا
ــونــديــــــــــال  2022 في قــطــر وتــغــلــبت عــلى مــضــيــفــتــهــا
فـنـزويـــال 3-1  بـعــدمـا تـمـكـنت من االنـتـفـاضـة عـقب سـيـطـرة
أصــحـاب األرض عــلى نــحـو  60دقـيــقـة من الــلــقـاء. وحــقـقت
الـبرازيل هكذا انتصارها التاسع على التوالي في  9 مباريات
بالـتصفيات وعززت صدارتها للترتيب برفع رصيدها إلى 27
نـقطة متقدمة بـ 8 نـقاط على األرجنت الـوصيفة أما فنزويال
فـتجـمد رصـيدهـا عند  4 نـقاط وتـواصل تذيل الـترتـيب. وعلى
باراة التي أقيمت عكس جـميع التوقعات ظهرت فنزويال في ا
في كـاراكاس ضـمن اجلولة الـ 11من الـتصفـيات بـفريق شاب
ومفـعم باحلماس عقد األمور في البداية على البرازيل التي لم
تـخـسـر قط اي مـبـاراة رسـمـيـة أمـام فـنـزويال. وبـالـفـعل كـانت
بدايـة هـز الشـبـاك لصـالح فـنزويال حـيث أحـرز إريك راميـريز
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واي تاي تكر حمودي لالعبي ا
نـطـقـة التي بـعـيـداً عن منـتـخـبـات ا
هـي من تـــســـتـــفـــيــد مـن مـــواجـــهــة
مـنـتـخب الـعـراق أكـثـر من فـائـدتـنا.
يــشـارُ إلى أن مــنــتــخـبــنــا الــوطـني
لــلــشــبــاب كــان قــد دخل مــعــســكــراً
تــدريـــبـــيــاً في تـــونس وســـيــواجه
ـنـتـخب الـتـونسي صـاحب األرض ا
في بـروفــة وديـة ثــانـيــة بـعــد ثالثـة

أيام.

مدرب منتخب الشباب عماد محمد
حــديــثـه قــائال: هــدفـي واضح مــنــذ
الـبـدايـة وهو تـكـوين جـيل حـقـيقي
ـيـز يــكـون نـقـلــةً نـوعـيــةً لـلـكـرة و
ــســار الــعــراقــيـــة ويــعــيــدهــا إلى ا
الــصــحــيـح لــذلك تــوجــهــنــا نــحــو
ـعـسـكـرات اخلـارجـيـة الـتي تـكـون ا
قـيـمـتــهـا الـفـنـيـة كــبـيـرةً وتـمـنـحك
نـتخبـات القوية واجـهة ا الفـرصة 
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تعادلَ منتخبُ الشباب أمام صاحب
ـنـتخب األرض والـضـيافـة نـظيـره ا
ـباراة الودية التونـسي سلبـياً في ا
ـنـزه الـتي جـمــعـتـهــمـا في مـلــعب ا
الدولي في العاصمة تونس.  وأثنى
مدربُ منتخب الشباب عماد محمد
عــلـى األداء الـــذي قــدمـه الالعـــبــون
طـوال الـدقـائق الـتسـعـ لـلـمـباراة
مـبــديــاً قـنــاعـته بــالــواجـبــات الـتي
طــبـقــوهــا من اجلــمل الـتــكــتـيــكــيـة
ــسـتـوين واالنــضـبـاط الــعـالي في ا
الـــفـــني والـــبـــدني. وقـــالَ مـــحـــمــد:
نتخبات القوية اإلفريقية مواجهة ا
ـنتخب الـتونسي والعـربية بقـيمة ا
تــــــزيــــــد مـن خــــــبــــــرة الـالعــــــبـــــ
وانـــســـجــــامـــهم وكــــذلك ثـــقــــتـــهم
بأنـفسـهم قـبيل الـبطـوالت الرسـمية
ــــقــــبـــلــــة.  وأوضحَ: لــــدى هـــؤالء ا
الالعب الـكثيـر ليقدمـوه في الفترة
ـقبـلة وثـقتي بـهم كبـيرة. مـتمـنياً ا
أن يـتم االهتـمام بـهـذا اجليل بـشكل
ؤسـسات الـرياضـية أكثـر من قـبل ا
واحلــــكـــومـــة الــــعـــراقـــيــــة من أجل
احلــفـاظ عـلـيه لـفـتـرة طـويـلـة تـكـون
ـيــزة لـلــكـرة الــعـراقــيـة. واخــتـتمَ

نـيـابـة عن العـبي ومـدربي وإداريي
ـبـية ـنـتـخب رئـيس الـلـجـنـة األو ا
لـدعــمه الــدائم لالحتــاد وتــواصـله
ا منح ادارة ستمر مع أنشطته  ا
االحتـاد الــثـقـة الـعــالـيـة بــتـحـقـيق
اإلجنــــازات. وأشــــار عـــــلك ان دعم
ـبـيـة ضاعف وإسـنـاد الـلـجـنـة األو
مــســؤولـــيــة االحتــاد بـــاســتــمــرار
ـا مـنـجـزاته جـعل مـهـمـته أكـبـر 
حتــــقق األمـــر الـــذي يــــتـــطـــلب من
اجلــمــيع مــواصـلــة االســتــعـدادات
والــتــحــضــيـر لــلــحــفــاظ عـلـى تـلك
ـقــبـلـة االجنـازات في الــبـطــوالت ا
السيمـا اآلسيويـة منهـا التي نعول
عـلى الــتـفــوق فـيــهـا إن شــاء الـله.
وأشـــاد عـــلـگ في خـــتــــام حـــديـــثه
بــوســائل االعالم الــعــراقــيــة الــتي
كـانـت تـابـعت الـبـطـولـة وإجـتـهدت
عــــــالـــــيـــــاً فـي نـــــقـل أحـــــداثـــــهـــــا
وتــــفــــصـــيـالتـــهــــا الـى جـــمــــهـــور
.  هـذا وقـد حـضر الـلـقاء ـتـابـع ا
بية الي للجـنة األو أيضاً األمـ ا
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة الـسـيـد أحـمـد

صبري.

ـواي تـاي وتـذلـيل ومــنـهـا احتـاد ا
الـصـعـاب والـعقـبـات الـتـي تـعـتري
مـهـام حتـضـيـرات اجلـمـيع لـغـرض
الـــوصـــول بــــالالعـــبــــ الى قـــمـــة
اجلاهزية التي تسعفهم في حتقيق
اإلجنــاز والـوقــوف عــلى مــنــصـات
الـتـتـويـج. من جـانـبه شــكـر رئـيس
إحتاد الـلعـبة  مصـطفى جـبار علگ

سـتـويات الـعربـيـة والقـارية عـلى ا
ـنـتـخب من مـواهب ـا يـتـمـتع به ا
شـاركات قـادرة على الـتفـوق بـكل ا
والــبــطـوالت اخلــارجــيـة.  وأوضح
أيضاً ان الـتكر والدعم من أسس
عـملـنـا وهـو واجب لكل اجملـتـهدين
ولــيـس مــنّـــة  ومـــا عــلـــيـــنــا اال ان
سـتـمـر لالحتادات نـواصل الـدعم ا

خـالل إســتــقــبــال رئــيس الــلــجــنــة
نتخب بية صباح الـيوم وفد ا األو
وتكر الالعـب واجلهـازين الفني

واالداري. 
وقــــال حـــمـــودي خالل الـــلـــقـــاء ان
ــواي تـــاي من االحتــادات إحتـــاد ا
الــنـشــطـة والـفــعـالــة والـتـي نـعـول
عـلـيـهـا كثـيـراً في حتـقـيق إجنازات
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ــبــيــة أشــاد رئــيس الـــلــجــنـــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمـودي
بــــاالجنــــاز الــــذي حــــقـــقـه العــــبـــو
ـواي تاي في مـنتـخبـنـا الوطـني با
بطولة الـنخبة الدولـية التي أقيمت
حـافـظـة السـلـيمـانـية في مـؤخـراً 
إقـلـيم كـردستـان الـعـراق.  جاء ذلك

تكر حمودي
واي لالعبي ا

تاي
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ــنـتــخب  الـوطــنيّ لـكـرة أكـدَ حــارسُ مـرمى ا
الـقـدم فـهـد طالـب أحقـيـة مـنـتـخـبـنـا الـوطني
باراة بتحـقيق الفـوز أمام منـتخب لبـنان في ا
التي انتـهت بالتعادل السلبي  ضمن مباريات
اجلولـة الثـالثـة لـلمـجمـوعة األولى لـلتـصفـيات
ـونديال قطر 2022.  وقالَ ؤهلة  اآلسيـوية ا
باراة: ؤتمـر الصحفي بـعد ا فهد طـالب في ا
كل مـباراة ولـها ظـروفـها الـيوم كـنـا نسـتحق
الـفوز والـنـقاط الـثالث وحـاولـنا وأديـنـا لكن
ـبـاراة هـذا حـال كـرة الـقــدم وإن شـاء الـله ا
ــقــبـلــة نـكــون أفــضل ونـحــقق الــفـوز.  وعن ا
اخـتـيــاره أفـضل العب في مــبـاراة مـنـتــخـبـنـا
الـوطــني أمـام مـنـتـخب لــبـنـان عـلّق احلـارس
: اخـتيـاري أفضل العب في فهـد طالب قـائالً
ــبـــاراة ال يــهــمـــني ومــا يـــهــمـــني هــو فــوز ا
ـبـاراة ـنـتـخب وأتـمـنى أن نـحـقق ذلك في ا ا

قبلة ضد اإلمارات. ا
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نتخب الوطني لم ينجح بالفوز ويكتفي بالعالمة الكاملة œUFð‰∫ ا



{ مدريـد- وكـاالت: كـشف تـقـرير صـحـفي إسـبـاني  مـوعـد الظـهـور األول لألرجـنـتـيني
سيرجيو أجويرو مهاجم بـرشلونة. وانضم أجويرو لصفـوف برشلونة في فترة االنتقاالت
اضـية في صـفقـة انـتقـال حر بـعـدما رحل عن مـانشـسـتر سـيتي. وبـحسب الصـيفـيـة ا
صحيـفة سبـورت اإلسبانـية فـإن أجويرو يـحاول تسـريع عمـلية تـعافيه من اإلصـابة التي
ديـنـة الريـاضـية الـيوم بـالـرغم من حـصول الـفريق ـهـاجم في ا حلقت به حـيث تـواجد ا
ـلعب في أسرع وقت على راحة. وأضـافت أن أجويرو ذهب لـلعمـل من أجل العودة إلى ا
كن والـظهور ألول مـرة بقـميص بـرشلـونة. وأشـارت إلى أن أجويـرو بإمـكانه أن يـظهر
ألول مرة مع البـارسا يوم  17 تشـرين األول/أكتـوبر اجلـاري أمام فالـنسـيا وذلك إذا لم

يحدث أي خطأ في عملية تعافيه.
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{ عــــمـــــان- وكــــاالت: أعـــــلن نــــادي
أمـس عن القـائـمة الـوحدات األردني
األولــيـة لـالعـبـي فـريق كــرة الــســلـة
ــســابــقـات الــذين ســيــمــثـلــونه في ا
وسم. ووفـقـا لـلـموقع احملـلـيـة هـذا ا
الــرسـمي لـلـوحـدات  الـتـعـاقـد مع
العب يتمتعون باخلبرة الدولية من
أمثال: محمود عابدين ومحمد شاهر
وهاني الفرج وعمـار بسطامي وعلي
الـزعــبي ومـحــمـد الـشــامي ويـوسف
أبــو وزنــة ومــوسى مــطــلق وأحــمــد
اخلـطـيب لـيشـكـلوا الـقـائمـة األولـية
للـفريق. ويطـمح الوحدات السـتعادة
لـقب دوري احملـتـرفـ األردني الذي
ـــوسم قـــبل تـــوج به ألول مـــرة فـي ا
ـاضي. وكـان الــوحـدات قـد تــعـاقـد ا
درب معتصم قبل عدة أسابـيع مع ا
ـدير الـفني. سالمـة ليـتـسلم مـهمـة ا
وغــــاب فـــريق ســـلــــة الـــوحـــدات في
اضي عن مـنصـة التـتويج وسـم ا ا
رغم تــعــاقــده مـع عــدد من الالعــبــ
ميزين.  وقال كيفن دورانت عمالق ا
بروكل نـتس إنه ال يزال يتصور أن
زمـيله كـايري إيـرفيـنج سيـلعب دورا
ــوسم رغم مــهـــمــا مع فــريــقـه هــذا ا

الــــغــــمــــوض حــــول مــــوقـف الالعب
نضم لفريق كل النجوم سبع مرات ا

من لقاح كوفيد-19 . 
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ـــوسم في  19 تـــشـــرين ويــنـــطـــلق ا
األول ويــجـب عــلى الـالعــبـــ غــيــر
احلــاصـــلــ عــلى الــلــقــاح االلــتــزام
بـقـائـمـة طـويـلـة من الـقـيـود خلـوض
ـــشــاركــة في ــبـــاريــات أو حــتى ا ا
ـران. وأعـلنت أنـشـطـة الفـريق مـثل ا
رابــطــة دوري الـــســلــة األمــريــكي أن
إيـرفــيـنـج لم يـقـل إذا كـان قــد حـصل
على الـتطـعيم وطالب بـاخلصـوصية
في هــذا األمــر عــنــد ســؤالـه الــشــهـر
ــاضي خالل يـــوم إعالمي لـــنــتس. ا
ولم يــشـارك الالعب الــبـالغ عـمـره 29
عـــامـــا في تـــدريـــبـــات نـــتس يـــومي
الــثالثـــاء واألربــعـــاء. وقــال دورانت
لـلصـحفـي يـوم األربعـاء أتصور أن
ا كايري سيكون جزءا من فريقنا. ر
أكـون ساذجـا لـكن هذا هـو شـعوري.
وأكد دورانت أن إيرفينج يحتاج إلى
بعض الوقت للتـعامل مع األمر لكنه
قـــال في الـــوقت ذاته إن نـــتـس قــادر

على التأقلم مع غيابه. 
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ـمـكن أن إنــديـان ويــلـز حـيث مـن ا
تــلــتــقي مع الــرومــانــيـة ســيــمــونـا
هـالـيب مــثـلـهـا األعـلـى. وسـتـلـتـقي
رادوكـــــانــــو مـع العــــبـــــة روســــيــــا
البيضاء ألياكسندرا ساسنوفيتش
في وقت الحـق من الـيـوم اجلــمـعـة
والـــــتي ســـــتـــــكــــون أول مـــــبــــاراة
تــخـوضـهــا مـنــذ تـتـويــجـهــا بـلـقب
فـتوحة في مالعب بطـولة أمريـكا ا
فالشــيــنج مــيــدوز بــنــيـويــورك في
ـاضي. وقــالت رادوكـانـو الــشـهــر ا
الــتي أصـبـحت أول العــبـة صـاعـدة
مـن الــتــصــفــيـــات حتــرز لــقــبــا في
الـــبــطــوالت األربـع الــكــبـــرى إنــهــا
شـعـرت بـالـدهـشــة بـسـبب نـوعـيـة
ــــبـــاراة األداء الــــذي قـــدمــــته في ا
ـفـتـوحـة عـنـد الـنـهـائـيــة ألمـريـكـا ا
مـشاهـدة تسـجـيل للـمبـاراة. وقالت
رادوكـانـو في تـصـريـحـات إعالمـية
:لـقد كـانت جتـربة جـميـلـة وأحيـانا

إنــهـا بــاتت مــسـتــعــدة اآلن لـلــفـوز
ـزيـد من األلـقـاب بيـنـمـا تـتأهب بـا
لــلـعــودة لـلــمـنــافـســات في بـطــولـة

{ لــنــدن - وكـــاالت: تــقــول جنــمــة
ـا الـتـنس الـبـريــطـانـيـة الـشـابـة إ
ـفـتـوحة رادوكـانـو بـطلـة أمـريـكا ا
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أعـلـنت وحـدة الـنـزاهـة في ألعـاب الـقـوى الـيـوم اخلـميس
ـنـشـطات إلى تـوجيه ثـالثة اتـهـامـات مـنفـصـلـة تـتعـلق بـا
العـداءة النـيجـيـرية بـليـسنج أوكـاجـباري بـعدمـا سبق أن
ـبــيـاد طــوكـيـو تـعــرضت لإليـقــاف بـشــكل مـؤقت قــبل أو
بسبب إيجابية عينتها لهرمون النمو. وكانت أوكاجباري
ــبــيــاد الــتي فــازت بـــفــضــيــة في الـــوثب الــطــويـل في أو
بـكــــــ 2008  قـد شـاركت في تــصـفـيـات سـبـاق 100
فترض متر في طوكيو يوم  31 يوليو/ تموز وكان من ا
أن تخوض قـبل النهائي لكنـها تعرضت لإليقاف. وقالت
وحدة النزاهـة إن نتيجـة عينة أوكـاجباري جاءت إيـجابية
في  19يـوليـو/ تـموز ووجـهت لـها الـيوم اخلـمـيس ثالثة
اتـهـامـات. وجـاء االتـهـام األول بـاسـتـخـدام وحـيـازة مادة
مـحـظــورة. ويـتــعـلق االتــهـام الـثــاني بـوجــود عـقــار إيـبـو
نافسات في 20 احملظور في عـينتها في اختـبار خارج ا
يـونيو/ حـزيران في نـيجيـريا. أما االتـهام الـثالث فيـتعلق
بــرفـضــهــا الــتـعــاون مع حتــقــيــقـات وحــدة الــنــزاهـة في
قـضيـتهـا. وقـالت وحدة الـنزاهـة إن أوكـاجبـاري نفت كل
وجهة ضدها وطلبت حضور جلسة استماع االتهامات ا

قبل حتديد مصيرها.

أخبار النجوم
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{ لنـدن- وكاالت: حتدثت تـقاريـر إنكلـيزيـة عن موقف مـانشسـتر سـيتي من بيع
قـبل بعد ارتـباط اسـمه ببرشـلونة. ـيركانـو الشتـوي ا جنمه رحيـم سترلـينغ في ا
ان سـيتي سيرفض أي عـرض لرحيل سـترلينج وبحـسب صحيفـة ذا صن فإن ا
ـقبل. وذكـرت أن الفـريق اإلنكـليـزي سيـحاول إقـناع رحيم في ينـاير/كـانون ثان ا
سـتـرلــيـنج بـتــجـديـد عـقــده الـذي يـنــتـهي في صـيف 2023. وتـوقــفت مـفـاوضـات
ا أثار التـساؤالت بشأن مستقبله مع التجـديد ب مانشستر سيـتي وسترلينج 
الفـريق خـاصـة أنه يـتـواجد مـع السـمـاوي مـنذ  6 سـنـوات. وأشارت الـصـحـيـفة
اإلجنــلـيـزيـة إلى أن بـرشـلــونـة يـراقب وضـعـيــة سـتـرلـيـنج وقــد يـتـحـرك الـعـمالق
الكـتالوني الستعارته في الشتاء. يذكـر أن رحيم سترلينغ أبدى رغبته من قبل في

االنتقال إلسبانيا وهو األمر الذي يرغب برشلونة في استغالله لضم الالعب.
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{ بـاريـس- وكـاالت: قـال ديـديـيه ديـشـامب مـدرب فـرنـسـا  إن فـريـقه
أظهر أنه ما زال قوة ال يستهان بها بعد أن حقق فوزا رائعا  2-3 على
ته الصـادمة أمام سـويسرا بلـجيكـا في دوري األ األوروبيـة بعد هـز
نـتـخب الفـرنـسي بطل الـعـالم الذي في ثـمن نهـائي يورو 2020. وكـان ا
واجه صعـوبات في تـعادلـ متـتالـي أمـام البـوسنـة وأوكرانـيا قـبل فوزه
عـلى فـنــلـنـدا فـي تـصـفــيـات كـأس الــعـالم في مــوقف صـعب بــالـدور قـبل
ـيـا عـنـدمـا تـأخر  0-2 بـنـهـاية ـصـنـفة األولـى عا الـنـهـائي أمـام بلـجـيـكـا ا
ـنتـخب الـفرنـسي كـان رائعـا وتوج بـهدف الشـوط األول. لكـن رد فعل ا
تـيـو هرنـانـديـز في الدقـيـقـة األخيـرة لـيحـجـز مـكانـا في نـهـائي األحد
ـا وكـيــلـيـان مـبــابي وثـيـو الــقـادم ضـد إســبـانـيـا. وهــز كـر بـنــز
هيـرنانديـز الشـباك عقـب تقدم بـلجـيكا بـهدفي يـانيك كـاراسكو
ورومـيـلـو لـوكـاكـو في الـشـوط األول. وأبـلغ ديـشـامب مـؤتـمرا
صحـفـيا خـرجـنا عـلى يـد سويـسـرا في بطـولـة أوروبا 2020
نـتـخب الـفـرنـسي مـا زال مـوجـودا. وأردف أكـدنـا ما لكـن ا
نتخب البلجيكي الذي يعد أفضل فعلناه ضد فنلندا وضد ا

فريـق في أوروبا ومـا زلـنا من بـ أفـضل الـفرق. وأضـاف ديـشامب أن
ـبـاراة كـانت من بـ األفـضل في عـهـده كـمدرب لـفـرنـسـا الـذي بدأ في 2012. ا
ومضى قـائال إنهـا واحدة من أفـضل مـباريـات الفـريق بسـبب مجـرياتـها وبـسبب
وقـف الصـعب الـذي واجـهـناه كـان لـديـنا ـنـافس. وأردف عـلى الـرغم من ا قـوة ا

الفخر والشخصية القوية لتغييره. إنها حلظة رائعة. 
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ا رادوكانو إ

أســـتــعـــيــد الـــصــور والـــلــحـــظــات
واألحـــاســيـس. الــتـــفــكـــيــر في ذلك
جــــمـــيل. وأردفت جنــــمـــة الـــتـــنس
الـبــريـطـانـيــة الـشـابــة: أنـا فـخـورة
لـلـغـايـة بـهـذا اإلجنـاز واآلن أتـطـلع
لـــلــقــادم. لـن أتــوقف عـــنــد هــذا بل
ا تـلتقي أتوق لـلمزيـد بالـفعل. ور
ـفـتـوحـة في الـدور بـطـلـة أمـريـكـا ا
الـثانـي من بطـولـة إنديـان ويـلز مع
هـــالــيب الـــتي ســبـق له الــتـــتــويج
بــلـقــبـ كــبـيــرين. وقـالت الالعــبـة
البريطانية صاحبة الـ 18عامًا: كل
الالعـــبــات في هـــذه الــبـــطــولــة من
ـكن أن نــوعـيـة عـالــيـة وأي شيء 
يـحدث. وأتـمت: بـالتـأكيـد سـيمـونا
هـي مــــثـــــلي األعـــــلى وإذا حـــــدثت
ـواجـهــة فـإنـني سـأكــون سـعـيـدة ا
للغـاية وسأكون مـستعدة لـها ألنها
ـثــابـة فــرصـة وجتــربـة ســتـكــون 

رائعة.
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{ لنـدن- وكاالت: تـلقى األسـطـورة البـرتغـالي كريـسـتيـانو رونـالدو أنـباء
ــعـســكـر مــنــتـخب بالده اســتــعـدادًا الســتـكــمـال ســارة خالل تــواجـده 
ـؤهـلــة لـبـطـولــة كـأس الـعـالم 2022. وكـشـفت مـشـواره في الــتـصـفـيــات ا
صـحـيفـة ديلي مـيل عن تـبرئـة جنم مـانشـستـر يـونايـتد من تـهـمة االعـتداء
اجلنـسي التي وجهت له من قـبل كاثرين مايـورجا التي زعمت تـعرضها
لالغــتـصــاب من قِــبل الـالعب مــنـذ  10 ســنــوات. وقــضت مــحــكــمـة الس
تـعـلـقة بـادعـاء االعتـداء اجلـنـسي على دنـيـة ا فـيـجاس بـرفض الـدعـوى ا
رونالـدو لكن فريق مايورجا الـقانوني أمامه أسبوعـان للطعن على احلكم
إذا أراد ذلك. وأدانت احملكـمة الفـريق القـانوني للـمدعيـة بسبب اسـتنادهم
عـلى وثـائق مـسـربـة ومــسـروقـة قـال احملـامـون إنـهـا اتـصـاالت خـاصـة بـ

رونــالـدو ومــحـامــيه. وطـلب مــحـامــو صـاحب الـ  36 عـامًــا من احملـكــمـة في
اضي رفض الدعوى وهو مـا  التوصية به في الساعات يونـيو/حزيران ا

اضية. ا

رحيم سترلينغ

بي وبطل جما سـقط اجلامايكي نيستـا كارتر البطل األو
الـعـالم في اخـتـبار لـلـمـنـشـطات مـرة أخـرى وسـيـحـضر
قـبل بعـدما سبق أن جـلسة اسـتمـاع تأديبـية األسـبوع ا
تـسـبب تـعاطـيه لـلـمنـشـطـات في جتريـد يـوسـ بولت من
ذهـبـيـة سـبـاق الـتـتـابع أربـعـة في  100مــتـر لـلـرجـال في
ـبيـاد بك 2008. وجـاء الـتأكـيـد عـلى سقـوط كـارتر أو
ـعـتـزل في الـوقت احلـالي في اخـتـبار لـلـمـنـشـطات عن ا
كـافحة طـريق رئيس اللـجنة الـتأديبـية في وكالـة جاميـكا 

نـشـطـات وسـتـيوارت سـتـيـمـبـسون ا
محامي العداء.

مــا رفـضه الــسـعـوديــون بـشــدة.ومـنـذ
ـــوسـم احلـــالي لـم يـــحـــقق بــــدايـــة ا
نــيـوكــاسل الـذي يــشـرف عـلــيه مـدافع
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد الـسـابق سـتـيف
بـــروس أي فــوز في ســبـع مــبــاريــات
ركز خـسر  4 وتـعادل في 3  ويـحتـل ا
مــــــــا قــــــــبـل األخــــــــيــــــــر فـي جـــــــدول
الـتــرتـيب.وقـال مـتـحـدث بـاسم رابـطـة
مـشجـعي الفـريق لوكـالة فـرانس برس
لـكية لم يـكن هناك إنـه "في ظل هذه ا
طـموح ولم يكن هناك اسـتثمار فعلي
وال أمـل لــكــيــان ريــاضي لم يــكن أبــداً
كـيــانـاً ريـاضـيـاً. هـو مـوجـود من أجل

البقاء ال أكثر". 
d Uſ Õd

وأشـــعل خـــبـــر االســتـــحـــواذ وســائل
الــــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي فـي كل من
بـريـطـانـيا والـسـعـودية.فـي بريـطـانـيا
وحتــت وســم # NUFCTakeover أو
"االسـتـحـواذ عـلى نيـوكـاسل" اسـتـقبل
مـشـجـعـو النـادي من اإلجنـلـيـز اخلـبر
بـفـرح عـارم.وقـال بعـضـهم إنـهم ظـنوا
أن هـذا االستحواذ لن يتم أبدا وأن ما
يـجري هـو مجـرد حلم.وفـي مقـابلة
عـبر وسيـلة إعالم بريطـانية قال
أحـد مشـجي النـادي إن اخلبر
جــعـله يـذرف الــدمـوع فـرحـا
وأمال "بعودة نيوكاسل إلى

حيث ينتمي". 
وحـل الـــعــلـم الـــســـعــودي
ضــــيــــفـــا عــــلـى تـــعــــريف

ــنــاســبــة جــمــاهــيـر "نــشــكــر بــهــذه ا
نـيوكـاسل على إخالصـهم لهذا الـكيان
. ونــتــطـلع الــعــريق عـلـى مـر الــســنـ
ــا فـــيه مـــصـــلـــحــة لـــلـــعــمـل مـــعــهـم 
الــنــادي".وفي أبـرز ردود الــفــعل غـرّد
أســطـورة الـنــادي ألـ شــيـرر "نـعم!!!

بإمكاننا أن نبني اآلمال مجددًا". 
WOŁöŁ WŽuL−

وكـانـت هـذه اجملـمـوعـة االسـتـثـمـاريـة
الــثالثــيــة قـدمـت عـرضــاً قــيــمـته 300
مـليـون جنـيه إستـرليني ( 408 مالي
دوالر) لـالستـحـواذ على نـيـوكاسل من
مـالـكه مـايك آشـلي في نـيـسان 2020.
ـثــيــر لـلــجـدل غــيــر أن ذلك الـعــرض ا
اضي بعد احتجاج من تعرقل العام ا
مــجـمـوعــة قـنــوات "بي إن سـبـورتس"
ـالكـة حلـقوق بث ـمـلوكـة قـطريـاً وا ا
ــمـتــاز في مـنــطــقـة الــشـرق الــدوري ا
األوسـط وشـمـال إفـريـقـيـا. وقـد مـددت
حـــقــوقــهــا في وقـت ســابق من الــعــام
احلـــالي حـــتى  2025 بـــتـــكــلـــفــة 500
مـليـون دوالر. وكانـت الريـاض حظرت
فـي الـعام  2017 اجملـمـوعـة اإلعـالمـية
الـريـاضـيـة القـطـريـة مع بـدايـة األزمة
اخلـلـيـجـيـة عـندمـا قـطـعت الـسـعـودية
واإلمـارات والبحـرين ومصر عـالقاتها
الـدبلوماسـية الدوحة وفـرضت عليها
حــصـاراً اقـتـصـاديـاً.ومع تـراجع حـدة
الـتواتر ب تلك الـدول بشكل كبير في
ـــاضـي تـــعـــتـــزم كــــانـــون الـــثــــاني ا
الـسعـودية رفع احلظـر عن قنوات "بي

{ لندن-(أ ف ب) - منحت
رابـطة الـدوري اإلنكـليزي
ـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقــدم ا
مــجـمـوعـة اســتـثـمـاريـة
تــــــــــضـم صـــــــــنـــــــــدوق
االســتــثـمــارات الـعــامـة
الــــســــعــــودي الــــضـــوء
األخـــضــر لالســتــحــواذ
عـــلى نـــادي نـــيـــوكــاسل
يــونــايــتــد وذلك عــلى رغم حتــذيـرات
مـنظمة العفـو الدولية اخلميس من أن
الـصفـقة تـمثل عمـليـة "تلـميع رياضي"
ـمــلـكـة لــسـجل حــقـوق اإلنــسـان فـي ا
اخلـلــيـجـيـة.وقـالت الـرابـطـة في بـيـان
ـمـتـاز نـادي "قــامت رابـطـة الــدوري ا
نـيـوكاسل لـكرة الـقـدم وشركـة سانت
جـيـمس الـقـابـضـة بـتـسـويـة الـنزاع
حــول انـتــقـال مــلـكــيـة الــنـادي الى
حتــالف "صــنــدوق االسـتــثــمـارات
الـعـامـة الـسـعـودي" "بي سي بي
كـــابـــيـــتـــال بـــارتــنـــرز" و"أر بي
سـبورتس أند ميديا". وأضافت
"بــعــد انـتــهــاء رابـطــة الـدوري
ــالـكـ ــمـتـاز من اخــتـبـار ا ا
ـديرين  بيع النادي الى وا
ــــــفــــــعـــــول الــــــتــــــحــــــالف 
فــوري".فـيــمـا جــاء في بـيـان
لـــصــنـــدوق االســتـــثــمــارات
الــعــامــة أن هــذا الــتــحــالف
أكــمل "عــمــلــيـة االســتــحـواذ
ـئة" على نادي بـسنبـة مئة في ا
نـــيــوكــاسـل.وأضــاف "يــتـــمــاشى
االســتــحـواذ مع اســتــراتـيــجــيـة
صـنـدوق االستـثـمارات الـعـامة
أحـــد أهـم صــنـــاديـق الـــثــروة
الـسيـادية واألكـثر تـأثيراً في
الــــــعـــــالـم حـــــيـث تـــــركـــــز
اسـتراتيجيته على قطاعات
ا فـيـها قـطاعي رئـيـسيـة 
الــريـاضـة والـتــرفـيه حـيث
ســــيــــســـخــــر الــــصــــنـــدوق
إمــــكـــــانــــيــــاتـه وخــــبــــراته
االسـتثـمارية لـلمسـاهمة في
جناح النادي مع االستفادة
مـن إمـــكــــانــــيــــات الــــنـــادي
ــا وتـــاريــخه وإجنـــازاته 
ســـيـــســهـم في بـــنــاء فـــريق
نـــاجح يـــنـــافس بـــانـــتـــظــام
لــلــحـصــول عـلـى الـبــطـوالت
الـكبـرى". فيـما قـال ياسر بن
عــثـــمــان الــرمــيــان مــحــافظ
صـندوق االستثمارات العامة

إن ســـــبـــــورتـس" في خـــــضـم ســـــعي
الــريــاض أيــضــاً إلى تــســويــة دعـوى
حتــكـيم قـطــريـة بـقــيـمـة مــلـيـار دوالر
حـيـال تـعرض قـنـواتـهـا للـقـرصـنة من
خـالل نـــقل أحــــداث ريـــاضــــيـــة عـــدة
السـيما مـباريات كرة الـقدم األوروبية
مـن قــبل قـــنــاة "بـي آوت كــيـــو" الــتي
تــنـــفي الــريــاض أي عـالقــة بــهــا.لــكن
مـنـظـمـة الـعفـو الـدولـيـة حـظت رابـطة
الـدوري عـلى الـنـظـر في سـجـل حـقوق
اإلنـسـان في السـعـودية.وقـال الـرئيس
الــتـنـفـيــذي لـلـمـنــظـمـة في بـريــطـانـيـا
سـاشا ديشموخ في بيان إنه "منذ بدأ
احلـــديث عن هــذه الـــصــفــقـــة لــلــمــرة
األولى قـــلــنــا إنــهــا تـــمــثل مــحــاولــة
واضـحة من قـبل السلـطات السـعودية
ــروع في مــجـال لــتــلـمــيع ســجــلـهــا ا
حـقوق اإلنسـان بسحـر كرة القدم".ذلك
ألن احلــديـث عن الــصــفــقــة أتى عــقب
إصـدار الــسـلـطـات الـسـعـوديـة حـكـمـاً
بـإعدام خمسة أشخـاص متهم بقتل
الـــصـــحــافـي جــمـــال خـــاشــقـــجي في
قــنــصــلــيــة بالده في إســطــنـبــول في
قضية تسببت بأزمة دبلوماسية حادة
مـع دول عــدة وكـــانت مـن األســوأ في
الـتـاريخ احلـديث لـلـمـمـلـكـة. وواجهت
ـملـكة إدانـة دوليـة بعـد عمـليـة القتل ا
تـــــــلـك في الـــــــعــــــام 2018  حـــــــتى أن
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة أصــدرت
اضي اتـهمت فيه تـقريـراً في شبـاط ا
ـوافقـة على الـقتل وهو بن سـلمـان با

U² ∫ مجتمعون يرفعون الفتات فوق مبنى النادي ô

محمد شاهر

حـسابـات البعض عـلى تويـتر.وتداول
آخـرون فـيـديـوهـات لـرقـصـة الـعـرضـة

السعودية.
وبـــدأ الـــبــعض بـــكـــتــابـــة الئـــحــة من
ـتطلبات التي يتمنون أن يرونها في ا
الــنــادي كـــمــلــعب جــديــد وصــفــقــات
ـنتقدون لالعـب من الـعيار الثـقيل.وا
رأوا أن "فـرحة جمـاهير نـيوكاسل بأن
مـــايك آشـــلي مــالـك الــنـــادي احلــالي
سـيـرحل قـريبًـا قـد تـكون مـبـررة لكن
جتــاهل الــبـعـض النـتــهــاكـات حــقـوق
ـمــلــكـة ـزعــومــة من قــبل ا اإلنــســان ا
الــعـربــيــة الـســعـوديــة مــخـيف حــقـا".
سـعوديا كان التفاعل مـشابها للتفاعل
اإلجنـلــيـزي ودخـلت كـلـمـة نـيـوكـاسل
قـائمة أكثر الكلـمات تداوال على تويتر
ــمـلـكـة. وتـبـرع الـبـعض بـتـعـلـيم في ا
اجلـمهور اإلجنـليزي بالـزي السعودي
وكـــيــفــيــة لـــبس الــشـــمــاغ. وتــســاءل
الــبـــعض: هل ســيـــغــيــر االســتــحــواذ
الـــســعـــودي عــلى نـــيــوكــاسـل مــيــول
ــشـجــعــ الـســعـوديــ في الـدوري ا

اإلنكليزي?
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رب العباد وال يشعر بحالة الفقير وال
ترمش له ع إزاء اجلائع والعطشان
عدوم. حقًا "إن لم تستحي فافعلْ وا

ما تشاء"!
لـــقـــد بــات واضـــحًـــا رفضُ الـــشــارع
الــعــراقي لــتــدويـر عــمــوم الــزعــامـات
الـــتــــقـــلـــيــــديـــة ألحـــزاب الــــســـلـــطـــة
وشخوصـها الـتي خلت أجنـداتُها من
أية نفحـة وطنيـة أو سمة انتـمائية له
ولــشــعــبه طـيــلــة حــكم هــذه األحـزاب
والوجـوه للـبالد منـذ الغـزو األمريكي
ه لسيادة الـوطن. وما محاوالتُها ا
ــســمــيــاتٍ إلنــتــاج أحــزابٍ فــرعــيــة 
قراطية وواجهاتٍ سياسية جديدة د
من حـيث القـوالب الـظاهـريـة وحامـلة
ألهدافٍ ومـطالبـات "تشريـنيـة" تسعى
لتبنيها سـوى من الدالئل البيّنة على
إفالسها شـعبيًـا ومحاولـتها الـتمسّك
بقـشـة واهيـة برداء األحـزاب الـفرعـية
اجلديـدة الـتي تبـدو لـلعـاقل واحلـكيم
بـادئه غـيـر رصـيـنة ـواطن األمـ  وا
سـروقة تمـامًا فـي نوايـا شعـاراتهـا ا
ـنــتــفض بــســبب سـوء من الــشــارع ا
أدائـها. ومـن باب االحـتـراز واحلـيـطة
دأبت الـــــزعـــــامـــــات عـــــلـى اخـــــتالف
حتزبـاتها وتـوجهـاتها األيـديولـوجية
الـتي أدخـلـتـهـا في حـالـة من الـتخـبط
الـفـكري والـسـيـاسيّ بـالـتفـكـيـر جـدّيًا
ـــة تــعـــتــقــد بــإعـــادة ائــتالفـــاتٍ قــد
بـجــدواهـا بـالــرغم من اتـســاع الـهـوة
بـيـنهـا وبـ مـا تشـكـله طـمـوحاتُ أيٍّ
منها مـنذ إعالن مفوضيـة االنتخابات
فــتح مـــكــاتــبـــهــا لــتـــســجــيـل الــكــتل
واالئــتالفــات والـكــيــانـات اســتــعـدادًا
وعد االنتخابـات القادمة. لكنّ ما بدا
مــــخـــــجالً أكــــثـــــر تــــبـــــجّح أحــــزاب
وائــتالفـات بـاكــتـســاحـهـا لــصـنـاديق
االقتراع وفوزهـا الساحق مـسبقًا بل
ـقاعد وصل األمر ببـعضـها بتـحديد ا
التي تريدهـا وأخرى بفرض شيء من
سيـاسة األمـر الواقع بـاحلصـول على
مـــنـــصب رئـــاســــة مـــجـــلس الـــوزراء
تـاحة وغير باستخـدام كلّ الوسائل ا

صرَّح بها أيضًا.  ا
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ـا ال شكّ فـيه مـالحـظـة بـروز حـالـة
مـن الـــقـــلق واخلـــوف الـــتي تـــســـاور
رّة زعامات األحزاب التقـليدية هذه ا
ال سيّـما وأنهـا تأتي بـعد فتـرة حرجة
شــهــدتـــهــا الـــبالد وتــمـــثــلـت بــقــدرة
االنتـفاضـة التـشريـنيـة إلسقاط وزارة

بشيءٍ من الـنـزاهة الـدوليـة واحلرص
ــقــهــورة عـــلى مــصـــالح الــشــعـــوب ا
وإظهارًا لتحقيق العدالة ب مكونات
الشعوب متعـددة األطياف والقوميات
واألديــــان تــــســــعى لـإلشـــراف عــــلى
رة بشيءٍ من انتخابات العراق هذه ا
احلرص وبادّعاء إخراجها أكثر قبوالً
من سابقاتـها بدرجات قـليالت حفظًا
ــاء وجه أحــزاب الــســلــطــة شــريــكــة
نظمة الـدولية والدول التي حرصت ا
عــــلى إبــــقـــــاء خــــيــــوطٍ مـن األمل مع
ـتـعـاقــبـة أوالً وتـهـدئـة احلـكــومـات ا
ـشـاعر ثـوار تـشـرين الـذين لم تـخـبو
ــا أنــهم لم جــذوة انــتـــفــاضــتــهم طــا
يـحـقـقـوا أهـدافـهم بـاالنـتـصـار لـدمـاء
زمالئــهم الــذين ســقــطــوا عـلـى مـذبح
احلريـة التي سـلـبتـهم إياهـا األحزاب
احلـاكمـة ومـيـليـشـياتُـهـا وجـماعـاتُـها
ـسـلــحـة الـتي مـاتــزال تـشـكل أركـان ا

تغطرسة. الدولة العميقة ا
أيًـــا كــانت الـــنــوايـــا واإلرادات فــهي
سـتـتـقـاطع حـتـمًـا مع أهـداف الـشارع
ــنـتــفض الــذي لم تـركـنْ جـذوتُه ولم ا
تــبـــردْ ســـخـــونــتُـه جــرّاء اســـتـــمــرار
استهداف الثوار الوطني احلقيقي
الــذي احـتــاروا مع مَن ســعى لــركـوب
ـوجـة وأخـذَ بـتـرديـد ذات الـهـتـافات ا
طالب الوطنية التي أيدتها النخب وا
الــوطـــنــيـــة بـــاخــتالف تـــبــعـــيــاتـــهــا
وتالوينهـا. فهذه شـكّلت رأس احلربة
في برامج أحزاب السلطة التي فطنت
لـتـراجع شـعبـيـتـهـا ورضـخت لـبعض
ـطالب الـتي نـادى بـهـا الـثوار حتت ا
مطرقة "الشلع قـلع" والتغيير اجلذري
ـنظـومـة احلاكـمـة التي في الـنظـام وا
ـطـالب. لـقـد قال مـازالت سـيـدة هـذه ا
الشـعب كلـمته حـ قدّم خـيرة شـبابه
عــبــر مــئــاتٍ من شـهــداء االنــتــفــاضـة
وآالفٍ من اجلــرحى وذوي الــعــاقــات
رجعية الـشيعية العليا كي ما حدا با
تــــرسل فـي وقت ســـابـق رســـالــــتـــهـــا
الــــغـــــاضــــبــــة "اجملـــــرّب ال يُــــجــــرَّب"
واطن وتوجيهـاتها األخيـرة بحثّ ا
ـشـاركـة الـكـثـيـفـة عـلى الـتـصــويت وا
بـهـدف إحداث مـا يـنـشـده الـشعبُ من
تــغـــيــيــر فـي الــوجــوه الـــســيـــاســيــة
الـتـقلـيـديـة الـتي نالـت شهـرة الـفـساد
واإلفسـاد بال منـازع محـليًـا وإقلـيمـيًا
يًـا. ولـكن مـا الـفـائـدة من الكالم وعـا
الــذي يُــرسلُ عـلـى عـواهــنه الســيّــمـا
بوجه مَن ال يخجل وال يـخشى مخافة

"والئية" مرتبـطة ايديولوجـيًا بأجندة
اجلــارة األرجـنــتـيــنـيــة الـتي شــعـرتْ
ــدّ الــشـعــبي وألول مــرة بــخــطــورة ا
الــوطـنيّ اجلــارف ضـدّ مـخــطـطــاتـهـا
وطـمـوحـاتـهـا عـبـر تـبـنّـيـهـا الـسـاحـة
الـعــراقـيـة لـتــصـفـيـة حـســابـاتـهـا مع
كن أمريكا والدول اإلقليمية. كما ال 
الــتـــغــاضي عن الـــدور الــذي لــعــبــته
ــرجـــعــيــة الـــديــنـــيــة في فـــتــرة مــا ا
ـوقف عنـدما بالـتـحذيـر من خطـورة ا
دعت الــكـتل الــشـيـعــيـة احلــاكـمـة كي
تـــــــرخي احلـــــــبـل قـــــــلــــــيـالً مـن أجل
امــتـصــاص الـغــضب الـشــعـبي وذلك
عبـر حث احلـكومـة السـابـقة لـلتـنحي
عن الـسـلــطـة بـادّعـاء احـتـمـال فـقـدان
ـذهب لـلسـلـطـة والـنـفوذ فـي البالد. ا
لــذا رأت في اسـتــقـالــة حـكــومـة عــبـد
ــهــدي أصـلحَ الــنــتـائـج وأيـســرَهـا ا
تالفيًا لفقدان مقاليد السلطة وخشية
من اجنراف الثورة الـشعبيـة نحو ما
ال تُـحمـد عـقـبـاه. وقد جنـحت في ذلك
ــســعى بـــامــتــيــاز بـــإعــادة تــدويــر ا
سيـاسـة احملاصـصة وإبـقـاء الهـيمـنة
ـا تبقى من عمر الدورة على السلطة 
التـشريـعيـة بحـسب اخملطّط بـاإلتيان
بحـكومـة بيـنيـة ضعـيفـة تبـقيـها أداةً
وحتــرّكـهـا وفـق مـصــاحلـهـا مــتى مـا
شـــاءت وكــيـــفــمـــا شــاءت من دون أن
يـكـون لـهـا الـقـرار الـوطـني احلـقـيـقي
الـذي أضحـى "تابـو" وحـرامًـا في بـلد
احلـضـارات. فـالــسـيـاسـة الـعـامـة في
احلـكــومـة اجلــديـدة الـتي اتُــفق عـلى
تسليمها للسيد مصطفى الكاظمي لم
تـخـتـلف أو تــتـغـيـر من حـيث اإلبـقـاء
عــــلـى ذات االمـــتــــيــــازات في تــــوزيع
ــنـاصب واحــتـكــار الـعــقـود وإدامـة ا
نـافـذ وتهـريب الـثروة الـسطـو عـلى ا
الـنــفـطـيــة بـ الـشـركــاء األسـاسـيـ
ـســاس بــحـصــة الــكـعــكـة أو وعــدم ا
الـــتــقـــرّب من مــنـــابع الــفـــســاد الــتي
تـتـوالهـا احلـيـتـان الـكـبـيـرة. والدلـيل
عـــلى ذلك بـطء الــتـــحــرّك إن لـم يــكن
شـبه الــتـوقف من جـانـب جلـنـة األمـر
الـــديـــواني  29  لـــســـنـــة 2020 في
مالحقـة الفاسـدين األساسـي الـكبار
في الدولـة العـراقيـة بدءً من زعـامات
الــســلــطــة ووصــوالً لــكــبــار مــوظــفي
ـناصب الـعـلـيا الـدولة من أصـحـاب ا
الــذين يـــأتــمــرون بــأمــر مَن أتى بــهم
أدواتٍ لـتـنـفـيـذ أجـنـداتـهم ومـواصـلة
ــال الـــعــام بـــكلّ الـــوســائل ســـرقـــة ا
ــتـــاحــة والـــتـــغــطـــيــة عـــلــيـــهم مــا ا
استطاعـوا إلى ذلك سبيالً. فالـتقارير
والتصريحيات أشارت مرارًا وتكرارًا
إلى جـاهـزيـة أكثـر من  14 ألف ملف
فــســاد في هــذه الــلــجــنــة بــانــتــظــار
حــســمــهـا ومــعــاجلـتــهــا. فــهل جتـرّأ
ـكلَّف وفـريقُه حـقًا من شقّ رئيـسُهـا ا
جـدار الـشمع األحـمـر واخـتـراقـها في
ضــوء الــضــغــوطــات الــهــائــلــة الــتي
تعرّضت لها واشكال الـتهديد العلني
ــبــطَّن الــتي طــالـتــهــا من قــيـادات وا
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فـــاســـدة في الـــبالد أو مـن أدواتـــهــا
ّن دأبت عـــلى تـــقـــد الـــكــــثـــيـــرة 
عـــروضٍ عــســكــريــة اســـتــعــراضــيــة
استفزازيـة كلّمـا صدرت أوامر قبض
ـال العام بحقّ رمـوز الفسـاد وهدر ا
وســرقـته أو بــتـهم الــقـتـل وتـصــفـيـة
الناشـط وكلّ مَن يتـعرضُ سبـيلهم

أو ينتقد أفعالَهم وسلوكياتهم?
من هنا استشعرت الـكتل السياسية
رّة ـوقف هـذه ا الـكـبـيـرة خـطـورة ا
عــنــدمــا شــهــدت الـســاحــة الــدولــيـة
حتـــركــات عــلى خــجـــلــهــا بــاجتــاه
حتقيق نسـبة معـينة من التـغيير في
ــشــهــد الــســيــاسي عــلى الــســاحـة ا
الـعـراقيـة من خـالل دعم أو بـاألحرى
حثّ جـهـات لـتــبـنّي مـسـاعي وأفـكـار
عترك االنتفاضة التشرينية لدخول ا
االنتخـابي عبـر تكتالت وطـنية بـغية
شـاركة ـعادلـة بـا حتقـيق شيءٍ من ا
في الـــســـلــــطـــة وذلك من مــــنـــطـــلق
ـفـصَح عـنـها ـشـتـركـات الوطـنـيـة ا ا
ظـاهـريًـا. هـذا في حـالـة حتـقق شيءٍ
ّـــــا في الـــــروزنــــامـــــة الــــدولـــــيــــة
واإلقـليـمـيـة إذا سـار القـطـار بـحسب
اخملـــــطـط لـه من دون عــــــرقــــــلـــــة أو
مفـاجآت سـواءً بالـسمـاح بشيءٍ من
ــشــهــد الــســيــاسيّ الــتــغــيــيــر في ا
تـشـنّج اصالً أو في حتقـيق نـتائج ا
وإن كانت خـجولـة في مجـال حتقيق
الـشفـافـية ومـكـافـحة الـفـساد ووضع
حــدود لـــعـــمـــلـــيـــات مالحـــقـــة ثــوار
االنــتـــفـــاضـــة وتــغـــيـــيــبـــهم قـــســرًا
ـدعـومـة من ـعـهـودة ا وبـالـوسـائل ا
أحـــزاب الـــســـلــطـــة. وهـــذا مـــا حــدا
بــجــهــات والئــيــة تـقــلــيــديــة لــزيـادة
الـــضـــغـــوط عـــلـى أجـــهـــزة الـــدولـــة
وسـيـاسـتـهـا اخلـارجـيـة ومن بـيـنـها
مــفـوضــيـة االنــتـخـابــات لـلــمـطــالـبـة
بــــــرفـض أيّ إشـــــــرافٍ دولـيّ عـــــــلى
االنتـخـابات الـقـادمة بـحـجة احلـفاظ
على السيادة الوطنية فيما السيادة
الوطنية وهيبةُ الـدولة قد انتزعتهما
أحزاب الـسلـطة وسـلّمـتهـما لـلسـيدة
الــشـرقــيــة رضـوخًــا والئــيًـا ال غــبـارَ
نـــحـن نـــعـــتـــقـــد أنّ بـــ عـــلــــيه. 
اخملاوف الـتي تـتذرع بـها جـهات في
السـلطـة أو مَن يقف وراءهـا تخشى
عــلى نـفـســهـا من عــدم قـدرتــهـا عـلى
تــزويــر االنــتــخــابـات الــقــادمــة كــمـا
تـــســـنّـت لـــهـــا فــــرص واضـــحـــة في
ســابــقــاتــهــا. وهــذا أمــر مــفــرغ مــنه
ـــراقـــبـــ ــــطـــلـــعـــ وا بـــحـــسب ا
. فأية جهة إشرافية دولية تابع وا
أو إقليـمية تعـني فيمـا تعنـيه جزئيًا
أو كـلّـيًـا صـدّ أيـة مـحـاولـة لـلـتـأثـيـر
عـلى مـجرى االنـتـخـابـات ونتـائـجـها
بفضل األدوات التي تتـحكم بها على
األرض من قـــدرات مـــالـــيـــة ووجـــود
مــيـــلـــشـــيـــاوي وعــســـكـــري ونـــفــوذٍ
ــكن أن يــجــيّــرَ عــشــائـــري ووالئيّ 
ويـوجّهَ الـنـتائـج لصـاحلـهـا. فـالـفرق
راقـبة ب اإلشـراف الدولي وشـكل ا

الــواهـن الــذي تــتــطـــلع إلــيه أحــزاب
الـسـلـطــة والـكـتل الـسـيـاسـيـة كـبـيـر.
وهذا ما حمل زعـماء الكتل التـقليدية
الـتي حــكـمت الـبالد وســادت الـعـبـاد
مــنــذ الــســقــوط تــتــخــوّف من كــلــمـة
يّ لــكـــونــهــا مـن جــوهــر إشـــراف أ
نـتفض الـذي فقد مطـالبات الـشارع ا
الــثـــقــة الـــكــامـــلـــة لــيس بـــاألحــزاب
ـــجــــمل احلـــاكــــمــــة فـــحــــسب بـل 
نظومة السياسية ككلّ. وكما يبدو ا
لم يعـد هناك من أبـوابٍ ونوافـذ آمنة
ذات مـصداقـيـة إالّ بـاإلشـراف الدولي
على العمـلية االنتـخابية حـفاظًا على
شــعـــاعٍ ولــو يـــســـيــرٍ مـن "الــنـــزاهــة
والـــشــفـــافــيــة فـي مــخــتـــلف مــراحل
العـملـية االنتـخابـية" حـسبـما صرّح
رجع األعـلى خالل أحـد لـقاءاته مع ا
ــتــحـــدة مــا أغــاض ـــثــلـــة األ ا
مراجع سيـاسيـة ودينيـة لدى اجلارة
إيــران الــتـي خــشــيت عــلى نــفــســهــا
ــقــدراتــهــا فـــقــدان زمــام الــتــحـــكم 
ومـصـاحلـهــا في الـعـراق الـذي تـعـدّه
واليــــة تــــابــــعــــة في ســــيــــاســــتــــهـــا
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تبقى النوايا واإلرادات متقاطعة كلّ
جـــــهـــــة بـــــحـــــسـب روزنـــــامـــــتـــــهــــا
ومخـططـاتهـا. لـكنه من الـطبـيعي في
بــلــدٍ مــثل الــعــراق شــهــد انــتــكــاسـة
سـيـاسـيـة وبشـريـة واقـتـصـاديـة مـنذ
احتالله قبل  18عامًا خلت أن يطلب
إشرافًـا دولـيًا أو إقـليـمـيًا عـلى حدثٍ
هامٍ يـخصّ مسـتـقبل شـعبه ويـصون
ســيـادة وطــنه الـتي ارتُــهـنت بــأيـدي
األغــــراب عـــنه والــــدخالء عـــلــــيه من
مــزدوجـي اجلــنــســيــة االنــتــهــازيــ
وأصحاب الوالءات وجيوش النضال
اجلــهـادي ومــا عـلى شــاكـلــته. وهـذا
لـيس انـتـهـاكًـا لـلـسـيـادة بل تـعـزيزًا
لـرسم مـسـتــقـبل آمنٍ لـلـبالد ولـشـعب
ـسـتـقـبل األجـيـال ـقـهـور و الـعـراق ا
التي ال تعرف مصـيرها قبل أن تولد.
وعود في العاشر في انتظار اليـوم ا
نـــــــأمل مـن تـــــــشــــــــرين أول  2021 
مـشاركـة واسـعـة من قـبل الـشعب كي
ال تُعطى فرصة أخرى ألتباع وموالي
أحزاب السلطـة التقليـدي كي تخلو
لـهـم الـسـاحـة فــيـجـتــاحـوا صـنـاديق
نتفعة االقتراع بجيوشهم الوالئية ا
ـاكرة ـنـافقـة وا ـنبـطـحة وا مـنهـا وا
والـسـائـرة في ركب وعّـاظ الـسالطـ
وتــــقــــديس الــــشــــخــــوص وعــــبـــادة
اجلالدين. وتبقى االنتخابات القادمة
فيـصـلًا بـ احلق والـباطل. ولـنـعلمْ
أنه فـي حـــالــــة إعـــادة ذات األحـــزاب
التـقليـدية الفـاسدة لـلواجهـة وتدوير
ذات الوجوه أو مَن يواليهم ويقلّدهم
ويــشـــابـــهـــهـم فــإنّ الـــعـــيـبَ واآلفــة
واخلطـيـئة الـكـبرى في الـشـعب الذي
يــــرتـــاح ويـــقـــبل ويــــرضى بـــجالّده.
فالـشـعوب أوالً وآخـرًا عـلى أشـكالـها

يولّى عليها!!!

كـف احلــديـث مـــنـــذ أشــهـــر عـــدة عن
انتخابـات مبكرة. فالـتبكيـرُ فيها كان
قـد فـقد مـكـانه في روزنـامـات الـعـدبد
من أحــزاب الـســلـطــة الـتي كــانت قـد
وضـــعت فـي حـــســابـــاتـــهـــا ضــرورة
ـتـبقـية من ـدة التـشـريعـية ا إكمـال ا
دورة مــجـلـس الـنــواب احلــالي الـذي
أدار الـبالد مــنـذ دورة 2018. ومـا ال
كن نكرانُـه ونسيانُه شـدة التزوير
الـتي شهـدتـهـا صفـحـاتُ هـذه الدورة
ـــذكـــورة واعــتـــراف ســائـــر الـــكــتل ا
ـــشــاركـــة وسط ســكــوتٍ واألحــزاب ا
نظمة الدولية التي خجلٍ من جانب ا
ساهـمت بطريـقة أو بـأخرى لـلترويج
بصحـتها ومشـروعيتهـا ومقبولـيتها
في حيـنهـا. وقد وجـدت هذه األخـيرة
نـفـسـهـا فـي مـوقف حـرج لـلـغـايـة في
فترة الحقة ما اضطرّها للخروج عن
صمتها واإلفصاح عن عمليات تزوير
حقـيقـية خـارجة عن الـسيـطرة. وهذا
مـا يـشـكّل خـرقًـا وعـارًا بـسبـب الدور
ــنـظــمـة غــيــر الـنــزيه الــذي لـعــبــته ا
ـثـلـتُـهـا وكـيـلـة الـدوائـر الـدولـيـة و
ـيــة في الـعـراق االســتـخـبــاريـة الـعــا
حتــديـدًا عــنـدمــا غـضّت الــطـرف عن
اخلــــروقـــات وأشـــكـــال الــــتالعب في
نـتــائج صـنــاديق االقـتــراع مـا أجـاز
ـحـاباتـهـا السـتـكـمـال الـكتل الـقـول 
السـياسـية وأحزاب الـسلـطة مـتمـثلة
ثـلـثهـا الـشيـعي- الـكردي- الـسنّي
إلكـمـال مـشـوار مـشـروع احملـاصـصة
بـذات الطـريـقـة التي بـدأت وانـطـلقت
منه على أيـدي راعي سلـطة االئتالف

بعد 2003.
ـمــثـلـة وفــقًـا لــلـتــحـركــات الـكــثـيــرة 
ـنظـمـة الدولـيـة جـينـ بالسـخارت ا
في فـتـرة الـتهـيـئـة النـتخـابـاتـتـشرين
 2010  في أوساط الكتل السياسية
ومشاوراتـها مع عمـوم الرئاسات في
ـتكـررة للـمرجع العـراق وزياراتـها ا
الشيعي األعلى في النجف وزيارتها
إلى الـسؤولـ في بـلـد اجلـارة إيران
الـــتي تُــحــكم قــبـــضــتــهــا عــلى قــرار
احلـكــومـة الـعـراقـيــة وشـبه دولـتـهـا
ـسـاحـة الـتي تـتـحرك تـتـضح سـعة ا
ـسـؤولـة الدولـيـة. هـناك مـنـها هـذه ا
مَن يـرى تـنـاغــمًـا في الـرؤيـة الـعـامـة
ـنـظــمـة الـدولـيـة وإرادة بـ نــوايـا ا
الــكــتل الــســيــاسـيــة بــخــصــوص مـا
سـتتـمـخضُ عـنه طـبـخة االنـتـخـابات
ان القادمة. فـاألولى ومن منطلق اإل

ســالت من أجل تـــصــحــيح الــنــظــام
الـسيـاسي الـذي كان ذلك مـحـاال قبل

ح .
لــديــنـــا امل بــتــلك احلـــكــومــة الــتي
ستـرى الـنور بـصوتك في ان تـغيـير
لنا “نظام احلكم اوال وتغيير فقرات
ــفـخــخــة الـتي النــعـرف الـدســتـور ا
الـشـيء الـكـثـيـر عـن ذلك الـقـلم الـذي
كــــتـــبــــهـــا وال تــــلك االحـــبــــار الـــتي
استخـدمت في رسم حروف وكـلمات
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ــسـتــعــجـلــة الـتي بـهــذه الـصــورة ا
ادخــلـتـنـا في مـتــاهـات الـتـفـسـيـرات
والــتــأويالت وصــار اســـمــنــا مــثــار
ســخــريـة عــنـد اآلخــرين ونــسـوا من
نكون! لدينا ملفـات كبيرة جدا لدينا
مــنـظـومـة فـسـاد اكــبـر من مـنـظـومـة
الدولـة استـطاعت ان تـنفذ من خالل
الفقـرات غير الـواضحة او من خالل
الـتــأويل او من خالل الـفــسـاد الـذي
نخر جسد الدولة إذن لدينا حتديات
وهــمـــوم يــجب ان نـــضــعـــهــا داخل
الــصـنـدوق قــبل ان يـغـلـق الن غـلـقـة
سـيـكـلـفـنـا كـثــيـرا الـفـرصـة تـمـر مـر
ـا ال تأتي السـحـاب اغتـنمـوها فـلر
بكل مـا نريده لـكنـها ستـمنحـنا جزء
ـا نريـد أنهـا سـتعـطيـنا  ”قوة مع
أنفسنا  ”فاذا اليوم ازحنا جزءا من
ــتـســلـطــ فـإن لــنـا بــالـغـد هـؤالء ا
صوالت وجوالت وسنزيحهم جميعا
احزم أمرك وفكر مليا باألمر وسوف
جتد هنـالك بصيص أمل ال يـستهان
به لـلـتـغـيـيـر فخـذ بـطـاقـتك وضـعـها
حتت الــوســـادة فــأنـــهــا ســتـــكــلــمك
وترسم لك الـطريق وال تـستـه بـها
فـالـواهم من يـصـدق حـكـايـات غـيـرة
فالـصنـاديق البـيضـاء إزاحة الـعديد
من الوجـوه الكـاحلة الـتي غابت عن
ـا انك نسيـتها شـهد السـياسي ر ا
لـكن عـد ذاكـرتك وقـلب الـصـور الـتي
عـنـدك تلك الـتي فـيـها الـسـاسـة جتد
ان كـثـيـرا مـنـهم ذهب غـيـر مـأسـوف
عــلــيه يالحــقه الــعــار و ســيــتــذكـره
الـتـاريخ كـيــــــف خـان األمـانـة ?نـعم
تلك الصناديق التي نحسبها صماء
تـكــلــمت كــثـيــــــــرا وقــالت قـولــتــهـا
وصــالـت وجـــالت فـــوضــعـــتـــهم في
مـكبـات الـنفـايـات تلك االسـمـاء التي
اعــتــدت ان تـــراهم يــنــتـــقــلــون بــ
وســائـل اإلعالم اصــبـــحـــوا نــســـيــا
مــنــسـيــا وعــلـيك ان تــعــاقب اخـرين
ــقـــــــدورك ان تــفـعل ايــضــا تــأكـد 
شــــيـــئــــا كن واثـق بـــنــــفــــسك وضع
بـطـاقـتك في اجلـهـاز وهي سـتـتـكـفل

بالباقي.

ـنظـار جيـداً على مـن تخـتار فـكنت ا
في الـسـابق مـجبـراً امـام شـخـصاً ال
تــعـرف عــنه إال الــيـســيـر أمــا الـيـوم
ـرشح من مــنـطــقـتك اجلـغــرافـيـة فــا
ـا انت تـرتـبط مـعه بـعـمل ما او ور
صـــلــــة قــــرابــــة دم عــــشــــائــــريـــاً او
ــتــلك أيــديــولــوجــيــا فـــكــريــاُ ألنه 
شـهـادة عــلـمـيـة كـشـهـادتك واحلـوار
ـا له مـكـانـة مـرمـوقـة مـعه نــافع ور
فـي اجملــتــمع ووجــدته قــريــبــا مــنك
اضف الى ذلك فـان هـذا الـنـظـام حل
لـنـا مـعـضــلـة كـبـيــرة عـجـزت الـكـتل
السياسية والدولـة برمتها عن حلها
اال وهي تــــــشـــــكــــــيل احلــــــكـــــومـــــة
ـتـناقـضـة عن ماهـية والـتفـسـيرات ا
الكتلة االكبر التي منح لها الدستور
رة لن حق تشـكيل احلـكومـة فهـذه ا
نـدخل كـمـا في الـسـابق في مـتـاهات
وغـرف مـظلـمـة ال يـدخلـهـا الـنور في
مسالة الكتـلة االكبر الن امرها حسم
“وهي الـكـتـلـة الـتي سـتـحـصل عـلى
أعـلى األصـوات حـال إعالن الـنـتائج
مـــبــاشـــرة اي بــدون اي حتـــالف مع

االخرين “.
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فــلــو ان كـيــان (س )حــصل عـلى 20
مقـعد واالخـرين اجتـمعوا(ص وع و
ف ) لـتـكـوين فـريق  200 فان احلق
يــكـون ل 20 ولــيس لــلــرقم الـكــبــيـر
اآلخـــر ? وهــذا يـــعـــني ان تـــشــكـــيل
احلــكــومـــة ونــظــامــهـــا الــســيــاسي
سيـكون بـطريـقة ايـسر وهـذا يعـتمد
كـمــا اســلـفــنــا عـلــيك فــانت قـادر ان
ـعـادلـة ولست تـضع رقـما في هـذه ا
في هذا الـبلد مـسلـوب االرادة مجرد
انـســان يـأكل ويــنــام ? إنـنــا عـنــدمـا
ندعـو لثورة تـشريـنية بـيضـاء يعني
ـــســـيـــرة وتـــلك نــــســـتـــكـــمل تـــلـك ا
الشجاعـة التي افصح عنـها الشباب
الـغــيــارى في مــواجــهــة الــفـاســدين
ونـسـتـذكـر تـلك الـدمـاء الـزكـية الـتي
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بغداد

عـظــمـنـا نـاقم وســاخط حـد الـنـخـاع
عـلـى تـلك الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـتي
تسلمت مقالـيد احلكم في العراق ما
بعد التغـيير ولكن سخـطنا ورفضنا
هـــذا ال مـــحـل له من اإلعـــراب مـــا لم
يتحـول الى قوة رافضـة ومؤثرة في
صـــنع الـــقــرار ”والـــفـــرصــة الـــيــوم
مواتـية اكثـر من اي وقت مضى “ما
لم نــقـول عـنــهـا بـأنــهـا يـقـ  ”فـإذا
ـا أغـلــقت الــصـنــاديق الــبــيـضــاء 
حتـــتــويه فـــان الــنــدامـــة لن حتل لك
شــيـئـاً وســخـطك عــلى تـلك الــطـبـقـة
الـسيـاسيـة سـيتـحـول على نـفسك ال
ـا كانت قـادراً ان تـفعل شـئـياً نك ر
وتــقـاعـسـت وتـنـازلـت من حـقك ! في
لء فـــمك دون ان تـــقــول كـــلـــمـــتك 
خـــــــوفــــــاً وال وجـل مـن احــــــد او ان
تـــعــرض نـــفــسك لـــلـــخــطـــر وتــضع
رصـــاصـــتك فـي صـــنــدوق الـــرفض.
قـراطـيـة كـمـنهج كـونك مـؤمن بـالـد
حياة وادة لـلتـصحيح? امـا ان تبقى
تندب حضك صبـاحاً ومساءً فهذا ال
يـحل لك قـضـيـة وال يـجـني لك ثـماراً
اال االذى  ’لـــست انـــا دافـــعك نـــحــو
اجتـاهـاً مـعـ او مع فـكـراً مـا كـتـلك
الــتي تــتـبــنـاهــا األحـزاب ال ومع اي
فــريق ولــكن هــذا ال يــعـنـي ان اغـلق
الباب واغـمض عيني واتـرك اخليال
يــذهـب بي بــعــيــداً. اريــد وطن اريــد
مدرسـة اريـد مسـتشـفى اريد شـارعاً
نظيفاً وهواءً نقياً والقائمة تطول ”
ان غلق الـصنـاديق يعـني أنك سوف
تـــغـــلق فـــمك أربـع ســـنـــوات اخــرى
تـــضـــاف مع تـــلـك الـــتي مـــرت بـــكل
قــــســـــاوتـــــهــــا  ,تـــــأكـــــد انــــا وانت
واصـدقـائك ومـنـطـقـتك نـسـتطـيع ان
ا سار ? ور نفعل شيئـا ونصحح ا
ـــيـــز هـــذه االنـــتـــخـــابـــات عن مـــا 
سـابقـاتـهـا عوامل كـثـيرة وأهـمـها ”
ــرشح مــنــاطــقــيـا اي ان اخــتــيــار ا
الــتــوزيع اجلــغــرافـي جــعــلك تــضع
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ا يـنتـابني ـرة وخارج مـاكنـت أؤمن به ور سـأقول كالمـا جدلـيـا هذه ا
ــرة فــيــمــا اكـــتب. ألنــني أكــتب عن شـيء من احلــزن والــتــعــاســة هــذه ا
سـلـوكـيـات شـعـب ال تـبـشـر خـيـرا فـي الـتـغـيـيـر. فــأنـا مـؤمن بـأن شـعـار
ــا يــبـدأ من الــشــعب. هـو اإلصالح ال يــبـدأ من األحــزاب والــسـلــطـة إ
صـاحب الـقـرار األقوى مـثـلـمـا هـو يتـحـمل وزر فـسـاد حـكـامه. فاإلرادة
ـقـراطـية الـذي يـغـيـر كل شيء وال يـتـغـير! الـشـعبـيـة هي الـثـابت في الـد
  لـنــؤجل أي مــوضــوع آخـر إلـى حـ فــالــعــاشـر من الــشــهــر احلـالي
انـتخابات من يـقود العـراق; انتخـاب العراقي الوطـني أو انتخـاب العميل
الــفــاســد.  أمـــا إلى االزدهــار أو إلى دوامـــة الــهــاويـــة مــرة أخــرى. هي
مـتوالـيـات هـندسـيـة في تـقريـر وجـودنـا وكرامـتـنـا أن نكـون أو ال نـكون.
فـاالنـتـخـابات تـعـني "وجـود أو غـيـاب" مـثـلـمـا هي اخلـيـار األوحـد الـيوم

صير. لتقرير ا
شخـصيا ال تـهمنـي االنتخـابات بتـفاصيلـها الكـثيرة فـهي جتربـة عراقية
ـزيد من الـبـؤس والتـعـاسـة وجلـبت لـنا مـرة كالـعـلـقم لم حتقق لـنـا إال ا
ـزمن وعرفـتـنا بـوجوه الـويالت واألزمات والـتـفقـيـر واخلراب والـفسـاد ا
لوءة بالـغيبيات سـياسية كـاحلة وجرفت احليـاة اجلميلـة بحياة أخـرى 
ـوسيـقى بالـعزاء والـنحـر والقـتل والتـهجـيـر. فاسـتبـدلت السـمفـونـيات وا
األسـود وفــرق الـرقص الــشـعــبي إلى ســاحـات لــلـركض إلـى اجملـهـول
والـكتاب واألدب إلى أغنية ديـنية للتـحريض وكره اآلخر. من يعـتقد بغباء
قراطية فلينظر إلى خراب مدن العراق أن االنـتخابات لوحدها هي الد

زابل! ونسبة الفقر والبطالة والفساد وأعداد من يقف في طابور ا
ال يـهمـني من يخـسر أو يـفوز في االنـتخـابات فـاألمور مـحسـومة سـلفا
والـوجـوه نفـسـهـا قـادمـة تضـحك عـلى الـشـعب بـبـطانـيـة شـتـاء أو حـصة
تـمـويــنـيـة أو مــائـة دوالر. لــكن مـا يـهــمـني ســلـوكــيـات شـعب يــعـاني من
ازدواجـيــة حـادة بــ "مـدنـي /ديـني" و "حــضـري/ ريــفي عـشــائـري" و"
تـسلّطية قامعـة/ نكوصيه خاضعـة". ولو كان معنا فـيثاغورس اليوم فلن
ـعـادالت الـريـاضـية أو يـكـون قـادرا عـلى حل هـذه الـظـاهـرة الـغـريـبـة بـا

ثلث السلوكي قائم الزاوية.  بهندسة أضالع هذا ا
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غـيـر احلقـيقي هـو الشـعب وليس ابـدأ احلاكم أو ـنطق الـتاريخ فـأن ا و
زدوج الشخصية احلـزب مهما رفعوا من شعارات والشعب الضعيف ا
أمـام احلاكم ال يـغـير شـيـئا. بـيـنمـا الـشعب الـقـوي يقـوي الـدولة ويـقوي
نح اإلرادة البشرية طاقة إيجابية للتغيير. نفتحة و بتكرة وا العقول ا
سـأوضح أكـثـر مـا يـجـري في الـعـراق من خـراب لـيس صـنـاعـة أحـزاب
ا هـي صنـاعـة سلـوكـيـات عراقـيـة مـريضـة مـصـابة بـازدواجـية فـقط وإ
شـخـصــيـة بـفـعـل الـتـاريخ واحملن واألزمــات. أعـتـرف بـأن الــشـعب ظـالم
ومـظـلوم; مـظـلـوم ألنه وجـد نـفسـه إجبـاريـا في بـيـئـة مريـضـة بـالـنـزاعات
والـظلم وظالم ألنه لم يحسن استـغالل الفرص الضائعـة فأختار "البطل

ستقبل. الفردي أو الديني" على حساب ا
فـصـارت شكـواه من الـظـلم نـظريـة حـيـاتـية له وخـالصه حيـاته بـكـائـيات
غـيبيـة طيلـة السـنة وجعل قـادته طوطـما له لتـغييـب العقل وخـداع النفس
واطـنة وارتمـى أكثرهم في ـفهـوم ا انه  وتـبرأة الـذمة!  لذلك تـراجع إ
أحـضـان الـطـائـفـة ورجل الـدين والـعــشـيـرة. فـهـو "يـقع عـلى حـافـة مـنـبع
فـيّاض للـبداوة يجـتاحه ب حـ وآخر لـيرسّخ فيه قـيم الغزو والـتغالب

والعصبية القبلية".
يـرى عالم االجتماع العراقي على الوردي أن الشخصية العراقية تعاني
ـُـثُل العـلـيا من االزدواجـية والـتـنـاقض; فالـعـراقي أكـثر الـنـاس هُـيامـاً بـا
وأكـثـرهم انـحرافـاً عـنـهـا في واقع حـيـاته ومن أكـثر الـنـاس حـبـا لـلوطن
ـذاهب الـديـنـية ويـتـملّـص من خدمـة الـعَـلَم ومن أكـثـرهم انـغـماسـاً بـ ا
بـاد العـدل والعـفو والـرحمة وأقـلُّهم تـمسُّكـاً بالـدين ويلـتهب حـماسـاً 
ويُسْرِع باالعتداء على غيره ضرباً ولَكْماً إنَّه ليس بهذا منافقاً أو مرائياً
كـمـا قـالوا ولـكـنَّه في الـواقـع ذو شخـصـيـتـ يـفـكّـر بـإحـداهـمـا ويعـمل

بأخرى.
قـد يختـلف البـعض مع الوردي بالـفكـرة واالستنـتاج لـكن الواقع احلالي
ــكن الــقـول وهــو راي شـخــصي بـأن يـقــتـرب من هــذا الـتــحــلـيل بل 
الـشخصـية الـعراقـية متـطرفـة جدا في الـصبـر واالحتمـال والطـيبـة تثور
واقف. فـتـجد بـسرعـة وتـنطـفئ أسـرع ومـزاجهـا مـتقـلب بـاالنـتهـازيـة وا
شـيوعيـا أصبح معـمّمـا صدريا وبـعثيـا انقـلب ليصـبح من آل بيت حزب
الـدعوة ومعمـما يشـرب الشاي صبـاحا و"حليـب السباع " لـيال. وشيخا
ديـنيـا يـهدم جـامـعا لـلـصالة لبـنـاء موال جتـاريـا. والقـصص كـثيـرة تـدعو

للدهشة تشيب الرأس.
WH «“ 5 ö

أنـظروا إلى مالي النـاس الزاحفـة إلى مرقد احلسـ عليه السالم وهي
تـرفع كلـماته اخلالـدة (هيـهات مـنّا الذلّـة) وهي تعـيش منـذ سنوات حتت
عـذاب الـذل والـفـقر وال تـسـتـطـيع عـبـور جـسـر اجلـمـهـوريـة ألسقـاط من
ــاضي اجملــهــول وعــقــلــهم اآلخــر في أذلـوهـم وأفــقــروهم. عــقــلــهم في ا
ـرض ــارســاتــهـم نـحــيـب وبــكــاء وشـكــوى مـن اجلــوع وا احلــاضـر. و

والبطالة في بلد يسبح على بحيرة نفط! 
شـعب كثير الشكوى والتذمر علـى من جعلوهم أسيادا عليهم وخدعوهم
بـاسم الطـائفـة وأرعـبوهم بـكذب الـفـناء من الـطائـفـة األخرى. وأغـرقوهم
ـســيـرات وتـفــنـنـوا بـالـفــتـاوى والـطــقـوس الـكــاذبـة وأعـيــاد األحـزان وا
بـاختراع أنواع الطقوس لهم ليستعـبدوهم ويغسلوا عقولهم باسم األئمة

األطهار كذبا وخداعا. 
هـناك مـآسي من نوع آخـر لالزدواجـية شـيوخ قـبائل لم حتـترم عـقالـها
فـاختزلت تـاريخهـا بحقـيبـة دوالرات أو رشوة ال تسـتحق الذكـر. فأصبح
شـيخ القـبيـلـة اليـوم موضع تـنـدر النتـهازيـته لـلحـاكم أو األحزاب بـعد إن
كــان رمـزا وقــدوة لـلــقـبـيــلـة. أمــا رجل الـدين فــقـد أســاء الـكــثـيـر مــنـهم
ال احلرام فأسس ليء البـطون واجليوب بـا لـرسالته فاسـتثمروا الـدين 
بـعـضـهم إمـبـراطـوريـات عـقـاريــة ومـوالت جتـاريـة. فـانـتـهـيـنـا إلى فـقـدان
اجملـتمع لـلـقـدوة في الـدين والقـبـيـلة والـوظـيـفة والـتـعـلـيم. فانـهـارت الـقيم

اضي. تطرف الغيبي با ريضة والتعلق ا بسبب هذه االزدواجية ا
يــالــبــؤس شـعــبــنــا الـذي تــلــقى أنــواع الـذل والــضــيم من حــكــامه الـذي
انـتخـبوهم بـأنفـسهم وهـو الذي زرع لهـم الظلـم والفقـر واخلطف والـقتل
والـتـهـجـيــر والـعـمـالـة واخملـدرات ودس رؤوسـهـم في الـرمل وصـنع لـهم
طـواطم خادعة ليعبدوه. فـسجدوا له وخنعوا لـقوله وفعله فصدَّق أنه فوق
الـطبيعة فاستعبدهم واستـباح حرياتهم. لذلك صدق من قال إن الشعوب

هي من تصنع اخلراب بصنعها للحاكم أو احلزب وتقديسهم لهم.     
مـرة أخـرى أقول ال يـهـمني االنـتـخابـات إذا جـرت أم لم جترى أو ذهب
ـواطن ليـنـتخب أو لم يـذهب ألنـني على يـقـ بأن األمـور لم تـتغـير قط ا
والـوجوه السـياسـية الـكاحلة سـتعـود مرة أخـرى بطرق عـديدة. وسـتعود
الـدورة السياسية كما كانت. لكن ما يـهمني هو أن يصنع الشعب لنفسه
شـخـصيـة جـديـدة وان يـكون لـه عقل واحـد يـسـتـطـيع أن يقـرر مـسـتـقـبله
ـريـضـة. ال نـريده أن الـقـادم وأال يعـود إلى غـيـبـيـات الـتاريـخ وطقـوسه ا
يـطفئ روح الـشـباب الـثائـرة ويـتفـ بـتمـزيقـهـا وإسكـات صـوتهـا ألنهم

األمل الوحيد للتغيير. 
مـثلما ال يصـلح أن يتمسك بتـاريخ متـناقض معـا ويعمق االزدواجية
ـزج ب مـاضي الـغـيـبيـات والـدعـوة لـلحـريـة وحـقوق الـقاتـلـة في عـقـله; ا
اإلنـسان بـ كا الـصوت الـلعـ واستـخدام تـقنـيات العـصر اجلـميل

وب السيوف والتقنيات الرقمية.
ــال احلـرام وتــدويـر الـيــوم الــعـاشــر هــو عـرس األحــزاب والــسالح وا
النفايات السياسية الفاسدة لن يجد الشعب سوى ورقة داخل صناديق

االقتراع كتب عليها: عُدْنــا والعَـوْدُ أحْمَـدُ! 
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وشــعـــاراتــهم الــتي حتـــمل عــنــاوين
براقة عنـهم وال أحد يعـرف بالضبط
تـهـون ويـحتـرفـون وما مـاهيـة مـا 
هي خبرتهم السيـاسية واالقتصادية
والـتنـمـوية عـلى وجه الـتحـديـد وما
ــيـداني هي جتــربــتـهم فـي الـعــمل ا
ويــــــبــــــدو مـن خالل أعـــــــمــــــارهم أن
جتربتهم في ضوء هذه التساؤالت ال
تتجاوز أكثر من جتـربة عمل بسيطة
ال تـبـعث علـى الطـمـوح الـذي يـنـشده

واطن ..  ا
—dJ  l «Ë

ـــــتـــــكـــــرر في كل أن هـــــذا الــــواقـع ا
إنــتــخـــابــات لم يــكن لــيــمــثل صــورة
إعتباطية  أو إنه وليد صدفة بل إنه
ـــثل ســـيـــاســـة مـــحـــاور وأجـــنــدة
مــرسـومــة ســلـفــا مـنــهـا مــا يـتــعـلق
بالوضع العـام في العراق اخملطط له
أن يبقى جامـدا كبركـة مياه إلى ح
جتف الــبـركــة ويـنــتـهي دور الــعـراق
كــمــنـــطــقــة حـــيــويــة مـن اجلــانــبــ
اإلقـتــصـادي واجلــغـرافي والـثــانـيـة
تــتــعــلق بــســيــاســة بــعـض األحـزاب
احلاكـمـة التي تـفضـل هذا الـنمط من
ـان لــكي ال تـفــقـد الــوجـوه في الــبــر
دورهــا في الــســيــطــرة عــلـى قـرارات
الــدولــة وكــذلك تــوجـيـه الـبــلــد كــمـا
ـــصــاحلـــهــا تــرغب وتـــريــد خـــدمــة 
الضـيـقة لـذا فـإن هذه األحـزاب التي
تـــعـــرض شـــعـــاراتـــهـــا في الـــســـوق
تمثلة ببرامجها اإلنتخابي اجلديد ا
ان اإلنشـائـية وشـخوصـهـا في البـر
ما هي إال بضاعة منـتهية الصالحية

واطن يتقبلها .. لم يعد ا

الـــتــواصـل اإلجــتـــمــاعـي مــا هي إال
ـا حـدث من إنـتـخـابـات جرت تـكـرار 
ـاضي مــنـذ عـام 2005 وهي ال في ا
تــتـعــدى جـمل رنــانـة عــامـة تــنـاقض
ــثــقل بــتـراكــمـات الــواقع الــعـراقي ا
نحو عقدين من الزمن اللذين لم يجن
ـــواطن غـــيــر مـــخــلـــفــات فــيـــهـــمــا ا
ختلف شؤون السياسات اخلاطـئة 
احلـــيــاة ومــنــهـــا ذلك الــشــأن الــذي
يـتـعلـق بالـفـسـاد والـفـاسديـن فضال
عن تـــكـــرار وجـــوه الـــشـــخـــصـــيــات
ـان الـتي قـدمت اخملـضـرمـة في الــبـر
وعودا كـثيـرة للـمواطن عـبر الدورات
ـــاضــيـــة ولم يــجنِ اإلنــتـــخــابـــيــة ا
ــواطن شــيــئــا مــنــهــا ومع كل ذلك ا
فهي ما زالت متمسكة ببرامجها ذات
اإلطار الـنـفـعي الواحـد الـتي صدعت
ـــواطــــنـــ أكــثـــر من بـــهـــا رؤوس ا
إشـــبـــاع بـــطـــونـــهـم وأتـــمـــنى أن ال
يـــحــصل األســـوء من احلــال الـــقــائم

حاليا .. 
ـتـرشـحة أمـا فـيـما يـخص الـوجـوه ا
اجلــديـدة فــهي ال تــخـرج عن مــجـرد
إطــار خـــارجي يُــزين صـــورة مــعــظم
اسكة للسلطة التيارات السياسية ا
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بغداد

ــا ال يــتـــفق مـــعــنــا الـــكــثـــيــر عن رُ
ـقـال ومـلـخـصه عن مـضـمـون هــذا ا
إنطالق شرارة الـتصويت اإلنـتخابي
قـبل ومـا سـيـسـفـر عنه يـوم األحـد ا
ـان وحـكـومة من نـتـائج لـتـشـكـيل بـر
ـواطن جـديــدتـ قــبل أن يـتـلــمس ا
حقـائق واقع نتـائج هذه اإلنـتخـابات
عــلى األرض ذلك أن كـل الــتــوقــعـات
تُـــشـــيـــر بـــغض الـــنـــظـــر عن حـــجم
شاركة اجلماهـيرية فيها أن ال أمل ا
يـــلــوح في األفق بـــتــحــقـــيق طــمــوح
فقـود لبناء دولة مواطنة العراقي ا
حـقـيـقـيــة عـلى الـرغم من مـرور نـحـو
عقدين من الزمن الـلذين شكال صدمة
ــواطـن يــتــوقع لـــلــمــواطن لـم يــكن ا

حصولها .. 
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وتشير الـتوقعات أن الـشعارات التي
رفـعتـهـا بـعض التـيـارات الـسيـاسـية
ومـن يـــنــــضـــوي حتـت لـــوائــــهـــا من
مـرشـح قـدمـاء وجـدد أو مـرشـح
مستقل وغصت بها مدن العراق ال
سيـما الـعاصـمة بـغداد و تـداولها
ـرة من على علـى نطـاق واسع هـذه ا
شـاشـات الـتـلـفـزة ومـنـصـات وسـائل
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احـتـفت مـجـلـة (الـيـمامـة) األسـبـوعـيـة الـسعـوديـة بـعـددهـا الـصادر
ـلفٍ عنوانه (العالم ي عـلي جواد الطاهر  االثن بالـناقد واالكاد
ـه).واشتـرك في ـوسـوعي أ. د عـلي جـواد الـطـاهر فـي يـوم تكـر ا
عـبد الـله احليـدري صالح الـشحري لف : مـحمـد رضا نصـر الله هـذا ا

وصادق الشعالن.
ـناسـبة تـكر الـطاهـر في معـرض الريـاض الدولي ويأتي هـذا االحتـفاء 

للكتاب.

رسالة الرياض
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تمكن القصيرة جدا يكون للكاتب ا
من أدواته ووعـــيه دور وأســهـــامــة
أدبية جـميلة في تـرص وتوضيح
مـواضــيـعه مـع مـا يــنـتج أو يــبـني
فـعال أبـداعـيـا  ألن الـقـصـة عـمـوما
تــســـعـى ألعــادة تـــشـــكــيـل الــعـــالم
وإعــادة تــفـســيــره وأعــادة جتــديـد
الــرؤيــة  فـتــبـقـى بـحــثـا فــنــيـا عن
مــعــنى الــوجــود وســعـيــا حــثــيــثـا
تـعلقة وأيقاف لألمساك بالـلحظة ا
الــــذكـــريـــات والــــصـــور الــــهـــاربـــة
وتخليدها . من هذه الينابيع تنهل
القـصة الـقصـيرة جـدا مادتـها لذلك
جـاءت مــواضـيــعـهـا مــتـنــوعـة بـ
ـوت واحلب والـكـراهـية احلـيـاة وا
واخلــيـر والـشـرواحلــريـة والـبـراءة
والــهـجــرة ألنــهـا شــكل من أشــكـال
أشتـملت الـتعـبـير والـتغـيـير مـعا . 
مـجـمـوعـة جـنـون الـضـحك لـلـقاص
نهار حسب الـله على أكثر من سبع
وتسعـ قصة قـصيرة جـدا تميزت
بــــنـــكـــهــــة خـــاصـــة فـي الـــتـــنـــاول
ـــوضـــوع والـــتـــرتـــيب وأيـــضــا وا
األنـفـعـال  كـون األنـفـعـال مـوجودا
جــــنـــبـــا الى جـــنـب مع الـــعـــواطف
تلقي يتألم ويثور يعريها ليجعل ا
ويــهـدأ هــذه األمــكـانــات الــكـبــيـرة
تـسـعف الـكاتب وتـعـينـه في كيـفـية
تــعـامـله مــعـهـا . فــفي قـصــة الـربع
األخــيــر ( تــقــاسم اجلــوع والــفــقــر
واجلــهل ثالثــة أربــاع عــمـري  ولم
يــــتـــبق من حــــيـــاتي ســـوى األيـــام
الشـاحـبة .. حلـظـات أتوسـل الزمن
ال لـتشبـثي باحلياة وال أن يطيـلها 
ألجل تعويض اخلسارات والقضاء
ـا ألوفـر لـلذل عـلـى الـسـلـبـيـات وأ
فرصـة السيـطرة على الـربع األخير
من عمري) . مالمسة جـروح الناس
بـــراعــة مـــا بـــعـــدهـــا بــراعـــة  هي
توظـيف لصـفة يـتحـلى بهـا الكاتب
وأمـكانـية فـنـية ألدوات يـفضح بـها
اجلـوانب الـسـلـبـية والـسـيـئـة التي
تريد التأخير  تأخير عجلة احلياة
واألســـاءة لألنـــســان وطـــمـــوحــاته
ونـــشــــر الـــضــــرر والـــعـــراقــــيل به
ـسيـرته وصـحوته . من يـتـمعن و
بـرويـة القـصـة يـلمس شـيـئا غـريـبا
وجديـدا يدرك به غـربة األنـسان في
محيـطه حيث التـمايز الـطبقي على
أشده فال يـحتـفظ الفرد بـأنسـانيته

في أجـــواء مــقـــيــتــة  ألنـه أنــســان
ضــائع وخــائف مـســلـوب األرادة ال
ـــلك شــيــئـــا ومع ذلك يـــعــبــر عن
ــــارســـة وجــــوده وقــــدرتـه عـــلـى 
كـنـني القـول أن فعل احلياة. أذا 
الـقـصـة الـقــصـيـرة جـدا هـو أعـانـة
األنـســان عــلى فــهم ذاته وتــرسـيخ
ــانه بــنـفــسه وتــطــويـر عــاطــفـة أ
الـصـدق عنـده  كـون الـقصـة تـبغي
أكــتــشــاف احلـقــيــقــة في احلــيـاة 
أكــتــشــاف يــجــعل الــكــاتب يــشــعـر
بـجـمـالـيـة وفــنـيـة أسـرار عـمـله عن
ــثــابـرة الــتي طــريق الــتــحــلــيل وا
تـفــضي الى أسـتــخالص جــزئـيـات
الـرؤيــة الـتي تــعـرفه عــلى طـبــيـعـة
عـمـله مـكـونـة مـنه وحـدة مـتـكـامـلـة
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من هـــذه الــرؤيـــة نـــحس بـــقــيـــمــة
ـشـهد وأهـمـيـة الـوعي وفـعـله فـي ا
الـفــني وأرتــبـاطه بــاجملــتـمع  ألنه
ظاهرة تستطيع نقل صورة صادقة
عن حياة الناس . هذا التنوع وهذا
ـام بـالـصنـعـة الـفنـيـة ال يـخضع األ
ط لـوتيـرة واحـدة في الكـتـابة أو 
أنــفــعــالـي واحــد بل يــتــخــطى ذلك
لـــلـــتـــعــــبـــيـــر عن كل األنـــفـــعـــاالت
األنسـانية . الوقوف أمـام هذا الكم
اجلـمـيل من الـقـصص يـشـعرني أن
بـداخـلـهـا رؤية ومـسـؤولـيـة واحدة
وتـــوجه أنـــســـاني واحـــد وهـــمــوم
وأرهـاصات واحـدة تصـب كلـها في
وهـــذا هـم األنـــســـان وصــــراعـــاته 
أثـبات ال يـقبل الـشك بـقدرة الـكاتب
ورؤيته ووعيه وحسه اللغوي على
تـأشــيـر نــقـاط وأدارة مـشــوار فـني
ـســؤولـيـة. وقـصــصي بـشيء مـن ا
مسـؤولية تـبعث قابـلية ومـثابرة ال
تــغــمـط أطالقــا أيــة شــخــصــيــة أو
موقف أو رؤيـة وهذا بـحد ذاته هو
الـنــجـاح والــتـجــربـة . ألن األجـواء
هـيأة له هي من تعـمق األحساس ا
بــالـــفــكـــرة وهي مـن تــعـــيــنـه عــلى
األسـتـعانـة بـالـسرديـة الـفنـيـة التي
تـوظـف الـدالالت والــصــور وتــغـني
الـلـوحـة الـنـفـسـية بـكـل الـتفـاصـيل
واألبعاد. ومن قصـة أحيـاء حلم (ال
أســتـطــيع تـصــديق فـلــسـفــة حـيـاة
ــــوت  ألنــــني أخــــرى مــــا بـــعــــد ا
وبـبسـاطة متـناهـية ال أطـيق حتمل

حـيـاة ثـانـيــة تـفـتـرسـهـا الـتـعـاسـة
كـتــلك الـتي أعــيـشــهـا اآلن . وعـلى
الـرغم من كـوني لسـت مرغـمـا على
ـا ال أعـتـقـد  فـقـد عـمـلت ـان  األ
عـــلى أعــادة بـــرمــجــة الـــفــكــرة في
رأسي فـــوجـــدتــنـي أتـــمــسـك بـــهــا
وأصــدقـهـا بـشــدة عـسى أن أتـمـكن
هـذه ــيــتـة ).  مـن أحـيــاء أحالمي ا
ــفـــاجــآت الــقـــصــة الـــتي حتـــمل ا
والـتـدفـقـات الـلـغـويـة عـكـست أزمة
نفسـية حادة على الـذات األنسانية
 وطـــــأة هــــذه األزمــــة الـــــغــــرابــــة
فـرد يـفرز والـوحدة  ألن الـعـيش ا
ال عـلى األنـسان واقـعـا قاسـيـا و
ويـفـرز أيــضـا نـكـوســا  صـعـوبـته
وأثــــــره عـــــلى الــــــســـــلـــــوك. هـــــذا
الـتــوصــيف الـداللي فـي الـقــصـة ال
يـبـعث وال يـشـكل مـسـار هـروب من
دائـرة اآلخـرين  ألنه حـالـة خـاصـة
حـالـة يـوظـفـهــا الـسـرد الـقـصـصي
بـتقـنـيـة فـنـيـة مـعـبـرة تكـشف زيف
بـنـيـة احليـاة الـتي يـسيـطـر علـيـها
شـلة من الـتافـه مـغيـبي الوعي 
فـــاجلـــرأة في الـــطـــرح والـــتـــنــاول
ـا أســتـطــاع نــهــار حــسب الــله و
ــلك مـن قــدرة ودربــة أيــصــالــهــا
للـمـتلـقي بـصـورة مقـبـولـة محـمـلة
بـآراء وأفـكار ورؤيـة جـديـدة تـبعث
ـشـهـد  ألن طرح حـقـيـقـة وغرابـة ا
هـذا األمـر وبـهـذه الـصـورة يـجـسد
مــعــنى أخــر لــلــحــقــيــقــة والــرؤيـة
ــنــظــور تـأمــلي أنــســاني يــنــظـر
ـوت واحلـيـا ة بـواقـعـية لـلـكـون وا
نـطوق الهاجس اليومي مرتبطة 
الــذي يـراود األنــسـان أذا الــتـبـاين
فـي الرؤيـة عـنـد شـخـصـيـة الـقـصة
يعد حالة خاصة تعانق وعيا ليس
ـا بـاألمـكـان وجـوده بــسـهـولـة  أ
يـحــتـاج لـتــأمل ومـراجـعــة تـفـضي
ـكن الـتـمسك بـهـا  فزج حلـقـيـقة 
الـكـاتـب حـدثه ومـوضـوعه في تـلك
األجــواء الـغـريـبـة واجلـديـدة له مـا
يبرره. لغة القصة كانت لغة عنيدة
ــنـجـز الــقـصـصي وغـنــيـة أفـادت ا
ادة اجلمالية الناضج وأستجلت ا
والـــنـــفـــســـيـــة في أســـلـــوب جـــمع
ــتــنــوعـة ـقــاطع ا ــزاوجــة بــ ا ا
ـاثـلهـا في احلـاضر ـا  وربـطـها 
حـيث أسـبغ عـلـيـهـا خـيـاال خـصـبـا
مـلـيــئـا بـصـور وأفــكـار وتـداعـيـات

القصة ظاهرة أنسانية تعبر عن
روح الــعــصــر وتــنــتـمـي لــتـراث
حافل بـآثار أدبيـة وجتارب فـنية
 من الـــصـــعـــوبــة ألي كـــاتب أن
يــــفـــلـت من أســــر ذلـك الــــتـــراث
ــنــجـز األدبي وتــأثــيـره . كــون ا
الـذي يـحـقـقه الـكـاتب يـولـد وفق
عمل يـكون عـمل أبداعي مـبـتكـر 
بــعــيـــدا عن تــكــرار أو مــحــاكــاة
لــنــمـاذج أخــرى واال صــار عـمال
صــنـاعــيـا قــد يــسيء لـلــصـنــعـة
واخلـلق  ألن الـصـنـاعـة األدبـيـة
ومنـها الـقصة تـعتـمد على قـيمة
فـنـيـة تـنـتج فنـا جـمـيال وصـعـبا
يحتاج لكـاتب متمرس قادر على
حتــريـك أدواته بـــيــســـر ودرايــة
ليـعطي بذلك مـصداقيـة لتعـبيره
وتركـيبه الفـني  عنـدذاك يصبح
األدب عـامـة والـقـصـة الـقـصـيـرة
جدا خاصة فنا واعيا ينتج فعال
جماليا متماسكا قادرا على رسم
وأفـشـاء حـقـيقـة قـوامـها الـقـيـمة
األبـــداعــيـــة بـــشــكـــلــهـــا الـــفــني
ـرتـكـز عـلى الـوعي  والــفـكـري ا
ـــراد هــــذا الــــواقع اجلــــمـــالـي ا
تــوضــيـــحه في الــقــصــة تــفــرزه
الـــدربــة والــدرايـــة الــتي تـــمــكن
الـــنـص من أن يـــنـــهـي ويـــشـــكل
واقـعـا جـديدا ووعـيـا أجـتمـاعـيا
مرتبطا بحـياة الناس وهمومهم
. ألن الــقــيــمــة اجلــمــالــيــة الــتي
خلـقـتـهـا الـقصـة الـقـصـيـرة جدا
هي التي شذبت خـواصر القصة
بـطريـقـة ومسـؤوليـة فـنيـة قربت
أشــــيــــاء كـــثــــيــــرة مـن األســـرار
لذا لـلـمـتلـقي بـوضـوح وتقـنـية . 
عدت القصةغصـنا من نبتة فنية

كـبيـرة متـشعـبة  بـقاؤهـا مخـضرة
ومـنـتجـة يـعـود الى تعـامل الـقاص
مع الـوجـود ح يـقـتـنص اللـحـظة
ـنـاسـبـة لــيـبـني عـلـيـهـا الـزمـنــيـة ا
مـوضـوعـا فـنـيـا يـعـيـشه خـيـاله أو
ـا يـزخـر رؤاه فـيـكـوّن عـنــد ذاك عـا
بـحـيوات أنـسـانيـة مـحمـلـة بالـفرح
واحلـــــــــزن واأللم . أبـــــــــراز هــــــــذه
احلــيــوات يــكــمن بــقــدرة وجتــربــة
القـاص على تـوصيل مـا هو جـميل
للـمتلـقي الذي يشـعر أنه أمام واقع
أنـفعـالي جـديـد .ولكي يـصل الـفعل
ـــوضـــوعه وتـــقـــنــيـــته األبـــداعي 
الـفـنـيـة ألكـثـر الـنـاس  هـنـاك أمور
يـجـب مـراعـاتـهـا أوال الـوضـوح في
تـنــاول احلـدث ومـتــابـعـته والــلـغـة
ـا يعـكر صـفو الـسلـيـمة اخلـاليـة 
احلـدث ويــشل جــمــالــيـته . ثــانــيـا
الــتــقــلـيل مـن الـتــعــابـيــر واأللــفـاظ
ـسـيـئـة لـلـسـرد عـنـدذاك تـتـوضح ا
الرؤيـة وتـنـسـاب الـقـصـة أنـسـيـابا
هـادئــا يـحـدد أيــقـاعـهــا الـداخـلي .
فـاجملــمــوعــة الــقــصــصــيــة جــنـون
الــضـحك لـلـكـاتب نـهـار حـسب الـله
تعد من أدب القصة القصيرة جدا 
قــصص ال تـبـعـد كــثـيـرا عن أجـواء
العوالم األدبية األخرى أال بقصرها
وأخــتــزالــهــا لــلـمــواقـف واألحـداث
ضـمن مـحـيـط جـديد وصـعـب فـيـها
مقومـات وميزات جتـعلها مـسكونة
بـالـرغــبـة والـتـطـلع كــونـهـا كـيـانـا
أنبثق من دراما مكـثفة تتوهج مثل
قـدحة شـرارة واثـقـة وسط الظالم 
لذا أكتسبت نبرة خفيضة متوهجة
يـجـتـهد الـكـاتب في أبـقـائهـا سـرية
محـاطة بـليل يـكشـف أدق األشياء 
وضــمن هــذا الــتـوصــيف لــلــقــصـة
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بغداد

أقــــتــــربت كـــــثــــيــــرا مـن الــــنــــضج
األنـساني. فـالـقصـة الـقصـيـرة جدا
تـعــد فن األيـجـاز والـتـركـيـز  فن له
مـــواصــفــاتـه لــيس من الـــســهــولــة
الولوج اليه ما لم يكن للكاتب ذكاء
مـن نــوع خــاص يـضــاف الـى قـدرة
كـــبــــيــــرة من األبــــداع تـــؤهــــله من
نعطفات الغوص بفن واسع كثير ا
والرؤى. ففي قـصة أوجاع ( عـندما
تــمـوت الــكـلــمـات  وتــسـلب لــغـات
حــتى لــغــة األشـارة الــعــالم كــلـهــا 
وتقـطع األلسن قـبل األصابع وتـفقأ
العـيون وتـتحـول الدمـوع الى رماد
.حـينـهـا فقط نـصغـي الى ما يـنطق
به نـبـض الـقـلب ) . جـاءت الــقـصـة
مـتفـاعلة بـصدق مـع جتربة الـكاتب
ــلــيــئــة بـــهــمــوم وأبــعــاد ورؤيــة ا
صـنـعت نـسـيــجـهـا وبـنـاءهـا بـلـغـة
قـصصـية تـصـعيـدية  لـغة أسـتلـها
مـن واقع مـــريــر فـــيه الـــكـــثـــيــر من
األحـاسـيس فكـانت حتـمل أكـثر من
مـعـنى وبـعـد  كـون الـكاتـب ال يقف
ــا يــتـفــاعل مـعه مـتــأمال الــعـالم أ
ويـشــكـله بـالــطـريـقـة الــتي يـراهـا .
متع واجلـديد في القـصة هو ذلك ا
األستقـصاء الدقيق لـلنبض السري
ــضــطــرب في بــقـعــة مــهــمــلـة من ا
الــوعي األنـسـاني أو زاويــة قـابـعـة
في ظل الـسيـاق من زوايا الـتجـربة
األنـســانـيـة حــيث احلـيـاة تــنـسـاق
حتت وطـأة تيـار عـاصف تفـجر من
عمق سري فيه الصمت يتداخل مع
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مــا مـــيــز الــقــصــة عن غــيــرهــا ذلك
ـــزيج من الـــرغــبـــة والــفـــعل ومن ا
الـــرعـب والـــتــــطـــلع  ألن احلــــالـــة
نبـثقة منـها مكثـفة تتوهج ضوءا ا
وسط عــتـمـة يـتـسـرب فـيه كل شيء
كـــالــــنـــداء الــــنـــاعم اخلــــفي الـــذي
يــســـتــحـــيل في حلـــظــة الى يـــقــ
ســحـري . لــذلك أمــتــلــكت الــقــصـة
وبــاقي الــقــصص نــبـرة خــفــيــضـة
مـتوهجـة يجـهد الـكاتب أن يـبقـيها
سـريـة مـحـاطـة بـلـيل  لـيل يـكـشف
ـــشـــهـــد أدق األشـــيــــاء فـــيـــبـــقـى ا
مـحـصـورا بـ األنـفـتـاح والـقـتـامة
ر .هذا التناول القصصي للحياة 
عنـد الكـاتب بأرهـاص قاس فيه ألم
ـــــكـن الـــــركـــــون الـــــيه وتـــــردد ال 

بـــســـهـــولـــة
ــــا يـــجب أ
أحـــــــضـــــــار
كــــثــــيــــر من
الـسـبل الـتي
تظهر الشيء
ــســؤولــيــة
تـكـون قـريـبـة
من الــطــمـوح
و الـــغــــايـــة .
الـــالفــــت فـــي
مــــجــــمــــوعــــة
جــــــــــــنــــــــــــون
الـــــــــضــــــــــحك
لــلـكــاتب نـهـار
حــسب الـله أن
الكاتب مـتمكن
من مــــتـــابـــعـــة
وتـــــــــوصـــــــــيل
جتـارب أبـطـاله
بــقــدرة عـــالــيــة
عــــــــلـى رصــــــــد
الـــــتــــفـــــاصــــيل
ـــــتــــــابـــــعـــــة وا
ـــــــتــــــأنـــــــيــــــة ا
لـــــلــــــحــــــركـــــات
وأهـــــــــتــــــــزازات
األنـــفــعـــال الــذي

يـصــنع لـلـقــصـة الـلـحــمـة وسـداهـا
ضمن احلـرص على تـناوب الـضوء
شهد القصصي . والظل في نسج ا
الـثــيـمــة األسـاســيـة في اجملــمـوعـة
الــقــصــصــيــة هي وحــدة األنــســان
ــطــارد و ــغـــتــرب في وطـــنه أو ا ا
احملـــاصــــر الـــذي حتـــكــــمه رغـــبـــة
ـارس فـعال يـؤكد جـنـونيـة في أن 
ـــــــوجـــــــبـه ذاتـه  ألن الـــــــفــــــــعل
الـقصـصي نـبض حيـاة حـبيـسة أو
نـقض أية ـوت ا مـتفـجرة تـواجه ا
حلــــظـــــة ومن دون ســـــبب . وهــــذا
مـاجـعل الـكاتـب وفي أكثـر من نص
قـصــصي يــعـايش نــصه ويــرصـده
بدقـة ليكـون النص قريـبا من طقس
ـوت باحلياة بل يقترن يقترن فيه ا
ـنح ــوت بـاحلب أقـتــرانـا حـارا  ا
الــقـصــة نـســقـا ســريـا مــتـوهــجـا .
نــحــاج الــكــاتب نــهــار حــسب الــله
بـخلق قـصـصه وأدارتهـا يـعود الى
كـونه نـاجـحـا في تـصـويـر جتـربته
بـــصـــدق ومـــســـؤولــيـــة فـــضال عن

ــعـاني كــفــاءته في تـوصــيل ا
بـشكل هـاد بعـيدا عن الـعجـالة
الـتـي تـرمـيه في مـتـاهـة األخـبـار
الـــســـريـــعـــة في الـــســرد والـــتي
تـسيء لـلـحدث . لـذلك مـجـمـوعة
جــنـون الــضـحك قــصص واعـيـة
ورزنـة فيـها جـهـد فني وسـلوكي
منضبط . نهار حـسب الله بارع
متمكن من السرد حاذق في رسم
اخلـطط هو أشـبه بـخيـاط يجـيد
التفصيل واخلياطة ليخرج بدلة
كـــامــــلـــة ال عــــيب فــــيـــهـــا. هـــذا
التوصيف ال يلـغي قلة وأقتصاد
ـيل الى احلشو الكالم  ألنه ال 
الحــظـة عـارفـا مـا كــونه دقـيق ا
يأخذ وما يدع . بناؤه الفني تام
 أجـزاؤه متـصلـة وهذا مـا جمع
الذهن واألنتـباه معـا  الكاتب ال
يــلح عــلى الـهــدف بل يــتـرك ذلك
لـلـزمن فـجـاء األهـتـمـام مـنـصـبـا
على األلم والـغربة والـهاجس ما
جـعـله ذا نـفس مواكـب وحريص

على قدرة وقوة البناء الفني.
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رقــابـةٍ أو مــراعـاةٍ لــلــحـرمــة; فــقـتــلـوا
الـنـسـاء واألطـفـال والـشـبـاب ودمَّروا
األخــضـر والـيــابس وسـمَّــمـوا اآلبـار
ومع ذلك لم كـان من ــاشـيـة وذبـحـوا ا
قـادة القـبـائل الهـنـديَّة إلَّـا أنَّـهم طلـبوا

السالم مع احملتل القادم. 
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وقـد مـحـور الـكـاتب " غـيث الـشـطـري "
حـكــايـة اسـطـوريـة عن احـداث احلـرب
هـذهِ عـام  1765حــيث  ساللــة قـبــيـلـة
بـــطل الــــروايـــة " مـــارك" وهم اقـــوام "
االيروكـواس "وبـعد قـتل عـدد من قومه
ودفـنـهم مع اسـلحـتـهم وفق مـعـتـقدهم
عـركة لكن بلـزوميـة ذلك بعـد انتهـاء ا
بــــقي ثالثــــة قـــتــــلى بـــدون سـالحـــهم
ليدفنونه معه وهي رماح قتالهم وهذا
معارض لتـقاليد دفن احملـارب القتلى
حـيث ستـبقى  الـلعـنة تـطارد اقـوامهم
حـــــتى احـــــضــــار هـــــذه االســــلـــــحــــة
كمـا خـبـرهم كـاهن من الـقـرية ودقـنـهـا
بان لعنة ابدية تعصف باجلميع اذا لم

يتم استرجاع االسلحة الثالثة.
 وحتل هــذه الـلــعـنـة عــلى شـخص من
نفس افراد القبيلة وهم " االيروكواس"
وقد ظـهرات هـذه حيث  شـخص "مارك
" الذي ينتمي القوامهـا . لتظهر اللعنة
عــلـيه وعــلى شـكل آالم حتــصل له بـ
وقت واخـر وهـو في عـمـله بـ زمالءه
واصدقاءه . فصار ومن طـفولته يعالج
ــهــدئـــات وهي حــالـــة احــزنت عــلـى ا
واقـلـقت ابـوه "هـاردي نـيـسـلـون " كـما
حصلت له وهو برفـقة اصدقاء له .كما

في هذه احلاالت ...
سك (((لـيس االن) قـالـهـا مـارك وهـو 
راسه ويسند يده عـلى صديقه توماس
-ماالمر يا صديقي هل انت مريض

-ال لـست مـريـضـا  انه بـعض االرهاق
فقط

ظل بـعض الـطالب يـنـظـرون الى مـارك
وهو متوعك

-حـسـنا اذن تـعـال جنـلس كي تـرتاح-
ص28ا))

ـاذا اتاني وحـالـة له اخـرى (يـا االهي
الـــصـــداع االن)) جـــثــا " مـــارك " عـــلى
ـسك راسه بـكال يديه  ركـبتـيه وهـو 
تـوجه زمالء مـارك نـحوه لـكي يـعـرفوا
ـة الـتي يعـيـشـها ـؤ مـابه .و لـلـحالـة ا
الــشـخص "مـارك" راح والــده بـالـبـحث

في تـــــاريخ وقــــائـع احلــــروب هــــذه و
مـتعـلقـاتهـا وتفـاصيـلهـا ليـعثـر "مارك"
عــلى تــدويـن البــيه دفــعه فــيــمــا بــعــد
لـلـبحـث الطـويل  عـلى اسـلحـة الـقـتلى
الثالثة وهي ثالث رماح  ليجدها لدى
احد جتـار االنتيـكات الفـرنس " بـيتر
غـــرســيـــا " والـــذي رفض بـــيــعـــهــا او
تـسـلــيـمـهـا الى " مـارك " الـذي وقع في
ا حلق به نوبـة غضب لـهذا الـرفض  
من قـتـل ألمـله  في اسـتـرجـاعـهـا الـذي
يـوقف االمه بـسـبب الـفـقـد هـذا والـذي
سجلته لنا االسـطورة على لسان  احد
كــهــنــة الـــقــبــيــلــة.وهــو يــعــيش آالمه

اجلسدية والنفسية جراها.
ومن تخالط وتشابك احلدث لدى تاجر
االنـتـكيـتـات الفـرنسـي  " بيـتـر غرسـيا
ـا حل به من ردة فـعل انسـانـيـة قام "و
وافقة لتسليمه ارك با بارسال رسالة 
الــرمــاح لــتــشــكل تــمــفــصال حــادا في
اخلـــــطــــاب الـــــروائي وقـــــد كـــــتب في

الرسالة...
((كلماتك جعلـتني افهم ان هناك معنى
لـلــحــيـاة غــيـر الــذي اعــرفه ارجـو ان
ـا مــافـعـلـته لك يـوفـي بـجـزء بـسـيط 

قدمته لي)) بيتر غرسيا/ص191
وفـــتح  " مــارك" بـــعــدهـــا الــصـــنــدوق
ليتفاجأ بالرماح الثالث ليقوم بحملها
مـتـجـهـا لـقـمة جـبـل مـانـسيـفـلـد حـيث
ـلـحـمـة الـدمـوية الـتي حلـقت مـأسـاة ا
بــاقـوام ساللــته  حـيث وجــدت "نـايـا"
ـفـكـرة الـتي تـعـود لـوالـد مـارك الـذي ا
ا يحصل البنه من نوبات ا  عاش متأ
تعد من لعنات عدم دفن الرماح الثالث
مع مــحــاربــيــهم الــقــتــلى . واالب هــو
باحث مدقق عن تلك احلروب التي قتل
بــهـا ابـنـاء ساللــته انـذاك . وقـد كـانت
فكرة مفتوحـة على الصفحة االخيرة ا
كــمــا ذكــرت في الــروايـة ص 198وقـد
كتب " مارك" تـعليق مـهم مخاطب روح

وهذا تدوينها....... ابيه
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ـــطــلــوب من ( واخــيـــرا لــقـــد عــرفت ا
اخملـطـوطـة الـتي قـمت بـتـرجـمـتـها ان
ـضـحـيـة الـتي يـجب ان تـعود الـروح ا
مع الرماح الثالثة جلبل مانسفيلد هي
روح يــجب ان تــكــون من نـفـس ساللـة
القبيلة  اليوم سـوف انهي لعنة قبيلة
االيروكواس واعيد كل شيء لـطبيعته

الـــــيـــــوم ســـــتـــــرتـــــاح روحك وارواح
اسالفـنا)ص.198و اخيـرا كـان " مارك
" عـلى حـافـة جـبل مـانـسـفـيـلـد حـيث (
سك نـايـا تـبـكي وتـصـرخ وتـومـاس 
بــهــا الــبـــرق يــضــرب بــشــدة ومــارك
يـقــتــرب كـثــيـرا مــنـهـم مـدوا ايــديـهم
نـــــــــــــــاحــــــــــــــيـــــــــــــــة مــــــــــــــارك ومـن
ثم...اخــتـفـوا....واخـتــفى مـعـهم مـارك
ومعه الـرماح الـثالثة)ص .202لتـكون
ـثل اسـتـعـارة مـيـثولـوجـيـا الـهـندي
كان األحمـر في عالقتة الـروحيـة مع ا
له وهي ارضه الـــتي يـــقــدســـهــا حــد
التسـامي في حبهـا ومنه الدفـاع عنها
نبـعثـة من حادثة كمـا في التـجليـات ا
اخــتـفـاء  مــارك و ورفـيـقــيه و الـرمـاح
الـثـالثـة. و هــذا مــا تـســجـلـه خـاتــمـة
الــروايــة حـــيث (في الـــصــبــاح اجلــو
جــمـيل والــشــمس ســاطــعـة والــنــسـر
ـكان كـدليـل على صـعود يـحلق فـوق ا
ارواح احملــاربـــ لــقـــد ضـــحى مــارك
بحياته من اجل تاريخ قبيلته من اجل
ان تــرتــاح ارواحـــهم وتــرقـــد بــسالم.
اخـــــيــــرا انـــــتــــهت لـــــعــــنـــــة اجلــــبل
االخضر)ص .202ومن ترميز الـتعبير
الــوصــفـي الطاللــة الــصـــبــاح بــجــوه
اجلـــمـــيل ووو لـــيـــتـــضح الـــســـطــوع
الـروحي حملـور الـروايـة والـذي يـحمل
اخلـطاب الـروائي الـضاد لـعـملـيـة قتل
اقـــوام امـــريـــكـــا االصـــلـــ وبـــأكـــثــر
االسـالـيب الـوحــشـيـة. لـتــعـد الـروايـة
إســقـــاطــا لــلـــتــاريخ عـــلى احلــاضــر
ـعـذبـ في ــثـابـة الـتـقــاء ألرواح ا و
ـظـلـومـ األرض ومــقـاربـة لـتـاريـخ ا
الـتي تـعـبـر عن نـفـسهـا بـحـنـ طـاهر
.وقـد وفق الـكـاتب " غـيث يـشـبه األنـ
الشطري " في سبك سردية الرواية من
احـداث لـهــا و وقـائع وحـوار وسـلـوك
ــسـمـيـات اشـخـاصـهــا كـمـا في ذكـره 
األمكـنـة التي تـوزعت بكـثرة في مـتون
الــروايــة من مــدن وشـوارع و كــلــيـات
دراسـيــة وفـنــادق . لـتــؤكـد عــلى فـعل
اخملـيـال الـسردي لـلـكـاتب " الـشـطري"
الذي ابدع في بنـاءات مكونات روايته

تلقي  ونول قبول ا
1-مقال"هوشيالجا".. رواية عربية عن
الهـنود احلمر تستحضـر فلسط والسكان
األصــلـــيــ ألمــيــركــا- حــســ نــشــوان –

اجلزيرة

مـدخل:- لم يـزر الـكـاتب الـروائي –
حـيــدر حــيـدر- الــعــراق حــتى مـرة
واحدة  لـكـنه كتب بـعض مـا نقل له
من وقـائـع روايـته "ولـيـمـة العـشـاب
خـيـال روائي  ومـا أكـثر الـبـحـر" 
اإلشــارات في الـروايــة إلى حــقـائق
ووقـــــــــائـع وأحــــــــــداث ومــــــــــواقع
وشخصيـات وكان رده  لتسائل عن
هـذه الـغـرابة  –انـا  كـتبـت روايتي
هـذهِ وكـأني عشـت احداثـهـا لـكوني

كاتب روائي.
اقـول هـذا كــمـدخل في قـراءة روايـة
(أسـطــورة مـانــســفـيــلـد) والــروايـة
تــتــكـــلم عن اجملــتـــمع االمــريــكي و
كـاتــبـهــا " غــيث الـشــطــري "لم يـزر
ايـضـاً امريـكـا من قـبل. ونـؤكـد هذا
ـفـصـلـيـات الـروايـة من حـضور ـا 
مـكـاني امـريكي وسـلـوك لـشـخوص
الرواية ومن  شخـصية " مارك"وهو
ــــادة الـــــتــــاريخ طــــالـب ومــــدرس 
وصديق عمره  –توماس من مـدينة
فلوريدا- وحـبيبته  –نايا  –وكذلك
ذكره النـتمـاء " مارك " الـقبـلي حيث
اقـوام " االيروكـواس" الـقـاطـن في
مـنــطــقــة اجلـبـل االخـضــر  بــواليـة
فــيــرمــونت  وهي مــوطن الــقــبـائل
الــهـنــود احلــمـر. والــروايـة هي من

االنــوع اجلــديـــد من الــســـرد الــروائي
االسـتــعـادي لــصـوت الـضــحـيــة الـتي
حتـكي الـروايــة مـأسـاتــهـا بـلــسـانـهـا
نتج وكما نوه عن هذه التناوالت في ا
االدبي الـنــاقـد " حـسن نـشـوان" بـقـوله
(وإذ ال يــتــوقف الــتــاريخ عــنــد تـدوين
ـنـتـصـر هـنالـك من يـنصف بـطـوالت ا
هـزوم أيـضا بـاستـعادة روايـته التي ا
عـبث بــهـا الــغـزاة ويــسـتــعـيــدهـا في
الشـعر والـرواية واألدب بـوصفه جزءا
من الــذاكـرة اإلنــسـانـيــة الـتي ال تـدون
ـا تنـفـذ إلى أرواح البـشر الـوقائع وإ
وأحـالمـــــهم وهـــــواجــــســـــهم بـــــظالل
األحــــداث لــــتــــســـجــــلــــهــــا شــــهـــادة

للتاريخ).×1
 وســرديـة الـروايـة هـي من الـسـرديـات
الالحـقة  اي الـسـرد الذي يـكـون زمنه
تــــالـــيـــاً لـــزمن احلــــكـــايـــة  وهـــو من
الـطـبـيـعي أن تـكــون احلـكـايـة سـابـقـة
للفعل السردي.ــ مثلما يقول جينيت ـــ
ـاضي جلعل الـسرد استـخـدام الزمن ا

الحقاً باحلكاية 
وقـــد ضــمـــنت الـــروايــة تـــاريخ ابــادة
الـهــنــود احلـمــر من قــبل االســتـعــمـار
االنـــكــلـــيــزي والــفـــرنــسي ومـــابــعــده
االمـريـكي االبيـض وهي عمـلـيَّـة إبادةٍ
جـمـاعـيَّةٍ لـلـسـكان األصـلـيـ دون أيَّة
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بغداد

غيث الشطري في رواية أسطورة مانسفيلد 
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ـــا في كـــركــــوك ولـــدت عـــام  1948 و
وعـيت سـألت ابـي مـاالـفـرق بـ الـلـغة
الــعــربــيــة والــتــركــمــانــيــة والــكــرديـة
ـسيـحـية( الـسـريانـيـة)? هل يبـدلون وا
األلف بــالـبـاء والـبـاء بـاجلـيم وغـيـرهـا
لتصبح لـغة اخرى? ضحك ابي وقال ال
انها لغة مستقلة ال عالقة لها باألخرى.
اذا ال يتكـلم الناس لغة سألت نفسي ,
واحـدة فـقط? وبـدأت رحـلـتي الـطـويـلـة
مع احلروف! علمني ابي احلروف وانا
بـــعـــمــر  4ســـنــوات بـــكـــتــاب قـــراءته
العسكرية ,وتهجئة احلركات بالطريقة
( الف زبر أ ,الف زير إ ,الف بيش بوا’
 (وتـعـني الـفـتـحــة لـلـنـصب والـكـسـرة
لــلـــجــر والـــضـــمــة لـــلــرفـع! ســافـــرنــا
للديـوانيةوتـعلمت الـقرآن اجمليـد بعمر
ـدة ستة اشهـرجعلتني خمس سنوات 
اقــــــرأ ســـــورة عم وكـل ســـــور اجلـــــزء
بــطـالقــة. رجــعــنــا لـــكــركــوك أللــتــحق
ــســائـيــةمع رجــال كــبـار, ـدرســة ا بــا
لــلــصف األول األبــتـدائي لــعــدم وجـود
دفـتـر نـفـوس لـدي ولـصـغر سـني. وفي
درسـة الـنهـارية الـسادسـة الـتحـقت بـا
فقـبلـوني مباشـرة بالـصف الثـاني بعد
اخـــتــبــار قــراءة قــطــعـــة كــامــلــة عــلى
الـســبـورة بـســهـول واجــراء عـمــلـيـات

حسابية باجلمع والطرح
ولـكني ضـلـلت احتسـر كلـمـا امشي في
ســوق كـركـوك وفـيه الـنـاس يـتـكـلـمـون
بـلـغات مـتـعـددة ( متـبـلبـلـة )ال افهـمـها
ـعــرفــة اسـرار جــيـدا ,فــزاد حــمــاسي 

اللغات.
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ـتوسطـة والثانويـة واجلامعة اكملت ا
والـوظــيـفــة في بــغـداد.أقــمت ســنـةفي
هـنـغـاريا فـتـعـلمـت لغـتـهم ( اجملـرية ).
اضافة لعملي الوظـيفي مع الهنغاري

اكــثــر مـن عــشــر ســنـــوات في بــغــداد,
فعززت مفرداتي الهنغارية ( اجملرية ).
واقــمت ســنــتــ في لــنــدن وشــفــيــلــد
باجنـلترا وتـابعت خطـباء الهـايد بارك
الــلـنـدني ســتـة اشـهــر كـامـلـة ,فـعـززت

لـغتي األجنـلـيـزية ,اقمت اربع سـنوات
في األردن وعـشــر ســنــوات في لـيــبــيـا
اسـتـاذا في كـلـيـات الـهـنـدسـة الـلـيـبـية
لـعدة جـامـعات من ضـمنـهـا سنـت مع
البـربر( األمازيـغ ) فتعـلمت لـغتهم. ولم
يكن لـدي هاجـسا اال اللـغات وحـروفها
ـنـطـوقـة.  نـصـحـنـي الـدكـتـور حـسام ا
النـعيمي وكـذلك استاذي لـلغة الـعربية
مــحـــمــود شــاكــر الـــريــفي عــام 1993
ـا فيها من بتحـويل مقالـتي الى كتاب 

افكار جديدة رائدة.
الــقـيت بــحــثـا ارجتــالــيـا عـن الـلــغـات
باللـغة األجنليـزيةعلى مسـرح اجلامعة
الــتــكـنــولــوجـيــة بـرعــايــةقـسـم الـلــغـة
األجنـلـيــزيـة في اجلــامـعـة وبــحـضـور
ـركز الـثقـافي الـبريـطاني ـثلـ عن ا
ــثــلـ عـن الـســفــارتـ في بــغـداد و
األمـريكـية والـبريـطانـية في بـغداد,و
ــــؤتــــمــــر بــــواســــطــــة قــــنــــاة نــــقـل ا
ـدارالــفــضـائــيــة. ثم نـشــرت كــتـبي . ا
(هــنــدســـة الــلــغــة الــعــربــيــة)) ,ســبع
فــرضـيــات جــديــدة في الــلـســانــيـات),
)ايـواني ديـواني لـيـواني صـيواني)) ,
ــتـــنــاظــر ) وشــاركت في الــقــامــوس ا
جـمـيع الـكـتب األربعـة بـجـائـزة األبداع
الــــعــــراقـي الــــتي اقـــــامــــتــــهــــا وزارة
الثـقافـةللسـنوات األربـعة األخـيرة على
الـتـوالي.  الـنـشـيـد الـدوري نـشـرته في
كتابي اأألول ( هنـدسة اللغـة العربية )
وفيه اقول ان اللغة العربية متكونة من
ـا سألـني ألسـتاذ سـلـمان  28 كـلمـة. و
اجلميلي في مركز الـلغات في اجلامعة
الـتــكـنـولــوجـيــة وبـحـضــور األسـتـاذة
ميادة رحيم واألستاذ مرتضى ,اجبته(
انها مشتقة من اسماء الله احلسنى )
لــوكـان األجنــلــيــز يـســتــطـيــعــون لـفظ
لـعـادت احلـروف الــتـســعـة الــعـربــيـة ,
الــكــثـيــر من مــفــرداتــهم اخلــالــيـة الى
اصـلـهـا الـعـربي األنـدلـسي. واحلـروف
هي ( ح ط ع ص ق خ ض ظ غ ) . حكم
الـعـرب األنـدلس  600 عام ,فـانــتـقـلت
الـكثـير من مـفرداتـهم الى الالتـينـية ثم

الفرنسية واألجنليزية وغيرها.
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واخـيرا اكـتشـفت بالـبرهـان العـلمي
ــلــمــوس ,كم جــنى اعــداء ـــادي ا ا
ـعـرفـة عـلى الـلـغـة الـعـربـية ,وذلك ا
ـهـاألسـبــاب كـثـيـرة ال بـطـمس مـعــا

مجال لذكرها.
ـنـشور الـذي يـثبت ان وفـيـما يـلي ا
احلــروف األبـجـديـة( األلــفـبـاء ) هي
عربيـة األصل. واستعارهـا األجنليز
وغـيــرهم من الـعــربـيــة بـعــد اجـراء
التحـويرات عليـها شكرا ومـضمونا
والسبب كما قلناسابقا هو اعجمية
لـسـانــهم الـعـاجـز عن لـفظ احلـروف
الـتـســعـة. وثـانــيـهـمــا ان األجنـلـيـز
وامـثـالـهم يـكـتـبـون من الـيـسار الى
اليم وليس مثل العرب من اليم
الى الـيـسار ,ولـهـذا قـامـوا بـتـدوير
احلرف الـعربي األسـاسي ( األصلي
) بزاوية قائمة واحدة (  90 درجة )

لكي تسهل عليهم الكتابة 
وفيما يلي كل حرف ومعناه

األلف= الـــثـــور األلـــيف لـــلـــحـــراثــة
والتكاثر

الباء = البيت
اجليم = اجلمل

الدال = باب اخليمة الدوار 
الهاء  _جللب األنتباه والنداء
الواو = لربط شيئ معا
الزاء = حملراث الزراعة
احلاء = حائط البيت

ـصـنــوع بـطـوي الـطـاء = لــلـطـبـق ا
سعف النخيل
الياء == اليد

الكاف == الكف 
الالم  –للعكازة ( العصا ) للم الغنم

والتوكأ عليها
اء يم = ا ا

النون = النواة 
الس = السمكة 

الع = للع
الفاء = الفم

الصاد = الصيد
القاف = قرص الشمس فوق االفق

الراء = الراس
الش = االسنان التي تشن الطعام
التاء = عالمة او شاهد او اشارة

نشور وجـودة في ا هذه احلروف ا
ــنــشــور وعــددهــا  ,22 ألن نـــاش ا
اعــتـرف بــفـشـلـه في ايـجــاد مـعـاني
عبريـة او غيرهـا لهذه احلروف. ألن
الـعبـريـة تـتـكون من  22 حـرفـا. انا
وضـعت مــجـتـهـدا مـعـاني احلـروف
تبقية وهي ( ثخذ ضظغ ). الستة ا
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حــتـى وإن كــنت وجــهـــاً مــعــروفــاً
ومُــــنـــحـت عــــضـــويــــة شــــرف من
اإلحتاد الوطني لطلبة العراق بعد
مؤتمره األول (نهاية العام 1969)
مع نـوري عـبـدالرزاق ومـاجـد عـبد
الـرضـا ولــؤي أبـو الـتـمّـن تـقـديـراً

لدورنا في احلركة الطالبية. 
      وحـــ أصـــبح في مـــوســـكــو
وأنـا في براغ بـعـد عام من الـفراق
تقريباً طلب مني في رسالة معرفة
ـلّا مـصـطفى الـبرزاني لـقائي مع ا
حيث كـنت على رأس وفد زاره في
كاللـــــة فـي أيـــــار/ مـــــايــــو 1970
وكتبت له عن ذلك باخلطوط التي
كــانـت مـــعـــروفــة ومـــنـــشـــورة في
"جـريــدة كـفــاح الـطــلـبــة"و"جـريـدة
طــريق الـشـعب"(الــسـرّيـة) وبـعض

القضايا اخلاصة.
WHÞUš n «u

بـعــد عــودتي إلى بــغــداد كـان أول
لـــقـــاء لي هـــو مـع احلــكـــيـم " أبــو
محمد" في مقر جلنة بغداد وح
عــرف أنــني ســألــتــحـق بــاخلــدمـة
الـعسـكريـة طلب مـني قطع جـميع
عالقــاتي احلــزبـيــة وعــدم الــتـردد
عـلى األمـاكن اخلـاصـة بل وإنـهاء
عالقــتـي تــمــامــاً وكــنت قــد قــرّرت
ولم ألـــتـــفت لـــلـــتــوجـــيـــهــات ذلك
احلــزبـيـة ولم ألـتــقـيه مـرّة أخـرى
سوى في دمشق  1980حيث نظّم
لـــقــاءً لي مع الـــرفــيق أبـــو خــولــة
(باقر ابـراهيم) وطلب مـني األخير
إسـتالم مــســؤولـيــة الــعالقـات مع
الـقــيـادة الـقــومـيـة الــسـوريـة ومع
الـــقـــوى الــــســـيـــاســـيـــة األخـــرى.
وحضـرت مع عبد الـرزّاق الصافي
بـــعض إجــــتـــمـــاعـــات  اجلـــبـــهـــة
الـوطــنـيــة والــقـومــيـة الــتــقـدمــيـة

(جـوقد) ومـنهـا اإلجـتمـاع الذي 
فيه جتميدنا.

ولكن احلكيم بحـكم الصداقة طلب
مــني اإلنـضـمــام إلى جلـنـة دمـشق
الــتي كــان يــديــرهــا (جلــنــة داود)
همة اإلشراف بالرغم من إثقالي 
ـثقـف ثم الحـقاً عـلى تنـظيـمات ا
اإلشـراف عـلى تـنظـيـمـات الطـلـبة
وبــعـد ذلـك اإلشـراف عــلـى الـعــمل
ـوقـراطي كمـا نـطلق ـهنـي والد ا
عليه الذي جمع (الطلبة والشبيبة
ــرأة ورابــطـة الــكــتــاب وجلــنـة وا
هـجرين) وحـاولت اإلعتـذار لكنه ا
أصرّ علي وكنت أحـرر محاضرها

وأكتب تقاريرها.
وحـ اســتـضــفـنــا الـرفـيـق عـزيـز
مــــحــــمــــد في إجــــتــــمـــاع مــــوسّع
وبـــحــضـــور نــخـــبــة مـن الــكــوادر
وحــضـور احلـكـيـم كـذلك في مـنـزل
الـرفـيق عــلي الـسـامــرائي قـدّمـته
بـالـعـبـارات الـتالـيـة : هـذا أمـيـنكم
العام فصارحوه وكنت أعرف ثمة
إعـتــراضـات وآراء ووجـهـات نـظـر
وحتـفّـظات عـلى الـسيـاسـة العـامة
والـتـنظـيمـيـة فضالً عـن تمـلمالت
وإرهـــاصــات مــغــايــرة لــســيــاســة
احلـزب بـشـان احلـرب الـعـراقـية –
اإليـرانـيـة ومـنـهـا مـا كـنت أتـبـناه

وما كتبت عنه.
عـلـمت أن احلـكيـم لم يكـن مع قرار
عـقـد اجلـبـهـة الــوطـنـيـة في الـعـام
 1973خــصـوصـاً الــتـنـازل حلـزب
الــبـــعث بـــاعـــتــبـــاره يـــلــعب دوراً
متمّيزاً في قيادة اجلبهة والسلطة

واجملتـمع. وخالل احلرب العـراقية
 –اإليـرانـيـة أخـذت بـعض مـواقفه
تـقتـرب من مـواقفـنـا بإدانـة احلرب
ــــــــــشــــــــــروع احلــــــــــربي ورفـض ا
والــــســـيــــاسي اإليــــراني وإن كـــان
بــتــحــفّظ. كــمــا لم يــكن مع نــتــائج
ــــؤتـــمـــر الـــرّابـع الـــذي حُـــرم من ا
حــضـوره حــيث كــان قـد وصل إلى
ـنـطـقـة التي انـعـقـد فيـهـا بـعد أن ا
تسـلل إلى بغـداد وبقي فيـها لـنحو
عــامــ اخــتــفى لــفــتــرة مــنـهــا في
الـنـجف فـي مـنـزل شـقـيــقـة الـسّـيـد
ســلـمـان لـكن ذلك كــله لم يـشـفع له
ألنه احــــتــــسـب عــــلى مالك بــــاقــــر
غضـوب عليه ومجموعة ابراهيم ا
ـعــارضــة احلـزبــيــة حـتى وإن لم ا
يكن منها فأبعد حتت حجج أمنية

حاولت النيل منه واإلساءة إليه.
 وكـنت حـ إلتـقـيت به في طـهران
قـد حــاولت ثــنـيه من الــتــسـلل إلى
بغداد وكتبت رسـالت عبر الرفيق
جـــاسم احلـــلـــوائـي (أبـــو شــروق)
ـــكــتب الـــســيــاسي إحـــداهــا إلى ا
واألخرى إلى الـرفيق باقـر ابراهيم
 لــكـن الــرســالـــتــ وقـــعــتـــا بــيــد
األجهزة األمنية اإليرانية بعد إلقاء
راسل كما علمت من القبض على ا
أبـو شـروق الحـقـاً. كـمـا إلـتقـيت به
رات بـصحبة في طهران فـي أحد ا
الرفيق قاسم سـلمان "أبو اجلاسم"
والـرفــيق جـمــيل إلــيـاس مــنـصـور
"أبـــو نــغـم أو أبــو جـــمــال" وكـــانــا
مـتـوجّهـان مـعه إلى كردسـتـان وقد
ســمع مــني مــا حـصـل في مــجـزرة
بـشـتـاشان. أمـا هـو فـقـد توجّه إلى

الداخل. 
ـؤتمـر والنـتائج وبـعد انـفضاض ا
الــتي خــرج فـيــهــا تـقــرّر أن يــعـمل
احلـــكـــيم في طـــهـــران وقــد اتـــخــذ
جميع اإلجراءات كي اليـقع بقبضة
اجلهات األمنية كما حصل للرفيق
حيدر الشيخ الذي بقي في السجن
دة  5 سنوات. ثم جاء إلى دمشق
وحيـنها كنت فـيها وقـد كنا حـينها
نـبـر وقد هـيّأت نـصدر صـحـيفـة ا
له مـســتـلـزمــات اجملـيئ من بــرقـيـة
عـبر الـقيـادة القـوميـة واستضـفته
ــنــزل ثم انـتــقل إلى لـيــومــ في ا

ــرافـقـته األصـدقــاء الـبــحـريـنــيـ 
وتــــأمـــ مـــســــتـــلـــزمــــات جلـــوئه
ومـســاعـدته فـقــد ظل طـيـلــة مـسـاء
ولــيـل ذلك الــيــوم يــصــعــد ويــنــزل
وكــأنـه لم يــنـم. ونــظــر إلـيّ نــظــرة
استـفهام وتـساؤل وفـهمت معـناها
عــلى الــفــور : أيــلــيق بي أن أكــون
الجـــئــاً? وعــلـى الــفــور طـــلب مــني
اإلقالع عن الفكرة إلّا إذا كنت معه
ولـكـنني كـنت قـد أمّـنت سـفري إلى
لندن وكان من الصعوبة تأم ذلك
في فـترة وجـيزة وعـمـلت كل ما في
ـدة وسـعي لــكي أمــدّد له اإلقــامــة 
ســتـة أشـهـر. وطـلب مـني مـرافـقـته
إلـى دمــــشق حــــيث كــــان يـــخــــشى
اإليقاع به وكنت قد ذهبت قبل ذلك
ـرافـقـته إلى بـراغ عـبر إلى دمـشق 
الرنـكـا (قـبـرص) حيث اسـتـضـافـنا
الـــصــديـق الــعـــزيــز فـــراس فــاضل

 . دة يوم هداوي  عباس ا
ستبقى هـذه السردية نـاقصة ألنها
لم تـغـطي سـوى شـذرات من سـيرة
ــكن أن نــعــطـيـه حـقّه مـنــاضل ال 
ونحيط بـكل جوانب ما قـدّمه  فقد
إجـــتـــرح عـــذابــات وحـــرمـــانــات ال
حـدود لــهـا وعـاش خـارج األضـواء
زاهداً مـتـواضـعـاً كـتـومـاً مـحـافـظاً
عــلى سـريـة عـمـله حـتى بـالـظـروف
الـطــبـيــعـيــة وقـد كـنـت قـد فـرضت
إسمه الـعلني حـمايـةً له  في الشام
على الـرغم من تمـنّعه في الـبداية 
لـــــــــكـن ذلك شــــــــــكَل فـي ظـــــــــروف
الـصـراعــات احلـزبـيــة والـدسـائس
ؤامـرات والوشـايات ضـمانةً له وا
ضـدّ تـداخالتٍ أمـنـيـة السـيّـما وأن
مــــواقــــفـه كــــانت ضــــدّ احلــــصــــار
والعدوان واحتالل العراق وهو ما

وقع به آخرون. 
  عــاش صـاحب احلـكـيـم شـيـوعـيـا
نــقــيّــا ووطــنـيــاً أصــيالً وإنــســانـاً
شــريـفــاً وهـو في كلّ مــراحل عـمـله
امـتـاز بـتـعــامـله اإلنـسـاني وبـروح
ودة والتآزر والتضامن والرحمة ا
بــــ الــــرفــــاق ولــــذلك وقـف ضـــدّ
إجـــراءات الـــقـــمع والـــتـــنـــحـــيــات
ــقــاطــعـــة اإلجــتــمـــاعــيــة وهي وا
أســـالـــيب تـــنـــتـــمي إلـى احلـــقـــبــة

ظلمة.  الستالينية ا

بيت حس سلـطان لعدّة أيام إلى
أن  تــوفــيـر ســكن له وظل خالل
تـلك الـفـتـرة عـلى الـهـامش وهـو ما
يذكره في مـذكراته ولم توكل له أي

مهمة.
 واعـــتـــبـــر مــتـــعـــاطـــفـــاً مع تـــيــار
عارضـة احلزبيـة علمـاً بأن ماجد ا
عبد الـرضا كان قـد فاحته في براغ
وكذلك بهـاء الدين نوري  وكل على
انفراد فاعـتذر منهمـا كما أخبرني
وكـــــــــنـت أعـــــــــرف رأيـه وبـــــــــعض
مـالحــظــاته الــســلــبــيــة عــلى نــهج
عـارضـة احلزبـية عـلى الرغم من ا
تـأيـيــدي بـعض وجـهــات نـظـرهـا 
فـقـد اقتـرب من مـوقفـنـا من احلرب
ومن أهــــمــــيـــة خــــوض الــــصـــراع
الـفـكـري ولـكنه كـان مـتـردّداً بـشأن
ـــوقف ذاته مع الـــتـــنــظـــيم وهـــو ا
الـرفـيق أبــو خـولـة وهــو عـبّـر عن
ذلك عــــــلـى نــــــحــــــو واضـح  خالل
انتـقالـنا إلى براغ ( عـامر عـبد الله
وبــاقــر ابـراهــيم وعــدنــان عــبـاس)
وقبل ذلك كان مـعنا حسـ سلطان
قــبل عــودته إلى الــعــراق ومــاجــد
عـبـد الـرضا الـذي كـان قـد سبـقـنا 
سـتـمرة مـهدي وكـان في زيارتـنـا ا
احلــافظ ونـوري عـبــد الـرزاق كـمـا
زارنا وفتح حـوار معنـا بهاء الدين

نوري.
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ـراجــعـة الـسـفـارة  جــاء إلى بـراغ 
العراقية للـحصول على جواز سفر
بعـد تعلـيمات حـزبية بـالتوجه إلى
الــسـفــارات وكــان ذلك قــد تــقــــــرّر
عــقب إنــتـهــاء احلــرب الـعــراقــيـة-
اإليـــرانـــيـــة وتـــرافـق مع انـــهـــيـــار
األنــظــمـة اإلشــتــراكـيــة في نــهــايـة
فاوضات الثمانينيات واستكمال ا
لـتــحـقــيق وحـدة الــيـمن الــتي كـنـا
نـسـتخـدم جـوازات سـفرهـا (الـيمن
اجلنوبية). ثم تقرر على نحو شبه
جمـاعي التوجـه إلى بلدان الـلجوء
عـشـيّـة غـزو الكـويت وبـعـيـد كـارثة
احلــرب. وقـد اســتـضـفــته في بـراغ
دة سـتة أشـهر قـبل أن أتوجه إلى

لندن.
 وحــ حـــانت حلــظـــة ســفــره إلى
كوبـنهاغن واتـفقت حيـنها مع أحد

بيروت
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وقع بـ يــدي كـتــاب صـدر حــديـثـاً
ــؤلــفه بــعــنـــوان ( كــنتُ بــعــثــيــاً ) 
الــبــعــثي مــحــسن الــشــيخ راضي 
ويـــنــسب إنه مـن الــرعــيل األول من
الـبـعـثـيــ  والـذي عـاصـر أحـداثـا
مــهـمــة  بل كــان من صــنــاعــهـا في
تـــاريـخ الـــعـــراق الـــســـيـــاسي وفي
حـــقــــبـــات مـــهــــمـــة من مــــســـيـــرته
واقف الـسـياسـيـة مـازالت األراء وا
مـحـتـدمـة حـولـهـا . في الـتـحـويـشه
األخيـرة من الـعمـر أزداد تلـهفي في
االطالع عــــلى الــــســـيــــر الـــذاتــــيـــة
لــلـشــخــصـيــات ورجــال الـســيــاسـة
والــفــكـر والــديـن عـلـى حــد سـواء 
مـثـلــمـا ســعـيت في احلــصـول عـلى
نسخة من هذا الكتاب بعد أن قرأت
بــعض الـنـتف حــول إصـداره  كـان
أكـثـرهــا تـوسـعــاً مـا نـشــره الـسـيـد
جـــمــال الــعـــتــابي عــلـى صــفــحــات
دى بثالثة حـلقات متتالية جريدة ا
 أيــضـا أســعى في احلـصــول عـلى
مـذكـرات الـبـريـفـسـورة سـيـمون دي
بـــفــــوار بـــعـــنــــوان ( وانـــتــــهى كل

شيئ). 
ــوقف الـذي يــسـجل له وهــو عـلى ا
عتبـة التسعـ من العمر  وأن أتى
مـتأخـراً أهـون من أن ال يـأتي أبداً 
هـو أعتـذاره من الـعـراقيـ عـلى ما
أقـترفـوه الـبعـثيـ من جـرائم بحق
شـعبـنـا واالنسـانـية  وحـمل نـفسه

مـسـؤولـية تـلك االحـداث في أنـتـفاد
ذاتي واضح واالعالن عن ندمه . ما
ـغـضـوب يـهـمـنـي ويـهم الـعــراقي ا
عـــــلى امـــــره في أعـــــتــــقـــــادي هــــو
ــوقف واحلــدث من االشــكــالــيــة وا
الـصـراع الـدمـوي بـ الـشـيـوعـيـ

والبعثي والقومي ?. 
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بــــيـــان رقم 13 في 9 شــــبــــاط عـــام
1963 الـــــذي يـــــدعــــوا الـى إبــــادة
الـــشــيـــوعــيــ عـن بــكــرة أبـــيــهم .
والــــذين أصــــاغــــوه حـــسـب روايـــة
محـسن الشـيخ راضي في صـفحات
كـتـابه  عـبـد الـسالم عـارف  أحـمد
حسن البكر  صالح مهدي عماش .
وفـي الـوقت الـذي يـدين ويــسـتـنـكـر
هذا الـبيان  لـكنه في كتـابه يحاول
أن يـعـطي الــتـبـريـرات فـي صـيـاغـة
هـذا الـبـيـان الـفــاشي . أن الـشـهـيـد
سالم عادل في ظهيرة 8 شباط وزع
ــدوي في شــوارع بــغـداد الـبــيــان ا
ــــؤامـــرة ”إلـى الـــسـالح لـــســــحق ا
االســتـعــمــاريــة الـرجــعــيـة  ”دعـوة
ـــقــاومـــة االنـــقالبـــيــ صــريـــحـــة 
واحلـفـاظ عـلـى مـكـتـســبـات الـثـورة
ا زعزع الثقة واجلمهورية الفتية 
والـبـلـبـلـة بـ صـفـوف االنـقـالبـي
واخلـوف مـن سـيـطـرة الـشـيـوعـيـ
عـلى الـوضع  الذي مـا زال مـتـأزماً
وغير محسوم ويـعتبروها كرد فعل

وقف وما سطـره الشيوعي على ا
من مالحم مـقاومـة بطـوليـة في عدة
مــنــاطق في بــغــداد  الــكــاظــمــيـة 
الـشـاكـريـة  بـاب الـشـيخ  . ويـذكر
الــسـيــد مـحــسن الــشـيخ راضي في
كتابه  ”كنـا نتـوقع من الـشيـوعي
فقط بيانات شـجب وإستنكار حل
أن تـهــدأ االوضـاع في إيـجـاد صـيغ
وطـرق لـلـتـفـاهم واحلوار  . ”يـبني
مــحــسن الــشـــيخ راضي فــرضــيــته
بعدم مقـاومة الشيـوعي لهم جراء
مــا تـعـرضـوا له من وســائل تـنـكـيل
وسجون وأضـطهاد من قـبل الزعيم
لـهـم في فـتـرة حـكـمه  حـيث تـشـيـر
ـصـادر عدد الـذين كـانـوا يقـبـعون ا
في سـجــون الــزعـيم قــاسم بــحـدود
500 شـيـوعي وشـيـوعـيـة  فـكـانـوا
لــقـمــة سـائــغـة وســهـلــة في جـعــبـة

البعثي . 
بــعــد صــدور بــيـان رقم 13 شــنـوا
الـبـعثـيـ والقـومـي حـمـلة كـبـيرة
عـلى أوكـار قـادة احلـزب الـشـيـوعي
العـراقي مدعومـة بفـتاوي من رجال
الــدين وبـــدعم من بــقـــايــا االقــطــاع
والــرجــعــيــ . في يـوم 16 شــبــاط
ألقي الـقبض علـى الكادر الـشيوعي
حـمـدي أيـوب وتـعـرض الى تـعذيب
وحــشي فـأدلى بــاعـتـرافــات شـمـلت
ــكـتب إلـقــاء الـقــبض عـلى عــضـو ا
الــسـيــاسي هــادي هـاشم االعــظـمي
ومــسـؤول تـنـظـيـمـات بـغـداد وبـطل
الــســجـون فـي فـتــرة حــكم الــنــظـام
ـلـكي  والـذي يـعـده الـشـيـوعـيون ا
من أكثرهم صالبة وقوة في احلزب
 فـمــنـذ الـلـحـظـة االولى الـتي ألـقي
الــــقـــبـض عـــلــــيه تــــعـــاون مــــعـــهم
ووضـعــوه في حــمــايــة خــاصـة مع
عائـلته في بـيت في الـوزيريـة  بعد
أن طـــلـب الـــلــــقـــاء بــــعـــلـي صـــالح
الـــســعـــدي وحتـــاور مــعـه وقــدم له
ـتوافرة لديه عن ـعلومات ا جميع ا
أوكـــار وتـــواجـــد قـــيـــادات احلـــزب

الشـيوعي  ”ويـذكر مـحـسن الـشيخ
راضي أنه ألـتــقى به مـرتـ وخالل
حديثه معه كان ينـتقد الشيوعي 
ويــــردد فـي حــــديــــثه بــــأن احلــــزب
الـشـيــوعي الـعــراقي اصـبح عــائـقـاً
امـام حــركــة الــتـحــرر في الــعـراق 
فـاعــطـاهـم أربـعــة عـنــاوين لـبــيـوت
سـريـة يـتنـقل بـيـنـها الـشـهـيد سالم
عـادل  فـبـعـد متـابـعـة لـتـلك االوكار
ورغم كل تمويهاته  إلقاء القبض
عــلى الـشــهـيـد سالم عــادل في بـيت
ســـري يــوم 19 شـــبـــاط  وكــان مع
أبــنه الـصـغـيـر عـلي بـرعـايـة أحـدى
الـرفــيـقــات لـغــيـاب زوجــته ثـمــيـنـة
ناجي يـوسف الى موسكـو حلضور

مـؤتــمـر نــسـائي هــنـاك  وقــد جنـا
ــــوت لـــــعــــدم فــــطــــنــــة أبــــنـه من ا
ــا كــانـوا في االنــقالبــيــ له أو ر
جلـة نـشــوة الـقـبض عـلى أهم رجل
مـــطـــلـــوب لـــهم  وكـــان مـــعـه أحــد
الـــــرفـــــاق حـــــيـث أدعى أنـه عـــــامل
كــهـــربــاء جـــاء لــطــلـب من صــاحب
ـــعــايـــنـــة اخلـــلل . ونـــقل الــبـــيـت 
الــشـــهــيـــد سالم عــادل عـــلى عــجل
وبـسـرية تـامـة الى أقـبيـة الـتـعذيب
فـاستـشـهـد حتت التـعـذيب يوم 23

شباط . 
في مـــحــاولــة يــائــســة من الــســيــد
مـحــسن الــشـيخ راضي فـي تـبــريـر
موقفه من تعذيب وقـتل الشيوعي

وأشرافه حسب عدة مصادر مسربة
هو من أشـرف على تعـذيب الشـهيد

سالم عادل . 
يقـول في صفـحات كـتابه في تـبرير
مـوقـفه  ”ذهــبـنـا أنــا وحـازم جـواد
الى قـصــر الـنــهــايـة فــوجـدت سالم
رات عادل جالس عـلى كرسي في 
قـصـر الـنـهـايـة وفي وضع مـيـئوس
مــنـه وجــلس أمـــامه حـــازم جــواد :
اذا لـم تتـخـذوا أجراءات وسـأله .. 
احلـــذر والـــيـــقـــظـــة وال تـــعـــمـــمــوا
تـــوجـــيـــهـــات الى تـــنـــظـــيـــمـــاتـــكم
الـعـسـكريـة بـعد أن تـلـقـيتـوا أخـبار
ـحـاولـتـنـا االنـقالبـيـة قـبل يـوم
من وقوعهـا  فرد علـيه .. هذه ليس
ـرة األولى الـتي تـصـلـنـا مـثل تـلك ا
ـعــلــومـات ?. قــبل يــوم من وقـوع ا
االنــقالب نــقــلت الى قــيــادة احلـزب
ــنــدائــيـة الـقــيــاديــة الـشــيــوعــيـة ا
(روضـة عــبــد الــلـطــيف) مـن أهـالي
ـأمـون  في أثـناء لـقـاءها مـنـطقـة ا
مع عــشـيــقـهــا الـبــعـثي الــعـســكـري
برتبـة عقيـد في وزارة الدفاع يدعى
( جابـر عـلي كاظم ) وهـو محـسوب
على خـط صالح مـهدي عـماش وفي
غــمــرة وحــرارة الــلــقـــاء بــيــنــهــمــا
حلظـات سكره وولـعه بها . قـال لها
بـاجر عـنـدنا مـحاولـة إنـقالبيـة ضد
الزعـيم قاسم والـشيوعـي  فـنقلت
اخلــبــر الى أحــد اعـضــاء الــلــجــنـة
ركزيـة وبدوره نقـلها الى الـشهيد ا
سالم عادل لكـنهم لم يأخـذوها على
محمل اجلد . فوقعت الكارثة . 

أستـشهـد الشـهيـد سالم عادل حتت
الـــتــعــذيب يــوم 23 شــبــاط 1963.
وينفي السيد محسن الشيخ راضي
ـعلومات على صـفحات كتـابه تلك ا
الــتي تـداولت أن الـقــيـادي الـبـعـثي
عـلي صـالح الـسـعـدي هو مـن أطلق
رصاصة الرحمه على الشهيد سالم
عـــادل  ويــقـــرنــهـــا بـــقــوله  ”كـــنــا
مـسـافرين بـوفـد الى عـاصمـة مـصر

الــقـاهــرة يـوم 20 شــبـاط حلــضـور
االحتفاالت التي اقـيمت في القاهرة
ـنـاسـبـة عـيـد الـوحـدة بـ مـصـر
وســــوريـــا ولـم نـــعــــود اال يـــوم 24
شباط  وفي غضون غيابنا من تلك
االيام لـقد سمـعنـا باستـشهاد سالم
ــؤتـمـر عـلي عــادل . وقـد الـقى في ا
صـالح الـسـعـدي كلـمـته االرجتـالـية
بـعـد كلـمـة جـمال عـبـد النـاصـر يوم
21 شـــــبـــــاط  . وإن مـــــا نـــــقل عن
رحـوم عـلي صالح الـسعـدي نحن ا
حـئـنـا بقـطـار أمـريكي  كـان يـقـصد
ـا تـعـاونـوا مع بــعض الـبـعـثـيـ 
االمـريكـان في إنـقالب يوم 8 شباط
1963 حسب رواية مـحسن الشيخ

الراضي . 
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في يوم 9 شـبـاط نـفـذ حـكم االعـدام
بــحق الــزعـــيم عــبــد الــكــر قــاسم
وصحـبه الشـهداء طه الـشيـخ أحمد
هداوي في مـبنى دار االذاعة في وا
ـوسـيقى الـصـاحلـيـة بقـسم غـرفـة ا
بــعـد أن أسـتـسـلـم لالنـقالبـيـ رغم
مـــحـــاوالتـه احلـــثـــيـــثـــة ومن خالل
سـلسـلـة أتصـاالت من وزارة الـدفاع
بـبـعض قادة االنـقالب وقـادة الـفرق
الـعسـكريـة عارضـا استـسالمه على
ـوافـقه عـلى إجـراء مـحـكـمة شـرط ا
عـلنـية له وتـسـفيـره وابعـاده خارج
الـــعــــراق . كـــانت ردات الــــفـــعل أن
يـــســلم نـــفــسـه بــدون قـــيــد وشــرط
ورأسه مطلوب  مثلما أكد له طاهر
يــحي رأسك مــطــلـوب فــقط ومع كل
هـذا وهـو الــقـائــد الـعــسـكـري ذهب
ــــــوت وهــــــو أدرى طــــــوعــــــاً الـى ا
ـصيـره  هنـا نـقطه رأس سـطر ..
بـحاجـة الى مراجـعـة حقـيقـية لـتلك
الـتراجـيديـة ?. حصـر نفـسه بوزارة
ــــدة أربـــعـــة الـــدفـــاع ولـم يـــقـــاوم 
وعــشــرين ســاعــة . كــان االجـدى به
ـــوت في الـــقــتــال , االنــتـــحــار أو ا
وليس أسـتجداء الـعطف من أعدائه

. الـــــعــــــقل اجلـــــمـــــعـي الـــــعـــــراقي
(الــعـاطـفي)  مـا زال يــتـغـاضى عن
ـربــكـة في أدارة سـيـاســة الـزعــيم ا
أمــور الــبالد  يــتــغــلب ذلك الــعــقل
ومــازال أنه الــزعـــيم االوحــد بــدون
مـراجـعـة مــيـدانـيــة ( نـقـديـة )  عن
تـسلـكاته الـتي أدت الى هـتك البالد
والتي يتم تبريرها بجملة إجنازاته
بـعـيداً عن فـحـوى الـواقع الـذي كان
طاغياً كـما وصفه زعيم الـشيوعي
الـعـراقـيـ الـشـهـيد سـالم عادل في
لــقـــائه الـــيـــتــيم مـــعه أنـه طــاغـــيــة
سـيـدمـرنــا ويـدمـر الـبــلـد . حـيث لم
يـــعـــر أهـــتـــمـــامـــاً بـــصـــرخـــة تـــلك
اجلــــمــــاهــــيــــر الــــتـي خــــرجت الى
الـشـوارع في الـدفـاع عـنـه بـأسـلـحة
ــتـثل لــهـا يـدويـه وخـفــيـفــة  ولم 
وهي تطـالبه بالـسالح كما يـفسرها
الـبـعض خـوفـاً من أراقـة الـدماء في
الـــوقت الــذي أســـيـــلت الـــدمــاء في
الشوارع منذ الصباح الباكر يوم 8
شـــبـــاط في شـــوارع بـــغـــداد . وفي
تـقـديــر مـوضـوعي لــلـمـتــابـعـ أنه
أمتنع عن تسليم السالح للمدافع
عـــنـه خــوفـه من الـــشـــيـــوعـــيــ أن
يــتـصــدروا أمــور الــبـلــد الــذي كـان
يـصفـهم أنـهم أعـداء الله والـعـروبة

 .
ـتابع لـقـضايـا تاريخ لم أجـد وأنا ا
الـــبــلـــد كــتـــابــة أو دراســـة خــرجت
مــنــصــفــة بــحق هــذا الــرجل حــيث
شـفــعت لـه إجنــازاته عــلى حــسـاب
تسلكاته وأدارة شؤون البلد والتي
هي الـــيــوم جـــزءاً لــيـس قــلـــيالً مــا
وصل له الـــعـــراق  رغم طـــول تــلك
ـريـرة . وانا الـسـنـيـ والتـجـارب ا
شـخـصـيـاً لم يـخـامـرني يـومـاً أدنى
شـك بـنـزاهـته ووطـنــيـته  لـكـني لم
أرى أنـصـافـاً من الـذين كـتـبـوا عـنه
في اجلــــانب اآلخــــر الــــطــــامس من
شخـصيته دكـتاتوريـته وفرديته في

أساليب أدارة احلكم .  

بــشـــدّة عـــلى الـــرغـم من تـــأيـــيــدي
لـتـوجـهـات الـبـيـروسـتـرويـكـا الـتي
كان احلكيم يجادلني بالضدّ منها.
ــوقف الـســوفـيــيـتي  صـحــيح أن ا
تغيّر بعد العدوان اإلنكلو- فرنسي
اإلســـرائــيـــلي الـــعــام 1954 وكــان
إنذار بـولغـان محـطة حـاسمة في
هـذا الـتـحـوّل لـكـنه اسـتـمـردون أن
ـــبــدئـي حــتى ـــوقف ا يـــرقى إلى ا
ـؤتـمـر الـعام  1969 حـيث إتـخـذ ا
ي لـألحـــزاب الـــشـــيـــوعـــيــة الـــعـــا
والعـمالـية قراراً مـؤيداً حلق تـقرير
صير للشعب العربي الفلسطيني ا
وحـسب حواري مع عـامـر عبـد الله
ــفـكّـر الـشـيــوعي فـإنه قـال لي أنه ا
ســعى في مـحـاوالت عــديـدة إلقـنـاع
الـسـوفيـيت بـضـرورة وأهمـيـة مثل

وقف بالنسبة للعرب.  هذا ا
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كانت اإلنتخابات الطالبية قد جرت
في ربــيع الـعـام  1967وفــاز فـيــهـا
إحتــاد الــطـــلــبــة وقــد فــصّــلت في
كـــرّاس صــدر عن مـــطــبــعـــة طــريق
ـوسـوم الـشــعب في بـشــتـاشــان وا
"حملات من تـاريخ احلركـة الطـالبية
في الــعـراق"  1983تــفــاصـيـل تـلك
اإلنتخـابات وما تـركته من أثر على
تـنـشـيط األوضـاع احلـزبـيـة والتي
تــرافـقت مع ردّة الــفــعل الـشــعـبــيـة
والتظاهرات الـعارمة ضد عدوان 5
حـزيران/ يـونيـو ولألسف الشـديد
فـإن األوضـاع الـداخلـيـة لـلـحزب لم
تكن مريحة  ولـهذا انفجر الصراع
الكـامن والذي ظلّ يعـتمر لـسنوات
فـــانــفـــصل فــريـق بــإسم "الـــقــيــادة
ـركـزيـة" واحـتـفظ الـفـريق الـثـاني ا
ــركـزيـة" وكـنت " بـإسم " الـلــجـنـة ا
مـنــزلـة بـ مـنــزلـتـ " فــمن جـهـة
ــركـزيـة أؤيـد تــوجّـهــات الـقــيـادة ا
الـــســيـــاســـيـــة ومن جـــهـــة أخــرى
أعـارض تـوجـهـاتـهـا الـتـنـظـيـمـية 
خصـوصاً إستـخدامـها للـعنف ضدّ
رفـــــــاق األمـس وضـــــــدّ قـــــــيــــــادات
شيوعـية حيث احتـجز زكي خيري
وقبله بهاء الـدين نوري الذي تمكّن
من الهـرب فضـالً عمّا اتـبعـه الحقاً

من أسالـيب كفـاحيـة بإسم "الـعنف
الـثوري" بـنقل جتـارب أخرى تـأثراً
بــالـــتــيــاّر اجلــيـــفــاري وفي وضع

أقرب للطفولة اليسارية.
 كــان احلـــكــيم قــد كـــرّس كل وقــته
ــواجــهــة اإلنــشــقــاق وقــد عــقــدنـا
جـلـسـات مـطـولـة مـحـاوالً إقـنـاعي
ـرارة شــديـدة وكـنت قــد شـعــرت 
حينـها وحيـرة كبيـرة وتوزع فكري
ونفـسي وصداقي. كمـا حاول رضا
عـــبــد نــنــة اإلتــصـــال بي إلقــنــاعي
اإلنــضـمــام إلى الــقــيــادة وفــضّـلت
لبعض الوقت "العـزلة اجمليدة" كما
ن ســبق أن كــنت أســمـع عــنــهــا 
عــاشـهــا في الــسـجــون أيــام رايـة
الشغيلة وحتى بعد انشقاق العام
 1967 مـــثل كـــاظم فـــرهـــود الــذي
احتـفظ باسـتقاللـيته ولم تـكن تلك
ـــرّة األولـى الــتـي أشــعـــر فـــيـــهــا ا
بـانــفـصـال روحـي عن الـتــوجـهـات
الــــســــائــــدة وأســـــالــــيب الـــــعــــمل

البيروقراطية. 
ــــا أنـــنـي لم أكـن قــــيــــاديـــاً أو  و
مـســؤوالً بل كـنت مــجـرّد شــيـوعي
حــالـم بــدأت تــســاؤالتـه تــكــبــر مع
ـــانـــيــة مـــرور األيـــام لـــيــودّع اإل
الــتــبـشــيـريــة الـدعــائـيــة  ويـنــتـقل
تـدريـجيـاً إلى التـسـاؤليـة  الـنقـدية
الـــعــــقــــلــــيـــة لــــذلـك ازداد قـــلــــقي
ولــكن تــطــور األحــداث كــان وكــبــر
كــفــيالً بــتـغــيــيـر بــعض قــنــاعـاتي
وبــدأت الـعــمـل مـجــدداً فـي اجملـال
هـني (طلـبة وحـقوقيـ وجمـعية ا
الـعلـوم السـياسـية) وفـيما بـعد في
اجملــــال احلــــزبي مـع احــــتـــفــــاظي

الحظاتي. 
 وأســتــطــيع الـقــول أن الــســجــايـا
األخالقــيـة لــصــاحب احلــكـيـم قـبل
ــســتـوى اإلقــنــاع الــســيــاسي أو ا
الـفـكري كـانت وراء بـعض لـيـونتي
تـلك وظلّ يتـابع أوضـاعي وساهم
فـتـرة في قـيـادة جلـنـة كـنت عـضواً
فـــيـــهـــا. وحـــ اشـــتـــدّت حـــمـــلـــة
اإلعــتـقــاالت إنــقـطــعت اإلتــصـاالت
بيننا واتـصل بعمّي شوقي وأبلغه
بــأن عــليّ أن أكــون شــديــد احلـذر

وفي كل لـقـاء كـنّـا نـسـتـعـيـد بـعض
ــة احملـــطــات وحـــ حـــدثت هـــز
حــزيـران/ يــونـيـو  1967ونـشـطت
القـوى جـمـيـعـها لـلـتـصـدي لـها في
تـظاهـرات واحتـجاجـات كان رأيي
أن موقفـنا خاطئ وذلك بـرفع شعار
" إزالـة آثـارالعـدوان" وهـو شـعار ال
يـصـلح حلــزب عـريق مـثـل حـزبـنـا.
وأحملـت في أكـثــر من مـنــاسـبـة إلى
نقدٍ مـباشر أو غـير مباشـر للموقف
السوفييـتي وهو ما عدت وبلورته
في مـــوقف مــتـــكــامل مـــنــذ أواسط
وقف الثمانينيات فيما كتبته عن ا
السوفييتـي من قرار التقسيم : ب
اإليـديـولـوجـيـا والـسـيـاسـة وسبق
لي أن ألقيت أكثـر من محاضرة في
مركـز الـدراسـات الـفـلـسـطـيـنـية في
الــشــام وبـيــروت ونــشــرت جــريـدة
احلقـيقة الـتي تصـدرفي بيروت من
جــانب "رابــطـــة الــشــغّــيـــلــة" الــتي
يــتـــزعّــمـــهــا زاهـــر اخلــطـــيب نَص
احملـاضرة في الـثـمانـيـنيـات ومثل
هــذا الــرأي كــنت أجــادل فــيه عــلى
شـكل أســئــلـة وتــسـاؤالت ونــقـدات
واعـتــراضـات حــتى تـبــلـور بــشـكل
وقف السوفييتي نهائي بتخطـئة ا
ومـــا تــبــعـه من مــوافـــقــة األحــزاب

الشيوعيّة على قرار التقسيم.
 وقــد سـبق لـي أن عـرضت الــعـديـد
من مــواقف أحــزابــنــا في كــتــابي "
ــاركــســيــة ــرايــا- فـي ا حتـــطــيم ا
واإلختالف" وكان آخـر ما قرأته في
كــتـاب مـنـيـر شـفـيق " من جـمـر إلى
جــمـر " حــيث روى له األمــ الـعـام
لــلــحــزب الــشــيــوعي األردني فــؤاد

قـصــار حـ كـان في سـجن اجلـفـر
أنه كـــتب مــقــاالً جلـــريــدة اإلحتــاد
التي يـصدرهـا احلزب وهـو رئيس
حتــــــريـــــرهــــــا وصف فــــــيه قـــــرار
الـــتـــقــــســـيـــيـم بـــاإلســـتــــعـــمـــاري
الـبـريطـاني وفي الـسـاعة الـرابـعة
صــبـاحــاً أيــقظ عــامل الـتــصــفـيف
الـــــذي يـــــصفّ األحـــــرف ويـــــركّب
قاالت في مطبـعة اجلريدة حيث ا
ـــطــبـــعــة كــان نـــصـــار يــنـــام في ا
وخاطبه قـائالً : يا رفيـق أبو خالد
"قـــوم شـــوف" لـــقــد وافـق الــرفـــيق
غــــرومــــيـــكــــو (مــــنــــدوب اإلحتـــاد
الـسوفـييـتي) عـلى قرار الـتقـسيم"
فقام فؤاد نصـار كمن لسعته أفعى
وطـلب مـنه إلـتـقاط إذاعـة مـوسـكو
فــفـعـل وعـبــرهــا تـأكــد من صــحـة
اخلـبـر فـمـا كـان منـه إال أن سحب
ــعــارض لــقــرار ــقــال الــســابق ا ا
الـتقـسيم وكـتب مقـاالً جديـداً على
الــفـور عـنـوانه" قـرار الـتـقـسـيم في
مـصــلــحـة الــشــعـبــ الــشـقــيــقـ

اليهودي والفلسطيني".
ــــوقف وقــــد تــــابـــــعت تـــــغــــيّـــــر ا
الــسـوفــيــيـتـي من وصف مــشـروع
الــهــجـــرة الــيــهــوديـــة بــاعــتــبــاره
مــشــروعــاً رجــعــيــاً إســتــعــمــاريــاً
مــرفــوضــاً إلى إعــتــبــار إسـرائــيل
ـوقــراطـيـة فـي الـشـرق واحـة الــد
األوسـط حــــسـب تـــــصـــــريـــــحــــات
مــــولــــوتـــوف وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
الـسـوفـيـيتي 1954. وذلك بـعد أن
سمح اإلحتـاد السـوفيـيتي بـهجرة
الـــيــهــود الــســوفـــيــيت في أواخــر
الـثــمـانــيـنـيــات وهـو مـا انــتـقـدته
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ــقـطــوعـة مــوسـيـقــيـة من احلـفل 
الـتـراث الـشــعـبي األصـيل لــلـفـرقـة
وسيقي العراقي الوطنية للتراث ا

ايسترو عالء مجيد.  بقيادة ا
وقــال وزيــر الــثـقــافــة والــســيــاحـة
واآلثـار حـسن نـاظم  ( الـيـوم نـحن

ÍbŽU‡ « b‡‡‡¼U½ ≠ œ«bGÐ

احـتـفت وزارة الـثـقافـة والـسـيـاحة
ـاضـي بـالـفـنـان واآلثــار األربـعـاء ا
ـوسـيـقــار الـكـبــيـر فـاروق هالل وا
ـناسـبة عـودته للـوطن على قـاعة
عـشـتـار في مـقـر الـوزارة. واسـتهل

ÊUłdN∫ مشاهد من مهرجان يوسف العاني للمونودراما
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تـشهـد الـنـسـخـة الـثالـثـة عـشـرة من مـهـرجان
(عــيـــون) دورة اخملـــرج فــيـــصل الـــيـــاســري
مشـاركات عـربـية واسـعة خالل كـانون االول
ــــهـــرجـــان عـــبـــاس ـــقـــبل.. وقــــال رئـــيس ا ا
ــغــرب اخلـــفــاجي لـ(الــزمـــان) أن:(تــونس وا
وسوريـا واالردن ولبـنان والسـعوديـة والكويت
ومصر واالمارات تشارك بوفود تضم فنان
) مـؤكــداً(تــؤدي اجملــامــيع وأدبــاء وإعـالمــيــ
هرجان وجاء في مطلعه: من الغنائية نشيد ا
أجل حب الـثقافة.. مـن أجل روح الفنون.. كل
ســنـــة ويــاكم نـــكــون.. في مـــهــرجــان احلب..
عــيــون) من كــلـمــات الــشــاعــر عــدنــان هـادي
وأحلــان رحــيم هـــاشم).مــضــيـــفــا (ســيــكــرم
هرجـان عشرين شخصيـة ثقافية تتوزع ب ا
ـي إضـافة أدباء وفـنانـ وإعالميـ واكاد
الى الفـائزين بجوائز مسابقة عيون في االدب
والـفن واالعالم) مـبـيـنـاً انه(مـن الـشـخـصـيات
ـوسـيـقـار فاروق ـهـرجـان ا الـتي سـتـحـضر ا

هالل).

بالتـرحيب بفـنانا الكـبير). وحتدث
ــايــســتــرو عالء مــجــيــد مــرحــبـاً ا
ــــعـــلم بــــعـــودة هـالل قـــائـالً (إنَّه ا
الكبير لـعدة أجيال ونأمل من هذه
اإلشــــارة الـــطـــيـــبـــة أن يـــعـــود كل
فنانـينا في اخلـارج الى بلدهم األم

هـنـا بوزارة الـثـقافـة نـسعـد بـعودة
فنانيـنا الكبار أمـثال الفنان فاروق
هالل إلى وطـنه ومـحـبـيـه وبـجـهد
ـايــســتـرو عالء مــجـيــد والـفــرقـة ا
الـوطنـيـة الذين قـدمـوا معـزوفـاتهم
اجلـمـيـلـة من الـتـراث الفـن االصيل

لــكـي نــبـــني مـــعـــا عــراقـــاً غـــزيــراً
بالثقافة العراقية واإلبداع العراقي

دائماً). 
وحـضـر احلفل نـخـبـة من الفـنـان
ومحبي الـفن األصيل وقـال الفنان
محسن فرحان (أشـكر وزير الثقافة
عــلـى هــذه االحــتــفــالــيــة الــرائــعــة
ـلــحـنـ فـاروق لـفـنــانـنـا وشــيخ ا
ـــعــطـــاء الــذي هالل هـــذا الــرجل ا
أعـطـى الـفن الــعــراقي الـكــثــيـر من
ـديـد) عــمـره ونـتـمـنى له الـعـمـر ا
واشاد بالفرقة الـوطنية وقال عنها
ـوذج لـلـحـضــارة الـعـراقـيـة (هـي 
والفن العراقي الصادق وتعد حلقة
الــــوصـل بـــــ اجلــــيـل الــــســـــابق
واألجـيـال الالحقـة وأتـمـنى للـفـرقة
ـــايــــســـتــــرو عالء مــــجــــيـــد كل وا

التوفيق والنجاح). 
وفي ختـام االحتفـاليـة شكر هالل 
ــايـســتـرو عالء وزيـر الــثـقــافـة وا

مجيد على هذه االحتفالية. 
وهـالل ولــد فـي بــغـــداد عــام 1935.
وتخـرج في معهـد الفـنون اجلمـيلة

l  W “√ w  uKÐUÐ
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الطـيار في الشركة العامة للـخطوط اجلوية العراقية 
ه من قــبل مـديــر عــام الـشــركـة عــبـاس عــمـران تـكــر

الحالته على التقاعد بسبب السن القانوني.
œUMŽ 5 Š s ×

الـنـاقـد والـقـاص العـراقـي نعـته
االوسـاط الثـقافـية بـعد ان غـيبه
ـــــــاضي ـــــــوت الــــــــثالثــــــــاء ا ا
سـائلـ الرحـمـة لروحه بـبغـداد

الطاهرة.
 wðUO³ « ”U³Ž

ـاضي عـبر النـائب الـعـراقي السـابق حتـدث الـثالثاء ا
مــنــصــة زووم عن (اإلنــتــخــابــات وأهــمــيــتــهــا) ضــمن

برنامج خاص حول االنتخابات.

ـي الــــعـــــراقي نـــــعــــته االكــــاد
االوسـاط الـثـقـافـيـة واجلـامـعـيـة
اثــر وفــاتـه في عــمــان نـــتــيــجــة

رض. معاناته من ا
—uýUŽ —bOŠ

الـقـاص الـعـراقي صـدر لـه ضـمن مـنـشـورات االحتـاد
العـام لألدباء والكـتّاب في العـراق مجمـوعة قصـصية

اء). بعنوان( وجوه من ا
 …d UOF « ‰UC½

ــكــتــبــة الــوطــنــيــة في االردن تــرأس الــلــجــنـة مــديــر ا
ـمـلـكة ـكـتـبـات واألرشـيف في ا ـؤتمـر ا الـتـحـضـريـة 
ـعـلـومـات ـكـتـبـات وا ـكـتـبـة وجــمـعـيـة ا الـذي نـظـمـته ا
ـئـويـة تـأسـيس الـدولـة ـنـاسـبــة االحـتـفـال  األردنـيـة 

األردنية.
w «dF « -UŠ

ـــطــرب الـــعـــراقي اعــلـن في صــفـــحـــته عــلـى مــواقع ا
الــتـواصل االجــتـمــاعي انه يــشـارك في حــفل افـتــتـاح

مهرجان بابل الدولي في الـ 28 من الشهر اجلاري.
W dŽ q √

الـفـنـانــة الـسـوريـة كــشـفت أنـهــا بـصـدد إنـهــاء كـتـابـة
فيما جتسد عشـارية وأنها ستلعب دور البطـولة فيها 
شــخــصـيــة اخالص في اجلــزء الــثــالث من مــســلـسل

(حارة القبة).

ÊU×² ù« ÊËÒœR¹ Êu½UM

‰ULŽ_« W½UO  …—Ëb  Íd¹d×² «
قر خالل نهـج التدريـبي ا التـنافـسية ضـمن ا
ـدة شـهـر الـدورة الـتــعـلـيـمـيـة الــتي تـواصـلت 
ـسـتـشـار الـثقـافـي أن (درجات كـامل. وأكـد ا
هذا االمـتـحان الـتنـافـسي ستـعـتمـد مـستـقبالً
الختـيار الفنان لدورات تطويرية خارج دائرة
شاركون في االمتحان الفـنون العامة).وكان ا
الـتــنـافـسي الـتـحـريـري  قـد أجـروا االمـتـحـان

العملي وفي وقت سابق.

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

بعـد اختتام دورتها التطويرية لصيانة األعمال
ــســتــشـار الــفــنــيــة وبــإشــراف مــبــاشــر من ا
الـثـقـافي سـعـد بشـيـر سـكـنـدر ومتـابـعـة مـدير
ـتحف الوطني لـلفن احلديث حـسن صادق ا
اجـرت دائرة الـفـنون الـعـامة امـتـحانـها عايـد 
التـنافسـي للمـشارك بـالدورة وقدم مـحاضر
الدورة الـتـدريـبـيـة الفـنـان عـلي كـاظم األسـئـلة

ÊU e « ≠ UOMOłd

شـاركت الــتـشــكـيــلـيـة مــودة الـعالق
ـجـمـوعــة من اعـمـالـهــا الـفـنـيـة من
مـــوضـــوع (يـــا أجـــمل األرض) في
نـــشـــاط ثــــقـــافي و مـــعــــرض لـــلـــفن
التـشكيـلي أقامـه الديوان الـعراقي
في مـركـز  مـكــلـ بـواليه فــرجـيـنـيـا
االمريكية والـذي اقيم في الثاني من
ــا اعــلــنــته الــشــهــر اجلــاري وفـقــا 
العالق في صفحتها في (فيسبوك).
الى ذلـك زار نــــقـــــيـب الــــفـــــنـــــانــــ
الـعــراقـيــ جـبــار جـودي اخلــمـيس
ـعرض الـتشـكيـلي للـفنـانة اضي ا ا
الـعــراقــيــة مــيـنــا الــصــابـونــچي في

العاصمة االردنية عمّان.
وجـاءت الـزيـارة لـلـتـواصل والـتـفـقـد
للـعطاء اإلبـداعي لفـناني الـعراق في

األردن.

{ لندن) ,أ ف ب) - حقق فيلم جيمس بوند اجلديد (نو تا
تــو داي) أفـــضل انــطالقـــة في تــاريـخ هــذه الـــســلــســـلــة في
الصاالت الـبريطانيـة إذ حقق إيرادات بلغت  25مـليون جنيه
اسـترلـيني ( 34مـلـيون دوالر) خالل نـهايـة األسـبوع الـفائت
عـلى مـا أعلـنت شـركـة "يونـيـفـرسال بـيـكـتشـرز".وسـرعـان ما
تـصــدر هـذا الــفـيــلم إيـرادات شــبـاك الــتـذاكـر فـي الـصـاالت
اإلنــكــلـــيــزيــة بــعــد بــدء عــرضه في الــصــاالت الــبــريــطــانــيــة
واإليـرلـنديـة.واحـتل إطالق (نـو تا تـو داي) وهـو آخـر عمل
ـمـثل الـبـريـطانـي دانيـيل من هـذه الـسـلـسـلـة يـتـولى بـطـولـته ا
ــرتـبــة الـســادسـة عـلـى قـائـمــة األفالم الـتـي سـجـلت كـريغ ا
أفـضل انـطالقـة في شـبـاك الــتـذاكـر في تـاريخ الـسـيـنـمـا في
بـريـطانـيا.وأعـاد ذلك األمل إلى صـناعـة الـسيـنمـا الـبريـطانـية
بـعـد فـتـرة الــركـود جـراء جـائـحـة كـوفـيـد- 19 الـتي تـسـبـبت
بإرجاء مـوعد انطالق هذا الفيـلم الضخم مرات عدة.ويُعرض
هـذا الفـيلم الـذي يضم ب أبـطاله أيـضا رامي مـالك والشانا
لينش وأنا دي أرماس حاليا في  54 بلدا (ليس من ضمنها
ـتـحـدة). وهـو حـقـق إيـرادات إجـمـالـيـة في الـعـالم الـواليـات ا
بـلغت  121 مـليـون دوالر وفق (يونـيفـرسال) مـا يجـعله أول
عـمل هولـيوودي يتـخطى عـتبة مـئة مـليون دوالر خالل إطالقه
فـي الـصــاالت مـن دون احــتــسـاب الــصــ مـن بــ أسـواق

االنطالق.

{ بـــومـــبـــاي  –وكـــاالت - أثـــارت
الـنجـمة الـهنـدية كـارينا كـابور في
ــاضــيـــة جــدالً واســعــاً الــفــتـــرة ا
بـإكتـسابـهـا الكـثيـر من الوزن بـعد
والدتها طفلهـا الثاني جيه.وإعتبر
الــبـعـض أن كــابـور وجـه مــعـروف
وحــقــقت جنــومــيــة واســعــة لــذلك
يــجب أن حتــافظ عــلـى رشــاقــتــهـا
بـشــكل مـسـتــمـر.لم تـلــتـفت كـابـور
لإلنتـقادات بل أنـها عـملت بـصمت
عـلى إنـقاص وزنـهـا لـكنـهـا واكبت
مـتابـعيـها بـالطـريقـة التي تـتبـعها
بــنــشــرهــا صــور فـي صــفــحــتــهــا
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجــتـمــاعي.وكــشــفت الــسـر وراء
ارسـتـها خـسـارتهـا الـوزن وهـو 
الـرياضـة بـشكل يـومي في مـنزلـها

مؤشرات إيـجابية فى عملك تدل عـلى احتمال ترقيتك
خالل األسابيع اآلتية.

qL(«

ك هـدية مـفـاجأة لـلـشريك قـد حتسـن كثـيرًا من تقـد
عالقتكما ببعضكما.

Ê«eO*«

يوم  االجتهاد الـذى بذلته سـتظهر نـتائجه قريـبًا جدًا
السعد االربعاء.

—u¦ «

ـارسة الرياضـة بشكل يـومى الفتـرة القادمة عليك 
لتتخلص من السمنة.

»dIF «

ال تـلـتفـت إلى أحاديث أحـد من حـولك فـهـو يـغار من 
جناحك.

¡«“u'«

حان الـوقت لـلتـخـلص من أكثـر الـصفـات الـسيـئة بك
. .يوم السعد االثن

”uI «

حاول التـوفيق ب إيـجاد وقت للريـاضة وإيجاد وقت
لراحتك أنت.

ÊUÞd «

ت بك في اليوم انتهـيت من الفترة العصـيبة التي أ
اضي . رقم احلظ  ا

Íb'«

تــتـنـاقش مع شــريك حـيـاتك بــشـأن مـشـكــلـة مـا .يـوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

تبدأ يـومك بنشاط وحـيوية مع اولويـة خاصة العمالك
. . يوم السعد االثن

Ë«b «

ـشاكـل مع الـشـريك أكـثر ال حتـاول االسـتـمـرار فى ا
رقم احلظ.2 من ذلك

¡«—cF «

الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من اليوم.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.  
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ضـــمن مــــهـــرجـــان يـــوسـف الـــعـــاني
لـلـمـونـودراما بـدورته الـثـانـية (دورة
سـعـدون الــعـبـيـدي) والــتي اخـتـتـمت
دة خمسة ايام مؤخرا بعد تواصلها 
عـــلـى مـــســــرح الـــرافــــدين  عـــرض
) تـألـيف وتـمـثيل مسـرحـيـة (يـاسـمـ
الــفـنــان مــوسى جــاسب إخــراج لـيث
ــسـرحـيـة االسـدي الـذي قــال (فـكـرة ا
تــعــالج مــوضــوعــة هــجــرة الــعــراقي
وكــيف يـذل في الـغــربـة وانـا في هـذه
ــــســــرحـــيــــة دمــــجت بــــ مـــدارس ا
الـواقــعـيــة والـرمـزيــة والـرومـانــسـيـة
ـواطن الــعـراقي وحــاولت أن أجـعـل ا
ــغـــتـــرب يـــحن إلـى بــلـــده ووطـــنه) ا
واضـــاف(الـــعـــرض يـــحـــكي مـــأســـاة
ـثقف إنـسـانـيـة من خالل شـخـصـيـة ا
الــعـراقي الــذي يـواجه الــذل في بـلـده
وفـي الـــــغــــــربـــــة). وحتــــــدث مـــــؤلف
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ـسـرحـيـة عن فــكـرتـهـا قـائالً (.فـكـرة ا
ــسـرحــيــة ولــدت من خالل مــعــانـاة ا
زمالء مـســيــحـيــ وبـســبب االرهـاب
غـــادروا الـــوطن مـــنـــهـم من عـــمل في
ـعـاناة مـطـعم وآخـر خـبـازا ومن الم ا
كـــتب صـــديق قـــريـب لي قـــائال: أحب
فـتــاة و لـكن وبـســبب أفـكـار طــائـفـيـة
غــادرت الـــوطن واآلن هي تــعــيش في
خــيــالي رغـم صــعــوبــات احلــيــاة في
الـغـربـة لكن اإلنـسـان في هـذه احلـياة
فـوق كل شي لـكـن تبـقـى الـطفـولـة في
مشاعر التنسى ذهنه وكذلك احلبيبة 
في بالد الـغربـة حاول ان يـجد فـرصة
عـمل لــكن اليــوجـد عــمل سـوى خــبـاز
لــكـنـه يـطــرد من الــعـمـل لـعــدم وجـود
كـفــيل وتــتـولى عــلــيه االحـداث وسط
سرحـية حتدث قسـاوة الغربـة). عن ا
الــنــاقـد عــلي حــمــدان قــائال (خــطـاب
ـسـرحـيـة يـتـنـاول مـعـانـاة اجملـتـمع ا
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الثـقافة وتمـنياته بـالتوفـيق والنجاح
لـلـمـهرجـان وقـدم شكـره وتـقـديره الى
ؤسسات سـرح وا دائره الـسينـما وا
ـشــاركـة.بـعــدهـا حتـدث الـســانـدة و ا
ـسرحية االهلية رئيس جتمع الفرق ا
نهاج صبحي اخلـزعلي مسـتعرضـا ا
ــســـرحي لــلــمــهــرجــان  مــؤكــدآ ان ا
ـسـرح  ســيـعـود بـتـألــقه احلـقـيـقي (ا
وســيــرتــقي بــأعــمــال هــادفــة حتــاكي
سـرحي).  كما سـلط الضوء واقعـنا ا
سرحية على الواقع احلقيقي للفرق ا
االهــــلـــــيــــة ودعـم وزارة الــــثـــــقــــافــــة
لــنــشــاطــاتـهــا.بــعــد ذلك قــدمت فــرقـة
(امـتــداد كـروب) مــسـرحـيــة (احلـيف)
تــألــيف و اخـــراج عــقــيل الـــعــبــيــدي
وتــــمـــثــــيل مــــرتـــضـى بـــاسـم ونـــهى
احلـمـداني وفـيـصل الـعـربي .وضـيف
هـرجان مـسرح الـرافـدين خالل ايـام ا
عرضـ يومـيآ.  الى ذلك كـتب الـفنان

وهـذا الـعمل هـو مـونـو دراما بـصـرية
ــســرحــيـة من خالل الــشــخــصــيـة وا
ــســـكـــوت عــنه فـي بــواطن تـــفـــضح ا
الـنـصـوص لـذلك كـان الـعـرض خـطاب
ــوسـيـقى تـعــبـيــري بـلـغــة الـضـوء وا
ؤثرات الصوتـية االخرى ومعاجلة وا
ا يعكس الصوت بعـيدا عن التقلـيد 
أنـشـطـار الـواقع إلى أشـكـال مـتـعددة)
ــســـرحــيـــة ارتــقـت نــحــو واضـــاف (ا
حتـقيق عـاملـ هـما الـترقب والـتوقع
ومــتــابــعـة األحــداث بــإثــارة وأعــطـاء
ــتــابــعــة أحـداث فــسـحــة لــلــمــتـلــقي 
ـسـرحـيـة لــذلك اسـتـطـاع اخملـرج أن ا
ـتلـقـ نـحو أهـداف الـعرض يـجـذب ا

برمته حتى النهاية).
هرجان قد انطلق في االول من وكان ا
وفي حـفـل االفـتـتـاح الـشـهــر اجلـاري 
ـثل وزيـر الـثـقـافـة و الـسـيـاحة نـقل 
واآلثـار جـبـار الشـويـلي حتـيـات وزير
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مــحـمـود ابـو عـبـاس في صـفـحـته في
ـهرجان (مبارك (فيسـبوك) في ختام ا
لـلـبصـرة ولـفرقـتـنا فـرقـة محـمـود ابو
الـــعــبــاس .. الــفـــوز بــثالث جــوائــز 
شــكـرا لــلـكــاتب الـبــهي سـعــد هـدابي
واخملــــرج عـــبـــد احلــــمـــيــــد الـــزيـــدي
ـمـثل اجلـمـيل حـسـ عـبد ولـولـدنـا ا
احلـمـيـد .. والبـنـنـا اخلالق مـصـطـفى
اوروك والـدكـتور الـعـزيز حـيـدر دشر
الــفــوز بـــجــوائـــز مــهــرجـــان يــوسف
الـعــاني لــلــمـونــودرامــا وهي :أفـضل
عـمل مـتكـامل مـنـاصفـة أفـضل مؤلف
ثل حس عبد أفضـل  سعد هدابي 

احلــمـــيــد.والــشــكــر مــوصــول
لــوزارة الــثـــقــافــة ودائــرة
ــسـرح و الــســيــنــمــا وا

جتمع الـفرق األهـلية.
نــــعــــمل بــــصــــمت ..

عائلة واحدة).

بـــبـــغـــداد عــام  1957 من
وسيقى.  قسم ا

ودخــل الــى اإلذاعــــــــــــــــــــــة
والــــــتــــــلـــــفــــــزيــــــون أوائل
الستـينيـات كمطـرب وملحن
ــــتـــــاز بـــــصـــــوت هــــادىء
وجـمـيلٍ وأسـلـوب رشـيق في
واهب كتشف ا األداء. لقب 
إذ ســـــاعــــــد فـي بـــــروز أغــــــلب
الـــــفـــــنـــــانـــــ مـن خالل إعـــــداده

لبرنـامجه الـشهيـر (أصوات شابة)
الــذي أعـــطى لــلــشـــبــاب الــفــرصــة

وأصــبـــحــوا بـــعــد ذلك من
أهم الــفـاعـلــ في احلـركـة
ــوســيــقــيــة في الــعــراق. ا
غــــــادر الـــــعــــــراق إلى

مـــــصـــــر وأقـــــام
فـــــــيــــــــهــــــــا
بــــــعــــــــــــد
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فـي أول حـــفل له إثـــر عــــودته من االعـــتـــزال
ـصـري مـروان بـابـلـو تـعـرض مـغـني الـراب ا
ـوسـيـقـية ـهن ا ألزمـة بـعـد أن أعـلـنت نـقـابـة ا
إيــقـافـه عن الـغــنــاء.وأصـدرت الــنـقــابــة الـتي
طرب هاني شاكـر بيانا طالبت فيه يرأسـها ا
ـنـتـج ومـتـعـهدي احلـفالت بـوقف الـتـعامل ا
مـع بـابــلــو.كــمــا أوقــفت الــنـقــابــة اســتــخـراج
تـصـاريح الغـناء لـلمـغني الـشاب مـضيـفة أنه
(لـيس عـضـوا في الـنـقـابـة ولـكـنه كـان يـعـمل
عـــــبــــر احلـــــصــــول عـــــلى تـــــصــــريـح لــــيــــوم
واحــد).وعــزت الـنــقــابــة قـرارهــا بــأن (مــغـني
ـصري ـعـتـقدات الـشـعب ا الـراب "اسـتـهان 
وقـيـمه الـروحـانـيـة) عـلى خـلـفـيـة قـيام
أحــد مـــغـــني الـــراب في احلـــفل
بــــتـــــحــــيــــة مــــروان بــــابــــلــــو
مــســـتـــخــدمـــا االبــتـــهــال
الـديني الـشهـير(موالي
إنــي بـــــــــــــــبــــــــــــــــابـك)

للنقشبندي.
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UN½“Ë
إضـافـة إلى تـمـارين الـلـيـونـة التي
تـقـوم بـهـا بـشـكل مـسـتـمـر إضـافة
إلى جلـوئـهـا للـمـأكـوالت الصـحـية
والــــفـــواكـه بــــدال عن الــــوجــــبـــات
الـــدســـمـــة.ونـــشـــرت كـــابــور

صـــورة من مــنـــزلـــهــا
ظـــــهـــــرت فـــــيـــــا
تــــــــــمــــــــــارس
الــــتـــــمــــارين
الـــريــاضــيــة
في مــنـزلـهـا
بــــرشــــاقــــة

ملحوظة.
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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

ـسـتـقل في االنـتـخـابـات الـعـراقـيـة الـتي ـرشـح ا صـفـة ا
ـرشحـ عن صـدق وحسن نـية أو عن يعـتـمدهـا بعض ا
تدليس ومخـاتلة وحتس سـمعة أو عن هروب من ماض
ـالي في البـالد إنّما هي حزبي مـش ومـستـنكر من ا
صــفـة ال قـيــمـة لـهــا في واقع سـيــاسي مـحـكــوم بـثـوابت
العملية السياسية التي يتوهمون كثيراً في انّ هناك أمالً
لـتــغـيــيـرهــا في االنـتــخـابــات من دون تـغــيـيــر الـدســتـور

همة.  والقوان السيادية ا
ـرشح الـسـعـيـد الـيـوم بـصـفة مـاذا يـسـتـطـيع أن يـفـعل ا
ـنـتــحـلـة وهـو خـارج من رحم ــسـتـقل احلـقـيــقـيـة أو ا ا
مـجــمـوعـة سـيــاسـيـة أو ذاهب الى مـصــيـره احملـتـوم في
االنــضـمــام جملــمـوعــة أخـرى بــعـد الــدخـول الى مــجـلس

النواب.
الـلعـبـة السـيـاسـية مـكـشوفـة قـبل أن تبـدأ لـذلك نرى انّ
ـر من ايـدي األحـزاب الـكـبـيـرة تـمـسك بـاخلـيـوط ومَن 
ـكن أن يبـقى على قـيد احلـياة خالل هذا الـضجـيج ال 
الـسـيــاسـيـة مــنـفـرداً إال في حــالـة تـشــكـيل أغـلــبـيـة من
ـثلون قطاعات شـعبية واسعة وهذا مستقلـ حقيقي 
أمــر مـســتــحــيل حتت مــواضـعــات احلــالــة الـســيــاســيـة

العراقية. 
كل اجلهـد االنـتخـابي مخـصص إلنتـاج حكـومة غـير انَّ
الــوضع الـعــراقي اعـتــاد عـلى انــتـاج احلـكــومـات خـارج
سيـاق كُل الـضجّـة االنـتخـابيـة. حتـى بلـغت األقاويل الى
درجـة أن يـتـهـامس الـسـيـاسـيـون بـاسم رئـيس احلـكـومة
قبل كـأمر مفـروغ منه او تداول أسـماء ثالثة مـرشح ا

في ابعد االحتماالت. 
ـقراطي اخملـصص للـعـراق هو ان يـكون الـتصـميم الـد
هناك بعض األصوات الناشزة عن السرب الكبير لكنها

ال تقدم وال تؤخر. 
الـقلق احلـقـيقي يـكـمن في استـمـرار النـهج الـسابق عـبر
ستحدثـة وهنا إذا جتدد غضب الشارع فلن العناوين ا
يكـون هنـاك وعود رادعة وكـابحـة له وعنـدها نـكون أمام
صير اجملهول الذي نتحدث عنه منذ سنت في األقل. ا
هـناك جـهـود جنح بعـضـها في اسـتـمالـة الـناس من دون
ايــة ضــمـانــات عــلى صــدق نــيــاتــهــا ألنه دائــمــاً هــنـاك

ياه العكرة.  صيادون في ا
ـرة العـراقيون ـكن أن يواجه اسـتحقـاقاته ا اخطـر ما 
وال أقول الـعالم ألنه غـير مـعني بـالتـفاصـيل هو الـتفاؤل

في غير محله. 
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