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تـــوقع خـــبــراء  حـــسم اخلـالفــات
الــسـيـاسـيـة عــلى نـتـائج االقـتـراع
قـبـل مـصـادقـة احملـكـمـة االحتـادية
الــعــلــيـا عــلى نــتــائج انـتــخــابـات
تــــشــــرين  الــــتـي مــــازلت بــــعض
االحــزاب تــشــكك بــهـا فــيــمــا قـرر
حـزبان كرديـان مقاطعـة مفاوضات
تـشـكيل احلـكـومة .في وقت واصل
ـتظـاهرون اعـتصامـاتهم بـالقرب ا
ــنـــطــقــة اخلـــضــراء لـــلــيــوم مـن ا
لـلـمـطـالـبة الـتـاسـع عـلى الـتـوالي 
بـــاعـــادة الـــعــد والـــفـــرز الـــيــدوي
الـشـامـل. وقـال مـراقـبـون ان (ازمة
االقـــتـــراع عــلى وشـك االنــتـــهــاء 
نــتـيــجـة وســاطـة جتــريـهــا بـعض
االطــراف لـتـقـريب وجـهـات الـنـظـر
ـوقف بـ اخلـصـوم  لــلـخــروج 
مــوحـد بــشـأن تــشـكــيل احلــكـومـة
ــقــبـلــة الـتـي سـتــكـون تــوافـقــيـة ا
كـسابقاتها) مـؤكدين ان (استمرار
صلحة احد وقد الـتوتر ال يصب 
يـفضي الى تـدحرج االوضـاع نحو
الـــــــفـــــــوضى) واشــــــــاروا الى ان
(مــســاع الـتــهـدئــة قـد تــفـضي الى
انـهـاء اخلالفـات احلـالـية). ورحب
إمــام جـمــعـة الــنـجف صــدر الـدين
الـقبـانچي بخـطوة الـتفاوض حلل

االزمــة االنــتــخـابــيــة . وقـال خالل
خـطبة امس (ندعو جميع االطراف
لـإلتفـاق وعـدم التـنـازع  والبد من
ــبــدأ االعــتــراف بــاآلخــر وبــهــذا ا
ســـوف نــتــجه نــحـــو الــنــجــاة من
الـــــفــــوضى) وادان الـــــقــــبــــاجني
قداديـة واستنـكاره لهذا (تـفجيـر ا
الـــــعـــــمـل االرهـــــابي  ونـــــطـــــالب
ـراجـعة اخلـطط االسـتخـباراتـية
واخلـطط االمـنـيـة والـدفـاعـية). من
جـانـبه  قـال اخلـبـيـر طـارق حـرب
فـي بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــغــاء نـــتــائـج االنــتـــخــابــات او
عـمليات العد والفرز يتطلب وجود
مـجـلس نواب جـديـد الذي سـيعـقد
اولـى جلساته بعد اجناز اجراءات
اعـالن النتائج الـنهائيـة ومصادقة
احملـكمـة االحتادية الـعلـيا علـيها)
ــلف لـيس وتــابع ان (حــسم هـذا ا
مـن سلـطـة رئـاسـة اجلـمـهـورية او
ـا رئـاسـة الـوزراء او الـقـضـاء وا
جلس النواب فقط من صالحية 
ـا ان دورته انـتهت  فـال بد من و
اكــــمـــال الـــشـــكــــاوى والـــطـــعـــون
االنـتـخابـية وصـدور قـرار النـتائج
) واضــاف ـفــوضـ مـن مـجــلس ا
انـه (بعد ذلك تبدأ مدة الطعون اي
الـتمييـز لهذه القرارت امـام الهيئة
الـقضائيـة التي يكون قـرار حكمها

حــيث يــلي هـذه قــطــعي ونــهـائي 
الــــفـــقـــرة عـــرض الـــنـــتـــائج عـــلى
االحتـــاديــة لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا
واصـــدار مــرســوم جـــمــهــوري من
الــــرئــــيس بــــرهـم صـــالـح يــــدعـــو
الـفـائـزين الى عقـد اجلـلسه االولى
بـــرئـــاســـة الــفـــائـــز االكــبـــر ســـنــاً
النــتـخـاب رئـيــسـاً جملـلس الـنـواب

اجلــــديـــد ثم انـــتــــخـــاب رئـــيـــســـاً
عــنــدهــا بــامــكــان لــلــجــمــهــوريــة 
ـان اجلــديـد تــشـريع قــانـون الــبــر
لـالنــتـــخـــابـــات يــتـــضـــمن الـــغــاء
االقـــتــراع الــســابق ونــتــائــجه مع
الــــعــــودة حلل نــــفــــسه وحتــــديـــد
مـوعدا لالستـحقاق اجلديـد). فيما
أعـــــــــــــــلــن االحتـــــــــــــــاد االسـالمـي

الــــكــــردســــتـــانـي وحـــراك اجلــــيل
اجلـــديــد عــدم مــشــاركــتــهــمــا في
تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
ـــقــبــلــة.وقــال االحتــاد في بــيــان ا
امـس إن (اجمللس القـيادي لـلحزب
عــقــد اجــتـمــاعــا بـحــضــور االمـ
الـــعــام صالح الــديـن بــهــاء الــدين
وتــمت مـنـاقـشــة مـشـاركـة احلـزب

حـيث  فـي احلـكــومـة اجلــديــدة 
ـشارك).من الـتـصـويت عـلى عـدم ا
جـانبه  أكـد رئـيس اجليل اجلـديد
شاسوار عبد الواحد  أن (احلراك
لـن يشـارك في احلـكومـة اجلـديدة
ولـن يـــســــعى لـــلــــحـــصــــول عـــلى
مــنـاصب وزاريــة). ووصف عـضـو
ـقراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
مـــاجـــد شـــنــكـــالي اعـالن نــتـــائج
ـربك. وقال شنكالي االنـتخابات با
فـي تـــــصــــــريح امـس (ابـــــديـــــنـــــا
مـالحـظـاتــنـا عـلى قــانـون الـدوائـر
ـــان يـــتــحـــمل ـــتـــعـــددة والــبـــر ا
مــــــســـــؤولـــــيــــــة اقـــــرار قـــــانـــــون
االنـتـخـابات) مـشـيـرا الى (تغـيـير
بـنتائج االنتخابـات سيكون طفيفا
بـعـد العـد والـفرز الـيدوي) مـؤكدا
(المـــانع  من اعــادة الــعــد والــفــرز
الـيدوي الشامل حملطات االقتراع).
وطــرحـت كــتـلــة الــنــهج الــوطــني
إجـراء الـعـد والـفرز الـيـدوي الـعام
ولـيس جـزئـيـاً كحل بـسـيط النـهاء
ازمـة نـتـائج االنتـخـابات. في وقت
اكـد رئـيس ائـتالف دولـة الـقـانون
ـــــــالـــــــكي  ان االطـــــــار نــــــــوري ا
الــتـنـســيـقي لـيس حتــالـفـا بل هـو
ـسـتـجـدات وتـداول إطــار لـبـحث ا
ــنـضـوين ـشـتــركـة بـ ا األمــور ا
فــيه.  وقـال ان (كل الـقـرارات الـتي
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ـا نحن في جزيرة  فيها نـحل قانونا غريبـا عجيبا وكا أوال :-اصـدر مجلس النواب ا
اغـرب احلـيوانـات مـنـهـا ضـفـدع بـثالث رؤؤس لـيـروا مـاال يـراه االخرون وقـط من ع
واحدة وبـدون انف ودجاجة بـدون راس وبقرة بـدون ارجل وببغـاء محورةوراثـيا ويقول
اخملـتصون ان هذه احليوانـات مصادر قلق تهدد البـيئة بادخال حيـوانات معدلة وراثيا

عن طريق اخلطأ.
وهـذه اجلزيـرة  بال دولة والنـظام ولى والـتخلـف قد بان واالداء فـقد  والـدستور مـلغوم
ـلك لـيل ـلك من اســرة غـيـرمــلـكـيــة    يـقـول انــا   ا ـور ورقــيـة وا الـذي  يـتــكـون من 
نهـاروصبـاح مسـاء والفاسـد في هذه اجلـزيرة داهيـة محـتال و عاجـز مرذول و مـتقلب
مـبتذل وسوقي مطـروق ومنحرف جالد ولئـيم النفس خبيث  الـفطرة  وبارع في التوقح
والـســفـاهــة. وقـد اصــاب هـذا اجملـلـس احلـمى الــتي ضـعــضـعــتـهـا والــصـمم الــكـامل
فــضــاعت امــالــهــا وأظــلــمت االرض في وجــهــهــا   .رأيت فــيــهــا ضالل األســمــاء عن
يتة والدم وحلم اخلنزير مسـمياتها   حيث  الزال  في هذه اجلزيرة أكـلة  السحت و ا
رافعي رؤؤسهم سالبي النعاس ناهبي جميع ماتنبت االرض من بقلهاوفومها وقثائها 
وفي هذه اجلـزيرة اقفرت الـقلوب و جمدت الـعيون و اصبح الـظالم عاريا مـلتذ بسوأته
ـواطن يـسـتـبكي وال يـبـكي ويـسـتـرحم وال يرحم والـرذائل ارذلـهـا والكـبـائـر اكـبرهـا وا
وفقيرافقر فقـرا وااللم تفجر ينبوعا والغنـاء اصبح نشازا والعلوم واالداب قد احتقرت

غرورون . واهب والعقول قد ازدريت وكثر الطائشون ا وا
ـصادقة على  وقد ناشـد االكادميون ووزارة الـتعلـيم العالي  رئـيس اجلمهوريـة بعدم ا
قانـون معادلـة الشهـادات ومصـادقة رئيـس اجلمهـورية من عـدمه ال قيمـة قانـونية لـهما
ـتــاز  بـقــصـور قــانـوني وشــكـوى فــضال عن مــفـاحتــة مـجــلس شـورى الــدوله الــذي 
احلكومـة ومن ضمـنها وزارة الـتعلـيم العـالي للمـحكمـة االحتاديـة يتطـلب دراية قانـونية

وهي الصيغة االمثل "
وقـد وجــهت عـدة مـرات الى مــجـلس الـنــواب رسـائل قـلت فــيـهـا "ال عــذر لـكم في مـنح
انــفـســكم الـشــرعـيـة الــتي ال تـمــلـكــوهـا في تــشـريع قــانـون اسس تــعـادل الــشـهـادات
ـوافــقـة والـتـنـسـيـق مع وزارة الـتـعـلـيم والـدرجــات الـعـلـمـيـة الــعـربـيـة واالجـنــبـيـة اال بـا

العــــــالي"   
فـهـوم ومـذهـبي االجتـاه وقومي كـمـا ذكرت ايـضـا  أن الـتـعلـيم الـعـالي لـيس بـحـزبي ا
عرفة بعلم منهل عذب هرج بل اكتساب ا السيطرة والوالء والتملق لالجنبي واالعالم ا
يـريح النفس وينشط العـقل وأن اربع للتعليم الـعالي وما سواها فتـبع لها وفروع عنها:
اء من النهر ال يدلل على عنى ان شرب ا الحزبية و المحاصصة والطائفية والجهلية 

انها مياه نقية صحية .
عـادلة الشـهادات بـينمـا قد ساهم في ادعى مـجلس الـنواب انه وضع اسسـا عصـرية 
اصـدار قـانـون السس تــعـادل الـشــهـادات يـسـاهم بــتـدهـور الـتــعـلـيم وتــبـدده وتـهـاونه
وانـتـشـار الـفـرقـة والـهـوان فـيه حـيـث الـوصـولـيـة واحلق يـقـرره اعـاجم في الـعـلم وفـيه
الصـراع ب العـلم واجلهل وانـسانـا االقل علمـا واالبحـر علمـا وب الـلباقـة والسـفاهة

وب الرفعة والرفاعة وب االصالة والصعلكة .
ـكن حتقـيقـها او تـطبـيقـها ـوجبـة التي ذكـرت انهـا جمـيعـا ال  ويتـضح من االسبـاب ا
ـوجـبـة الن لـهـا ـعـتـمـدة في االسـبـاب ا ـفـردات ا بـهـذا الـقـانـون وال عالقـة لـلــقـانـون بـا

قوانينها اخلاصة .
يـقوم هذا الـقانون بـنقل معـظم صالحيات وزارة الـتعلـيم العالي وحتـجيمـها الى جهات
ـواد اوب وج ود ومنـهـا االمـانة ـذكـورة في ثالـثـا وا خـارج الـتـعلـيم الـعـالي وغـيرهـا وا
ـعادلـة الـشهـادات الـتي تصـدر من مـعهـد الـتطـوير الـعـامة جملـلس الـنواب الـتي تـقوم 
ـرحـلـة الثـانـويـة والـدراسـات التي ـعـادلة شـهـادات ا ـاني وتـقـوم وزارة التـربـيـة  الـبـر
فـتوحـة وتقـوم وزارة الدفاع ووزارة تـسبـقهـا والشـهادات الـصادرة من كـليـة التـربيـة ا
ـسـلكـيـة كمـا تـقوم اجلـامـعات ـعادلـة الـشهـادات الـعسـكـرية والـشـهادات ا الـداخـليـة 
ـعادلـة وتقيـيم الشـهادات التـدريبـية والفـنية اال ان عـنية ومـجلس اخلـدمة االحتادي  ا
وزارة الـتـعـليم الـعـالي لم تـعـد تـمـلك الـرأي األول واألخـير في مـعـادلـة تـلك الـشـهادات

وبات القرار مرتبطا باجلهات التي أوكل لها القانون.
يضاف الى ذلك فهناك خروقـات علمية اصابت هذا القانـون نتيجة قلة اخلبرة وضعف

االرادة وتأثير مجلس النواب وابتزازاتها ومنها مثال 
ـكن اعتماد ومعـادلة شهادة الدكـتوراه من خارج العـراق بدون تقد اطروحة اوال :-

الدكتوراه واالكتفاء باالمور االجرائية فقط 
طالبة ثانـيا الدور الهامـشي لوزارة التعـليم العالي في وضع الـقانون فضال عن عـدم ا

بتدقيق اطروحة الدكتوراه
ـي ووزارة ثـانـيا :-قـدمت عـدد من اجلهـات طـعنـا لـهذا الـقـانون ومـنـها نـقـابة االكـاد
الـتعـليـم العـالي وقد الـغت احملكـمة االحتـادية  فـقرات حـاكمـة من قانـون اسس معـادلة
رقم  20لـسنة  2020بـعد ان اباح مـجلس النـواب العراقي جلـهات  غير الشـهادات ا
رقمة /46 مختـصة منح القـاباً علمـية  واصدرت ضـمن هذا السيـاق قرارا بالدعـوى ا
  2020ومـوحـداتـهـا 50و/ 51احتـادية / 2020في  2021/ 10/ 27يـقـضـي بـعدم
دستـوريـة عدد من الـنـصوص الـواردة  في قانـون اسس تـعادل الـشـهادات والـدرجات

العلمية العربية واالجنبية رقم  20لسنة .2020
ثالـثا من اساسـيات الدراسـات العلـيا هو الـتفرغ الـتام او الكـلي بينـما شجـع القانون  
ـانيـ والدرجات اخلـاصة احلاصـل عـليهـا اثناء على مـعادلـة شهادات الـوزراء والبر

فترة تكليفهم استثناء من القواعد اجلامعية والتعليمات اخلاصة بالدراسات العليا 
ـراسلة وهذا امر قد  رفضه من قبل رابعا اعتماد االعـتراف بالشهادات عن طريق ا

وزارة التعليم العالي ووزراء التعليم العالي العرب 
عادلة والترقية خامسا حتييد وزارة التعليم والتقليل من اهميتها في ا

تـضمن ادة / 2ثـانيـا /أمن الـقانـون وا وقضت احملـكمـة بـعدم دسـتوريـة ما جـاء في ا
ادة االنفة الذكر .  عبارة (ذوي الدرجات اخلاصة في ا

لـحقـيات الـثقـافية ) كـما ان احملـكمـة حكـمت بعدم دسـتوريـة عبـارة (أو السـفارات أو ا
ادة ( (2من القـانون . فضال عن ذلك الـواردة في الفـقرة (ب) من الـبنـد (ثانـيا ) من ا
تـعلـقة ادة ( (2ا حـكمت احملـكـمة بـعـدم دستـوريـة الفـقـرة (أ) من البـنـد (ثالـثـا ) من ا
عـادلـة الشـهـادات من قـبل معـهـد التـطـوير بـصالحيـة االمـانـة العـامـة جمللس الـنـواب 

اني . البر
وكـذلك قضت احملكمة االحتـادية بعدم دستـورية العبارة (اال اذا تـماثلت مدة احلصول
ؤهـلة لـدخول تـلك اجلامـعات  او طـلوبـة للـحصـول على الـشهـادات ا ـدة ا عـليـها مع ا

ادة ( (2من القانون . التدريب فيها )والواردة في الفقرة (ج) من البند ثالثا  من ا
يضاف الى ذلك فقد اصدرت احملـكمة بعدم دستورية الـفقرة (د) من البند (ثالثا ) من
ـمـنـوحة عن ـعـادلـة الـشهـادات ا تـعـلـقـة بـصالحيـة الـوزارات والـهـيئـات  ـادة ( (2ا ا
ادة طـريق معـاهـد الدراسـات فيـها  وعـدم دستـورية الـفقـرة (ه) من البـند (ثـالثـا) من ا
عـادلة الـشهادات ـتضمـنة صالحـيات اجلـامعـات ومجلـس اخلدمة االحتـادي  ( (2وا
ادة (  (3من الـقانون الـتي تتضـمن حصر عـمليتي الـتدريبـية .  اما الـبند (ثـالثا) من ا

عادلة والتقييم للشهادات باستيفاء اجلوانب االجرائية . ا
ادة واخيرا فقد اصدرت القرار التالي الذي يتضمن عدم دستورية البند (ثالثا ) من ا
تضـمنة باهمـال شرط احلصول عـلى شهادة الدراسـة الثانوية في ( (5من القـانون وا

حال احلصول على الشهادة اجلامعية او الشهادة العليا.
وعليه 

سـتـقـلة ـلحـقـة بـهـا أو ا  يـجب ان  تـنص الـقـانون عـلى حـظـر اجلـهـات احلكـومـيـة أو ا
االعتـداد بأي شهادة غـير معادلـة من الوزارة بشـأن توظيف أي شخص بـناء على هذه
الشهـادة او االستعـانة به بصفـة دائمة أو مـؤقتة وهو مـا يعني عـمال عدم جواز إقدام
أي جـهة حـكومـية مـهمـا كانت أو هـيئـة مسـتقـلة عـلى توظـيف أي شخص حـاصل على
الـشهادة التي قـدمها إال بـعد معادلـتها من اللـجنة التـابعة للـتعليم الـعالي وهذا احلكم

تقدم للوظائف احلكومية. تد إلى األجانب والوافدين ا
وبـشـأن األحـكـام  الـتي حتـظـر اسـتـخـدام االلـقـاب الـعـلـمـية فـي أي وسيـلـة من وسـائل
االعالم اخملـتــلـفـة أو اإلعالن عـنـهـا في أي وسـيـلـة من وسـائل الـنـشـر من أي شـخص

فيفترض ان تتم بعد معادلة شهادته من الوزارة .
اما الـتدهور االخـر فهـو اقحام الـترقيـات العلـمية في هـذا القانـون مع قيام  جلـان غير
رتـبة العـلمـية واصالـتها ا يثـير حـفيظـة ا هـام  جامـعيـة في الدوائر اخملـتلـفة  بهـذه ا
فـضال عن منح حـملـة الشـهادات الـعلـيـا في دوائر الـدولة اخملـتلـفة الـلقب الـعلـمي وهو

همة تدريسية وبحثية. لقب خاص بالذي يقوم 
مالحظة     

واقع االخـباريـة وعلى ال قـنوات اعتـمد نـقل  قـرارات احملكـمة االحتـادية عـلى بعـض ا
الفضائية  ومنها قناة الرشيد وغيرها

{ عن مجموعة واتساب

يــتـخـذهــا اإلطـار تـتم بــإجـمـاع كل
عيب شـتركة فيه  ومـن ا الـقوى ا
عـلى بـعض اجلهـات وصف اإلطار
بــــالـــوهـــمـي وهـــو يـــحـــوي قـــوى
سـياسيـة كبيرة ومـحترمة) وتابع
ان (ائـتالفه لم يخسر باالنتخابات
ودخــولـنـا في اإلطـار الــتـنـسـيـقي
كـان تـضـامنـا وتـكافال مع إخـوتـنا
الذين ظلموا  كما نؤكد باألدلة ان
ـؤامرة في دولـة الـقـانون تـعـرض 
االنـتـخـابـات األخـيـرة أنـقـصت من
فوضية عدد مقاعده) مؤكدا ان (ا
لـم تـسـتـجب لـتـحـذيـراتـنـا بـوجود
نوايا لتزوير االنتخابات   وهناك
مـعلومات وتـقارير مفـصلة توضح
أن مـا حـصـل في االنـتـخـابـات كان
تـــزويـــرا الــكـــتـــرونــيـــا).وأعـــلــنت
ــفــوضــيــة إتــمــام الــعــد والــفــرز ا
طعون بها في اليدوي للمحطات ا
ـثـلي مــحـافـظـة بـابل بــحـضـور 
ـراقـبـ ــرشـحـ الــطـاعـنــ وا ا

. الــدولـيــ واإلعالمـيــ اخملـولـ
ـفوضيـة ان (يوم امس وأضـافت ا
شــهـد عــمـلــيـة عــد وفـرز مــحـطـات
مــحــافــظــتي مــيــسـان وديــالى ثم
مـحطات جانب الرصافة من بغداد
 امــا الــيــوم الــســبت فــســيــكــون
مـــخــصــصًـــا لــعــمــلـــيــة عــد وفــرز
محطات جانب الكرخ من بغداد). 

بـــدالً من الــــلـــواء حـــامـــد خـــلـــيل
يـعـقـوب). وأصدر رئـيـس الوزراء
مـــصــطـــفى الـــكـــاظـــمي في وقت
سـابق عـدداً من الـتـوجـيهـات إلى
القـادة األمنـيـ والعـسكـري في
احملــافــظـــة. وقــال بــيــان امس ان
(الـــكـــاظـــمي تـــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً
للمجـلس الوزاري لألمن الوطني

على الهجـوم اإلرهابي في ديالى.
ي قد  وكان الـوزير عـثمـان الغـا
وجه بتـعـيـ قائـد جـديد لـشـرطة
مــــحـــافــــظـــة ديــــالى.  واطــــلـــعت
(الزمان) على وثيقة حتمل توقيع
ي جــاء فــيــهــا إنه (يــنــقل الــغــا
الـلواء عـبـاس مـحـمـد حـس إلى
مـنـصب مـديـر شـرطـة احملـافـظة 

من يعتاش على الـطائفية وحاول
أن يسـتـغل االحداث  لكن أفـعاله
لن تنـطلي عـلى الشـعب وستـكون
هناك مالحقة وحساب عسير لكل
األصـــــــوات احملـــــــرضــــــــة عـــــــلى
الطـائـفـيـة). بـدورها  نـفت قـيادة
ــشـــتــركــة وجــود الــعــمـــلــيــات ا
عـمـليـات عـسـكـريـة انـتـقـامـية رداً

مــخــيـم خــانــقــ مـــؤقــتــا الى ان
يـســتــقـر الــوضع األمـنـي في تـلك
الـــــقــــرى) واضــــافـت انه (تـــــمت
ـبـاشــرة بـتـوزيع مــنـحـة رئـيس ا
الـوزراء لـعـوائل الـشـهـداء قـدرهـا
ومـليـون ديـنار  10مالي ديـنـار 
الى كل عـائــلـة نـازحــة الى جـانب
مـــنــحـــة أخــرى تـــدفع لـــهم بـــعــد
الـــــــعـــــــودة). وتـــــــوعــــــدت وزارة
ــنــفـذي الــداخـلــيــة بــاإلطـاحــة 
ـقـداديــة ومالحـقـة الـهـجــوم في ا
األصوات الـتي استـغلت األحداث
األخــــــيـــــرة إلثــــــارة الـــــفــــــتـــــنـــــة
الــطـائــفــيــة.وقــال الــنـاطـق بـأسم
الــوزارة الـلــواء خــالــد احملــنـا إن
(مـنــاطق ديـالى الــطـرفــيـة حـصل
والداخلية فيها بعض اخلروقات 
اتـــخـــذت جـــمــلـــة مـن اإلجــراءات
ونـحن وتـمت الـسـيـطــرة عـلـيـهـا 
اآلن أمـام عــدو له بــعض اخلـاليـا
النـائمـة و مـسك قيـادات كثـيرة
ونعـمل حالـيا عـلى تعـزيز منهم  
األمن بــقـوات إضــافــيــة تـمــهــيـداً
لــتـنــفــيـذ عــمــلـيــات نــوعـيــة ضـد
الحــقـة مـنـفـذي اإلرهـاب ونـعـد 
ــقـداديـة الـهــجـوم اإلرهــابي في ا
واإلطـاحة بـهم) وتـابع ان (هـناك
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ـهـجـرين نـفت وزارة الـهـجــرة وا
حــدوث نــزوح جـــديــد في قــضــاء
ـحـافظـة ديـالـى.وذكر ـقـداديـة  ا
بيان للوزارة تلقت (الزمان) امس
ان (نـــنــفي مـــا تـــنــاقـــلــتـه بــعض
وســـــــائـل اإلعـالم والـــــــتـــــــواصل
االجـتـمـاعي بـشـان  نـزوح عـوائل
قدادية). وكانت جديدة من قرى ا
الـوزيـرة إيـفــان فـائق جـابـرو قـد
ـقـداديـة بـرفـقـة وفـد أمـني زارت ا
رفـيع عـلى خـلـفـيـة االعـتـداء الذي
تعـرضت له قريـة الرشـاد التـابعة
وراح ضــحـــيـــته 15 لـــلـــقـــضـــاء 
شــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــداً وعــــــــــــدد مـن
اجلـــرحـى.وأعـــلـــنـت جـــابـــرو في
مــؤتـــمـــر مــشـــتــرك ان (الـــعــوائل
ـيــثـاق ونـهـر الـنـازحــة من قـرى ا
اإلمــــام والـــــويــــســــات اجملــــاورة
للرشاد بلـغت أعدادها ٢٢٧ عائلة
 و تـوزيـعـهـا بـ دور سـكـنـيـة
ودفع بدالت االيجـار عنهـا بعد ان
كـانـوا مــتـخـذين اجلــوامع سـكـنـا
ـمكن لهم) مشـيـرة الى انه (من ا
بــعــد الــتـبــاحـث والـتــنــســيق مع
االجهزة االمنية ان يتم نقلهم الى
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ســـجــلـت وزارة الـــصــحـــة امس 
 1397اصابـة وشفاء  2433حالة
وبواقع  28وفاة جديدة. واوضح
ـوقف الــوبـائي الــيـومي  الـذي ا
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(عدد الفحـوصات اخملتـبرية التي
اجرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفايروس بـلغـت اكثر
من  21الــــفــــا  حــــيـث  رصــــد
اصابة  1397بكـورونـا في عـموم

احملافـظات) واضاف ان (الـشفاء
بلغ  2433حالـة وبواقع  28وفاة
جـديدة) واشار الـى ان (اكثـر من
 86الف شــخص تـــلــقى جــرعــات
ـضاد في مـراكـز الوزارة اللـقـاح ا
ــــــــنــــــــتـــــــشــــــــرة بـــــــبــــــــغـــــــداد ا
واحملافـظــــــــات). بـدورها  قالت
جلنة الطوار في منظمة الصحة
ية  إن وباء كورونا لم ينته العا
بـعـد داعـية الـدول إلـى االعـتراف
بـجـمــيع الـلــقـاحـات الــتي وافـقت
عـلـيـهــا الـوكـالـة. وجتــتـمع جلـنـة

الـــطـــوار اخلـــاصـــة بـــكـــورونــا
برئـاسة الـفرنـسي ديـدييه حـس
كل ثالثـة أشــهـر لــتـقــو الـوضع

الوبائي.
 وبعد اجتـماعها األخـير األسبوع
اضي أصـدرت بيـانًا أكـدت فيه ا
أنه (في حــ  إحــراز تـقــدم من
خالل زيــادة اسـتــخــدام لــقــاحـات
وعالجــــات ضـــد كــــورونـــا  فـــإن
ـاذج حتــلـيـل الـوضـع احلـالـي و
التـنبـؤ تشـيـر إلى أن اجلائـحة لم

تنته بعد). 
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نطقة اخلضراء احتجاجا على نتائج االنتخابات »ÂUB²Ž∫ متظاهرون يواصلون اعتصاماتهم بالقرب من ا

بحضور عدد من القيادات األمنية
والعسكرية) مبيناً أن (االجتماع
خصـص لبـحث األوضـاع األمـنـية
التي تشهدها ديالى ومستجدات
ـشكـلة من عمل الـلـجنـة األمـنيـة ا
سلحة قبل القائد الـعام للقـوات ا
ـرســلــة إلى احملــافـظــة). واكـد وا
الــكــاظــمي ان (عــصــابــات داعش
كـانـت تـبــحث عـن مـوطـئ قـدم في
احملافظة لـكن هيهـات أن يتسنى
لهم ذلك) مطالبـاً (جميع اجلهات
ـواطن بعدم اسـتغالل مـأساة ا
ألجل حتـــقــيـق أمــور بـــعـــيــنـــهــا
ويــجـب الــتـــكــاتف مـن أجل دحــر
اإلرهــاب). وكــشـــفت مــصــادر عن
سـقوط خـمـس قذائـف هاون عـلى
قرية شوك الر . دون ذكر مزيدا
من التفايل. الى ذلك  اكد اجملمع
الـفقـهـي العـراقي  انه في الوقت
الـذي يــدين االعـمــال االرهـابــيـة 
ة االنتـقامية فانه يسـتنكر اجلـر
ـروعــة بــحق ارواح نـهــر االمـام ا
وومتلكاتـهم. ودعا في بيان امس
احلكومة الى (حتمل مـسؤوليتها
جتـــــاه هـــــذه اخلـــــروقـــــات وردع
ــــتـــجــــاوزيـن واخلـــارجــــ عن ا

القانون). 
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اطـاح جهـاز األمن الوطـني بـتاجر
مـخـدرات بـعـد تـبـادل إلطالق الـنار
ومــتـهم اخــر مـتــلـبس بــالـرشـا في
بغداد. وقال اجلهاز في بيان تلقته
(الــزمـان) امس ان (مــفـارز اجلـهـاز
شــرعت بـنـصب كـمــ مـحـكم بـعـد
تلقيها معلومات استخبارية دقيقة
تـفـيـد بوجـود أحـد جتـار اخملدرات
داخـل احــد احـــيـــاء الــعـــاصـــمــة)
ــتـهم واضــاف انه (بــعـد وصــول ا
كان احملدد  إلـقاء القبض الـى ا
بـرغم إطـالقه عـيـارات نـارية عـلـيه 
مــحــاوالً الـهــرب إلّــا أن مـنــتــسـبي
اجلـهاز تـمكـنوا من إصـابته بثالث
إطـالقات في ساقه وضـبط بحوزته
كــيـلــوغــرام من مـادة الــكـرســتـال).
واظـــهـــرت تــســـجــيـالت صــوتـــيــة
لـلمدعـو صباح شري الـكناني وهو
ـــديــرين يـــطــلب أمـــواال من احــد ا
الــعــامــ في الــصــنــاعــة .وطــالب
الـكـناني خالل الـتسـجيل الـصوتي
الـــذي تــداولــته مـــواقع الــتــواصل
االجـتـمـاعي (مـبـالغ مـالـيـة شـهـرية
مــقـابل تـوفـيــر احلـمـايـة له) وقـال
(بوجودنا السيطع  أي شخص في

احلــكــومــة ان يــعــتــرض طـريــقك).
ويـوضح الـتـسجـيل تـفاصـيل اكـثر
تــثــبت تــورط زوجــتـه في عــمــلــيـة
االبــتـزاز . وأعـلن اجلـهـاز في وقت
ســـابـق الـــقـــبض عـــلى الـــكـــنـــاني
مــتـلـبـســاً بـالـرشـا.وقــالت مـديـريـة
الـــعـالقــات واإلعـالم بـــاجلـــهــاز إن
(قــوة من جـهـاز األمـن الـوطـني في
بــغـداد تــمـكـنـت من الـقــاء الـقـبض
عــلـى الــكــنــاني بــتــهــمــة االبــتــزاز

ديـرين العـام في والـرشا الحـد ا
بلغ 30 عادن  وزارة الصناعة وا
ـــشـــهــود) ألـف دوالر وبـــاجلـــرم ا
وأضــاف أنه (جــرى تــوقـيــفه بــعـد
اصـدار مذكـرة قبض بـحقه من قبل
مــحــكــمـة حتــقــيق الــكـرخ االولى)
مـــشـــيـــرا الى أنه (ســـيـــتم تـــدوين
اقــــواله واحــــالــــته الـى اجلــــهـــات
اخملــــتــــصــــة التــــخــــاذ اإلجـــراءات
الـالزمة بحقه). ونـفت قيادة شرطة

مـحــافـظـة بـابل مـا تـنـاقـلـته بـعض
مـواقع التـواصل االجتمـاعي بشأن
اغـتـيـال أحد الـنـشـاط في مـديـنة
الـقـاسم. وقـالـت الـشرطـة فـي بـيان
تـلقـته (الزمـان) امس أن (ما حصل
هـو حادث جنـائي بسبـب مشاجرة
عــائـلــيـة عـلى إرث أدت الـى مـقـتل
شـخـصـ وإصـابـة آخـر بـجروح).
وأطــاحت مــديـريــة االسـتــخـبـارات
الـعسـكريـة ووكالـة االستـخبارات 
ـــا يــــســـمى ـــنـــسـق اخلـــاص  بــــا
ــســؤول الـعــسـكــري لــعـصــابـات ا
ـــحــــافـــظـــة داعـش في حـــمــــرين 

ديالى.
وذكر بيان للمديرية تلقته (الزمان)
امـس انه (بــتــعــاون اســتــخــبــاري
ـسـتـوى ما مـثـالي وتـنـسيـق عال ا
ب شعبة االستخبارات العسكرية
فـي الــفــرقـــة االولى احــد مـــفــاصل
مـديـريـة االستـخـبـارات العـسـكـرية
فـي وزارة الــــــــدفــــــــاع ووكــــــــالـــــــة
االسـتـخـبـارات االحتـاديـة الـتـابـعة
لــوزارة الـداخـلـيـة وبـاالشـتـراك مع
اســتـخـبـارات الـفــوج الـثـاني لـواء
اســــفـــرت عـن الـــقـــاء ــــشـــاة ٥٣  ا
الـقبض على داعشي خطر في قرية

اجلاغات بديالى.
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تـوقـعت الــهـيـئـة الـعــامـة لالنـواء اجلـويـة
والرصـد الزلزالي التبـعة لوزارة النقل 
ان يـكــون طــقس الـيــوم الــسـبـت غـائــمـا
ـنـاطق مـصـحـوبـا بـامـطـار خـفـيـفـة في ا
كـافــة. وقــالت الــهــيــئـة في بــيــان تــلــقـته
(الزمـان) امس ان (طقس الـيوم الـسبت
سـيـكون غـائـمـاً مع تسـاقط زخـات مـطر
ناطق متفـرقة تكـون رعديـة أحيانـا في ا
كـافة) ورجح البـيان (اسـتـمرار تـساقط
االمـطـار اخلـفـيــفـة خالل ايـام االسـبـوع
اجلاري  مع انخـفاض ملحوظ بدرجات
احلرارة).  واجتاحت فيضانات شوارع
ــا أجـبـر إيــطـالــيـا وجـزيــرة صـقــلـيـة 
ـسؤول عـلى إصدار هيـئات االنـقاذ وا
ـنزل حتـذيرات لـلـمواطـنـ بالـبقـاء في ا
بسـبب الطقس الـسيئ. ولقي شـخصان
عـــــلى األقل مـــــصــــرعـــــهــــمــــا بـــــســــبب
الــفــيــضــانــات الــتي اجــتــاحـت شـوارع
إيـطـالـيـا التـي تشـكـلت نـتـيـجـة لـعـاصـفة
إعــصــاريــة قــويــة ضــربت الــبالد خالل
اضية. وقال خبراء ان (االمطار االيام ا
الــغـزيــرة والـفــيـضــانـات جــاءت نـتــيـجـة
إعــصــار نــادر يُــعــرف بــأسم إعــصــار

 .( توسط ميديك البحر األبيض ا
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وجـنــوب الــعــراق بــلـغت  89 مــلــيــونـا و 224 الــفـا و 354
فقـد بلغت بـرميال  اما من حـقول كـركوك عبـر مينـاء جيـهان 
صـدرة ملـيوني و 922 الـفا و 857 بـرميال  في الكـميـات ا
ـصـدرة الى االردن  275 الف و 274 مـا بـلـغت الـكـمـيـات ا
بــرمـيال   73.328 دوالرا لــلــبــرمــيـل الــواحـد) مــؤكـدا ان
ـية ـصـدرة  حتـمـيـلـها مـن قبل  34 شـركـة عـا (الكـمـيـات ا
مـخــتـلــفـة اجلــنـســيـات  من مــوانئ الـبــصـرة وخــور الـعــمـيـة

والعوامات االحادية على اخلليج وميناء جيهان التركي). 
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حـققت وزارة الـنفط  ايـرادا يـفوق الـسـتة مـلـيارات دوالر من
ـاضي. وقـالت الـوزارة في بيـان تـلـقته مـبـيـعات شـهـر ايـلول ا
(الزمان) امس ان (كـمية الـصادرات من النـفط اخلام بحسب
شركـة تسويق النفط سومر  بلغت  92 مـليونا و  422 الفا
و 485 برمـيالً  بايرادات بـلغت ستـة مليار و   777 مـليونا
و  134الف دوالر) مــشــيــرا الـى ان (مــجــمــوع الـــكــمــيــات
ــصـدرة من الــنــفط اخلـام مـن احلـقــول الــنـفــطــيـة في وسط ا

∫‰UI²Ž≈

 جهاز االمن

الوطني يعتقل
متهما متلبسا
ة الرشا بجر

قدادية فور وصوله ديالى bIHð∫ وفد وزاري يتفقد اوضاع االسر النازحة من قرى ا
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تــعـلـيــمـات الـبـنـك الـدولي في تــنـفـيـذ
الـعقـود وتـعلـيـمـات وزارة التـخـطيط
وكذلك احلاجة لتدريب وتطوير كفاءة
الكات اعضاء فـرق البنك) وشرعت ا
بحملة الهندسية والفنـية في الشركة 
واســعـة الجنــاز أدامــة خـطــوط ســكـة

احلــلــة ورفع كــفــاءتــهــا في قــطــاعـات
ـنـطـقـة لـتـأمـ انـسـيـابـيـة واخـتزال ا
سرعة سير القـطارات اخملصصة لنقل
الـنـفط االسـود . وذكـر الـبيـان ان (ذلك
جــاء بـنــاء عـلـى تـوجــيـهــات الـشــبـلي
ـنــقـوالت عــبـر تــأمـ بــزيـادة حــجم ا

ـمــارسـة امـنــيـة كـبــرى حـيث اجـريت
وفق خــــطــــة اعــــدت من قــــبـل مــــديـــر
الــشــؤون الــبــحــريـــة ســمــيــر صــابــر
ــيـنــاء مـقــداد نـوري ومــعـاون مــديـر ا
ومدير الـتفتـيش البحـري عبد الـعظيم
جــاسم وضـبــاط في الــقـوة الــبـحــريـة
ــارس تــمـــثـــلت بـــزورق عـــصـــابـــة 
التهديد االمني جلنيبة التلوث البيئي
ومــعـاجلــة الــتـهــديـد عــبـر الــعـنــاصـر
ــكـلــفـة بــالـواجب). وشـارك االمــنـيـة ا
مدير عـام الشـركة العـامة لسـكك حديد
العراق في االجـتماع الـذي عقده فريق
ــعــوقـات ـنــاقــشـة ا الــبــنك الـدولـي  
ـشـاكل الـتي تـواجه فـرق البـنك في وا
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وقــال الـبـيــان ان (مـديــر عـام الــشـركـة
طالب جواد كاظم ورئـيس فريق البنك
الــدولي لــلـوزارة  اســتـعــرضــا  ابـرز

مـشاريع قـرض الـبـنك الـدولي التي 
شاريع ئـة وا اجنازها بـنسـبة مئـة با
االخــرى الــتـي وصــلت نــسب االجنــاز
فـيهـا الى مـراحل مـتقـدمـة اضـافة الى
ـشـاريع الـتي مـا زالت قـيـد اإلعالن) ا
واضاف احلسيني ان (هذه االجنازات
ـتـواصل من حتـقـقت نـتـيـجـة لـلـدعم ا
الــشــبــلي في ســعـيـه اجلـاد لــتــطــويـر
الـــســـكـك وتــقـــد افـــضـل اخلـــدمــات
لــــــلـــــمــــــواطن) واشـــــار الـى ان (اهم
ـشاكـل التـي تواجـه فرق ـعـوقـات وا ا
الـــعــمل مــتــمــثـــلــة في االخــتالف بــ
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مــــرور قــــطـــــارات احــــواض الـــــنــــفط
الـصــاعـدة والـنـازلــة بـسـرعـة وامـان)
الكــات قــامت واكــد احلــســيــني ان (ا
مؤخرا بـحملـة اجناز عمـلية اسـتبدال
ــهـشــمـة الــعـوارض الــكــونـكــريـتــيـة ا
بـاخـرى جديـدة بـتـحـشـيتـهـا بـاحلـجر
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اتفق العراق والسعودية على  تفعيل
الحــيــة وتـــنــشــيط عـــمل اخلــطـــوط ا
البحرية في مجال القطاع احلكومي
واخلــاص بــ الــبــلــدين. وقــال بــيـان
لوزارة الـنـقل تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الشـركة العـامة لـلنقل الـبحـري عقدت
اجتـماعـا مع قطـاعات الـنقل الـعام في
بحـضور مـحي الدين عـبد السـعوديـة 
الـــــرزاق االمــــــارة وعـــــدد مـن مـــــدراء
االقسام اخملتصة ب البلدين لغرض
تــفــعــيل االتــفـاقــيــات وتــنــشـيـط عـمل
الحيـة الـبحـرية في مـجال اخلطـوط ا
الــقـطــاعــ احلـكــومي واخلــاص بـ
الــبــلـديـن). واجـرت الــشــركـة الــعــامـة
ــارسـة جتــريــبــيـة ــوانى الــعــراق 
ـواجــهـة الـتــهـديـد االمـنـي ومـعـاجلـة
الـتـلـوث الــبـحـري في مـيـنـاء ام قـصـر
ــوانئ الـــشــمــالـي.وقــال مــديـــر عــام ا
فــــرحــــان الــــفــــرطــــوسـي انه (ضــــمن
تــوجــيــهـات الــوزيــر نـاصــر الــشــبـلي
ــارســة جتــريــبــيــة ـــوانئ  اجــرت ا
ــواجــهـة ــارســة  تــمــهــيــدا الجــراء 
الــتــهـديــد االمــني والــتـلــوث الــبــيـئي
وانى الكـات البـحـريـة في ا نـفذتـهـا ا
دونة والقـوة البـحريـة في ام قصـر وا
الـدولـيـة والــسالمـة واالطـفـاء ووحـدة
وذلك في مـعــاجلـة الـتــلـوث الــبـحـري 
ــيـنــاء ام قــصـر) حــوض االسـتــدارة 
ـمــارســة الـتـي اجـريت واضــاف ان (ا
هي جتـريـبـيـة وتـمـهـيـديـة اسـتـعدادا
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ناسبة هنأ رئـيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نظـيرته التونسية جنالء بودن 
تشكـيل احلكومة.وقال بيان تلقته (الزمـان) امس ان (الكاظمي أجرى اتصاالً هاتفياً
نـاسبة تـسنمـها منـصبهـا وتشكيـل احلكومة برئيسـة الوزراء التـونسيـة  لتهـنئتـها 

التونسية اجلديدة).
واكـــد الـــكــاظـــمي (اهـــتــمـــام الـــعــراق
بـتـوثيق عـرى الـتواصل والـتـعاون مع
تـونس الشـقيـقة في مـختـلف اجملاالت
فـضالً عن التطلع إلى مزيد من تنسيق
ـواقف جتـاه القـضـايا ذات االهـتـمام ا
ـشـتـرك وتعـضـيـد الـتعـاون الـثـنائي ا
ـــا يـــخـــدم مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــ
). وكـان الـكاظـمي قـد ترأس الـشـقـيقـ
اجلـلــسـة االعـتـيـاديـة جملـلس الـوزراء
جــرى خاللــهــا مـنــاقــشــة مـســتــجـدات
األوضــاع الـعـامــة لـلـبالد في مــخـتـلف
اجملـــــــــاالت وبــــــــــحث اجملــــــــــلـس في
ـــدرجـــة عــلـى جــدول ـــوضـــوعـــات ا ا
أعـمـاله وأصدر الـقرارت والـتوصـيات
الالزمـــة بــشــأنـــهــا. وقــال الـــبــيــان ان
وقف الوبائي (اجلـلسة استـعرضت ا
ـواجـهـة ومــجـمل اإلجـراءات األخـيـرة 
جــائـحــة كـورونــا ومـســتـجــدات عـمل
جلـنة تـعزيـز اإلجراءات احلـكومـية في
مـجاالت الـوقاية والـسيـطرة الصـحية
الــــتـــوعـــويـــة لــــلـــحـــد مـن انـــتـــشـــار
ـتـخـذة الــفـايـروس وأهم اخلــطـوات ا
ـــواجـــهـــة مـن قـــبل وزارة الـــصــــحـــة 
اجلـائحة) واضـاف ان (اجمللس ناقش
مـشـروع مـاء الـبصـرة األنـبـوبي وقـناة
الـبـدعـة وتـقـرر تـضـيف احملـافظ ألجل
ــزيــد من االســتـيــضـاح اضــافـة الى ا
ــوافــقــة عــلى تــوصــيــة جلــنــة األمـر ا
الديواني  بشأن إقرار اخلطة الزراعية
ـــا فـــيـــهـــا إقـــلـــيم لـــعـــمـــوم الـــبـالد 
كــردســتـان) وتــابع ان (اجملــلس خـول
هـيئة السـياحة صالحيـة توجيه دعوة
مــــبــــاشـــــرة إلى مــــا ال يــــقـل عن ثالث
شــركــات رصــيــنـة مــخــتــصــة لــغـرض

وتـقـد أفـضل اخلـدمـات الـكـهـربـائـيـة
ــواطـنـ والـسـيـطـرة عـلى هـدر إلى ا
ـنـتـجة) مـبـيـنـا ان (اجملـلس الـطـاقـة ا
ـئـة مـن ديـون أجور قـرر خـفض 15 بـا
الـكهرباء وغرامات التـأخير ومخالفات
وذلك لـدفع مـا الـكــهـربـاء لـلـمـواطـنـ 
بـذمتهم من مـبالغ على أن يُنـفذ القرار

قبل). بدءا من الشهر ا
وشـدد اجمللس عـلى (ضرورة أن تـعمل
وزارة الـثـروات الـطـبيـعـيـة عـلى إنـهاء

ـــصــاحب الســـتــخــراج حـــرق الــغــاز ا
الـــنــفط من احلـــقــول الــنـــفــطــيــة وأن
يُـستـخدم مصـدراً للوقـود في احملطات
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مـشـيـرا الى ان (وزيـر الـصـحـة سـامان
بـــرزجني قــدم تــقـــريــراً بــشــأن أحــدث
تعلـقة بوباء كورونا في اإلحـصاءات ا
ــواطــنــ االقــلــيـم ومــعــدل تــطــعــيم ا
وظف ضادة والسيما ا بـاللقاحات ا

الكـــات الــتــعــلــيـــمــيــة وكــذلك  ووا
تـــســلـــيط الــضـــوء عــلـى قــرارات آخــر
كـافحة اجـتمـاع عقدتـه اللجـنة الـعليـا 
فـايـروس كـورونا) مـتـوقـعا ان (يـشـهد
االقـليم مـوجة رابـعة من الـوباء الـشهر
ــا يــرفع مــعــدل اإلصــابــات ــقـــبل و ا

بالوباء).
وابـدى اجمللس (دعـمه لقـرارات اللـجنة
ـــكـــافـــحـــة كــورونـــا ووجّه الـــعـــلـــيــا 
الـوزارات بـتـنـفـيـذ تـلك الـقـرارات كـمـا

اسـتـثـمـار عقـارات أرض فـنـدق الـنجف
وفـنـدق بـابل الـسـيـاحي) الفـتـا الى ان
الية يتخصيص (اجملـلس الزم وزارة ا
ثـالثـة مــلـيــارات ديــنـار إلى دائــرة مـاء
بــغـداد الــتـابـعــة إلى أمـانــة بـغـداد من
احـتـياطي الـطوار  ألعـمال الـصيـانة
واإلدامــة الـضــروريـة فــضال عن قــيـام
وزارة الـتخطيط بإدراج مشروع تأهيل
مـــولــدات مــشــروع مـــاء الــكــرخ ضــمن
قبلة) مؤكدا وازنـة ا مـشروع قانون ا
ان (اجملـلس كلف الدائرة الـقانونية في
األمـانـة العـامـة بإعـداد مـشروع تـعديل
قـانـون شـبـكـة اإلعالم الـعـراقي الـنـافذ
ـا يتضـمن إلغاء مـجلس األمناء في و
الــشــبــكـــة وإعــادة تــنــظــيم بــنــيــتــهــا
عــقــد مــجـلس اإلداريــة). وفي االقــلــيم 
وزراء كـردسـتـان اجتـمـاعه األسـبوعي
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وذكــر بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(وزيـر الكهربـاء كمال محـمد استعرض
تـقريراً عن خطوات وزارته ومشاريعها
إلعـادة تـنـظـيم الـكـهـربـاء الـوطـنـيـة في
االقــــلـــيم ومـــا يــــحـــيط ذلـك من تـــقـــدم
ــشـاريع ومــعـوقــات كـمـا تــطـرق إلى ا
اخلــاصـة بــشـراكــات الـقــطـاع اخلـاص
خالل مـراحل تـوزيع الـكهـربـاء ونقـلـها
وجمع إيراداتها).  وأثنى اجمللس على
(جــهـود وزيــر الـكــهـربــاء والـوزارة في
خــفض تــكـالــيف قـطــاع الــكـهــربـاء في
الـتـشـكيـلـة الـوزاريـة التـاسـعـة وزيادة
ـواطنـ بـالـكـهـرباء سـاعـات جتـهـيـز ا
الـوطـنيـة مقـارنـة بالـسنـوات الـسابـقة
ـــوسم الـــشــتــاء ووجّـه بــاالســتـــعــداد 

ــــواطـــني إالقـــلــــيم االلـــتـــزام أهـــاب 
بــــإجــــراءات الــــوقــــايــــة واإلرشــــادات
الـصـحـية وحتـصـ أنـفـسهم بـالـلـقاح
ـضـاد لـكـورونـا  والسـيـمـا أن مـعـدل ا
ـطـلـوب ـسـتــوى ا الــتـطـعــيم لـيس بــا
حـــتى االن ويــجب تـــطــعــيـم مــوظــفي
ومالكـات مـؤسسـات قبـل حلـول نهـاية
الـعام اجلـاري ويكون تـلقي اللـقاحات
ـضادة لـلوبـاء وارتداء الـكمـامات في ا

.( األماكن العامة إجبارياً

ـــواصـــفــات  وكــذلـك ادامــة حـــسب ا
بــوردات واشـــارات واتــصــاالت غــرف
نـــظــار احملــطــات وتــشـــغــيل الــطــاقــة
غذية للمحطات ولدات ا الشمسية وا
الـفـرعـية لـتـامـ االتـصـاالت مع غـرفة
ركزية عبر منظومة التتبع السيطرة ا
 بــهـدف تــأمـ ســرعــة قـطــارات نـقل
ــشــتـــقــات الــنــفـــطــيــة والـــبــضــائع ا

سافرين). وا
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وبـحثت الـشـركة الـعـامة لـلنـقل الـبري
كيفية التعامل في نقل مع وفد وزاري 
ــــواد اخلــــطـــرة الــــكــــيــــمـــيــــائــــيـــة ا
ــشـعـة والــنـوويـة والــبـايـولــوجـيـة وا
وطـريـقـة خزنـهـا. وقـال عـضـو الـفريق
الوزاري يونس خـالد جواد ان (الـلقاء
اوصى بــضـرورة تــنـفــيـذ تــوجـيــهـات
الشـبـلي بأن تـأخذ الـتـشكـيالت دورها
الــفــعـال فـي الـتــعــامل بــحـذر فـي نـقل
ــزدوجـة والــتـقــيـد ــواد اخلـطــرة وا ا
بـالـتـعـلـيـمـات الـدولـيـة). من جـانـبـهـا
ــثـلـة الـشــركـة سـاجـدة واحـد اكـدت 
ـثـلـة عـبـاس (حـرص ادارة الــشـركـة 
ـديــر الـعـام مــرتـضـى الـشـحــمـاني بــا
الئمة الستقبال على تهيئة االجواء ا
قـترحـات التي تـهدف الى النـدوات وا
تـعزيـز دور الـنـقل البـري الـتي تـسعى
الى االنـضمـام الى االتـفـاقيـة االوربـية
ــواد اخلـطــرة بـعـد ان قــطـعت لــنـقل ا
شـــوطـــا في االنـــضـــمــــام الى الـــنـــقل

الدولي). وانئ العراقية UMO¡∫  شاحنات تقوم بتحميل البضائع في أحد ا

تـقـد اوراق بـحــثـيـة خالل اجلـلـسـة
االولـى من اعـــمـــالـه الـــتي تـــرأســـهـــا
صـبــاح عـنـوز مع عـدد مـن الـبـاحـثـ
ــتـــخــصــصــ  حـــيث قـــدم كل من ا
حـسن عــيـسى احلـكـيم ورقــة بـحـثـيـة
ـــدرســة بــعـــنــوان (اخلـــلــيـــلي بــ ا
الــنــجـفــيــة والـريــادة الــقـصــصــيـة) 
وســعـيــد عـدنــان بـعـنــوان (اخلـلــيـلي
ــؤسس) وبــاقــر الــكــربــاس الــرائـــد ا
(قـراءة لـرسـالـة علـمـيـة كـتـبـهـا باحث
امــريـكي عن جــعـفــر اخلـلــيـلـي). كـمـا
تــضــمـنت اجلــلـســة الــثـانــيـة الــتـري
تــرأســهــا عــادل الــغــراوي ومــقــررهـا
ظـاهـر حـبـبب  تـقـد اوراق بـحـثـيـة
لــكل عـلي الــفـواز بــعـنــوان ( الـقــصـة
ـديــنـة وسـؤال الــنـجــفـيــة- سـرديــة ا
ان السـلطاني بـعنوان غامرة) وا ا
(الـسـرد ومـا وراء الـسـرد في الـرواية
ـعــاصـرة- روايـة االرض الـعــراقـيــة ا
اجلـوفــاء لـعـبــد الـهـادي الــفـرطـوسي
وذجا) وصادق الطريحي بعنوان ا
(قراءة في كـتاب يـوم من أيام الـنجف
كي زبيبة) وحمـيد احلريزي بعنوان
(الرواية النجفية.. النشأة والتطور).

الـنجف عـرفت الـشـعر كـصـوت وحـيد
لــلــتـعــبــيـر فــهل تــعـرقـل الـســرديـات
قدسة سرديات العصر احلديث?).  ا
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من جـانـبه  ثـمن رئـيس احتـاد ادبـاء
الـنـجف مـحـمـود جـاسم عـثـمـان (دور
نـاظـم واحملـافظ لــؤي الـيــاسـري وكل
اجلـهـات الـتـي ابـدت تـعـاونـهـا لـعـقـد
ادي ـؤتمـر عبـر توفـير الـدعم ا هذا ا
الجنـــاحه) وتـــابع ان (احتـــاد ادبـــاء
الـنـجف هـو احـد صـروح الـثـقافـة في
مــديــنــة االمـــام عــلي عــلــيه الــسالم)
واضــاف ان (اخلـــلــيـــلي رسخ جــذور
الـــقـــصـــة في هـــذه االرض لـــتـــصـــنع
تـاريخـا مـجـيـدا للـكـتـابة) مؤكـدا انه
(عام  2007  تأسـيس نـادي القـصة
ســــعــــيــــا الى لـم شــــمل الــــقــــاصــــ
ـواهب  حـيث ظـهـر عدد واكـتـساب ا
من الـــكــتــاب الــبـــارزين الــذين اثــروا
ــشــهــد الــقــصــصي بــنــتــاجــاتــهم  ا
وحصدوا من خاللـها على الـعديد من
اجلـوائز الـقـيـمة  وكان لـالحتاد دور
كبير عـبر االسهام بـطبع هذه االعمال
ـؤتـمر الـرائـدة). وشـهدت فـعـالـيـات ا

بحجم الكف كما وان الـقاص موسى
كـريـدي  قـدم  عـام  1986اخـطـر قـصـة
بعـنوان غـرفة نـصف مضـاءة ودخلت
ي) حتـديا كـبـيـرا في الـدرس االكاد
مــشــيـــرا الى ان (وجــود الــســرديــات
قـدسـة الـكبـرى في الـنجف أدت الى ا
ضـمـور الـسـرد الـقـصـصي في مـجـال
الـعالقـات االجـتـمـاعـية  والسـيـما ان

كـتـبـهـا االديب  جـعـفـر اخلـلـيـلي عـام
وكــانت بـعــنـوان (الــتـعــسـاء). 1921 
بـدوره  قــال رئـــيس االحتـــاد الــعــام
لالدبــاء والـكـتــاب في الـعــراق نـاجح
ـديـنـة الـعـريـقة ـعـمـوري ان (هـذه ا ا
هي الــسـبــاقـة في االمــسـاك بــالـسـرد
واثــارت الـعــديـد من االســئـلــة بـشـان
فـضـاء الـقـصـة بـالـنـجف الـتي تـكـتب

ؤتمـر على (مساهـمة مديـنة النجف ا
فـي انـــتــــاج االدب احلـــديـث الـــذي لم
نـعــهــده في تـراثــنـا) مـشــيــدا (بـدور
احتــــاد ادبــــاء الــــنــــجف عــــلى هــــذه
ـبادرة القيـمة). مؤكدا ان االلتفاته وا
( نشأة القصة جاءت مع نشأة الدولة
ؤتـمر دنـيـة في الـعراق). ويـهـدف ا ا
الى احياء أول قصـة في العراق التي
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اخــتــتم احتــاد االدبــاء والــكــتــاب في
العراق امس فعالـيات مـؤتمر مـئوية
القـصة في الـنجف الـذي عقـد برعـاية
وزارة الــثــقــافـة والــســيــاحــة واالثـار
وبــحـضــور نـخـب وادبـاء ومــثـقــفـ
واكاد وصحـفي بارزين. واثنى
الــوزيـر حــسن نـاظم خالل فــعـالــيـات
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≈UBð‰∫ رئيس الوزراء خالل إتصال مع نظيرته التونسية
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ما رأة تتـجه نحو حب الصـداقة واحلب الرزين أكـثر من الرجل ا
يعـني أنها أكـثر عقالنـية وأقل ميال لـرومانسـية تتـجاهل متـطلبات

احلياة.
صح عراقيا?
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قدادية .. سؤولية الكاملة باخلرق األمني اخلطير با نحمل الطبقة السياسية الفاسدة  ا
ناصب نـدفع ثمـنهُ كوكبـة من شهداء غـا وا قـرف على ا يا سـاسة الزمن األغـبر صراعـكم ا

قدادية .. ا
دماء بريئة تزهق واألرهاب اللع يستغل صراع األخوة األعداء ..

أتركوا صراعكم لعيون الشعب الذي أبتلى بكم ..
ماذا جنينا من حكمهم النفط يهرب كي تمتلئ كروشكم ..

ي الضمير يـتة يا عد احلديث عن أخفاقكم وفشـلكم وسرقاتكم يحتـاج  صحوة لظمائركم  ا
واألحساس  والوجدان والرجولة .!!?

ـقـدرات الـعـراق وذبح الـلـهم صب نـار غــضـبك عـلى كل من عـبث 
شـعـبه  وبـدد خـيراته من قـادة الـكـتل واألحـزاب الفـاسـدة اجملـرمة
وبال أسـتثـنـاء جمـيـعهم فـاسـق فـاسـدين سيـئـ جهـلـة عمالء ال
ـتـلـكـون أي مـقومـات رجـال الـدولـة احلـقـيقـ عـقـول مـتـصـحرة

متخلقة  ..?
أم يا رب العا ..

العمارة
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مع مشـارفـة أنتـهاء صـالحيـة عمل احلـكـومة احلـالـية ...مـنـحت احلكـومة كـل من بدرجـة وزير
ـرقم 380 في 17 تـشــــــــــرين وأعـضـاء احملـكـمـة االحتـاديـة  حـسب قـرار مـجـلس الـوزراء ا

األول 2021.
نصرمة !!!  أراضي كهدية عن األعمال التي قدموها للشعب خالل الثالث أعوام ا

نـحة شـملت فـئة خـاصة بـينـما يـبقى ن تـراه يسـتحق ولـكن !!! هـذه ا لـلحـكـومة مـنح ما تـريد 
واطـن الساكن في العـشوائيات من خمسة لك سكن ويقدر عدد ا أكثر من ثلث الشـعب ال

مالي الى ستة مالي نسمة  ....
كـان االحـرى بـاحلـكـومـة ان تـباشـر بـإنـشـاء مـدن سـكـنـيـة تـفتـح األفق لـلمـواطن لـلـخالص من
اإليـجـارات الـتي تـرهق كـاهل نـصف الـشـعب العـراقي بـدلًـا من تـوزيع االراضي عـلى الـطـبـقة

ترفة . ا
ان احلـاجة الـفـعلـيـة للـوحـدات السـكـنـية لـلـبلـد حـسب أخر إحـصـائيـة تـقدر ب3 مـليـون وحدة
سكنية وهذا االحتياج يزداد سنويا مع زيادة النمو السكاني من 650  _ 800  الف نسمة .
واطن في اجملـتمع كونـها تـؤثر على شـاكل التي تـواجه ا أن مشـكلة الـسكن هي من أصـعب ا

األسرة بالدرجة االولى واستقرارها بالدرجة الثانية وهي عامل رئيسي لتفقير اجملتمع .
ـكن إن يكـون عائـداً وطنـيا ومن اجلـدير بـالذكـر أن أستـثمـارات احلكـومة في قـطاع الـسكن 
يرفد اآلقتصاد ويوفر فرص عمل تتسع إلنقاذ أكثر من ثالثة مالي شاب عاطل عن العمل ..
ساهمت ازمـة السكن بـشكل مبـاشر بالـتشويه الـعمراني لـلمدن وأسـست للعـشوائيـات والبناء

خارج األطر احلضارية.
وسـجلت أسـعـار العـقـارات أعلى مـسـتويـاتـها في الـعـراق وصلت الن يـكون

ية . سعر االرض في بغداد أعلى من أسعار اغلب العواصم العا
وهـنـا نـوّد أن نـسـلط الـضـوء علـى فئـة مـظـلـومـة هم عـوائل الـشـهداء
الذين قدموا ابـنائهم فداء للوطن وهم االن يسـكنون العشوائيات أو
نـحهم دارا يـؤويهم من برد الـشتاء مـرهق بـاإليجـار فهم االولى 

ؤجر. وحر الصيف وسطوة ا

ـاء. في األزقـة اشـتـروا مـن الـبـاعـة الـذين يـبـيــعـون الـسـمـسـمـيـة واخلـبــز والـشـاي والـكـعك وا
والطرقات.

هؤالء يقفون من الصباح الى الليل النهم شرفاء.
هؤالء يجهدون أنـفسهم من دون جلوس حتى يحصلـوا على شيء بسيط جدا ال يسد حاجتهم

لكنه يبقيهم على قيد احلياة.
لو حسبناها باألرقام:

اء فيه 1000 دينار. صندوق ا
يعني بـحاجة الى بـيع عشرة صنـاديق مايعادل 300 قنـينة يعنـي هو بحاجة الى 200 إنسان

حتى يحصل على عشرة آالف دينار فقط.
انت عنـدمـا تـشـتري ب 250 ديـنـار او الف ديـنـار لـعلـه ال تضـرك بـشيء. اال انـهـا جتـمع لدى

البائع.
فالرجـاء الرجـاء التـركيـز على هذا األمـر حتى نـشجع الـشرفـاء وال نسـاهم في ازدياد احلرام
فـان الـبائع إذا حـصل عـلى مـا يسـد حـاجـته يجـلب مـعه عـاطل ثـاني حتى

ارس معه البيع.
ة عـندما يـجد الـفقيـر طريـقا للـقمة دعونا نـساهم في تـقليل اجلـر

العيش. جزاكم الله الف خير.
مـساهـمة مـنك اعـمل مشـاركة لـنـخلق ثـقافـة الـتضـامن والشـعور

بالناس.
{ عن مجموعة واتساب

Í√d « W¾O¼ sŽ ö¹bÐ …—U ²Ýù«
وصل هزال الدولة العراقية حداً مزرياً مضحك.. مبك.. مؤلم للوطني يسر احلاقدين!

بان من هـزال (ال) جمهوريـة العراق أنـها باتت تقـاد بشعرة; فـثمة وزيـر يعتمـد االستخارة في
جـريات شـؤون الدولـة في الـقطـاع الذي تـشغـله هذه إتخـاذ الـقرارات الـوزارية الـتي تتـحـكم 

الوزارة.
ـا يـفـتـرون فـبـدل تـشـكـيل جلـان الـوزيـر يـؤمن بـخـزعـبالت.. يـظـنـهـا ديـنــيـة واإلسالم بـريء 
شـروع او اخلطوة متخـصصـة تتألف مـن هيئـة رأي تبـصر صانع الـقرار الـرسمي بجـدوى ا
ـسؤولية الوزير التي يقدم على إتخـاذها حامالً وزرها ووزر من عمـلها بها وتلـقى نتائجها 
الكفء الـقادر عـلى االسـهام بـإدارة حقـيبـته الوزاريـة بإعـتبـارها احلـيز الـذي يشـغله امـام الله

والناس والدولة!
أكد مقـربون من وزير يـطلق عبـارات نارية تمـيط اللثـام عن شخصـيته الهوجـاء ال يعتـمد مبدأ

ا يلجأ الى اإلستخارة. الرجوع الى اصحاب الرأي من ذوي الكفاءة التخصصية ا
اإلسـتخـارة.. أي والله يـدير الـوزارة باإلسـتخـارة فـأية مـهاوي تـلك التي نـتردم فـيهـا عقب 9

نيسان 2003
ـا هو يشـرع أبواب الـوزارة أمام عائـلته تـستحـوذ على مـكاسبـها التي ال وال يكتـفي بذلك إ
تـقـدم خدمـة عـامة.. زوجـته تـوجه شؤون الـعـمل من دون صـفة رسـمـية آمـرة احلـمايـة بـتبـخـير
الـوزارة كي "ال تـنحـسـد" بـيـنـما صـهـره.. زوج إبـنـته يـعمـل مسـؤول احلـمـايـة في مـوكب "جد
اجلهال". ومن يـريد تمـرير قضيـة غير قانـونية من خالل الـوزارة يستحـصل توقيـعاً استثـنائياً

من الوزير بيد زوجته و"رجل بنته".
ـآل بـعد إنـهـيار هل بـقـيت مصـيـبة لـم تصب عـلى رؤوسـنـا; فأين ا
ـبـكرة وعـجـزهـا عن اجمليء بـحكـومـة إنـقـاذ بل عاد اإلنـتخـابـات ا
الـشــقـاوات الى مـجـلس الــنـواب من دون أن يـنـتـخــبـهم الـشـعب;
ـها وتركوا مـياهها الثـقيلة تـنجرف نحو لـيبخروا قبـة ورثوا مغا
الـشـارع تــزكم رئـة الـشــعب و... تـرهـبه: "مـن تـكـلم قــتـلـنـاه ومن

سكت مات كمداً".

włUH)« …Ëd
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أطـلق مــكـتب مـنـظـمــة يـونـسـكـو في
الـعـراق مـنـصة رقـمـيـة لـلـصـحـفـيات
تـــعـــد قـــنـــاة أســـاســـيـــة ورســـمـــيــة
للصحفيات والناشطات على وسائل
التـواصل االجتـماعي  وذلك لـتقد
بالغــاتــهن إلـى اجلــهــات اخملــتــصـة
ـهـاجـم ـتـابـعـة ا مـحـلـيـا ودولـيـا 

ووقف مثل هذه الهجمات.
وعقـد مكتب يـونسـكو دورة تدريـبية
حــــول الـــسالمـــة الـــرقـــمـــيـــة وإدارة
اخملـاطـر لـلـصـحـفـيـات والـنـاشـطـات
عـلى وســائل الـتـواصل االجــتـمـاعي
بالتـعاون مع مـركز التـطويـر الرقمي
تعددين انحـ ا في إطار برنـامج ا
حــول حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيــر وسـالمــة

. الصحفي
و كان هذا التدريب جزءًا من سلسلة
من الـنـشـاطــات الـتي نـظـمـهـا قـطـاع
ـعلـومات في يونـسكو االتصاالت وا
الـعــراق إلنـشـاء آلــيـة سالمــة فـعـالـة
لـلصـحفـيـ ضد مـجـموعـة مـتنـوعة

ـا في ذلك اخملـاطر من الـتهـديـدات 
الـــرقــــمـــيــــة. في الــــوقت ذاتـه مـــنح
الصحـفيـات ميزة مـضافة لإلبالغ إذ
أصــبح لــديـهـن اآلن مـنــصــة رقـمــيـة
ــكـنــهن اإلبالغ بــأمـان من خــاصـة 
خاللـــهـــا عـن أي نــوع مـن اخملـــاطــر

التي يتعرضن لها.
WO —b  …—Ëœ

شـاركت في الـدورة الـتـدريـبـية الـتي
ــــدة يــــومـــ 24 و25 اســـتــــمــــرت 
تـشـرين االول اجلـاري  والـتي تـمت
حضـوريا وعـبر االونالين عـدد كبـير
من الـصــحـفـيـات والـنــاشـطـات عـلى
مواقـع التـواصل االجـتـماعي الالتي
 تدريبهـن على كيفـية التمـييز ب
اخملـــاطــــر الـــرقــــمـــيــــة اكـــتــــشـــاف
التهـديدات مواجـهة الهـجمات فـنياً
ـضــادة حـمـايـة ووقف الـهــجـمـات ا
احلسـابات الشـخصـية إدارة األمان
الـرقـمي وكـيــفـيـة اإلبالغ بـأمـان عن
ـنـصـة اخملـاطـر والـتـهـديـدات عـبـر ا

التي أنشأتها اليونسكو.

وعن هــذه الــدورة حــدثــنــا مــســؤول
ـعـلـومـات بـرامج ومــشـاريع قـطــاع ا
واالتــصـاالت فـي يـونــســكـو الــعـراق
ضيـاء الـسـراي (تنـاولت الـدورة عدة
ــارســة مــحــاور مــهـــمــة  مــنـــهــا  
واقعـية عـن كيـفيـة مواجـهة اخملـاطر
الــرقـــمــيــة احملـــتــمـــلــة واحلـــديــثــة
واخملاطر الرقـمية الشـائعة وعروض
تــوضـــيــحــيــة عن مــضــامــ األمــان
الـرقــمي وكـيـفــيـة حـمـايــة الـبـيـانـات
ــصـــادر اخلــاصــة ـــعــلـــومــات وا وا

بالصحفيات). 
وأضـاف (ضمن هـذا الـنـشـاط طورت
الـــيــونــســكــو دلـــيال خــاصــا لألمــان
ـكـن لـلـصــحـفــيـات اإلنـاث الــرقـمي 
والــــذكـــور الســـتـــخـــدامـه فـــضال عن
الـنـاشــطـ عـلى شـبــكـات الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعي. فـــقـــد عـــكف خـــبـــراء
اليـونـسكـو عـلى صيـاغـة هذا الـدليل
وتــــقـــــد أفــــضـل قــــواعـــــد األمــــان
واالحتيـاطات الفنـية لتـحقيق األمان
الـرقـمي وقـد  طـبـاعـة هـذا الـدلـيل
بـــتــمـــويل مـن االحتــاد

األوربي).
الــتي ســتــعــقــد الحــقـا
ـقبل ومـا تبقى للـعام ا
من هــذا الـعــام لـبــنـاء
قــدرات الـــصــحــفــيــات
النساء ونظيراتهن من
الــــنـــــاشــــطـــــات عــــلى
شــــبـــكـــات الــــتـــواصل
االجـــتــــمـــاعي بـــهـــدف
شـمـول  500صـحـفـيـة
ونـاشـطـة حـتى نـهـايـة
الــــــــــعــــــــــام  2022مع
تــأســيس خط حــمــايـة
لــلـصــحــفـيــات مــكـرس
ـــــا لالســـــتــــــجـــــابـــــة 
يــــــتـــــــعـــــــرضـن لـه من
مـــخــاطـــر. وتــتـــشــارك
منـظـمة الـيـونسـكو في
الـــعـــراق اجلـــهـــود مع
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اكدت رئـيس الـهيـئة الـوطـنيـة لالسـتثـمار
الــســيـــدة ســهى داود جنــار  ,ان الــعــراق
كن استـثمارها متلك مـوارد غير نـفطيـة 
في صنـاعات مـخـتلـفة. وقـالت جنار خالل
ي مـشاركـتـهـا في مـنـتدى الـتـصـنـيع الـعا
الذي عقد في ايطاليا ,بدعوة من مؤسسة
ـتحدة ي  ومـنظـمة األ ا التـصنيع الـعا
للتنمية الـصناعية امس ان (العراق ورغم
كل التـحـديـات التي واجـهـها ,فإنه يـسـير
بخطى ثابـتة وسليـمة للتـعافي والنهوض
ويـنـظـر للـمـسـتـقـبل بـروح االنـفـتـاح نـحو
التجارب الـناجحـة والشراكـات التي تعزز
من فــرص تـنــمـيــة قـطــاعــاته في اجملـاالت

كلفة ,والسيما القطاع الصناعي).
وأشـارت إلى أن (هـنـاك مـوارد اقـتـصـادية
ـكن ــتـلــكــهـا الــعــراق و غــيـر نــفــطـيــة 
اسـتـثــمـارهـا في الــصـنـاعـات اخملــتـلـفـة),
ووجـهت جنـار (دعوة لـلـجـهـات الـرسـمـية
ـتخصص في سـتثمرين ا والشركات وا
القطـاع الصنـاعي للـنظر في تـوسيع آفاق

التعاون مع العراق).
تخصصة لزيارة العراق داعية الشركات ا
 ,واكدت (استعداد الهيئة ومؤسسات

الــــدولـــة والــــوزارات ذات االخـــتــــصـــاص
لـتـقـد جــمـيع الـتـسـهــيالت لـلـشـروع في
عمـلـهم وبـناء شـراكـات مع الـقطـاع الـعام
واخلاص الـعـراقي إلعادة إعـمـار قطـاعاته
اخملـتـلـفـة فـضالً عن اهـتـمـامه بـالـتـعـاون
ـعـرفـة واآللـيـات احلـديـثة لـلـوصـول إلى ا
تطورة في إدارة مشاريعه ورغبته في وا
هارات وتمك شاريع مع تطوير ا دعم ا
ـناسـبـة لـفرص الـعامـلـ وخـلق البـيـئـة ا
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وذات شــعـبـيـة واسـعـة مـثل قـهـوة
سـيـد مـجـيــد وقـهـوة مـحـمـد كـوكـا
وقـهـوة حــجي غـايب وقــهـوة عـبـد
زيــد وقـهـوة عــلي الـبـارودي وهـذه
ـقـاهي الـتـراثـية ـقـاهي هي من ا ا
الـتي حـافظ عـلـيـهـا االبـنـاء لـتـكون
واجهة تراثية رائـعة محافظة على

قاهي). (وفق وسمعة وشاي ا
…b  ez«u

فـــيـــمـــا اوضح الـــبـــاحث حـــســـ
االمــارة بــالــقــول ان (كــهــوة ســيـد
مجيد حصـلت على جوائز عدة من
خالل مـشـاركـتـهــا في مـهـرجـانـات

ـقاهي الـتـراثـية نـظـمـتـها رابـطـة ا
في مــديـنــة كـفـري بــالـســلـيـمــانـيـة
واجلائزة االولى كافضل مقهى في
احملــافــظـــة في مــهــرجــان الــتــراث

العراقي .
ـقـهى كـانت واضـاف االمــارة ان (ا
عـبـارة عن حــصـران يـقــدم الـشـاي
فـيـهــا عـلى الـفـحم وفــيـهـا حـديـقـة
خــلـفــيـة تـكــون مـكــانـا الســتـراحـة
الرواد والزوار معا ثم حتولت بعد
ذلك الـيـمقـهى بـارئك من اخلـيزران
واخلشب والتي لم تزل على حالها
يز لم تتغير). مـشيرا الى ان (ما 
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قاهي الشعبية في كانت والزالت ا
مــحـافــظـة كــربالء مــكـانــا لـتــجـمع
ــثـقــفــ من الـكــتــاب والـشــعـراء ا
دينة واالدباء والفنان ووجهاء ا
تـنوعة كما ان وتبادل االحاديث ا
ــديــنــة تــعـد ــقــاهي في ا بــعض ا
امكنة تراثـية كونها الزالت حتافظ
عــلى شــكل االراكل اخلــشـبــيـة ولم
تـغــيـر عـاداتــهـا مـنــذ اكـثـر من 80

عاما.
ويــقـول الــبــاحث طه الــربــيـعي ان
(ايــام زمـــان اجــمل مــا فـــيــهــا هي
احلياة الـبسيـطة التي تعـتمد على
الـــفــطـــرة وان اغــلـب كــبـــار الــسن
ـــــقــــاهي لــــتــــعــــاطي يــــرتــــادون ا
(الـنـركيـلـة) وهم اصدقـاء ومـعارف
مـن اهل (الـديــرة) وكــون عالقــتـهم
حـمــيـمــيـة تـدور نــقـاشــاتـهم حـول
ايـامـهم وتاريـخـهم الـذي اكل عـليه

الدهر وشرب).
واضــاف الــربـيــعي لـ (الــزمـان) ان
قـاهي تقـسم الى مقـاهي االيدي (ا
الـعــامـلــة والـتي تــعـد مــقـرات لـهم
يـتـجـمـعـون فـيـهـا من اجل االتـفاق
ـتـعـلـقـة بـالـعمل عـلى الـتفـاصـيل ا
وكــذلك مــقـاهـي الـشــبــاب وهم في
ــقـــاهي الى الـــغـــالب يـــحــولـــون ا
مـقرات للـفرق الـشعـبيـة الريـاضية
وكـــذلك مـــقــاهـي االســواق والـــتي
تــكــون صــغــيــرة احلــجم التــتــسع
لـــلـــجــلـــوس فـــيــهـــا اال لـــبــضـــعــة
اشـخــاص حـيث تـتــكـفل بــايـصـال
الــــشـــــاي الـى اصــــحـــــاب احملــــال

وضـيـوفـهم كـمــا ان هـنـاك مـقـاهي
الــنــخـبــة وتــكـون مــكــانـا لــتــجـمع
ثقف قاطبة وموظفي الرواد من ا
الــــدوائــــر حـــيـث جتــــد اجلــــرائـــد
واجملالت مـنتـشرة فـيهـا باالضـافة
الى وجـود مـقــاهي يـجـتــمع فـيـهـا
ـــال واالعــمــال وتــدور اصــحــاب ا
احــــاديــــثـــــهم عن احـــــوال الــــبالد
الـسيـاسـية واالقـتصـاديـة ولتـبادل
ــــقــــتــــرحــــات واالفــــكــــار االراء وا

عاجلتها).
ـقـاهـي الـتـراثـية مـبـيـنـا ان (هذه ا
ـــقــاهي في كــربالء هـي من اقــدم ا

ـــقــــهى هــــو مـــنـع لـــعــــبـــة هــــذه ا
ـنع الــدومـيــنـو والــطـاولـي كـمــا 
تـقد االركـيلـة بـاالضافـة الى عدم
وجــــود انـــتـــرنت حــــتى ال تـــكـــون
اجللسة مـيتة فتغـيب عنها احلياة
ـقـهى ولـكن فـقط يـسـمح صـاحب ا
ـواضـيع بــالـنـقـاشـات في جـمـيع ا
ـنع التـنـابر الـتي تـهم اجملتـمع و
بــااللـــقــاب والـــتــفـــرقــة ومـــا يــخل
بــالــعــادات). وتـــابع االمــارة قــوله
(لــيس هـنــاك اهــتـمــامـا حــكـومــيـا
قـاهي التراثيـة على العكس من با
تركيا وسوريا). داعيا الى ضرورة

ان تـأخــذ احلـكـومــة عـلى عـاتــقـهـا
االهتمام بـهذه االماكن لكي حتافظ
عــلـى تــراثــهــا وعــاداتــهــا كــونــهـا
الــصـــورة اجلـــمـــلـــيـــة في الـــوقت
احلـاضـر). في حـ قـال احـد وراد
ـقـهى حـسـ الـشـرع لـ (الـزمـان) ا
ـــقــهـى يــرتـــادهــا امس ان (هـــذه ا
الــرواد وهم يـتـحــدثـون في جـمـيع
مـشاكل احلـيـاة كمـا انه يـعد مـكان
جــمـيل فــيـهــا نـســتـذكـر الــعالقـات
احلــــمــــيــــمـــيــــة واالشــــيـــاء الــــتي
افـــتـــقـــدنـــاهــــا ومـــنـــهـــا االمـــانـــة

والصدق).

Ëœ—…∫ جانب من الدورة التدريبية بشأن السالمة الرقمية

U bO UI  vK  k U% ¡ö d  w  WO F  ÁUI
WO «d « s U _U  ÂUL û  W uJ(« …u œ

الــقـــطـــاع اخلــاص) ,وتــابـع ان (الــقـــطــاع
اخلـاص هـو من يــبـني الـبُــلـدان وال يُـمـكن
لـلـقــطـاع الـعــام ان يـنـهض بــدون الـقـطـاع

اخلاص). 
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في غــضــون ذلـك تــفــقـــدَ اخلــبـــاز مــصــنع
عدات الكـندي التـابع إلى الشـركة الـعامـة 
اإلتـصاالت والـقـدرة والـواقع في مـحـافـظة
نــيـــنـــوى . وأطـــلـعَ الـــوزيــر خِالل جـــولــة
دن ميـدانيـة رافقهُ فـيهـا مديـر عام هـيئـة ا
الصناعية ومعاون مدير عام الشركة وعدد
ــصــنـع عــلى (ســيــر ــســـؤولــ في ا من ا
ُـعـوقـات ـصـنع ونـاقشَ أهم ا الـعـمل في ا
ـشاكـل التـي تواجـهه ,كـما أسـتـمعَ إلى وا
ـطــروحـة لــتـذلـيل ـقــتـرحـات واحلــلـول ا ا
ــعــوقــات والــنــهــوض بــواقع وأنــشــطــة ا
ـعروضات صـنع). مُثـنيـاً على (طـبيـعة ا ا
وأســلـــوب الــعــرض وخـــاصــة مــنـــظــومــة
ــصــمــمــة والــنــمــوذج الــســيــاج األمــنـي ا
ـبـنى مـصنع اجملسم الـتـفـاعُـلي اخلاص 
الـكــنـدي) ,وأوعـزَ اخلــبـاز (بــتــعـمــيم هـذا
ـاكـيـتـات ـتـمــيـز بـإسـتـخـدام ا الـنـمـوذج ا
ُدن الصنـاعية التي التفاعـلية في عـرض ا
سيـتم إنشـاءها في الـعراق  كـما أكـدَ على
ــجــال الـسـالمـة إيالء اإلهــتــمــام الــبــالغ 
واألمان ووجه بإعداد منظـومات إحترافية
ـلـيـة في مجـال إنـذار وإطـفـاء احلريق تفـاعُ
بـصـيــغـة مـتـمــيـزة تـتـنــاسب مع مُـسـتـوى
الكات اخلـبـرة الـعلـمـيـة الـتي تـمـتـلـكـهـا ا
الهـندسـية في الـشركة) ,مؤكـداً (دعمهُ ألي
عـمـل صـنــاعي نـاجح أو فــكـرة تــطـويــريـة
مُتـميـزة يُمكـن ان تُسهـم في خدمـة احلركة

الصناعية في العـراق). 
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عظم الى بـاريس فسأسافر كان احد اخوتي يقـول مازحا:لو نقـلوا باب ا
عـظم.ويقصـد اخي أنني اعـشق بغداد بـحيث ال اسـتطيع انا خلف بـاب ا
مـفـارقـتـهــا.وقـد عـشت في االقـلــيم اربـعـة اعـوام عـدت بــعـدهـا من جـديـد
ـديـنة.  اتـذكـر وانا اكـتب هـذه الـكلـمـات جبـرا ابـراهيم ألسكن في هـذه ا
جبـرا ذلك البـغدادي الـقح الـذي لم يجـد عشـا لـترحـاله افضل من بـغداد
اته.كـان جبـرا يحـلم بأن بـغداد سـتنـافس باريس التي بـقي فيـها حـتى 
ـهمـة.هكـذا كان يـأمل واظنه ولنـدن وستـكون واحـدة من عواصم الـدنـيا ا
قد اخـطأ في كل مـا قال.وال يـوجد هـنـاك ما هـو اكثـر سخـرية من مـثقف

ح يحلم وال يتحقق شيء من حلمه.
ضاقت  لم تـعـد بغـداد كـمـا كـانت في الـسـابق.لـقـد تـرهـلت مـديـنـة جـبرا,
ــتـوتـرة شـوارعــهـا بــسـيــارات من كل نـوع,واقـتــحم الـتــكـتك هــذه االلـة ا
فراغات يسير فيهـا عابرون تاهوا في موجة زحام مـدمر.واكتست بيوتها
ولدات التي نصبت في كل شبر بطبقة من غبار,يشوبه دخان من لهاث ا
هــنــا وهــنــاك. مــديــنــة صــاخــبـة بـال مــعــنى.ال نــرى فــيــهــا نــســمــة هـواء
نظيـفة.مـواسمـها فقـدت مالمحـها بـألكـامل بحيث صـار للـخريف سـخونة
صيف يفرض ارادته على الـفصول جميـعا.حر الصيف هـو السيد.بغداد

سائرة الى فصل واحد سينهي عمر الفصول الثالثة االخرى.
  احـزن لــكل مــا حـدث.وافــكــر كـيف وصــلــنـا الى هــذه احلــال والـوضع
زري.ولو عاد جبرا الى احلـياة لسخرت منه,ولقلت له:انت اخطأت.وانا ا
ـيـتــة الـتي تـتـرهل يـومـا بـعـد يـوم.تـخـتـفي ـديـنـة ا لم اعـد عـاشـقـا لـهـذه ا
اشجـارها,وتمـتـد البـيـوت الـصغـيـرة التي تـكـشف عن حـجم الفـقـر الذي

يــعـيـش فـيـه اهـلــهــا.بــيــوت تـبــنى بـال رؤيـة عــلى عــجل
ليحبس فيها االطفال كأصغر سجناء في العالم.
  انا سج في صورة طليق.اسجن ح استمع
ــــولـــدة,واســـجن حـــ اســـيـــر في الى صــــوت ا
ــقـهى,وح الـشـارع,واسـجن حــ اجـلس في ا
اجـلس في الـسـيـارة.وحـ اراجع الـطـبيـب وح

اقرأ.السجن هو شعور خفي بعدم الراحة.  

اذا الشباب تظاهرت
واذا احلكومة قتلت
واذا القناصة روعت

واذا اجلماجم بالدخانيات تهشمت
و اذا االحزاب سكتت و ايدت

واذا الشكاوى في محاكم الغرب قدمت
واذا عادل اموره تسهلت

فلم يسأل لم اجلموع قد محقت
واذا االستقالة قدمت

واذا االنتخابات اجريت
واذا النتائج اعلنت

واذا اخلاسرون طعنوا و اخلاسرات طعنت
للمفوضية اتهمت

قاعد من خوف عوضت واذا ا
دانون كذبا دعواهم عند السماء قبلت فالدماء و اخملطوفون و ا

و االموال الى حسابات في اخلارج نقلت
واذا بالسخارت ب الفرقاء تنقلت

وكانت حبيبة ثم كرهت
واذا احملطات عادت للعد وفرزت

فـأنـتم الى يـوم حـسـاب ات قــنـعت عـقـولـكم ام مـا
اقتنعت

هناك بال كاميرات قيودكم جترجرت
ومعكم كل اصبع لكم صوتت.

ÁUI∫مقاهي كربالء التراثية حتافظ على تقاليدها
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يخون التعبيرُ كـثيراً مِنَ الناس ويُبعـدُ عنهم الصِيغَ التي تقع من اآلخرين

موقع القبول .
واللباقة هي العملة النادرة في كل عصر ومصر .

وهي السحر األخّاذ الذي يأسر القلوب واألسماع .
ا هي السلـعة الثميـنة التي ال يحصل ـا يباع ويشتـري وا انها ليست 
علـيـها الـراغـبون بـهـا االّ بـعد جـهـد وعنـاء  وخـوض لغـمـار الصـعـوبات 
واقف وصوالً الى تلك الـقدرة الـتي جتعلك مـالكاً لـزمام الـسيطـرة على ا

على أحسن وَجْهٍ وأتَمّ صُورة .
واللباقة عند اآلذكياء فطريّة يستوي في ذلك الرجال والنساء 
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دونات األدبية : ومن طريف ما قرأت في بعض ا

ان رجالً خَطَبَ فتاةً وقال لها :
العيبَ فيَّ سوى أني سيءُ اخلُلْق فسارعت الى اجلواب قائلةً :

أسوأُ خُلُقَاً منك مَنْ يُحوجك الى سوء اخللق .
وضربت بهذا اجلواب أوضح األمثلة على اللباقة العالية .

وهـكذا دخـل اجلواب الـتـاريخ لـتـقـرأه األجـيـال جـيالً بـعـد جـيل  وتـتذوق
ا يثير اآلخرين . حالوَتَهُ وتتجنب مرارة االرتطام 
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ونـظـيـر ذلك  مـا قـرأتُه في هــذا الـبـاب عن احلـوار الـذي جـرى بـ لـويس

شاهير من أدباء فرنسا : الرابع عشر وأحد ا
ان مـلك فـرنـسـا لـويس الـرابع عـشـر جـرّب حَـظَّه في نـظم الـشـعـر فـكـتب
أبـياتـا مـنه وعـرضـهـا عـلى الـكـاتب الـشـهيـر ( بـوالـو ) لـيـتـبـ األمـر على

حقيقته مِنَ النجاح أو الفشل في جتربته الشعرية األولى .
وهنا جاءه اجلواب وافياً ولكنْ بلباقةٍ عالية :

قال له ( بوالو ) .
سيدي :

ال شيء يستـحيلُ على جاللـتكم  فلـقد أردتَ أنْ تصـنع شِعْراً رديـئاً جِدّاً
فنجحتَ في ذلك غاية النجاح .

وحينها :
علم لويس الرابع عشر انّ جتربته الفاشلة ال ينبغي أنْ تتكرر  فأقلع عن

االقدام على غيرها وحرّم الشعر على نفسه .
-4-

ليء بالـلباقة والـلياقة وبـ ما نسمعه في كم هو الفرق ب هـذا اجلواب ا
واطن من الـذين ال يـراعـون مشـاعـر اآلخرين كـأنْ يُـقال في أمثـال هـذه ا

اجلواب:
انّك آخـرُ مَـنْ يـحق لـه انْ يـجــرب حـظـه في الـشــعــر ألنّ مـا كــتــبـتَه سيء

ورديء للغاية ?
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ـر به أعــزاءنـا  –من مــوقع احملــبـة واحلــرص عــلى الــنــجـاح في ومـا نُــذكـَّ
التعامل االجتماعي  –التروي.

نـاسب الذي ال يجـترح األكاذيب وال  والتفـكير بـاجلواب ا
شاعر . يخدش ا

ــاء لــلــعـالقــات والــروابط االنــســانــيــة وفي ذلك إ
طبـات وبعيداً عن واالجتماعـية دُونَ الوقـوع في ا
كل ألوان الـتشنـجات واالحـتقـانات الـتي كثـيراً ما
تـقـود الـى الـتـبــاغض والـتــقـاطع بــدالً من الـتالحم

ومة احملبة . والتعاضد ود
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اســـتـــبــــعـــد مـــكــــتب مـــفــــوضـــيـــة
االنــتـخـابـات في مـحـافـظـة ديـالى 
حــــدوث تـــغــــيــــيـــرات فـي نـــتــــائج
الــفـائــزين بــعـد شــمــول مـحــطـات
اقــتــراع بـــالــعــد والـــفــرز الــيــدوي

لوجود طعون بالنتائج.
ـكــتب عــلي كـر  لــ وقـال مــديــر ا
ـكـتب بـانـتـظـار (الــزمـان )  إن  ( ا
قدمة حيال نتائج البت بالطعون ا
نـتـائج االنـتـخابـات وحـسـمـها رغم
أنـهــا تـفـتـقــر لألدلـة  مـضــيـفـا انه
على األغلب لن حتدث تغييرات في
نتائج االنتخابات في احملافظة ).
الـى ذلك الـــتـــقـى عـــضـــو مـــجـــلس
ـــنـــتـــهـــيــــة واليـــته عن الـــنــــواب ا
ـعـموري مـحـافظـة ديـالى  بـرهان ا
وزيــر الــزراعــة مــحــمـد اخلــفــاجي
ونــاقش مـعه اخلـطــة الـزراعـيـة في

محافظة ديالى .
عـموري لــ ( الزمان )  انه  وقال ا
(  مـــــحــــافـــــظــــة ديـــــالى  زراعـــــيه
ــئــة من ســكـانــهـا ـارس 70 بـا و
مـهـنـة الـزراعـة بجـمـيع جـوانـبـها 
فـيـمــا  ايـقـاف اخلـطــة الـزراعـيـة
فـيـها  من قـبل وزارة الـزراعـة التي
اكــدت ان الـسـبـب يـعـود الى وزارة
ـيـاه ـائـيـة  لــعـدم تـوفـر ا ـوارد ا ا
نتيجـة انحصار تدفـقها من بحيرة
ائي اليها من حمرين لقلة الوارد ا

اجلانب االيراني ) . 
ـــــعـــــمـــــوري  انه (  واضـــــاف ا
الـتـوصل الى اعـطـاء خـطـة زراعـيه
ــئـة لألراضي الـتي بـنـسـبـة 50 بـا
تـروى من ايسـر نـهر دجـله وايـضا
االراضي الــتـي تــســقـى بــواســطــة

اآلبار ) . 

ــــعـــــمـــــوري  ان ( وزيــــر واكـــــد ا
الزراعة تعهـد بالتنسيق مع وزارة
ائية حول ربط وارد ا الكهرباء وا
جـــمــــيع مـــحــــطـــات الـــضـخ عـــلى
ضـخات ـومة عـمل ا الطـوار لد
الكهربـائية بشـكل مستمر من اجل
ــــيــــاه الى اســــتــــمــــراريــــة ضـخ ا
االراضي التي تقع ضمن عمل هذه
ـضـخـات  الـتي تـروي مـسـاحـات ا
كــــبـــيـــرة من االراضـي الـــزراعـــيـــة

والبسات من نهر دجلة ) . 
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ومن جانب آخر اعلـنت مدير بلدية
بـعــقـوبـة مــنى الـشــمـري  انه (مع
بدء العام الدراسي اجلديد واعالن
وزارة التـربيـة بالـدوام احلضوري
للمدارس   اطالق حملة تنظيف
ـــدارس في وتـــشـــجـــيـــر حـــدائق ا
بــــعـــقــــوبـــة وتــــوزيع احلــــاويـــات

واكياس النفايات  ) . 
واضافـت الشـمري لــ ( الـزمان )  
ان ( هــــذه احلـــــمــــلــــة انــــطــــلــــقت
الستـقبـال العـام الدراسي  اجلـديد
 2021- 2022 وتهيئة حدائق

ـــدارس الســـتـــقـــبــال وســـاحـــات ا
الـطـلبـة وخلـق بيـئـة صحـية وذات
منظر جمـيل يعزز من دعم الكوادر
الـتــدريـسـيــة واالجـواء الــدراسـيـة
الــتي تــلـيـق بـالــكــوادر الـتــربــويـة

وطلبتنا في مدينة بعقوبة  ) .
واكـــدت الــــشـــمــــري  ان ( هـــنـــاك
تـــعــــاون كــــبـــيــــر من قــــبل ادارات
ــدارس مع كـوادرنــا الـبــلـديـة في ا
دارس الـتي  العـمل بهـا خدمة ا
لــلـــصـــالـح الــعـــام   اضـــافـــة الى
تــخـــفـــيف الـــعـبء عــلـى الـــكــوادر

العاملة فيها) . 
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مــنــظــمــة صــحــافــة حــرة بال حــدود
ثلها الهولندية FPU التي أوضح 
في أمــســتــردام الـســيــد بــورس فـان
ـشـتـرك مع ويـسـتـرن إن الـبـرنـامج ا
اليونـسكـو سينـطلق مع بدايـة العام
سـالة اجلديـد لـيعـزز من مضـامـ ا
احلــــكـــــومــــيـــــة حــــيـــــال اخملــــاطــــر
والتهديـدات والعنف التي تـواجهها

الصحفية في العراق.
ـشاركات من جانـبها  أكـدت إحدى ا
ـواضـيع في هـذه  الـدورة  أهــمـيـة ا
الـتي تـنـاولـتـهـا  الـدورة الـتـدريـبـيـة
بــجــانـــبــيــهــا الـــنــظــري والـــعــمــلي
ـواقع الرقـمـية والـتعـرف عـلى أهم ا
اخلــاصـــة بــحـــمــايـــة حــســـابــاتـــنــا
الشـخصـية وكيـفيـة احلفـاظ علـيها 
علـومات الشـخصيـة اخطر فسرقـة ا
مـن أي من الـــــســـــرقـــــات األخـــــرى 
خـاصـة ونـحن في عـصـر الـتـطـورات
الــتــكــنـولــوجــيــة الـســريــعــة وثـورة
ــعـلــومـات  وبــات الـهــاتف الـذكي ا
واحلواسيب تمثلنا نحن كأشخاص
وتـــــدخل فـي خــــصـــــوصـــــيــــاتـــــنــــا
وحسابـاتنـا  وعند فـقدانهـا نعرض
أنفسنا خملاطر كثيرة ولعل أخطرها
ظاهرة االبتزاز االلـكتروني ومخاطر
أخــرى قـــد تــؤدي احــيــانــا بــفــقــدان

احلياة .
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وأضـافت  بـجــهـود حـثـيـثـة وسـعي
مـــــتــــواصـل من مـــــســـــؤول بـــــرامج
ــــعــــلــــومـــات ومــــشــــاريع قــــطــــاع ا
واالتــصـاالت في يــونـســكـو الــعـراق
الــدكــتــور ضـيــاء الــســراي والــكـادر
العـامل  توج عـمـلهم بـإطالق منـصة
لإلبالغ عن احلــوادث والــتــهــديـدات
الــتـي تـتــعــرض لــهــا الــصــحــفــيـات
والـــنــاشــطــات الــعـــراقــيــات بــهــدف
حمايتهن منـها  ونحن فعال بحاجة
ـنـصـة خـاصـة في ظل مـاسـة لـهـذه ا
ـر بها الظـروف االستـثنـائيـة التي 

البلد .

عـمل ألبــنـائه وتــطـويــر اإلنـتــاج الـوطـني
ورفع كـــــفــــاءة اخلــــدمــــات). وفـي بــــابل ,
ـعـرض الـدولي األول انـطـلـقت فـعـالـيـات ا
للـصنـاعات واإلنـتاج الـوطني حتتَ شِـعار
ُـشـاركة صـنـاعـتـنــا عـنــوان عـراقـيـتـنـا  
عادن و فاعلة لشركـات وزارة الصناعة وا
ُتـخصـصة ُـختـلط ا القـطاعـ اخلاص وا

ُختلف الصناعات. 
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وقـال بـيـان لـلـوزارة تلـقـته (الـزمـان) امس
انه (برعـايــة الوزيـر منـهـل عـزيـز اخلـبـاز
ــســتــشــار الــوزارة لــشــؤون وبــحــضــور مُ
الـتنـمـيـة قـيـصــر أحمــد عـكـلــة الـهـاشمـي
واحملافظ حسـن منديـل ,أنطلقت فـعاليات
عرض الدولي األول للصناعات واإلنتاج ا
ــعـار صـنـاعــتـنــا عـنــوان الـوطـني حتتَ شِ
عـــراقـــيـــتـــنـــا ,بـــحـــضــور رئـــيـس إحتــاد

الــصــنــاعــات الــعــراقي وسُــفــراء عــدد من
ُـديـرين الـعـام الـدول وجـمع غـفـيـر من ا
ـــــســــــؤولـــــ فـي شـــــركـــــات الـــــوزارة وا
والـــوزارات واجلــــهـــات األخــــرى ودوائـــر
ُـخـتـصـ بـاجملـال وشـركـات مُـحـافـظـة وا
الـصـنـاعـي).  من جـانـبه  ,قـال الـهـاشـمي
في كلمة ألـقاها خالل نيـابة عن الوزير ان
ــعــرض عــو االول من نــوعه الــذي (هــذا ا
يــعـرض صــنــاعـات عــراقــيـة خــالــصـة في
ــهــرجــان مــديـــنــة بــابل  بـــالــتــزامن مـع ا
الـــدولي). مُــعـــربـــاً عن أمــلـه بــأن (يـــكــون
ـعــرض فُـرصــة مُـهـمــة وحـقــيـقـيــة نـحـو ا
تشـجيع الـصنـاعة الـوطنـية وإعـادة الثـقة
بـاإلنــتــاج احملـلي وان يــعــكس اإلجنـازات
والنجاحات الكبيـرة التي حققتها الوزارة
ـاضــيـة لــتــطـويــر الـعــمـلــيـة ــدة ا خِالل ا

الصناعية في العـراق).

ـعـرض في الـترويج مشـيـرا الى (أهـمـية ا
ـــنـــتـــجـــات الـــشـــركـــات عن إمـــكـــانـــات ومُ
الصـنـاعيـة احمللـيـة وإتاحـة الـفرصـة أمام
ُـصنعة هذه الشـركات لعرض مُـنتجـاتها ا
الـتي تــغـطـي جـزء كــبـيـر مـن إحـتــيـاجـات
واسـتـطرد ومـتـطـلـبـات الـسـوق احملـلـية) ,
بالقـول ان (الوزارة أعـدت برامـجا وخُطط
هــادفــة أســتــطــاعـت من خِاللــهــا تــنــفــيــذ
بــرنـــامج إصالحـي شــامل لـــتــقـــو عــمل
الـوزارة والسـيـر بـهـا بـاإلجتـاه الـصـحيح
وإعادة تأهيل وتشغيل وإحياء العديد من

ُتوقفة). عامل ا صانع وا ا
وتــــابع ان (الــــوزارة أســـــتــــطــــاعت خِالل
ـاضيـ مـنح الـفي إجازة حتت العـامـ ا
الـتـأسـيس وكـامـلـة الـتـأسيـس لـلمـشـاريع
الصناعية في عموم احملافظات إلى جانب
ـشـاريع تـخصـيص 165 مـوقـعـا وأراض 
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حــتى إســقــاط االنــقـالب الــعــســكـري
واستعادة الشرعية الدستورية".

من جـهـة أخـرى ظـلت وسـائل اإلعالم
احلكومية في السـودان مكممة بشأن
مـــا يـــحـــصل من أعـــمـــال عــنـف ومــا
تـــشــــهـــده الـــبـالد من اضــــطـــرابـــات

سياسية.
وكــان اجلـــيش ســيــطــر عـــلى مــبــنى
اإلذاعة والـتـلفـزيـون السـوداني وأمر
الــصــحــافـيــ الــعـامــلــ في وكــالـة
األنــبــاء الــرســمــيــة لــلــبـالد (ســونـا)

بإخالء مكاتبهم.
من جهـته دعا الـرئيس األمـيركي جو
بـــايـــدن اخلـــمــيـس االنــقـالبــيـــ في

يـنـبـغي الـسـمـاح لـلـشعـب السـوداني
بـالـتـظـاهر سـلـمـيـا وإعـادة الـسـلـطة
إلى احلكومة االنتقـالية التي يقودها

مدنيون".
كــــذلـك دعــــا الــــرئـــــيس االمـــــيــــركي
الــعــسـكــريــ الى "االفــراج فـورا عن
ـؤسـسات ـعـتقـلـ وإعادة ا جـميع ا

التابعة للحكومة االنتقالية".
واعـــــتــــبــــر أن "األحـــــداث في األيــــام
األخـيــرة هي انـتــكـاسـة خــطـرة لـكن
تـحدة سـتواصل الـوقوف الواليـات ا
إلى جـــــانب الـــــشــــعـب الــــســـــوداني
ونضاله الالعنفي للـمضي قدما نحو

أهداف الثورة السودانية".

متظاهر يلوح بعلم السودان خالل مظاهرات ضد االنقالب العسكري

الــســـودان إلى إعــادة الــســـلــطــة إلى
دنيـة في البالد مؤكدا أن احلكومـة ا
ـــتــــحـــدة ســـتـــســـتـــمـــر الـــواليـــات ا
ب"الــــوقــــوف إلـى جــــانب الـــــشــــعب

السوداني ونضاله الالعنفي".
وقـــال بــــايــــدن فـي بــــيــــان إن "قـــادة
ومنـظـمات في مـختـلف انـحاء الـعالم
(...) تــوحــدوا لــلــتــنــديــد بــاسـتــيالء
العسـكريـ على احلـكم في السودان
. ـتظـاهرين الـسلـمي والعـنف ضد ا
الـــيـــوم ضم مـــجـــلس االمن الـــدولي

وقف الدولي". صوته الى هذا ا
وأضاف "رسالتـنا معا إلى الـسلطات
الــعـســكـريـة فـي الـســودان واضـحـة
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بـعـد أن تـمـكـنت إيـران من إجـبـار احلـكــومـات الـتي تـعـاقـبت عـلى الـعـراق بـعـد
االحـتالل سنة 2003 على اسـتيـراد الغـاز لتـشغـيل العـديد من مـحطـات تولـيد
الـطـاقة الـكـهـربائـيـة (احلراريـة والـغـازية) داخل الـعـراق وأصبـح جزء كـبـير من
قـدراته االنـتــاجـيـة يـعـتــمـد عـلى هـذا االسـتــيـراد الـذي وصل إلى حـدود ٦٠٠٠
عنية… ميـكاواط وهو ما يعادل ثـلث اإلنتاج احلالي عـلى وفق ما أعلنته اجلـهة ا
ستوردة حتى أصبح توفير هذا الثلث من اإلنتاج مرهونًا بتأم كميات الغاز ا
ـزودة عـلى وفق عـقود والـتي تـسـدد أثـمـانـها الـبـاهـضـة إلى اجلـهـة اإليـرانـيـة ا
يـجــري تـمـديـدهــا تـبـاعـاً بـعــد اسـتـحـصــال مـوافـقـات اجلـانـب األمـيـركي عـلى
ـعـلـنة ـوجبـهـا إيـران من الـعـقـوبـات االقتـصـاديـة ا اسـتثـنـاءات خـاصـة تـعـفي 

واخلاصة بتصدير منتوجاتها النفطية!
تـأكـدت معـلـومات عن حـفـر إيـران أنفـاقًـا على مـقـربـة من احلدود الـعـراقيـة لـها
يـاه إلى مجرى روافد ديـالى وسيروان والزاب الـصغير داخل للـحد من تدفق ا
ياه إلى الداخل اإليراني والذي األراضي العـراقية وحرف اجتاه سريـان هذه ا
ياه في بحيـرتي دوكان ودربندخان في سيـؤدي حتما إلى انخـفاض مناسـيب ا
شيدت خلف شمال الـعراق وتالياً سيوقف عمل محطتي التوليد الكهرومائية ا

. سدي هات البحيرت
إن هذا اإلجـراء الذي اتخـذته إيران سـوف يضمن لـها استـمرار حاجـة العراق
ـصدرة منهـا والغاز الالزم كوقـود لتشغـيل العديد من من  الطـاقة الكهـربائية ا
نظومة الكهربائية العراقية حيث ان استمرارية  محطات الكهرباء التي جتهز ا
ا تـوفـره إيران مـن حصص وقـود أو مـياه تـقـررها هي عـمـلهـا يـبـقى مرهـونًـا 

صاحلها السياسية واالقتصادية. ليكون ذلك داعمًا فاعالً 
ـلــيـارات من الــدوالرات األمـيــركـيــة الـتي خــصـصت لــقـطـاع هــدرت عـشــرات ا
ـستـمر ولم يـتمـكن هذا الـقطاع أن الكـهربـاء العراقي طـوال سنـوات االحتالل ا
يـتـحرر من الـهـيمـنة االيـرانـية عـلى الـعديـد من مـفاصل عـملـه بل زادت مظـاهر

التبعية واالستسالم خملططاتها.
من ناحـية أخرى فإن رضوخ من يعنيهم هـذا األمر في  السلطة احلاكمة اآلن
ـا يــحـدث من جتـاوزات خـطـيــرة مـتـتـالـيــة ومـؤثـرة وعـدم االكـتـراث بــنـتـائـجـهـا
ـستـمر من اجلـانب اإليراني في وحتاشي مـجابـهتـها بـشجـاعة يـعني االيـغال ا
نـظومة الكـهربائية تسخـير عوامل مبـتكرة بهـدف حتقيق االضطـراب في عمل ا
وخلق حـالة التردي والفشل الدائم في إيجاد عوامل إنـقاذها وترميمها لتساهم
ـسـتقـرة كـما في تـوفـير مـتـطـلبـات اخلـدمـة الكـهـربـائيـة ا
ينـبغي ويعد هذا انصياعا خارج الوعي الوطني (بتعمد
أو من دونه) خملطـطـات أقلـيمـية هـدفـها حتـقيـق التـبعـية

قيتة. ا
{ مهندس استشاري - رئيس هيئة الكهرباء األسبق 
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ستشارة { اثينا (أ ف ب) - قـامت ا
انـية أنـغيال مـيركل امس اجلـمعة األ
بــزيــارتــهــا الــرســمــيــة األخـيــرة الى
الـيــونـان لـتــغـلق فـصال صــاخـبـا من
ـانية كان بدأ العالقات اليـونانية-األ

خالل أزمة ديون أثينا.
وقــالت مـيـركل بــعـد لـقــائـهـا رئــيـسـة
اليـونان كـاتيـرينـا ساكـيالروبولو إن
الـعالقات مع أثـيـنا "شـهـدت تقـلـبات

لكنها ترتكز على أسس متينة".
وأضافت عبر متـرجم "ما أعطانا قوة
خالل هـذه الـفتـرة هـو انه كـان لـديـنا
الــشــعـور دائــمــا بــانـنــا نــنـتــمي الى

بعضنا البعض".
ـانــيـة لم تـلق ــالـيـة األ االسـتــقـامـة ا
أصداء جـيـدة لدى الـيـونانـيـ الذين
جـعــلـوا من مـيــركل ووزيـر مـالــيـتـهـا
آنــذاك فــولـــفــغــانـغ شــويــبـــله هــدفــا
لـغضـبـهم فـيـمـا كانـت البالد في أوج
ـالــيــة بــعـد  2008والـتي أزمــتــهــا ا
دفـعت بــاالحتـاد األوروبي الى فـرض

اجراءات تقشف مشددة.
وقالت رئـيسـة الـيونـان وهي قاضـية
بارزة سـابـقة أصـدرت أحـكامـا بـشأن
ـــوازنــة بـــعض االقـــتـــطــاعـــات في ا
ـيـركل ان الـيــونـان طـلب مـنـهـا "دفع
ثـــــمن بــــاهـظ" وفي بـــــعض األوقــــات
شـعـرت البالد بـانـهـا "وحـيـدة" ضمن

الدول األخرى في االحتاد.
‰œU³²  r¼UHð

ـا يــشـمل لــكن الـتــجـارب الـالحـقــة 
ـانـيـا خالل أزمـة الـهـجرة مـسـاعدة أ
في  2015ساهمـت في الوصول "الى

تفاهـم متبـادل" كما أضـافت الرئـيسة
اليونانية.

وصـفت صحـيـفـة بيـلـد مـيركل بـانـها
ـكـروهـات في "إحـدى الـنـســاء أشـد ا
الــيـونــان" وكــانت مــيـركـل أقـرت في
أيـلـول/سـبتـمـبـر بـان "أصـعب حلـظة
في واليــتــهـا كــانت حــ قـدمـت مـثل

طالب لليونان". هذا القدر من ا
اعــتـــبــارا مـن الــعــام  2010طــالــبت
ـانـيـة رئـيس الـوزراء ـسـتـشـارة األ ا

الـيــونـاني آنـذاك االشــتـراكي جـورج
بابـاندريو بـاجراءات تـقشف خلفض
العجز العـام للبالد. ومنذ ذلك احل
رأة تـعتـبـر في اليـونـان على انـهـا "ا
احلـــديـــديـــة" ألوروبـــا الـــتي تـــطـــلب
. جهودا غير عقالنية من اليوناني
وطـلـبت مـيـركل وشـويـبـله من أثـيـنـا
ـوازنـة ورفع ـة في ا اقـتـطـاعــات مـؤ
ضــرائب كـــبــيــر مــقــابل ثالث خــطط
انــقـاذ دولـيــة بـقــيـمــة أكـثـر من 300

مــــلــــيـــــار يــــورو.  خـــــفض رواتب
الــتــقـــاعــد كــمــا تــراجع احلــد األدنى
لـألجــــــور إلى حــــــوالى  500يـــــورو
وبـــدأت عـــمـــلـــيـــات اخلـــصـــخـــصـــة
واضطـرت اخلدمـات العـامة وخـاصة
ـســتـشـفـيــات لـلـعــمل بـعـدد أقل من ا
ــوظــفــ كـمــا عــانت من نــقص في ا

عدات. األدوية وا
في  ?2012في ذروة أزمــــة الـــديـــون
ــسـتـشــارة في الـيـونـان اسـتُــقـبـلت ا

بـتـظاهـرة كـبـرى مـنـاهضـة لـلـتـقشف
ــعــقــوفـة رُفــعت فــيــهــا الــصــلــبــان ا
ورســـومــا كـــاريـــكـــاتـــوريـــة تـــصــور

ستشارة بشارب مثل هتلر. ا
ومـع انــتـــخـــاب الــزعـــيم الـــيـــســاري
ــتـشــدد ألــكـســيس تــسـيــبـراس في ا
كـــانــون الـــثــاني/يـــنــايــر  2015بـدأ

صراع قوة ب البلدين.
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عــبــر رئــيس الــوزراء الــيــونــاني عن
ــذكــرات" ودعـا رغــبـتـه في "تــمـزيق ا
"مـــيـــركـل الى الـــعـــودة الى بالدهـــا".
وصـلت األمـور الى حـد تهـديـد أثـيـنا
باسـتـبعـادهـا من منـطـقة الـيورو الى
ان رضـــخـت الـــيـــونـــان بـــضـــغط من
اجلهـات الدائـنة الى اتـخاذ اجراءات

تقشف جديدة.
في خـــتــام  16عـــامـــا مـن تـــولـــيـــهــا
انـيـة ال تزال مـيركل سـتـشاريـة األ ا
ال حتـــــظـى بـــــتـــــأيـــــيـــــد مـن جـــــانب
. فــقـد أظــهـر اســتـطالع الــيـونــانـيــ
للراي أجـراه معـهد بيـو لألبحاث في
 16دولـــــــــــــة أن  %30فــــــــــــــقـط مـن
اليـونانـي يـقولـون إنهم يـثقـون بها
مقارنـة مع ما معدله  %77في الدول

األخرى.
وقـــال رئــــيس الــــوزراء الــــيـــونــــاني
احلـالي كـيـريـاكـوس مـيـتـسـوتاكـيس
في  22تـــشـــرين األول/اكـــتـــوبـــر في
بروسل إنه يعتقد "بانها ستكون أول
من يــعــتــرف وبــعـد كـل مـا قــامت به
أنـهـا طـلــبت الـكـثـيـر وعـدة مـرات من
الـيـونانـيـ وأن الـتـقـشف قـد جتاوز

قدرة اجملتمع اليوناني على حتمله".
واعتـبر ألـكـسنـدر كريـتيـكوس عـضو
اني لالبحاث عهد األ مجلس إدارة ا
االقـتـصاديـة ردا عـلى اسـئـلـة وسائل
انيـة ان "الزيارة الـوداعية اإلعالم األ
النـغيال مـيـركل الى اثـينـا هي مـؤشر
مــهم عـلى ان الــســنـوات الــتي مـرت
الصعـبة جـدا من األزمة االقتـصادية
ـكن االن ان تعـتـبر في في الـيونـان 

منتصف الطريق إلى نهايتها".
مع احلــكـومـة الــيـونــانـيـة احملــافـظـة
احلـالـيـة وجـدت مـيركـل أجواء عـمل
ودية "تـشيـر أخـيرا إلى عـودة األمور
إلـى طــبــيــعــتــهــا" كــمــا أضــاف هـذا

اخلبير االقتصادي.
وقــال مـــصــدر حــكـــومي يــونــاني إن
زيارة ميركل الى اثينا تمثل "منعطفا
للـيـونان الـتي بـاتت اآلن تـمضي الى

األمام بعد األزمة".
على جـدول أعمـال مـباحـثات مـيركل
أزمـة الـطاقـة والـوبـاء وحـتى مـسـألة
الـهجـرة والـوضع في لـيبـيـا او حتى
الـعالقـات مع تــركـيـا بـحـسب مـصـدر

حكومي يوناني.
تـــأمل أثـــيــنــا خـــصــوصـــا أال يــكــون
ـقـبل مـتسـاهال الـى هذا ـسـتـشـار ا ا
احلد مع الـرئيس التـركي رجب طيب

ارودغان.
وعــمـلــيـات الــتـنــقـيب عن الــغـاز اتي
تـقـوم بـهـا تـركـيـا في مـنـاطق بـحـرية
متـنازع عـلـيهـا مع اليـونان وقـبرص
تــســمم عالقــاتــهــا مع جــيــرانـهــا في

توسط منذ أشهر. ا انية انغيال ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في اثينا ستشارة اال ا

اخلفية فـائقة التـطور والتي صممت
لإلفالت من الرادارات األكثر تطورا.
وكــشــفـت وزارة الــدفــاع األمــيــركــيـة
(الــبــنـــتــاغــون) األربـــعــاء أن إجنــاز
عـمـلـيـة اسـتـبـعـاد أنـقرة مـن برنـامج
تــصـــنــيع أف- 35والــذي كـــان مــنح
تركـيـا تصـنيع  900قطـعـة من أغلى
طــائــرة في الــتــاريخ حــصل في 23

أيلول/سبتمبر.
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ــتــحــدث بــاسـم الــبــنــتــاغــون قــال ا
الـــلـــفـــتـــنــــانت كـــولـــونـــيل انـــطـــون
سيميـلروث إن البلـدين يسعيان اآلن
رتبط بطائرة إلى "تسوية اخلالف" ا
أف- .35بـعـبــارة أخـرى الـتـعـويض
عــلى انـقــرة مــبـلغ  1,4مـلــيـار دوالر
دفـعت لــقـاء األف- 35ولم تــسـلــمـهـا

واشنطن أبدا.
أجرى وفـد من الـبنـتاغـون محـادثات

"مـــثــمــرة" في أنــقـــرة األربــعــاء قــبل
مـــفـــاوضـــات جــــديـــدة في األشـــهـــر
قـبـلة وأقـر وزير الـدفاع األمـيركي ا
لويد أوس "بـاالحتياجـات لتحديث
ـة اجلـيش الـتـركي" وذلك خالل مـكـا
هاتـفية اخلـميس مع نـظيـره التركي

خلوصي أكار بحسب البنتاغون.
سـتكـون مـسـألة أف- 16أيـضا عـلى
جــدول أعــمـــال لــقــاء بـــ الــرئــيس
األمـــيــركـي جـــو بـــايــدن والـــرئـــيس
الــتـــركي رجب طــيـب اردوغــان عــلى
ـناخ الـدوليـة االسبوع هامش قـمة ا

قبل في غالسكو. ا
بــحـسب الـصـحــافـة الـتـركــيـة يـريـد
اردوغـان احلـصـول عـلى  40طـائـرة
قتالـية من نوع أف- 16وحوالى 80
من معـدالت الـتحـديث لهـذه الطـائرة
ـلك اجلـيش الـتركي ـة الـتي  الـقد

وذج منها. أكثر من  200

وأكـدت وزارة اخلـارجــيـة األمـيـركـيـة
التي تتفاوض على مبيعات األسلحة
الـى اخلــارج بــشــكل ضـــمــني أنــهــا
تـلـقت طـلب شـراء رسـمـيا مـن جانب

احلكومة التركية.
وقـال ناطق بـاسم اخلـارجـية لـوكـالة
فرانس برس إن "الـوزارة ال تؤكد وال
تعـلق على مـشاريع مـبيـعات اسـلحة
ــــــا لم يــــــتـم اإلبالغ عــــــنــــــهـــــا طــــــا
ـسؤول األتراك للكـونغرس". لكن "ا
أشـاروا عـلنـا الى اهـتـمـامـهم بـشراء

أف- "16كما أضاف.
ــرجح أن يــؤدي هـذا لــكن من غــيـر ا
الــطــلب الى نــتـــيــجــة في مــواجــهــة

معارضة الكونغرس احملتملة.
كــــتب هــــذا األســــبـــوع  11عــــضـــوا
ـوقـراطـيـا في رسـالة جـمـهـوريـا ود
مــفــتـــوحــة الـى الــرئــيـس بــايــدن "ال
ـكـنــنـا ان نــسـمح بــتـهــديـد أمــنـنـا
القومي عبر إرسال طـائرات أميركية
الى حــــلــــيـف يــــواصل الــــتــــصــــرف

كخصم".
بــاالضـافــة الى ذلك تـخــضع تــركـيـا
لعـقـوبات أمـيركـية تـمنع مـنذ كـانون
األول/ديسمبر أي صـفقة مع الوكالة
ـكــلـفـة شـراء احلــكـومـيــة الـتـركــيـة ا

األسلحة "اس اس بي".
وكانت إدارة ترامب آنذاك جلأت الى
قـــانــون أمــيـــركي صــادر عــام 2017
يــحــمل عـنــوان "الــتـصــدي خلــصـوم
أمــيـركــا عـبــر الـعــقـوبــات" (كـاتــسـا)
وينص عـلى فرض عـقوبـات تلـقائـية
فور إبـرام دولة ما "صـفقـة كبرى" مع

قطاع االسلحة الروسي.
هـذا القـانـون قد يـشـكل عـائقـا أيـضا
أمـام بــيع طـائـرات أف- 16كـمـا أكـد
سـتــيـفن كــوك من مـجــلس الـعالقـات

الدولية.
ــســؤولـ وقــال هــذا اخلــبــيــر إن "ا

ـمـكن نـقل األتـراك يـقـولــون إنه من ا
ـرور الــطــائـرات الى تــركــيـا بــدون ا
ــــكـــلـــفـــة شـــراء عـــبــــــر الـــوكـــالـــة ا
االســـــــــــلـــــحــــة لــــكـن أعــــضــــاء في
الكـونغـرس أكدوا أنـهم سيـعارضون
مثل هذه البدائل ألنهـا تشكل التفافا

على القانون".
والرئيس التركي الـذي عدل للتو عن
طـرد عــشـرة سـفـراء غـربــيـ بـيـنـهم
ــتـــحـــدة هــدد ســـفــيـــر الـــواليـــات ا
بـالـتـوجـه نـحـو طـائـرات روسـيـة في
حـــــال رفــــضـت واشـــــنــــطـن بــــيـــــعه

طائراتها.
يرى أيكان اردميـر من مركز االبحاث
وقراطيات" "مؤسسة الدفاع عن الد
انه "لـيس هــنـاك من حل فـوري لـهـذا
ــأزق". وقــال لــفـرانـس بـرس "لــذلك ا
أعــــتــــقــــد أن واشــــنـــــطن وعــــواصم
أوروبـيــة عــدة تــنــتـظــر انــتــخــابـات
) 2022في تركـيـا) عـلى أمل أن يحل

شكلة". ذلك ا
الى ذلـك  أعـلــنت فــرنــســا اخلــمـيس
إنـهـا "قـلـقـة" بـعـد اسـتـخـدام الـقـوات
األوكــــرانــــيـــة لــــطــــائـــرة مــــســــيـــرة
هــجــومــيـــــــة تــركــيــة الــصــنع ضــد
ـوالـ لــروسـيـا في االنــفـصـالـيــ ا
شــرق أوكــرانـــيــا مــعـــتــبــرة أن ذلك
يتـعارض مع "إجـراءات تعـزيز" وقف

إطالق النار.
ــــتــــحـــــدثــــة بــــاسم وزارة وقــــالـت ا
اخلــارجـــيــة الــفـــرنــســيـــة آن كــلــيــر
لـوجـانـدر "نـشـعـر بـالـقـلق من تـكـثف
األعمـال العـدائيـة في شرق أوكـرانيا
ـــتـــكــرر ــا فـي ذلك االســـتــخـــدام ا
ـوجب ألســلـحـة ثــقـيــلـة مـحــظـورة 
اتفاقات ميـنسك وإعالن هيئة أركان
اجلـيش األوكرانـي استـخـدام طـائرة

مسيرة مسلحة من طراز بيرقدار".
ـــــتـــــحـــــدثـــــة أن "هــــذه وأضـــــافـت ا

الــتــطـورات تــتــعــارض مع إجـراءات
تعزيـز وقف إطالق النـار التي دخلت
حـيـز الـتـنـفـيـذ في  27تـمـوز/يـولـيو

2020".
ونـــشـــر اجلـــيش األوكـــرانـي مـــســاء
الــثالثـاء تــسـجــيل فـيــديـو يــتـضـمن
إطالق نـار من اجلـو عـلى هـدف على
األرض. وقــــــالت كــــــيــــــيـف إن هـــــذا
الـقـصف هـو "أول اسـتـخـدام قـتـالي"
لطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي
بي "2الــتـي صــمـــمــتـــهــا تـــركــيـــهــا

وتستخدم لالستطالع.
vK²  ◊uIÝ

وقــــال اجلـــيـش األوكـــرانـي إنه دمـــر
بهذه الطائرة مـدفعية "هاويتزر دي-
وال لروسيا ردا  "30للمتمردين ا
ـدفـعـيـة أسـفر عـلى قـصف من هـذه ا
عن سقـوط قتـيل وجريح من اجلـنود

. األوكراني
ويـشـهـد شـرق أوكـرانـيـا مـنـذ 2014
نـزاعـا أدى إلى ســقـوط أكـثـر من 13
ألـف قـــــتـــــيـل بـــــ قـــــوات كـــــيـــــيف

وال لروسيا. واالنفصالي ا
وكـانت مـوسـكـو عـبـرت األربـعـاء عن
استيـائها من اسـتخدام قـوات كييف
طـائــرة مـسـيّـرة هـجــومـيـة من صـنع
ــوالـ تــركي ضــد االنــفــصــالــيــ ا
لـروسيـا في شـرق أوكـرانيـا مـشددة
عــلى خــطــورة ذلـك عـلـى االســتــقـرار

على اجلبهة.
ـــتــحـــدث بــاسم الـــكــرمـــلــ وقــال ا
ـتــري بـيـسـكـوف أن تــسـلـيم مـثل د
هـذه األســلـحـة إلى كــيـيف قـد يـؤدي
إلى "زعـزعـة اســتـقـرار الـوضع" عـلى
اجلـــبــــهــــة. من جـــهــــته أكــــد وزيـــر
اخلارجـيـة الروسي سـيـرغي الفروف
ـا في األربـعـاء أن روسـيـا تـتـحـقق 
ذلك مع الـســلـطـات االنـفـصـالـيـة من

علومات األوكرانية. ا
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{ واشـــــــنــــــطـن (أ ف ب) - بـــــــعــــــد
الـصواريخ الـروسـيـة وملـفي سـوريا
ــكن أن تـصـبح وحـقــوق اإلنـسـان 
مقاتلة "أف- "16نقطة خالف جديدة
ـــتــحـــدة وتــركـــيــا بــ الـــواليــات ا
احلـــلـــيــــفـــان ضـــمن حــــلف شـــمـــال

األطلسي.
فـبــعـد فـشل صــفـقـة أس- 400شراء
تــــركــــيــــا لــــنــــظــــام روسـي مــــضـــاد
لـلـصواريـخ أدى إلى إعالن الـواليات
ـتـحـدة في  2019اسـتـبـعـادهـا من ا
تـقـدم تأمل أنـقرة برنامج أف- 35ا
مــنـــذ فـــتــرة طـــويــلـــة في أن تــغـــيــر

تحدة رأيها. الواليات ا
لـكن الـرئـيس جـو بـايـدن لم يـتـراجع
عن قـرارات سـلـفه دونـالد تـرامب في
هـــذا الــشــأن ألن اجلــيـش األمــيــركي
يـعـتـبـر نـظـام الـرصـد الـروسي أس-
قاتلة  400تهديـدا لطائرة أف- 35ا
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{ اخلـرطـوم (أ ف ب) - يـواجه قـائد
اجلــيـش الــفــريق أول عــبــد الــفــتــاح
البرهـان غضب الشـارع منذ االنقالب
الـــذي قـــاده اإلثـــنـــ عــلـى شــركـــائه
ـوقـف لم يــعـد . لــكن هــذا ا ــدنــيــ ا
ـسـتـوى الـشـعـبي بل يـقـتـصـر عـلى ا
ـؤســسـات الـرســمـيـة في امـتــد إلى ا

البالد ومسؤوليها.
وأعـلن الـبـرهـان االثـنـ حلّ مـجـلس
الـسـيـادة الــذي كـان يـرئـسه ويـتـولى
إدارة الـبالد خالل الفـتـرة االنـتقـالـية
عقب اطـاحة الرئـيس السـوداني عمر
البشير في  2019كذلك حلّ احلكومة

وفرض حال الطوار في البالد.
داخـل وخــــــــارج الــــــــبالد دان وزراء
وســفــراء ووالة ســودانــيــون انــقالب
الـعــسـكـريـ وعـدم اعــتـرافـهم سـوى
بـاحلــكـومـة "الـشـرعـيــة" الـتي أقـالـهـا

البرهان وأوقف معظم وزرائها.
وحـــمــــلت وزارة الـــثـــقـــافـــة واالعالم
ـقـالـة لـواء مـعـارضة الـسـودانـيـة وا
االنقالب وسخّرت صفحتها الرسمية
عـلى مـوقع فـيـسـبـوك لـنـشـر بـيـانـات
ـنـاهـضـة ـسـؤولـ ا وتـصـريـحـات ا
لـقـرارات الــعـسـكـريـ ,ارفـقت وسم
#الــردة_مـــســـتـــحـــيـــلـــة مع جـــمـــيع

منشوراتها.
ــــنـــــشــــورات عـــــلى وكــــان مـن أول ا
صـفحـتـها صـبـاح االثنـ الـذي أُعلن
فيه البرهان عن قراراته عن "اعتقال"
رئـيس الــوزراء الـسـوداني عــبـد الـله
حـمـدوك ومـعـظم وزراء احلـكومـة من

. دني ا
ا كـان شعار "الـردة مسـتحـيلة" ولطـا
يـــســهم فـي شــحن احملـــتــجـــ مــنــذ
احـتـجـاجات  2018/2019الـشـعـبـية
الــتي نـتج عــنـهــا في نـيــسـان/ابـريل
 2019ســقــوط الــبــشــيــر وتــشــكــيل
مجلس سـيادة يتقـاسمه العـسكريون
رحلة دنيون الدارة الـبالد خالل ا وا

االنتقالية.
كـذلك كــانت واليـة اخلــرطـوم في أول

صفـوف احملتـج ضـد االنقالب و
توقيف واليها. وقد نـشرت بيانا عبر
مـنـصـة وزارة الـثـقـافـة واالعالم عـلى
فـــيــــســـبـــوك "اتـــفق مـــدراء ووزارات
حـكـومـة واليـة اخلـرطـوم عـلى إدانـة
اإلنقالب الـعسـكري مع الـرفض التام
لـلـرجـوع لـعـهـد الـردة والـوقـوف ضد

." رغبة السوداني
وأكـدت الــواليـة أنـهــا "سـتــعـمل عـلى
تــــــوفـــــيـــــر وانـــــســـــيــــــاب الـــــســـــلع
اإلســتــراتــيـــجــيــة الــدقـــيق الــغــاز
واســـتــــمـــراريـــة الــــعـــمـل بـــطـــوار
ــســتــشــفــيــات مع الــتــأكــيــد عــلى ا
اإلضـــراب الــســيـــاسي والــعـــصــيــان

دني". ا
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دفع االنـقالب دبـلـومـاسـيـ عـدة إلى
ــتــظــاهــرين ومن االنــشــقــاق ودعـم ا
بــيــنـــهم نـــور الــدين ســـاتي ســـفــيــر
تـحدة مـنذ السـودان لدى الـواليـات ا

2020.
ولم يــــخـش بــــعـض الــــســـــفــــراء من
الـتـعـبـيـر عـلـنا عـن مـوقفـهم الـرافض
لالنقالب العـسكري عـبر نشـر مقاطع
فــيــديــو لــهم أو اســتــعــراض آراءهم
مــكــتــوبــة عــلى مــنــصــات الـتــواصل

االجتماعي.
ورد البـرهـان بإقـالـة ستـة من سـفراء
تحدة البالد بينهم سفراء الواليات ا

والص وفرنسا وسويسرا وقطر.
قـابل رد سفـير الـسودان لدى وفي ا
ـكـتب سـويـسـرا ومـنـدوبـهـا الـدائم 
ــتـــحــدة عــلـي ابن ابي طــالب األ ا
اجلندي على قرار البرهان في شريط
فيـديو من دقيـقتـ قائال "هـذا القرار
الـصادر عن الـسـلطـة االنـقالبيـة غـير
شــرعي وغـيــر دسـتــوري ولن امــتـثل

له".
وأكــد "ســأقـاومه (قــرار االقــالــة) بـكل
الـسـبل الـقــانـونـيـة بـسـويـسـرا حـتى
عــودة الـــســـلــطـــة الـــشــرعـــيـــة الــتي
يرتضيـها الشعب الـذي يواجه حاليا

أبشع أشكال القمع والـتنكيل لرفضه
االنـــقالب". ونـــقـــلت صـــفـــحــة وزارة
الـــثــقـــافـــة واالعـالم بـــيـــانـــا لــوزارة
اخلــارجـيــة أكــدت فـيـه أن "الـســفـراء
الـــرافـــضـــ لالنــقـالب الــعـــســـكــري
وتــقــويض الـفــتــرة االنــتـقــالــيـة هم
ــمــثـــلــون الــشـــرعــيــون حلـــكــومــة ا
السودان". واعتبرت أن "كل القرارات
الصادرة من قـائد اجليش (الـبرهان)

غير شرعية وال يسندها الدستور".
ونـقـلت الـصـفـحـة عن مـر الـصادق
قالة وأحد هدي وزيرة اخلارجية ا ا
دني القالئل الذين لم يتم الوزراء ا
تـوقـيفـهم "افـتـخـر بسـفـراء الـسودان
الــذيـن أتــوا من رحم ثـــورة الــشــعب
اجملــيـــدة وصــمــودهـــا الــبــاسل وكل
ســـفـــيــر حـــر رفض االنـــقالب نـــصــر

للثورة".
ومــر هي ابــنــة زعــيم حــزب األمـة
أكـــبـــر حـــزب مــعـــارض ضـــد نـــظــام
هـدي الذي شـهد البـشيـر الصـادق ا
انــقـالب الــبــشــيــر عــلــيه عــام 1989
عنـدمـا كان يـرأس احلـكومـة والـيوم

يعيد التاريخ نفسه مع االبنة.
وهنـاك من لم يخف رغـبته من وزراء
ـقالة في نقل الـسلطة إلى احلكومة ا
ــدنـيــ حـتى قــبل وقــوع االنـقالب ا
بـــأيــام إذ شـــارك وزيــر الـــصــنـــاعــة
والـسـيـاسي الـبـارز إبـراهـيم الـشـيخ
في تظـاهرة حـاشدة للـمطـالبـة بحكم
مــدني قـبـل أن يـتم تــوقــيـفـه من قـبل
اجلــــيش في الــــســـاعــــات األولى من

. صباح االثن
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الشـيخ هـو أحد وزراء "قـوى احلـرية
والــتــغـــيــيــر" االئــتالف الــذي تــزعم
حــركـة االحـتــجـاجــات ضـد الـبــشـيـر
واالطــاحــة به. وقــد أصــدروا بــيــانــا
اخلمـيس أعـلنـوا فيـه "رفضـنا الـتام
والقـطعي لـالنقالب الـعسـكري (..) و
ـواصــلـة نــدعـو جــمــاهـيــر شـعــبـنــا 
دني التظاهـر السلمي و الـعصيان ا
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يـتـعامـلـون مع االحداث في تـحـدة االمريـكـية و حـلفـاؤهـا الغـربـيون  الـواليـات ا
ـبدأ (الكيل ب عايـير مزدوجة او مـايسمى  الشـرق االوسط والعالم الـعربي  

.( مكيال
ــتـحـدة وهـذه ســيـاســة بـراغــمـاتــيـة فــاضـحــة  يـراهــا اجلـمــيع ومـنــهم اال ا

غلوبة على امرها.. نظمات الدولية واجملتمعات ا وا
ـصـري كـلـنـا رأيـنــا كـيف ان واشـنــطن وحـلـفـاءهــا تـعـاونت مع وزيــر الـدفـاع ا
عبدالـفتـاح سيسـي  عندمـا اسقط الـرئيس محـمد مـورسي و سلطـته الشـرعية
ـئــات من مـواطـني مــصـر و حـمـلـة بــانـقالب عـسـكــري اعـقـبـتـهــا قـتل وجـرح ا
ـواطنـ ومارست سلـطة سـيسي ابشع اعتـقاالت عشـوائيـة شملت االالف من ا
بـحـيث مـات ـعـتـقـلـ و الـسـجـنـاء انـواع الـتـعـذيب اجلـسـدي والـنـفـسي بـحق ا
ــنـتــخب مـحــمـد الــعـشــرات في داخل الـســجـون  مــنـهـم رئـيس اجلــمـهــوريـة ا

مورسي.
 وفي تـونس ايــضـا انـقـلـب( سـعـد قــيس) رئـيس اجلـمــهـوريـة بــدعم من الـقـوى
ـنتـخب من الشـعب و احلـكومـة الشـرعيـة  فبـاركتـها ان ا اخلـارجيـة عـلى البـر
واشنطن و حلفاؤها الغربيون وتدعمهاوتتعامل معها الى اآلن كسلطة شرعية .
اما في الـسـودان  فـوقفت واشـنـطن والغـرب ضـد االنـقالب االخيـر الـذي قاده
الـلـواء عـبـدالـفـتـاح بـرهـان ضـد حــكـومـة احلـمـودة ومـارسـوا كل الـضـغـوطـات

لالفراج عن 
دني  هذا في الوقت الذي حمـودة واعادة تسليم السلطة الى ا
كان لـعبدالفتاح برهان  الفـضل في اسقاط دكتاتورية (عمر

البشير) واالتيان بحكومة مدنية في اخلرطوم.
ـتـحـدة قـارنــوا بـ مـواقف اجملـتـمع الــدولي ( الـواليـات ا
ـنـطـقـة واالنـقالبـات الـثالث وحـلـفـائه) ازاء االحـداث في ا

في الدول العربية الم تكن ازدواجية في معاييرها?!
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الصـوتُ العـالي ال يُعـدُّ دليلَ قـوة هو في أكـثرِ األحـيانِ دليـلَ ضعف إذا حتـدثنا
عن النظام فهناك ثالث أصوات صوت مع القانون وصوت سارق للقانون وصوت
ال يفـهم القانـون رغمَ هدوءه وهـيبته ووقـاره فإنَّ صـوت القضـاء العـادل هو الذي
ـعــادلـةِ بـقـوةِ الــقـانـون واســتـخـراجِ اجملــاهـيل وإنـزال الــعـقـوبـة يـعـملُ عــلى حل ا
ـستـحقـة حلمايـة كلِّ األصوات وتـرسيخِ القـيم النـبيـلة ألنَّ القـضاءَ الـعادل ليس ا
قراراً بل قيـمة اجتماعية سامية تتوج بسلوك مهني عادل يلمسه اجملتمع ليصبحَ
ليمِ دفقِ السـَّ قـناعـةً راسخـةً يحـتمي بـها اجلـميـع. اَلقـضاءُ الـعادلُ يُـحافظُ عـلى التـَّ
لكل الـعمليـاتِ في النظـامِ وال يَسمحُ باالخـتناقِ أو اجلـريانِ غيرِ
ا يـعودُ حيحِ في الـقَنـواتِ الـشَّخـصيـةِ أو اخلاصـةِ  الصـَّ

. بالنَّفعِ على فردٍ مجموعةٍ معينةٍ واإلضرارِ باجملتمعِ
# القـضاء فـقه وحكمـة وشجـاعة وعـدل وتواضع وحسن

خلق.

حـيـنـمـا حتـمل الـعـرب مـسـؤولـية نـقـل وإيصـال آخـر رسـائل اخلـالق الى اخلـلق
اجـمع لم يـكن لـهم هـدف سـوى تـوحـيـد العـبـادة لـله الـواحـد األحـد وتـرك عـبادة
االصــنـام واالوثــان واالبــاطــرة واالكـاســرة والــقــيـاصــرة والــفــراعـنــة والــنــجـوم
والـكـواكب وحـتى عـبادة بـعض احلـيـوانـات  التـي كانت تـعم الـعـالم كـله انذاك و
ساواة والقضاء عـلى العديد من األعمال التي كانت تسيء كذلك نـشر العدل وا
للـبشر سيد اخمللوقات حـيث جتارة الرق ووأد البنات والبـغاء والربا وغيرها من
األعمـال الشائنة التي كانت سائدة وقتـذاك لهذا سعى العرب بكل صدق وأمانة
وبـقـيـادة نـبـيـهـم الـعـربي االكـرم  مـحـمــد بن عـبـدالـله صـلى الــله عـلـيه وعـلى اله
وصـحـبه وســلم  الـذي أرسـله الـله جــلت قـدرته هـدى ورحـمــة لـلـنـاس كـافـة الى
ايصـال تلك الرسالة السامية الى كل اصقاع األرض وقد جنحوا بفضل الله ثم
انهم بالوصول إلى مناطق شاسعة بصـدقهم وحسن نواياهم اضافة الى قوة ا
من ارض الله الـواسعـة وتـمكـنـوا من نشـر عدالـة الـسمـاء في كل مـكان وصـلوه

دة جتاوزت ثمانية قرون . و
ولم يـخـطـر بـبـالـهم يــومـا انه سـيـأتـيـهم وقت يــكـونـون فـيه عـرضـة البـشع انـواع
ا نشروه من سمـاحة وعدل ومساواة اضافـة الى التوحيد بحيث االنتـقام جزاءً 
ـسلـم هـدفاً ألنـواع الطـرق االنتقـاميـة من قتل صار الـعرب  دون غـيرهم من ا
وتشـريد وتخـريب لبالدهم وتشـويه لهم ولديـنهم وأسوأ اإلسـاءات لنبيـنهم صلى
الله عـليه وعـلى اله وصحـبه وسـلم  ولرمـوزهم ونهب ثـرواتهم عـقابـا لهم بـسبب
بطـوالت وجناحات اجـدادهم بقيـادة رسول الله صلـى الله عليـه وسلم وأصحابه
ـا اكرمـهم الـله به من تـكلـيف بحـمل آخـر رساالته الكـرام  وحقـدا عـليـهم وذلك 
السمـاوية وإختيار آخر انبيـاءه منهم وجعل لغة آخر كتـبه السماوية ولغة عبادته
ولـغه اهل جـنــته هي لـغـتـهم اضــافـة الى مـاوهـبه الـله لــهم من مـوقع حـاكم عـلى
ـرات البـر والـبحـر واجلـو وثروات لـو تُركـوا يـستـغلـونـها لـسادوا  الـدنـيا كـما
ـسـلـوبـة من سـادهـا اسالفـهم مـن قـبل وكـذلك حملـاوالتـهم اسـتـعــادة حـقـوقـهم ا
اراض وميـاه وثروات  فذاقوا اشد انواع التآمر والف والدمار
والقـتل والتشريد والتسليب ونهب الثروات . وهكذا عندما
يـكـون االنـتـقــام هـو الـغـايـة فاليـهم كــيف تـكـون الـوسـيـلـة
والـنــتـائج حـتى ولــو كـانت إبـادة وتــشـريـد  أ وشـعـوب
بأكملها وهذا ماحصل ويحصل للعرب في هذا الزمان.



الــتي تــربـــطــني بـــأصــدقــاء احلــنـــفي مــثل
الدكـتور علي الـوردي والدكتـور حس علي
محـفوظ وبقـية األسمـاء الكبيـرة التي كانت
هـمة التي كنت من حتضـر مجالس بـغداد ا

روادها.
وفي تــــلك اجملـــالـس إذا الـــتــــقى احلــــنـــفي
والـوردي يـثـور جـدل عـنـيف بـيـنـهـمـا حـول
مسائـل يختلفـان عليها فـقد حضرت مساء
األحـد 12/29/ 1991 جـلـسـة من جـلـسـات
مجـلس الشاعر الـراحل محمد جـواد الغبان
فنـشب اجلـدل ب االثـن حـول موضـوع
أحــدهــمـا عــلم الــبــاراسـيــكــولــوجي الـذي

يـسـمــيه الـوردي "عـلم اخلــارقـيـة" والـثـاني
ـنـطق الـذي مـا يزال مـنـطق أرسـطـو وهـو ا
ــة وهـو في رأي ــدارس الـقــد يــدرّس في ا
الــوردي مـــنــطـق غــيـــر صــحـــيح وقــد ذهب

زمانه.
ويــــــرى الــــــوردي أن عـــــــلم اخلـــــــارقــــــيــــــة
(الــبــاراسـيــكــولـوجي) عــلم مــعــتـرف به في
األوسـاط العلـمية في
جـميع أقـطـار الـعالم
ولـكن احلـنــفي يـعـده
نـوعاً من الـساخـتات
والــــــتـــــخـــــريـــــفـــــات
واحلــنـقــبــازلـغــيـات
وهــــو اســـتــــخـــفـــاف
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وهـو مــقــال ســيـاسـي في الـســيــاســة الـعــراقــيـة
الــنـفـطـيـة نــشـر في جـريـدة الـتــاخي وهـنـا كـانت
الـبـدايـة عام 1975 كمـا كـتـبت عن اتـفاقـيـة بـك
ــراة مع ســنـاء ــراة   في مــجــلـة ا بــخــصـوص ا
البـلداوي وانا طالـبة اصبح لي اسم في اجلريدة
(الــتـاخـي) الـتي احــبــبــتـهــا كــثــيـرا  ومـن اجـمل
ذكريـاتي هي فرحتي التي التنسى ح  استلمت
اول مكـافـاة لي من اجلـريدة وكـان مـبلـغـا  وقدره
(سـبـعـة  دنــانـيـر)  فـذهـبـت به الى بـاب الـشـرقي
ـــكـــتــبـــة الـــعــربـــيــة حــيـث مــكـــتــبـــة عـــدنــان وا
واشـتــريت.الـكــتب وكـانـت دواوين شـعــر لـشـاذل
ــنـــعم الــصــاوي والزلت طـــاقــة وقــصــة لـــعــبــد ا
مـحـتفـظة بـهمـا في مكـتـبتي اخلـاصة الـتي تضم

اكثر من خمسة االف كتاب . 
ـؤسسات التي عملت فيها وماهو مجال { سالتها عن ا
اخـتصـاصهـا الدقـيق احملبب الـيهـا ? هل الشـمول صـفة
صــحــفـيــة مـعــتــبـرة ام الــتــخـصص من الــنــتـاج االرحب
واالجـدى والطـفرة نـحو الـنجـومية ? - فـاجابت قـائلة:
بــعـــد تــخــرجي من الـــكــلــيــة عــيـــنت في جــريــدة
اجلـمـهوريـة في قـسم الـشؤؤن الـسـيـاسيـة وبـعد
فتـرة وجيزة انـتقـلت الى قـسم التـحقـيقـات رغبة
مـني في اخلــوض بـجـمــيع اجملـاالت الـصــحـفـيـة
عـمـلت مع يـحيـى الدبـاغ ومـجيـد الـسـامرائي في
ـواطن وكـتبت اعمدة شؤؤن الـناس وشكاوى ا
اخبـارية وحـتى اني كـتبت فـي الريـاضة واخـبار
الفن في جتربة مني في انواع الكتابة لكن العمل
احملبب لـدي هو التحقـيقات حيث كنت افتش عن
موضوعاتي بحافلة نقل الركاب  التي اجوب بها
شـارع الـرشـيد قـارئـة لـقطع اسـمـاء احملـال  حتى
وضوع اختـار احدها فاهـبط من الباص بـادئة 
ـرات نزلت من حتقـيق جديـد ..اتذكـر في احدى ا
الـبـاص في السـوق العـربي اسـتوقـفتـني كـنيـسة
الالت فـدخلتهـا فوجدتهـا شبه فارغـة ادهشتني
ـعـمـاري تــلك الـنـقـوش في ســقـوفـهـا وبـنــاؤهـا ا
اجلـمـيل فـسـرعـان مـاداهـمـني صـوت الـقس وهو
ا انت هـنـا فسـالته لم ـصريـة  يـتكـلم بـاللـهجـة ا
كـان فـارغ وهـو صـرح قد وأحـد دور الـعـبادة ا

في لقـاء صحفي جمعني مع الصحفية والروائية
سـناء الـنـقاش كـان لـلحـديث مـعـها نـكـهة خـاصة
ـزوجــا بـالـكـثـيــر من الـذكـريـات فـي مـسـيـرتـهـا
االعالميـة وعن رواياتهـا التي اطلـت وعززت  بها
ــكــتـبــة االدبــيــة لـتــبــقى حتــكي قــصـة الــنــتـاج ا
تـاعب معززين ذلك ن اخـتاروا مـهنـة ا االبداعي 
بابـداع ادبي فني راق . . كـان يومـا جمـيال عشت
دقـائقـهـا بصـحـبـة النـقـابيـة سـنـاء النـقـاش التي

تنقش احملبة في القلب مع اول لقاء معها .
فــبــدات بـــســؤالي االول  : اسم في ســنــا الــعــمل
الـــصـــحـــفي .فـــمـــتى كـــانت الـــبـــدايـــة ? هل حب
استـهوتها ام هـواية اردت ترجـمتها الى واقع ام
ركزي كمـا االخرون النتيحة الـدراسية والقبول ا
? اجــابت بـــعــد ان  عـــادت بــذاكـــرتــهـــا الى ايــام
الـطـفـولة ونـشـاتـهـا في بـيت ادبي يـحـمل مـعاني
الثـقافـة واالطالع واشارت لـوجـود مكـتبـة كبـيرة
ا كـان يـدفـعـهـا لـلـقراة ـعـرفـة  تـلـئـة بـكـتب ا
ـؤلفـات التي اسـتهـوتها وبشـغف لتلـك الكتب وا
وعـشــقت االطالع عـلى مـا بـداخــلـهـا  من قـصص

واشعار .
فسـالتها متى كانت البداية ?ومع من ? فاجابتني
مستـذكرة والنـشاط في كـلية الـقانون والـسياسة
وهي طالـبة قسم الـعلـوم السـياسيـة عنـدما طلب
مــني احــد اسـاتــذتي بــكــتـابــة حتــلــيل ســيـاسي
ا كتبت . فـبدأ يكرر علي طلب لالخبـار فاعجب 
الكـتابة في هـذا اجملال وكل مرة يـشجعـني مبديا
اعــجـابه بــاالضـافــة لـزمــيــلـهي الــدكـتــور صـادق
االسود الـذي كان يدرس علم االجتـماع السياسي
وكـان اول شـخص اخـتـص في هـذا اجملـال ابـدى
ؤازره بـعد اعـحابه بـتحـليالتي لي التـشجـيع وا
الــسـيـاســيـة وال انـسى زمــيـلي الــدكـتـور ســمـيـر

خيري في تشجيعة لي. 
.فـبـادرتهـا بـسؤالي من الـبـديهي ان تـكـون امنـية
الـصـحـفي نـقـش اسـمه عـلى اجلـريــدة مـتـبـاهـيـا
فمـتى كان ذلك بالنـسبة لك وكيف كـان االستقبال
والـفــرحـة ? فــأجـابــتي بـابــتـســامـة  وهي غــالـبـا
ماتـكون مرتسـمة على مـحياهـا  كان اول مقاالتي
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ـكـان وتـاريخ بـنـائه حـتى فـبـدا يـسـرد لي قـصـة ا
بنى به الكـنيسة هو من سور اشار ان الـطابوق ا
ـكــان وخــلـوه من بــغـداد مــعـبــرا عن تــاريــخـيــة ا
الـنـاس بـاعتـبـاره مـكـاناً اثـريـاً ال دار عـبادة  ومن
ـعلومات التي اخبرني بها انهم سينقلون ضمن ا
رفــات االقـبـاط وبــابـوات الـكــنـيـسـة الــذين دفـنـوا
بـاالرض اخلـلـفـيـة الى مـكـان اخـر لـغرض حتـويل
ـكــان الى مـحالت جتـاريــة .فـصـورت الــشـواهـد ا
وضـوع فاخـذ صداه حتى وكتـبت التـحقـيق عن ا
ارسل فـي طـلـبي رئـيس حتـريـر اجلـريـدة األسـتاذ
ســعـد الـبــزاز في حـيـنه لالســتـقـصــاء في تـبـعـات
ـعـلـومـات الـوارد فـيه وهـنـا البد ان ـوضـوع  وا ا
اقـول ان الـبزاز اسـس لصـحـافة عـراقـيـة متـمـيزة
كـانت التـحقـيقـات جـميـلة وكـانت تصـلني الـكثـير
ـــقــاالتـي وحتــقـــيـــقــاتي مـن رســائـل االعــجـــاب 
وسـومة بالطـابع البريدي ـكاتيب ا الصحـفية  با

ح ذاك . 
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والسـبق الصـحفي مـهنـتي احملـببـة كنت اتـسابق
الستـقصـاء احلقـيقـة واخلبـر فذهـبت الى احلدود
الـعـراقيـة االيـرانـيـة في احـدى الـعمـلـيـات لـتـبادل
وضوعي الذي وقف عائـدة  االسرى وحـضرت ا
تـصـدر الــصـفـحــة االولى في اجلـريــدة  ..  كـتـبت
ـواضـيع التي كـان عـلى اساسـهـا قد الـكـثيـر من ا
صدرت قرارات من الدولة والكثير من االخبار كان
ات وشكـر والعديد لها صـدى كبيـر حظيت بتـكر

الية .   كافات ا من ا
ـؤسـسـات التي عـمـلت فيـهـا جريـدة الـتاخي من ا
(العـراق ) جريدة اجلمهوريـة وجريدة االقتصادي

راة ومجلة الف باء .  ومجلة ا
ـــدى وجــريــدة امــا بـــعــد 2003 كــانت جـــريــدة ا
ــشـرق والــزوراء وبــعـض  صـحـف احملــافــظـات ا
جريـدة النداء في كربالء وجـريدة االماني وصوت

رأة في البصرة  .  ا
{ وهنا بـادرتهـا بسؤالـها بسـرعة الـبرق:  بدات الـتعامل
مع اللـغـة فمـا الـذي دعاك الى الـلـغة االدبـيـة لتـبـحري في
كـتابة الروايـة وتاليف الـقصص هل نتاج اعـجاب باحدهم
ام خلـجة في الـنفس ومـضمـور حاولت ابـرازه لتقـللي من
الـضـغط الــنـفـسي الـواقع عــلـيك ادبـا في مــجـال الـقـصـة

والرواية التي اردت النخلص منهابنتاج مبهر. ? 
- فـاجــابــتــني ..نـعـم انـهــا اخــتالجــات  نـفــســيـة
ومــشــاعــر وحــوارات مـع الــنــفس من خالل االدب
اظــهـــرت صــورتـــهــا . نـــقـــلت صــورة مـن الــواقع
بـــاســالـــيب جــمـــيــلـــة ووصف لــطـــيف  بــدات في
كـتـابــاتي االدبـيـة في 1986 كـنت احـتــفظ بـهـا لم

يخطر لي باني سانشر قصة او اطبع رواية .  
{ سالتـها ماهي مدارات احلديث في قصصك ورواياتك

وهل فيها دروس وعبر للمتلقي ? 
- اردفت مجـيبـة قصصي من الـواقع وابطالي 90
ـئة اشخـاص حقـيقيـون  يسـتوفـقني موقف او با

امراة مظلومة او حادثة الكتب روايتي  ..

(النـك انت ) هي فــــقـط من وحي اخلــــيــــال الــــتي
حتــكـي قــصــة حب في زمـن الــكــورونــا . فــكــانت
احملصلة (14).كتابا ب رواية وقصة قصيرة .  
{ فـبـادرتـهـا بـســؤالي ان لـلـقـصـة عـنـاوين هل لـلـتـزويق
الـفني اعتـبار ام مافي ذات الكـتاب وتعـبيراته عن الواقع

عاش هو الهدف االهم ?   ا
- فــامـسـكت بــكـتـاب كــان عـنـوانـة  احـالم عـالـقـة
ولــبـــست نــظـــارتــهـــا وســردت لي جـــزء من تــلك
االحالم  فـاسـتـمـتـعت بـتـلك الـلـحظـات في وصف
جـمـيل لـلـمـشـاعـر واالمـال وشـعـرت بـاني اسـافـر
بــــاحـــســــاس مع ذاك الـــوصـف حـــتى عــــشـــته ..
فاسـتـوحيـت من ذاك  فعال ان االسم عـلى مـسمى
وضوع ..   اخبـرتني انها تـنتقي العـناوين من ا
والـقـصـة بـشــرط.ان يـكـون لـهــا نـوع من الـسـحـر
واجلذب لتـكون عنـوانا ملـفتا لـلنظـر . عنوان انا
لــلـعــراق وانــا له لــعــاشــقــون  وطالسم بــابــلــيـة

واحالم عالقة ذاك الذي اعجبت به . 
ـشاعـر التي { اجـتاحـني سـؤال بعـد احسـاسي بـرقة ا
حتــمـلــهــا هل لـلــمـراة نــصـيب فـي روايـاتك عــلى اسـاس
االنتـصار لـهـا ام تؤدين مـهـنة ادبـية من اجل االدب دون

النزول عند الرغبات ? 
ـراة العـراقية - اجابت مـؤكدة يـقيـنهـا بقـداسة ا
عبـر العصور  مشيرة الى مانسخ من فكرها على
ــوذجـا كــتـاب طالسـم بـابــلـيــة في تــصـويــرهـا 
للـمراة العـراقية حـيث كتبت ...( في هـذة الرواية
رسم لصـورة امراة بابلية مـتخيلة ..عرفت اسرار
احلــيـاة وكــان لــهـا قــصــة مع مــسـلــة حــمـورابي
ــراة الـعـراقـيـة وارسـاء الـعــدالـة هـكـذا ارى الن ا
سـواء كـانت بـابـلـيـة او اشـوريـة او سـومريـة في
العـراق القـد هي التي صـنعت اجملـد مع الرجل

والتزال تصنعة).
بـعـد هــذا احلـديث الــذي اسـتــغـرق ســاعـتـ من
الـزمن كـان مـرورهـمـا سريـعـا وبـعـد االنـتـهاء من
اســئـلــتي يـحــضـرنـي سـؤال اخــيـر وجــهـته لــهـا
ـا تـشـعـرين وامـامك صـحـفـية مـبـتـسـمة  واالن 
تتـوارد باسئلتهـا لك في ح كنت انت من تسأل

  ?
فـتـاملت قـلـيال واجـابتـني بـابـتـسامـة لـطـيفه

تـعــلـوهـا فـرحه قــائـله  ..شـعـور
جــمــيـل ان يــعــمـل االنــســان
ويـــــنـــــجح لـــــيـــــصل الى
مـــرحــلـــة بــعـــد جــهــد
وكــــفـــــاح جتــــاوزت
االربـعـ سـنـة من
الــــــــــعــــــــــطـــــــــاء
الــــــصـــــحــــــفي.
واالعالمـي هو
الـــــشـــــعــــور

بالفرح.. 
صـــــمــــتت
قــلــيال ثم

صـفت لي شــعـورهـا جتــاه اجلـريـدة قــائـلـة احب
الصحـافة الورقية لها سحر ونكهة خاصة اعشق
اجلـريـدة واحــبـهــا بـشـكـل ال تـتـصــوريـنه ارفض
فــكــرة فــرش اجلــريـدة ووضـع الــطــعــام عــلــيــهـا
واسـتـعمـالـهـا بـاي شـكل اخر اعـتـبـره اهـانه لـها
فـاجلـريدة تـستـحق الـتثـم واالحـتـرام فبـدايتي
كانت الصحافة الورقية والزلت امارس الصحافة
الـورقـيـة فانـا صـحـفيـة قـبل ان اكـون اديـبه حتى
اني انــشـات اوالدي عــلى حـب الـصــحــافــة حـتى

وفقوا و اصبحوا صحفي واعالمي .  
اضافت لي بـعض الـنصـائح بـعد سـؤالي االخـير
ا ايـقظت فيـها االحاسـيس في مضمـار العمل ر
الـصــحـفي سـابـقـا بـقـولـهـا كـنـا نـعـمل سـويـا مع
ـنافسـة كانت منـافسة زمالؤنا كـنا نتـسابق في ا
شـريـفة في مـيـدان الـعمل بـدون حـقـد او ضغـيـنة
عمـلـنـا بـاجواء مـنـافـسـة جمـيـلـة جـدا. كنـا نـفـكر
ـؤسسة واجلريدة الـتي نعمل بها قـبل انفسنا با
ـــقـــايــيـس . مع تـــوفــر وســـائل االن اخـــتـــلـــفت ا
الـصـحـافـة احلـالـيـة ووسـائل الـشهـرة في مـواقع
التـواصل االجتـماعي ادعـو الـصحـفيـ الشـباب
الـى ان يــــســــتــــثـــــمــــروهــــا بـــــالــــشــــكـل االمــــثل
وادعـوهم.لـكـثـرة الـقراءة  لـيـحـاور ويـسـال بـلـغة
ـعلـومات ومن اقوى وتـطويـر الذات  والـتـزود با
خالل استـخدام التقـنيات احلـديثة والـتغلب على
وضوعية واحليادية وعدم االنحياز وان اليبيع ا
قـلـمه الحـد ويـضع الـوطن نـصب عـيـنـيه  فـالـقـلم

احلر شريف اليباع في سوق النخاسة .

جالل احلنفي

نحن نسعى لتـحقيق اهدافـنا بوسائل عديـدة . ولكن ذلك اليجب ان يكون
باي ثمن . فـالنتيـجة االيجـابية الي هـدف سوف لن تكـون جيدة اذا كانت

ستخدمة ضارة باآلخرين او غير اخالقية .   األساليب ا
كن ان تبرر الوسيلة . ولذلك فان الغاية ال

ـنـطق االنـسـاني اليـنـطـبـق كـثـيـرا في حـيـاتـنـا الـعـامـة مع االسف  هـذا ا
فهنـاك العديـد من األشخـاص يسعـون لتحـقيق اهـدافهم بغض الـنظر عن
ـسـتـخـدمة  وهـم يبـررون أفـعـالـهم غـير األخالقـيـة واخلـاطـئة الوسـائل ا
ـبدأ غـيـر االخالقي والالانـساني تمـامًـا بدعـوى حتـقـيق اهدافـهم . هـذا ا
اكده نيـكولو مـكيـافيلي الـسيـاسي اإليطالي الـشهـير في القـرن السادس
عشـر . حـيث كـان يـعـتـقد أن صـاحب الـهـدف بـاسـتطـاعـته أن يـسـتـخدم

الوسيلة التي يريدها أيا كانت وكيفما كانت دون قيود أو شروط . 
وهو بذلك يكون أول من أسس قاعدة الغاية تبرر الوسيلة .

واعـتـبـرت هـذه الـقـاعـدة االنـطالقــة األولى لـكل سـيـاسي وصـولي  حـيث
يضعها نصب عينيه ويتبناها لتبرير هدفه في الوصول الى السلطة .

انه يرى في السلطة الشرف واجلاه احملروم منهما .
وهذا مع االسف مايـجري عنـدنا هـذه االيام  كمـا في العصـور الوسطى

واالنظمة الديكتاتورية .
ـيكافـيلي هذا يـستخـدمه الساسـة اخملادع بغـض النظر عن نطق ا ان ا
اجتاهـاتـهم الفـكـرية .. فـمن يـتبع األسـالـيب غيـر األخالقـية لـلـوصول إلى

السلطة ما هو إال شخص أناني يفتقر الى االمانة واالستقامة .
واخلطورة تـكمن عـندمـا تنقـلب الوسـيلـة الى غايـة . فاالحزاب الـسيـاسية
وجـدت لتـحـقـيق اهـداف سـامـيـة جلـمهـورهـا وبـالـتـالي جملـمـوع الـشعب .
وبدال من ان تكـون السلـطة وسيـلة لتـحقيق هـذه االهداف تتـحول السـلطة
الى غاية . فتـكون غاية احلـزب الوصول الى السـلطة باية وسـيلة  وبذلك
ستركز االحزاب على االسـتيالء على السلـطة أو احلفاظ علـيها  فتصبح
نحوها أصواتهم الوسيلة هدفا قائما بذاته فتقوم بتـعبئة الناخب حتى 

ويوصلونها إلى السلطة.!
كن ان يتم وقراطيـة في بلد ما ال نطق فان هدف تـطبيق الد ومن هذا ا
اليـ  وبـالـتالـي فان بـقـتل وتـهجـيـر آالف االشـخـاص واسـاءة مـعـامـلـة ا
ـتـطـرفة مـاهي اال ولـيـدة هذا القـاعـدة وداعش وغـيرهـمـا من اجلـمـاعات ا

نهج السلوكي الشاذ والالاخالقي . ا
ان مـانـشـاهـده االن من احلـروب الـعـبـثـيـة وعـمـلـيـات الـتـهـجـيـر والـتـغـيـير
يكـافيلي في ان وغـرافي لغايـات طائفـية ماهـو اال توظـيفا لـلمنـهج ا الد
الغـايـة تبـرر الـوسيـلة .. ويـنـطبق ذلـك ايضـا علـى مانـشاهـده من تـوظيف
ـذهب  لـلـســرقـة والـفـسـاد ونـهب امـوال الــدولـة بـحـجـة حتـقـيق الـدين وا

قدسات . اهداف دينية  او احلفاظ على ا
ـكن ان تتم عن طريق نـهب الدولـة او سرقة ان حتقيق اهـداف احلزب ال

كن القبول به حتت اي ذريعة .  نطق ال واطن فمثل هذا ا ا
نـظم للـدولة جتاه شـعبـها  بكل فـهوم ايـضا القـمع ا ويندرج حتت هـذا ا
ــتـــاحــة  ودون أي وازع ديــني او أخالقـي لــكــون الــســاســة الــوســائل ا
يـكافيلي فـهوم ا يعملـون للحـفاظ على مـناصبهـم وامتيازاتـهم على وفق ا

نطق األخالقي والديني السليم . الذي يتعارض مع ا
كن حتقيقه اال بوسائل مشروعة ان علينا التذكير ان الهدف الـسامي ال
ـيـكـافـيـلـلي في كـون الـغـايـة تـبرر ـنـهج ا واخالقـيـة . امـا من سـار عـلى ا

الوسيلة فال يرجى منه خيرا .
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ة االنـسـان اجتاه اخـيه االنسـان ال دين لـها الـيوم االرهاب ال دين له جـر
ونـحن في هـذا الـعـصـر نالحظ اجملـامـيع ارهـابـيـة مـتـسـلـحـة تـقـتل وتـذبح
االنسان باسم الدين واالنسانية طبيـعي هوالء فاقدين االنسانية ومن يفقد
االنـسـانيـة اكـيـد يـتـحـول الى حـيـوان مـفـتـرس ضـاري جـاء بـسـبب فـقدان
العقل وهذا ما الحـظ على عقل االرهابي فـمنهم احول العـقل ومنهم اعمى
ؤثـرة عـلى العـقل اجلـمعي شـوهـة ا العـقل بـسبب الـتـاثـيرات الـعـقائـديـة ا
لـديـهم فــيـعـيـشـون بــدائـرة ضـيـقــة غـيـر مـنـفــتـحـة. فـيــقف رجـال الـتـجـارة
اديـة . اذا ال يـختـلف من يـقف خلف السـيـاسيـة خلـفـهم لكـسب االربـاح ا
االرهاب عن من يقف خلف جتارة اخملـدرات فلهما نـفس الهدف والغرض
واحد ال انـسانيـة جتمـعهم وال رحـمة فـهم محـتالـون يتـنكـرون كثـيرا باسم
الـدين تــارة وبـاسم الــوطـنــيـة تــارة اخـرى فــهم يـشــتـرون اجملـد والــتـاريخ
زيـفة وينسـبون كل اجناز تاريخي لـهم لكن باحلقـيقة هم غير والبطوالت ا
ذالك فـاجلـ شيـمـتـهم والـغـدر من سـمـات شـخـصـيتـهم . مـن يقـف خلف
الـدواعش هــو ذالك الـذي يــقف خــلف تـرويج اخملــدرات كالهــمـا يــهـدفـان
لتدمـير اجملتـمعات االنـسانيـة ال تعـليم وال بنى حتـتية فـقط الظالم الدامس

كاسب. نافع وا تستظل به البشرية من هيمنة اصحاب ا
خير مثـال على ذالك ما يـعيشة اجملـتمع العراقي من
هـجـوم ارهـابي تـشـنـة مـجــامـيع ارهـابـيـة مـسـلـحـة
متـطـرفة بـاسم الـدين االسالمي من جـهة  وهـجوم
فتـاك بـنشـر اخملـدرات ب اطـيـاف نسـيج اجملـتمع
تقف خـلـفة جـمـاعات اسالمـيـة متـطـرفة مـسـتغـل

نتائج احلروب من جهة اخرى .

قـاطعون بعد اجـراء االنتـخابـات النـيابيـة االخيـرة تبـ جلميع ان نـسبـة ا
ئة وهذا دليل واضح با ئة الى 19  لها تـبلغ حوالي مـايقارب من 12 با
وقطعي عن رفض الـشعب الـعراقي لـطبقـة احلاكمـة لبالد وان كـانت تريد
 عليهـا ان تعيد كافة ـواطن الدولة اعادة بناء الـثقة بينهـا وب وابنائها ا
حسـابـتـهـا وتكـون من واولـويـات عـمـلهـا اعـادة كـتـابة الـدسـتـور كـون فيه
هــفـــوات كــثـــيــرة وكـــتب عـــلى عــجـــالــة كـــبــيـــرة وال تــوجـــد اي دولــة في
ــعــمــورة كــتب دســتــورهــا بــصــورة ســريـعــة مــثـل مــا كـتـب الــدســتـور ا
العراقي مع اجراء تـغيرات بـقانون االنـتخابات ويـتحول الـعراق من نظام
نيابي الى نـظام رئـاسي كون النـظام الـنيابي اخـفق اخفـاقا كبـيرا باادارة
شؤون البالد والعـباد وال يلـبي طموحات وتـطلعـات ألشعب العـراقي بتاتا
من الضرورة كـما ذكرنا سـلفا ان يـكون النـظام بالـعراق رئاسي وجتري
انتخـابات رئاسـية منـفصلـة عن االنتخـابات النـيابيـة ويكون العـراق برمته
كونات بدائرة انتخابية واحدة مع االبتـعاد كل البعد عن احلديث بأسم ا
كونها تسببت بضياع الهوية الـعراقية ينبغي ان يكون االنتماء لعراق اوال
ويكون فـوق االنتمـاء الديني والـقومي والقـبلي كل ذلك حدث بـسبب تولي
ساسة الصـدفة على زمـام االمور بالـبالد كانت ب ايـديهم فرصـة ذهبية
لــنــهــوض بـالــبالد بــعــد االطــاحــة بــالــنــظـام الــبــائــد لــكــنــهم اضــاعــوهـا
بــــصـــراحــــة وقـــامــــوا بــــاعـــطــــائه الــــوجه االبــــيض لـالسف نــــقـــول ذلك
ـقـبـور قـبل مـا ـعـارضـة لـنـظـام ا ـرارة عـنـدمـا كـانت هـذه االحـزاب بـا و
يــــقـــارب عــــقــــدين من الــــزمن كــــنــــا نـــتــــوقع ان يــــكــــون الـــعــــراق واحـــة
قراطيـة بالشرق االوسط لكـن حدث العكس تمـاما حتول العراق الى لد
نتهى ـافيات وعصابات علي بابًـا تسرح وتمرح  واحة حليتان الفساد و

احلــريـة دون اي رادع قــانــوني وان حــصـل مـعــهم
اجـراء قــانـــــــونـي يـكــون خـجــول لــغـايــة كل مـا
بـــــاالمــــــر االن نـــــقــــــطــــــــــة حتــــــسب الـى هـــــذا
النـظام يـوجد نـوعا مـا حرية لـرأي ولو لـم يكون
نـبر ا كـنا نـتحـدث ونتـقد من خالل هـذا ا ذلك 
االعالمـي احلــــر الـــــذي هــــو جـــــــامع لـــــكـــــافــــة

. العراقي
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ــصـريـة والـشــامـيـة والــعـراقـيـة الـعــمـامـة ا
فانفردت بها.

كـان بـهـنـدامـه الـبـسـيط هـذا يـدرّس ويـعـمل
ـتــنـفــذين في الـبــلـد ويــتـصـل بـالــوزراء وا
ويــحــاضــر ويــقــابل االصــدقــاء والــزائــرين
ويحـضر بها االجتماعات العامة واخلاصة
الـرسـمـيـة والـشـعـبـيـة وقـال: أنـا اسـتـغرب
وأتـعـجب من االئـمـة واخلـطـبـاء الـرسـمـي
الـذين يــرتـدون الــلـبــاس األوربي (الــسـتـرة
والـبـنطـلون) وفـوقـها اجلـبة يـخـنق رقبـتهم
ربــاط الــعــنق (الــبــايــنـبــاغ) وغــيــر ذلك من

اللباس الذي ابتدع عندهم.
مـن األوهـــام الـــتي شـــاعت عـن حـــيـــاته أنه
عــــنـــدمــــا ذهب إلـى الـــصــــ تـــزوج امـــرأة
صيـنيـة والـواقع أنه تزوج من عـراقيـة كان
يدعـوها الـشيـخة وأجنـب منـها: لـبيـد الذي
كان يـكنى بها وواعية وداعية وابنة اسمها
عــروض بـعــد أن أجـرى فـي عـلم الــعـروض
تــصـحــيـحــات كــثـيــرة ونــشـرهــا في كــتـاب
ـاذج للعـروض فالرجـز مثال هو 8 وأوجد 
بحور جعلها احلنفي  50بحراً وأخترع بها

أوزاناً جديدة.
…dO  UH R

لـلــحـنـفي مـؤلـفـات كـثــيـرة مـنـهـا: الـتـشـريع
اإلسالمي.. تـأريخه وفلسفته 1940  معاني
الـقـرآن 1941 آيـات من سـورة الـنـسـاء عـام

يتم 1951 ثالث سنوات في جوار ا
اإلسـالمي 1955 صـــحــــة اجملــــتـــمع 1955
الــروابط االجـــتــمــاعـــيــة في اإلسالم 1956
ـرأة ـيـكـرفون ـ 1960  ا احلـديث من وراء ا
في الـقرآن الكر 1960 األمـثال البغدادية ـ
قام العراقي غنون البغداديون وا 1964 ا
1964 رمضانيات 1988 شهر رمضان

وسيقى العربية 1989 1988 مقدمة في ا
شخصية الرسول األعظم قرآنياً ـ 1997.

اختلف احلنفي عن الفقهاء باجتهادات أثار
ا غـاضبة.. بعـضهـا ردود أفعال حـادة ور
ومن ذلـك أنه كـان يـكــره أن يـصــافـحه أحـد
وهو جـالس كـما أنه اجـتهـد بتـدريس (علم
الــتــجــويــد) أعــوام اســبــعــيــنــيــات الــقــرن
ـوســيـقـيـة الــعـشـرين في مــعـهـد الــفـنـون ا
بــبــغـداد وأنـه كــان يـرى أحـالم الـنــاس في
نــومــهم مــجـرد رؤى وأضــغــاث يــصـنــعــهـا
اخلـيـال وال تـفـسـيـر لـهـا بـاسـتـثـنـاء أحالم
األنــبـــيــاء والــفالســـفــة الــكـــبــار ومن ذلك
اجـتـهـاده في حـلق الـلـحى وشـديـد حـرصه
ـصحـحون في ـنضـدون وا على أن يـلـتزم ا
الصـحف الـتي تنـشر مـقـاالته بطـريـقته في
رسم الــقـــلم فــكــان يــكـــتب (إذن) بــالــنــون
ويكـتب (الهيئـة) بهمزة عـلى كرسي ويثبت
رفوع في مكانها ـذكر السالم ا ألف جمع ا
ـدرسـة).. ومن ذلك نـحــو: (جـاء مـعـلــمـوا ا
أيضـاً أنه كلف أحد أبـنائه (لبـيد) أن يصنع
لـه أصــغـــر وأقــصـــر مــنـــبـــر في مــســـاجــد
اإلسالم يــخـطب عـلـيه فـي جـامع اخلـلـفـاء
ـصـلـ خلف وكـراهـيـته الشـديـدة لـتـرديد ا
إمـامـهـم بـعـد قـراءة ســورة الـفـاحتـة قـول:

.( (آم
كان احلـنـفي يذوب عـشـقـاً ببـغـداد ولم يكن
مـجـرد عـالم من عـلـمـائـهـا في الـلـغـة صـرفـا
ونحـوا وعروضا الى ما غير ذلك من العلوم
التي نـبغ بها بل كان جـزءا من تراثها ومن
اصالـتها كما الزال اجلـميع يراه عمودا من
اعمـدة جامع اخلـلفـاء الذي عـاش فيه أغلب

. ايام عمره خطيبا وإماما وخادماً
ترى أال يـستحق هذا الرجل من أمانة بغداد
أن تخـلده بتمثال في أحـد ميادين العاصمة

أو إطالق اسمه على شارع من شوارعها?

بـالـعــقل الـذي وهب الــله عـبــاده لـيــمـيـزوا
احلق من الـباطل واخلبيث من الطيب وقد
ذكر احلنفي رأيه هذا في حقله اخلاص في

جريدة "القادسية" في 1991/10/6.
W uJ  —Ëœ

ولم يقـتـصـر اجلـدل بـ احلـنـفي والوردي
ــوضــوع عــلى هــذه اجلــلــسـة حــول هــذا ا
األخـــيــرة بـل هــو قـــد جــرى قـــبل هــذا في
جلـسات سـابقة وكـانت بدايـة اجلدل حول
ـســكـونـة الــتي جتـري فــيـهـا أمـور الـدور ا
غـريـبـة ال يـعرف تـفـسـيـرهـا وهي مـعـروفة
عنـدنا وفي كـثير من بالد الـعالم. فـاحلنفي
ينـكر وجـود مثل هذه الـدور قطـعاً ويـعدّها
ـنطق. وقـد أعلن احلـنفي منـافيـة للـعقل وا
في اجمللس أنـه مستعد لـلمبيت في أية دار
يـقـال عـنـها أنـهـا مـسـكـونـة عـلى شرط  أن

بيت فيها. يفحصها فحصاً دقيقاً قبل ا
من اجلــديـر بـالــذكـر أن الــوردي عـضـو في
اجلـمـعـيـة الـبـاراسـيـكـولـوجيـة وقـد اتـصل
برئـيس اجلمـعيـة الراحل الـدكتـور احلارث
عـبـد احلمـيـد لـكي يخـتـار له داراً مسـكـونة
لـيـبـيت فـيـها احلـنـفي. وتـعـهـد الوردي أنه
ـا سوف سيـبـيت مـعه والـله وحده يـعـلم 
يجـري آنئـذ في الدار من أمـور غريـبة في

بيت لو  األمر. ليلة ا
وضـوع الثاني الـذي جرى النـقاش حوله ا

ب احلـنفي والـوردي في اجللسـة األخيرة
ـــــنـــــطـق األرســـــطي نـــــســـــبـــــة إلى هـــــو ا
أرسطـوطـاليس وهـو الذي يـسـمى أحيـاناً
ــنـطق الـصـوري" أو " أو "ا ــنـطق الـقـد "ا
ـنطق االسـتنـتاجي" نـطق الشـكلي" أو "ا "ا

أو غير ذلك.
وقــد كـتب احلــنــفي في حــقـلـه اخلـاص في
جــريــدة (الـــقــادســيــة) في 1991/12/15 

يقول منتقداً رأي الوردي ما نصه:
"قال قـائل في مقـال طريف بـالقـادسيـة نقالً
عن الــدال عـلي الــوردي إن مـنــهج أرسـطـو
طالـيس في االسـتنـتـاج قد ولى وانـدثر مع
ــنــهج االســـتــقــرائي الــزمـن وحل مــحــلـه ا
ـنطق والتجـربة.. قلنا بـني على العلم وا ا

الـتــخـتــة اخملـصــصـة لــهـذه الــلـعــبـة وكـان
يقـضي أوقاتاً ال بأس بها في "الزورخانات"
ـصـارعـ في جـفرة ـصارعـة وا ـشـاهـدة ا
ــصــارعـة وكــانت تــصـحب هــذه الــلـعــبـة ا
قام العـراقي تطرب اجلالس نغـمات من ا

وأنه كـان ولـوعـاً بـالـتصـويـر الـفـوتـوغرافي
اضي نوعاً واشتـرى في ثالثينيات الـقرن ا
من الـكـامـيرات كـانـوا يـسـمونـهـا "الـبوكس"
بــثــمن مـــقــداره ربع ديـــنــار لــيــشـــبع ولــعه

بالتصوير.
WO F  ÁUI

قـاهي الـشعـبـية كـان احلـنفـي يتـردد عـلى ا
ليـشاهـد ويـستـمع إلى "الـقـصّـخونـية" وهم
يجلسون على نوع من الكراسي تختلف عن
ــســتــمــعــ يــلــوحـون بــأيــديــهم مــقــاعــد ا
ويـرفـعـون أصــواتـهم اثـنـاء سـرد الـقـصص

قاهي.. واحلكايات على رواد ا
كان من ضـمن ما يـفعله احلـنفي أنه إذا قرأ
كــتب الـــســيــر مـــرتــ يــذهـب إلى الــســوق
ـقـام ـغـني ا لـبـيـعـهـا وشـراء اســطـوانـات 

العراقي بثمنها.
يروي الـزمـيل زيد احلـلي أن احلنـفي كان ال
يـرتـاح لـشـخصـ ال يـجـمـعـهـما جـامع بل
أنـهـما عـلى الـنـقـيض تـمـاماً من بـعـضـهـما.
وقـد حـاولت مـعـرفـة الـسـبب مـنه فـلم أفـلح
فعـندما كـنتُ أنطق بـاسميـهمـا أمامه يزّرق
لونه وتـعلو العـصبية وجـهه. كان ال يطيق
الـرئـيس الــراحل عـبـدالـسالم مـحـمـد عـارف
ونقـيب الصحفيـ العراقي ووزير اإلعالم

سعد قاسم حمودي!
في الــعـام  1939ســافـر احلــنـفي في بــعـثـة
دراسـيــة إلى األزهــر الـشــريف في الـقــاهـرة
فـدخل كـلــيـة الـشـريـعــة مع بـعض الـفـضالء
ـا قـامت ومـنـهـم الـسـيــد شـاكــر الـبــدري و
ـيـة الــثـانـيـة وأغـلــقت الـكـلـيـة احلــرب الـعـا
أبــــوابـــــهــــا عــــاد الـى الــــعــــراق مـع زمالئه
العراقي في البعثة من هناك ملتزماً جامع
اخللـفاء. وقصـة رحلته الى الـص لتدريس
الـعـربيّـة مازال الـكـثيـر من النـاس يـجهـلون
تفاصيلها إذ أوفدته احلكومة العراقية إلى
الـصـ لتـدريس الـلـغة الـعـربـية في مـعـهد
الـلـغات األجـنـبـية بـشـنـغهـاي ومـكث هـناك
ثالثـة أعـوام أتـقن خاللهـا الـلغـة الـصيـنـية
أحـسن إتــقــان وكـتب مــســودات لـقــامـوس
(عربي  –صيـني) لم يُسبق إليه لكن أتلفتهُ
ميـاه الـبـحـر في طـريق عـودته إلى الـعراق

كما روى هو.
مـارس تــدريس عــلم الــتــجـويــد والــقـراءات
ـوسـيـقـية في الـقـرآنيـة في مـعـهـد الـفنـون ا
بـــغــــداد لــــعــــدّة دورات. وأجــــرى في عــــلم
الـعـروض تـصـمــيـمـات كـثــيـرة نـشـرهـا في
 كان كتاب.ومن عجائبه أنه وهو عالم دين
ـقــام الـعــراقي والـثــقـافـة أوّل فـقـيـه يـولي ا
الشـعبيـة أعلى درجـات االهتمـام حتى صار
اإلمام الـذي يذعن له اجلميـع فيها إال قار

قام حس األعظمي الذي ال يرى ذلك. ا
قـــدّم احلــنـــفي بـــرامج ديـــنـــيّـــة وثــقـــافـــيــة
وتاريـخـية في راديـو وتلـفـاز بغـداد. وأثرى
ـقـاالت ذات الـصـحف الـعـراقـيـة بـعـشـرات ا
الـطــابـع اخلــاص والسـيّــمــا في مــا يــخص
ـقام تـاريخ بـغداد وثـقـافـتهـا الـشـعبـيـة وا

العراقي.
ســئـل مــرة عن مــظــهــره الــبــســيط الالفت
لـلـنـظـر فــأجـاب: نـشـأت زاهـداً في احلـيـاة
فـــكــــنت أعــــزف عن كل مــــظـــاهــــر احلـــيـــاة
ومــبــاهـــجــهــا ومــغــريــاتــهـــا فــكــنت ألــبس
(الـــدشـــداشــة) وأرتـــدي فــوقـــهـــا الــعـــبــاءة
وعــمـامــتي الــبـســيـطــة هـذه الــتي ال تــشـبه

ال يـــحـــتـــاج الــــشـــيخ جالل احلــــنـــفي إلى
مـنـاسـبة لـلـحـديث عنه فـقـد كـان عالمة من
عالمـات بـغـداد بعـمـته الـصغـيـرة وهـندامه
وسـوعي العزير وهو من البـسيط وعلمه ا
عـشـاق بـغــداد الـبـارزين الـذين تـركـوا إرثـاً

كبيراً في اللغة واألدب واألدب الشعبي.
والــشــيخ جـالل الــدين بن مــحي الــدين بن
عـبـد الـفـتـاح بن مـصـطـفى بن مـال مـحـمود
احلنـفي البغـدادي ولد في محلـة البارودية
بـبـغـداد الـعـام  1914وفـيـهـا تـوفي يـوم 5

آذار سنة ..2006
هو فـقيه وعالِم موسـوعي وكاتب وصحفي

ومـــؤرخ ولـــغــوي جـــمع إلى
عــلـوم الــفـقه جــمع اخملـتص
اخلـــبـــيـــر: عـــلم الـــعــروض
وتـميـز علـى نحـو خاص في
اهـتمـامهِ بـالتـراث والـتاريخ
احملــلي الــبــغــدادي وعــلـوم
ـقام الـعراقي حـتى امتزج ا
اســـمه بــهــمــا كــمــا امــتــزج
اســـمـه بـــجـــامع اخلـــلـــفـــاء
لسـنوات طويـلة قضـاها فيهِ
معـلـماً وإمـامـاً وخطـيـباً بل
حــــتى حــــارســــاً وخــــادمــــاً
واشــتـــهــر بــولــعهِ بـــالــلــغــة
العـربـية وعـلـومهـا وربـطته
عظم علـماء بغداد عالقـات 
وأدبائـها مثل الشـاعر جميل
صـدقي الــزهـاوي والــشـيخ
محمد القزجلي والشيخ عبد
الــقـــادر عــبـــد الــرزاق الــذي
كـــانت لهُ إمــامـــة اإلقــراء في
بـــغــداد ومن الــذين درســوه

في اجلــامــعــة االســتــاذ طه الــراوي وكـان
يتـردد على مـجلس األب أنسـتاس الـكرملي
األديب اللـغوي الـذي لقبّهُ بـالشـيخ العالّمة
في سن مــبــكــرة مـن حــيــاتهِ وحتــديــداً في

العام 1933.
ربــطــتــني بــالــشــيخ جالل احلــنــفي عـالقـة
مـتـيـنـة بحـكم عـمـلي الـصـحـفي والـعالقات

إن االستنتاج ـ وهو أصل أصيل باهر الدقة
في فهم األمـور واستكـناه كنه احلـقائق ـ ما
يـــزال قــائـــمـــاً من عــهـــد أرســـطــو طـــالــيس
وافالطون وفالسـفة العـرب والهنـد والص
وحتى عـهـد النـاس في جـيل النـاس الـقائم
نقولة قولـة ا وال نزيـد على هذا شيـئا ألن ا

لم تتأيد بعد باعتراف الوردي وتصديقه.
إن هذا الـرأي الـذي كتـبه احلـنفي مـنـتصف
ذلك الـشــهـر أثــيـر مــرة أخـرى في اجلــلـسـة
ــنــطق األخــيــرة من مـــجــلس الـــغــبــان. فـــا
األرســطي في رأي الــوردي اسـتـنــتـاجي مع
الـعــلم أن الـعــلم احلـديث قــائم عـلى أسـاس
ــنـــهج االســتـــقــرائي. فـــقــد ظل ــنـــطق وا ا
ــنــطق ــفــكــرون الـــذين يــســيــرون عـــلى ا ا
األرسطي طـيلـة قـرون كثـيرة يـتجـادلون من
دون أن يــصــلــوا فـي جــدلــهم إلى نــتــيــجــة
مجـدية وهم كانوا مـهما طال اجلـدل بينهم
يـعــتـقــد كل فـريـق مـنــهم أن احلق مـعه وأن
البـاطل مع خصمه ولم يستطع أحدهما أن

يقنع اآلخر بصحة رأيه.
نطق ويرى الـوردي أن اجلدل الـقائم عـلى ا
األرسـطي عـقـيم ال فــائـدة مـنه فـهـو يـعـتـمـد
على مـقوالت أو مـقـدمات أو مـفاهـيم عـقلـية
تـجـادل مـتـعـارف علـيـهـا وكل فريق مـن ا
قدمات التي تالئمه ويفعل خصمه يأتي بـا
ــتــشـــاجــرين في مــثل ذلك وهـم في ذلك كـــا
الــــشـــارع مـن الـــعــــوام. لـــكن
ـفـكـرين الـفـرق بــيـنـهـمــا أن ا
الـقــدمـاء يـتـصـاولـون بـاألدلـة
الـــعــقــلـــيــة بـــيــنــمـــا الــعــوام
يـــتــــصــــاولـــون بــــاأليـــدي أو

. السكاك
وشــــــرح الـــــوردي رأيـه هـــــذا
بــتـفـصـيـل في كـتـاب له صـدر
في الـقـاهـرة في الـعـام 1962
وأعــــيـــد طــــبــــعه في تــــونس
وعـنـوانه "مـنـطق ابن خـلدون
فـي ضــــــــــوء حــــــــــضــــــــــارتـه
وشــــخــــصـــيــــته".. فــــفي رأي
الـــوردي أن ابن خــلــدون كــان
من الـذين ثــاروا عـلى مــنـطق

أرسطو وبينوا عيوبه.
وقـد جاء الـوردي بنسـخة من
هـــذا الــكـــتـــاب وقــدمـــهــا إلى
احلــنـفي لــكي يـقــرأهـا ويـرى
رأيه فـيـهـا وقـد وعـد احلـنـفي
أنه سوف يقرأ الكتاب ويعلق

عليه في الصحف..
bO Ë ·ö

لم يكن اخلالف مع الوردي هو الوحيد فقد
ؤرخ خاصم احلـنفي عدداً من مشاهير ا

ــلك غـيــر أن يـقف وكـبــار الـبـاحــثـ ولم 
وراء ما اقـتنع به صواباً كان أم خطاً وكان
صارمـاً مع نـفسه حـتى آخر قـطرة زيت في
ــشــكــاة وانــتــقـــد الــدكــتــور جــواد عــلي ا
ونــاقش الــدكـــتــور عــبــد الــعــزيــز الــدوري
والدكـتور عبد الكر زيدان والدكتور بديع
شـــريف ولم يــتـــفق مع كــثـــيــر من آرائــهم
وخاض فـي مواطن اجلدل العـقائدي وقابل
لك فـيصل.. واقـتحم في السـياسـة مناطق ا
شائـكة وجتاوز خـطوطاً حـمراً سُجن على
أثـرهـا أكــثـر من مـرة

لكي. في العهد ا
في جـلسـاتي العـديدة
مـع احلــنــفي حــدثــني
عـن حــــيـــــاتـه مـــــنــــذ
الـصـغـر وعن رحالته
إلى الـبلـدان وسلـمني
أوراقـاً فيهـا شيئاً من
مـذكـراته نـشـرتهـا في
الـصـحف الـتي عـملت
فــيـهــا وعـرفت مــنـهـا
أنه مــارس في صــبـاه
هــوايــات بــعــيــدة عن
تـوجـهـاته فـقـد شـغف
بـهـوايـة الــبـهـلـوانـيـة
واشــــــتـــــــرى بــــــعض
حـاجات هـذه الـلـعـبة
ولـعب "الـشــنـاو" عـلى
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ـمتـاز بـكرة حقق فـريق احلـشـد الشـعـبي بـكرة الـسـلـة فوزاً كـاسـحاً ضـمن مـنـافسـات الـدوري ا
السلة. وتـغلب احلشـد الشعـبي على مضيـفه نفط الشـمال بنـتيجة  63-113 في اللقـاء الذي اقيم
مـتاز. وحقق على قاعـة كركوك .وفي مـباراة اخرى تـغلب الـنفط على غـاز الشمـال في الدوري ا

فريق النفط 106 نقطة فيما جمع غاز الشمال  65 نقطة.
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ـبيّ لكـرةِ القدم ـنتحب  األو عاودَ ا
تدريباته  في العاصـمةِ البحرينية
الك ـنــامــة وذلك بــعـد أن مــنحَ ا ا
الـــتــدريـــبي بــقـــيــادة الـــتــشـــيــكي
ســـوكــوب راحـــةً لالعـــبــ  بـــعــد
ـبي ـالـديف .وأجـرى االو مـبــاراةِ ا
العب الـثــانـويّـة تـدريـبــاته  عـلـى ا
لالحتــادِ الــبـحــريــني لـكــرة الــقـدم
باراةِ مـنتـخب البـحرين حتـضيـراً 
ـــقــبل في ــبـيّ الــيـــوم األحــد ا األو
اختـتامِ مبـاريات اجملمـوعة الثـالثة
ــؤهــلـةِ لـلــتــصــفـيــات اآلســيــويّـة ا
لــنـهــائــيــات آســيـا حتت  23عــامـاً.
واقيمت اجلولـةُ الثانية لـلمجموعةِ
الــثــالــثــة  حــيث الـــتــقى مــنــتــخبُ
ـالـديف الـبـحـريـن مـنـتـخـبَ جـزر ا

ـبيّ في بـيـنـمـا كـان منـتـخـبـنـا األو
حالةِ انتظارٍ بـعد انسحابِ منتخب
أفـغانـستـان من خـوضِ التـصفـياتِ
اآلسـيويّـة. ويـتأهلُ إلى الـنـهائـياتِ
ـــــــركــــــــز األول فـي كل صــــــــاحـبُ ا
مـجمـوعـةٍ إلى جانبِ أفـضل أربـعةِ
ــركــز مـــنــتــخــبــاتٍ حتـــصلُ عــلى ا
الثاني في اجملموعاتِ الـ 11لتنضم
ـضيف. إلى مـنتـخب أوزبـكسـتان ا
ومـن جـهـة اخـرى اعـلـنت  الـقـائـمـة
األوليـة للـمنتـخب الوطـني العراقي
ــواجــهـــتي ســوريــا لــكــرة الــقـــدم 
وكــوريـا اجلــنـوبــيـة لــلـتــصـفــيـات

ؤهلة لكأس العالم 2022.  ا
وتـضم القـائـمة:فـهـد طالب وأحـمد
بـاسل وعـلي كـاظم وعـلـي يـاس

ــرمى. ومــحــمــد شــاكــر حلـراســة ا

والـالعـبـون أحـمــد إبـراهـيم وعـلي
فـــائــز وحــسـن رائــد ومــصـــطــفى
نـــاظم ومـــهـــنـــد جـــعـــاز وريـــبــ
سوالقا وضرغـام إسماعيل وعالء
مـهـاوي وشـيـركـو كـر ومـنـتـظـر
عـبـد األمـيـر وشـريف عـبـد الـكاظم
وأمــجــد عــطــوان وأحــمــد فــاضل
وحـــســـ عـــمــار وزيـــد حتـــســ
ومنتظر محمد جبر وزيدان إقبال
وســــجــــاد جـــاسـم وبـــشــــار رسن
ورضــا فــاضـل وأمــيــر الــعــمــاري
ـن حـــــســــ وعـالء عـــــبــــاس وأ
وإبــراهـــيم بــايـش ومــهـــنــد عـــبــد
الـرحــيم ومـحــمـد قــاسم ومــحـمـد
عــلي عــبــود وعالء عــبــد الــزهــرة
وعـــلـي يـــوسف ومــــنـــاف يـــونس

. وحسن عبد الكر

Í—Ëœ∫ منافسات دوري الدرجة االولى

ـرور بــخـمــسـة اهــداف لـثالثــة لـيــتـقـدم ا
خامس ويـامل انصـار الـفريق ان يـستـمر
العبي الـفريق بـالعـطاء وحتـقيق الـنتائج
رور والتراجع همة فيما بدات معاناة ا ا

الى منطقة اخلطر.
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وكــان فـــريق الـــبــيـــشــمـــركــة قـــد تــصــدر
اجملــمــوعـــة الــثــانــيـــة اثــر تــغـــلــبه عــلى
السماوة بـرباعيـة وعلى مصـافي الشمال
بـــهــدف فـي تــفـــوق واضـح يــتـــطـــلع الى
االمـسـاك به. واسـفـرت نـتـائج مـواجـهات
اجملمـوعـة عن تـغـلب الـبـحـري علـى فريق
احلـسـ بـهـدف لـيقـف رابـعـا في نـتـيـجة
طيبة تاتي من قلب العاصمة فيما تراجع
االخـر ثامـنـا بـنـقطـة.  وقـهـر كـربالء جـير
انه بابل بالفوز عليه بهدف ليقفز وصيفا
في نتـيجـة مرحب بـها من االنـصار الذين
يراقـبون بـاهتـمـام بالغ الـنتـائج على امل
الـعـودة لــلـمـمـتــاز في مـهـمــة صـعـبـة هي
نفـسـهـاتـو اجه بـابل في مـنطـقـة الـهـبوط
بـنقـطـة. وتـعـادل اجلـنسـيـة والـصـنـاعات
بدون اهدف  لـيصـعد الفـائز رابـعا باربع
. وفشل نقاط واجلنسـية سادسا بنـقطت
كل من الـــشــرقـــاط والــنـــاصــريـــة من هــز
الـشـبـاك لــيـخـرجـا بـالــتـعـادل مـرة اخـرى
وبنقطت لكل منـهما  فالناصرية خامس
واالخر سابع ويـنتظـر جمـهور النـاصرية
ـيــدانه من اجل حتــسـ عـودة فــريـقــهم 
سار والـبداية. وخـرج السمـاوة بتعادل ا
بطعم اخلـسارة امـام ضيـفه ديالى لـينزال

نطقة اخلطر. سوية 
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بـانـتــهـاء مــبـاريـات اجلــولـة الـثــانـيـة من
دوري الدرجـة اال ولى بـكـرة القـدم تـصدر
فـــريــقـــا الــكـــوفــة والـــبـــيــشـــمــركـــة فــرق
اجملموعت االولى والـثانية بـعد فوزهما
مـرتــ تـوالـيــا وبـرصــيـدست نــقـاط لـكل
منـهمـا. بعـدما تـغلب الـكوفـة على الـدفاع
دني بـهـدف في اجلـولـة االولى قبل ان ا
يعود من ملعب سـوق الشيوخ  بالـنتيجة
االيجـابـية الـثـانـية بـالـفوز عـلى اصـحاب
االرض بـهـدف في بـدايـة مــهـمـة ويـسـعى
لـتـعـزيـزهـا في مـشـوار يـظـهـر الى جـانب
الـفـريق الــذي يـقـدم نـفـسـه بـثـقـة. وكـانت
نـــتـــائج مـــبـــاريـــات اجلـــولـــة الـــثـــانـــيــة
للـمـجـمـوعة االولى قـد اسـفـرت عن تـغلب
ميسان عـلى صليخ بثالثـة اهداف لواحد
ليـرفع رصيـده الى اربع نـقاط في نـتيـجة
مهمـة فيما يـبحث االخر عـن امال العودة
ـطـلـوبـة. وعـاد دهـوك بـنـقـطـة لـلـنـتـائج ا
ثـمـيـنـة من الـعـاصـمة بـتـعـادل سـلـبي مع
احلـدود لــيــرفع رصـيــد ه الى اربع نــقـاط
ثــالـــثــا فـــيــمـــا بــقي احلـــدود بــدون فــوز
وبنـقـطـت سـابـعا ولم يـكـشف عن نـفسه
بـعـد نكـبـة الـهـبـوط. وتـقـاسم فـريـقـا عفك
ومـصـافي اجلــنـوب نـقــطـتي مـبــاراتـهـمـا
ليـرفع الـضـيوف رصـيـدهم ٤ رابـعا فـيـما
ــوقف بـــنــقــطــة. تــراجع الـــثــاني الخـــر ا
ـدني الـصعـداء بـالـغوز وتنـفس الـدفـاع ا
بـهـدف عـلى الـعـلم لـيـتـقـدم سـادسـا فـيـما
ميتة.  وحقق نطقة ا وقع الضيوف في ا
الرمادي اكبر نتـيجة بتغـلبه على مضيفه
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جوهرة من عدة جوهرة مونديالية قدمها امير قطر 
جواهر شيدتهـا دولة قطر إلستـضافة كأس العالم
 مـاحــقـقـته قــطـر مـاكــان يـتـحــقق لـوال مـهــنـدسـهـا
الــشــاب امــيــر دولـــة قــطــرالــذي خــطط ورعى هــذا
االجنـاز الـعـمالق من خالل تـشـيـيـد مالعب كـرويـة
بأوقات قياسية قـبل انطالق كأس العالم واصبحت
قطـر مفخـرة للـخلـيج والعـالم العـربي وسط اعجاب
ـعـمورة عـبـر ماأجنـزته من تـشيـيد وأكبـار سـكان ا

مالعب وتطوير اماكن عدة في قطر.
ـبهر لهـذا الصرح قررت ان بعد يوم من األفـتتاح ا
اقوم بـزيـارة فوريـة الى ملـعب كـربالء الدولي وسط
حـسـرة والم وآهـات من عـشـوائـيـات بـجـوار سـياج
ال مــنـاطق ـلــعب وعـدم وجــود شـوارع مــنـتــظـمـة  ا
الساحات لوقوف السيارات ظالم دامس خضراء 
وعـدم وجـود انـارة مـتـطــورة.. لـنـتـعـلم من االخـرين
ولـنـأخـذ الــتـجـربـة الـقـطـريـة ونـبــدأ بـتـنـفـيـذ تـطـويـر
ناطـق احمليطـة للمـالعب وجعلـها مـناطق سيـاحية ا
ومـلـتـقى حملـبي كـرة الـقـدم ويـاحـبـذا ان يـصطـحب
ـسـؤولـ في احملـافـظات الـكـابـ عـدنـان درجـال ا
العب الــتي شــيــدتــهــا ومــا ـــشــاهــدة ا الى قــطــر 
العب كأس العالم . تتضمن  من تطوير وعمران 
 درجـال كشـف في تـصريـحـات صـحـفـيـة عن قرب
العب رفع االحتــاد الــدولي لــلــحــظــر عن جــمــيع ا
جلس العراقيـة دعوة مخلصه لـه في  ان يطرح  
ـنـاطق احملـيـطة الـوزراء مـوضـوع تطـويـر واعـمـار ا
العب الـتي  تــشـيــيـدهــا في عــدة مـحــافـظـات بــا
عـراقـيـة من مـنـطـلق سـمـعـة الـعـراق امـام الـشـعوب

باريات الدوليه. شاهدة ا العب  التي ستزور ا
 الـــزمـــيل الـــصـــحـــفي طـالل الـــعـــامــري فـي لـــقــاء
تــلـفــزيـونـي قـال اتــمـنـى قـبل مــوتي ان ارى مــلـعب
ـوصل وفي الـيوم الـتـالي قـرأت في عدة ديـنـتي ا
ـوصل الــذي يــتـسع صــحف ريـاضــيه ان مــلـعـب ا
لــثالثــ الف مــتـفــرج وصل الـى مـراحل مــتــقــدمـة
عــمـرك طــويل يــاطالل وان مــلــعب مــديـنــة الــكـرام
وصل الى مراحـله النهـائيـة مبارك
وعـمــرك طـويل وســتـزهــو سـمـاء
ــــوصـل بــــاالضــــواء مـــــديــــنــــة ا

الكاشفة وستصبح حقيقة.
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بي وحدة تدريبية للمنتخب االو
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انــــطــــلــــقت في عــــاصــــمــــة اقــــلــــيم
كوردسـتـان اربيل  مـباريـات بطـولة
انــديـــة الــعــراق بـــالــكــرة الـــطــائــرة
ـبـاراة االولى لـلـسـيـدات. وجـمـعت ا
فريقيّ افروديت ودربنديخان ليفوز
األول بنتـيجة ثالث اشـواط مقابل ال
وفي شيء 25-16 ,25-6 ,25-12. 

باراة الثانية حقق فريق نادي قره ا
قــوش فـوزا ســهال عـلى فــريق نـادي
فـتـاة اربيل بـثالثـة اشـواط مـقابل ال
شـــــيء .25-12 ,25-10 ,25-10
باراة الثالثة التي جمعت وشهدت ا
فـريـق آكـاد عـنـكــاوة مع فـريق نـادي
السليمانية فوز آكاد عنكاوة بثالثة
اشــواط مــقـــابل ال شيء في مــبــاراة

ستوى -25 ,25-20 قوية متقاربة ا
واجـــــريـت االربـــــعـــــاء .26-24 ,23
اضي قرعـة بطولـة الشابـات للكرة ا
الطائرة والتي تـستضيفـها محافظة
اربـيل في قـاعة نـادي اكـاد عيـنـكاوة
ــشـاركـة ســتـة انـديــة و االتـفـاق
عـلى ان يـكـون نظـام الـبـطـولة دوري

من مرحلة واحدة.
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حقق منتخب العراق بالسباحة خمسة أوسمة
في بـطـولـة الـعـرب بـالـسـبـاحـة الـتي أخـتـتـمت
تحدة مساء أمس في دولة االمـارات العربيـة ا
ـدة من الرابع حـيث جـرت منـافـسـاتـهـا خالل ا
والعشرين ولـغاية السابع والـعشرين من شهر
تـشرين األول اجلـاري. وتـمـكّن العب مـنتـخـبـنا
الـوطـني لـلـسـبـاحة حـسن صـاحب مـن حتقـيق
الـوسـام الـذهــبي في فـعـالـيـة  50مـتـر صـدر ثم
عزز رصـيده بـوسام برونـزي أيضـاً في فعـالية
متـر صدر. كمـا نال الـسباح مـحمـد عصام 200
الوسام الفضي في فعالية  100متر على الظهر
كما حقق أيضاً وساماً برونزياً في فعالية 100
متـر فـراشة. وحـقق الـسبـاح بـكر سالم وسـاماً

نحاسياً في فعالية  400متر منوّع.
ـبـية كـمـا أعلـنت األمـانـة العـامـة لـلجـنـة الـبارا
الوطـنية الـعراقيـة عن حضـور العراق اجـتماع
ـبــيـة الـدولـيـة الـهـيـئـة الــعـامـة لـلـجــنـة الـبـارا
شاركة في  انـتخابات مجـلس ادارة اللجنة وا
ـبيـة الدولـية الـتي سـتعـقد في األسـبوع البـارا

ـــقــبل. الـــثـــاني من شـــهــر كـــانــون األول ا
وأوضــحت  كــوثــر حــســ األمــ الــعـام
بـية أننا سنمثل العراق في للجنة البارا
ـبـية الـدولـية انـتخـابـات الـلجـنـة البـارا
والتي سـتقـام في الصـ تايـبيه لـلمدة
من الــســابع  وحــتى الــثــاني عــشـر من
ــقـــبل. وأشــارت شـــهــر كـــانــون األول ا
حسـ  الى ان االنـتخـابات سـيسـبقـها
اجــتــمـاعــا لــلــهــيــئــة الـعــامــة لــلــجــنـة
بـية الدولية  ,موضحة ان صوت البارا
الـعراق  فـي االنتـخـابـات سيـكـون لـدولة
تــمــتــلـك احلـضــور الــفــاعـل في الــلــجــنـة
ــبــيـة الــدولــيـة   لـ     Ipc وتــكـون الــبـارا
شتركة صالح ا قريبة لنا والعـرب وحتقق ا
بي بية الـعربية في العمل البارا  للجان البارا
الـــدولي. يـــشــار الى ان الـــعـــراق حــرص خالل
ــاضـيـة عــلى ان  يـحــقق حـضـورا الــسـنـوات ا
يزا في جميع االجتماعات واالنتخابات على
 جمـيع الصعـد  الدوليـة  واالسيـوية والعـربية

واالقليمية.
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واخملـاطــبـات مع االحتــاد اإليـراني الـذي أكــد فـيه عـدم تــمـثـيل
الـالعب ألي فـريق فـي الـوقت احلــاضـر. واشــار إلى تـســجـيل
الالعب ضمـن كشوفـات الفريق بـانتظـار انخراطه في تـدريبات
الـفريق بـعـد وصـولـة مـسـاء امس إلى الـبالد. يذكـر ان الالعب
عبد األمير من مواليد  1992ويلعب في اخلط اخللفي وسبق له
أن مثل أنـديـة نفط كـساران وشـهرداري كـاسـان ونفط عـميـدية

وبترو شيمي معشور.
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اعلـن نادي الكـوت الريـاضي تعـاقده مع الالعب االيـراني عبد
وسم األميـر حس ظاهـر لتمثـيل فريق النادي لـكرة اليد في ا
قـبل. وقـال مـدرب الفـريق حـيـدر جـبار في تـصـريح صـحفي ا
إن الهـيئة اإلدارية لنادي الـكوت الرياضي تعاقدت مع الالعب
اإليراني عـبـد األميـر حـس ظـاهر لـتـمثـيل فـريق الـنادي لـكرة
الـــيــد. وأضــاف جــبـــار أن الــنــادي اكــمـل جــمــيع اإلجــراءات

dzUD…∫ احد فرق دوري الكرة الطائرة للشابات «
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الفائزون ببطولة
العرب للسباحة
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وصف نـادي الـكــرخ الـريـاضي مـلف
تـراخــيص احتـاد الـكــرة بـانـهـا ذات
نــزعــة انــتـقــامــيــة من رئــيــسه شـرار

حــيــدر. وذكـــر الــنــادي في بــيــان  أن
جلـنــة الـتــراخـيص في احتــاد الـكـرة
الـعــراقي ارسـلـت قـبل أيــام حتـذيـرا
الـى اربــعــة انـــديــة بــإقــصـــائــهــا من

متـاز في حالة عـدم تسديد الدوري ا
مــا بــذمـــتــهــا من ديــون وهي انــديــة
ـيـنـاء والـنـجف. الـكـرخ والـطــلـبـة وا
واضاف ب ليلة وضـحاها تقلصت
االنـديـة الى ثالثــة بـعـد  اسـتـثـنـاء
االخير وبقي االمر مـحصورا بالكرخ
الذي يـحـاول رئيس االحتـاد اختالق
شاكل لهـذا النادي ألسبـاب يعرفها ا
القـاصي والـداني امـا الطـلـبة فـاألمر
درب الـفريق قحطـان جثير متعلـقا 
ـتـصـدي بـالـسـر والعـلن بـاعـتـبـاره ا
يناء لرئيس االحتاد.. اما مايخص ا
فـأن الــتـثـنـيــة الـتي مـنــحـهـا الـنـادي
لشرار حيدر في االنـتخابات االخيرة

كـانت الـسـبـب لـشـمـوله في مـوضـوع
الــتـــراخــيص. وتــابع الــبــيــان نــريــد
ـــاذا اجـــابــــة مـن احتــــاد الــــكــــرة .. 
اســتــثـــنى االحتــاد عــدد من االنــديــة
وضوع التراخـيص والتي يتجاوز
عـددها 15 نـاديـا?. وديـونـهـا وصـلت
لـيـارات بيـنمـا ركـز على الـكرخ الى ا
ـئة الذي اليـصل مـابـذمته الى 10 با
قــيـاســا بـانــديـة اخــرى.. انـهــا نـزعـة
ـصـلح االنـتـقــام الـتي يـتـحــلى بـهـا ا
اجلــديـد. يــذكـر ان شــرار حـيــدر كـان
منافـساً مبـاشراً لرئـيس احتاد الكرة
احلالـي عدنـان درجـال في انتـخـابات

احتاد الكرة.
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اعـــلن االحتـــاد الــعــراقـي لــكــرة الـــقــدم  عن
مصادقة االحتاد االسيوي رسمياً على اقامة
بـطـولـة غـرب اسـيـا لـلـشـبـاب داخل الـعـراق.
وسوي تحدث بـاسم االحتاد احمد ا وقال ا
فـي تـصـريح صـحــفي  إن االحتـاد اآلسـيـوي
صـادق رسمـيـاً القامـة بطـولـة غرب آسـيا
في العراق مبينـاً أن أقامتها قسمت
ب مديـنتي البـصرة واربيل .من
ـوسوي أن جانب اخـر أكد ا
استقالة النائب االول علي

جــبــار وعــضــو نــادي الــنــجف رحــيم لــفــته
ورئــيس احتـــاد ديــالى خــلـف جالل وصــلت
رسمياً بعد مـصادقة من اجلهات التي كانوا
يـعــمـلـون فــيـهـا. وبــ أنه لم يـتــبـقى سـوى
اسـتـقـالـة غـالب الــزامـلي نـائب رئـيس نـادي
الـشـرطـة وعـضـو ادارة الـقـوة اجلـويـة رشـا
طـــالـب .يـــذكـــر ان احتــــاد الـــكـــرة دعـــا
اعضاءه لتقـد استقاالتهم
من انـديـتـهم وتـطـبيق
قــانــون ازدواجــيــة

ناصب. ا
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اجتماع اعضاء
احتاد الكرة

سوكوب
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ـدير الـفني { مـدريد- وكـاالت: كشف تـقريـر صحـفي إسبـاني عن كوالـيس اقـتراب تـشافي هـيرنـانديز ا
للسد الـقطري من تولي القيادة الفنية لبـرشلونة خلفا للهولندي رونـالد كومان. وبحسب صحيفة سبورت
ـوسـم ـوسم احلـالي بـجـانب ا ـتـد لنـهـايـة ا اإلسـبـانـيـة فـإن تـشـافي سيـوقع عـلى عـقـد مع بـرشـلـونـة 
ــقــبـلــ وحــتى حــزيـران/يــونــيـو 2024. وأضــافت: تــشــافي ســيــســتـمــر مـع الـســد حــتى  30 تــشــرين ا
األول/أكــتـوبـر اجلـاري عـلى األقل عـقب مــواجـهـة الـسـد ضـد األهـلي ولن يـعــيق مـسـؤولـو الـسـد رحـيـله
للـبارسا فـهو حـلمه. ورفض تشـافي احلديث عن اقـترابه من بـرشلـونة رغم أنه يريـد أن يتم األمـر بأسرع
وقت بحسب مـا أفادت الصحيفة اإلسبانية. وأشارت إلى أن تـشافي لن يقود الفريق ضد أالفيس بالليغا
أو دينـامـو كيـيف بـدوري األبـطال بل سـتـكون مـبـاراته األولى يوم  6 تشـرين الـثانـى/نوفـمـبر ضـد سـيلـتا
دير همة بشكل مؤقت إلى سيرجي بارخوان ا لعب بااليدوس بالدوري. يُذكر أن برشلونة أسند ا فيجـو 

الفني لفريق الرديف حتى إتمام التعاقد مع تشافي.
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{ بــرشــلــونــة أ ف ب:  ســيــكـون فــريق
بـرشـلـونـة اإلسبـاني قـادراً عـلى تـشريع
أبـواب مـدرجات مـلعـبه كـامب نو بـكامل
قـدرته االستيعابـية في مباريات الدوري
ومـسـابـقة دوري أبـطـال أوروبا اعـتـباراً
ــقـــبل بــعــدمـــا خــفــفت من األســـبــوع ا
سـلـطـات كـاتـالـونـيـا الـثالثـا من الـقـيود
ـفروضـة على اجلـماهيـر جراء جـائحة ا
كـورونا. وقال رئـيس اإلقليم الـكاتالوني
بـيــري أراغـونـيس في مـؤتـمـر صـحـافي
الـثـالثـاء إنه اعـتـبـاراً من يـوم اجلـمـعـة
سـيتـوقف العـمل بالغـالبـية الـعظمى من
ــفـــروضـــة عـــلى احلـــشــود. الـــقـــيـــود ا
وأضـــــاف ســـــنـــــعــــــود إلى قـــــدرتـــــنـــــا
االسـتـيـعـابـيـة الكـامـلـة بـنـسـبة  100في
ـرافق ـسـاحـات الـثـقـافـيـة وا ـئـة في ا ا
ــفــتـوحــة وفي احلــانـات الــريــاضـيــة ا
ـطـاعم بعـدمـا كان احلـد األقصى 60 وا
ــــقــــابل أعــــلـن نـــادي ــــئــــة. في ا فـي ا
بـرشـلـونـة عـبر مـوقـعه اإللـكـتـروني عاد
كـامب نو إلى كـامل قدرته االسـتيعـابية.
وأضـاف بعد عـام ونصف العام من دون
مـباريات ثم مباريات في ملعب خالٍ من
اجلـمـاهيـر ثم مبـاريـات بقـيود مـشددة
حـــان الـــوقت أخـــيـــراً لـــيـــكــون مـــلـــعب
ـــتـــلـــئـــاً بــكـــامل قـــدرته بـــرشـــلـــونــة 
. ويأتي هـذا القرار االسـتيـعابـية مجـدداً
ـتعـثر ـناسب لـبرشـلـونة ا في الـوقت ا

والــذي ســيــخــوض ثالث مــبـاريــات في
ثـمـانيـة أيام عـلى مـلعـبه كامب نـو الذي
يـــتــسع لـ 99 ألـف مــتــفـــرج. وســتــكــون
ــبـاراة األولى في عــقـر داره بــحـضـور ا
قـبل ضد جـمـاهيـري كامل يـوم األحـد ا
ــركـز الــثـامن فــالـنــســيـا الــذي يـحــتل ا
مـتـقـدمـاً عـلى بـرشلـونـة الـتـاسع بـفارق
األهـداف في ترتيب ال ليغـا. ويستضيف
ـقبل ديـنامـو كييف بـرشلـونة األربـعاء ا
األوكــراني في مـبــاراة مـهـمـة في دوري
أبـطــال أوروبـا حـيث يـتـذيل بـرشـلـونـة
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كـمـا يـزور ريـال مدريـد مـتـصـدر الدوري
اإلسـباني كامب نو في  24تـشرين األول
احلـــالي خلــوض أول كـالســيـــكــو هــذا
ــوسم. وكـان رئــيس بـرشـلــونـة جـوان ا
البـــورتــا ضــغـط من أجل رفع الـــقــيــود
ـتناً إذا ما وقال في  29أيـلول سأكون 
حـــولــوا مـــرة أخــرى ألن ذلك يـــضــرنــا
اقـتصـادياً وذلك بعـدما رفعت احلـكومة
ـــركــزيــة اإلســـبــانــيـــة قــيـــودهــا عــلى ا
ـالعب فــــيــــمـــا أبــــقت احلــــضــــور في ا
كـاتالونـيا وإقليم الـباسك علـيها. ويأتي
هــذا اإلجــراء أيــضـاً فـي وقت تــراجـعت
فــيه أعـداد اإلصــابـات بـكــوفـيـد- 19إلى
أدنى مــسـتـويــاتـهـا فـي إسـبـانــيـا مـنـذ

تموز 2020.

ـدافـع الـدولي الــفــرنـسي كــمــا تـفــادى ا
ـدة لـوكــاس هـرنـانـديـز دخـول الـسـجن 
سـتـة أشهـر بـسبب عـدم امـتثـاله إلجراء
ـنـزلي وذلك بـعد اإلبـعـاد بـعـد الـعـنف ا
أن قــبل الـقــضـاء اإلســبـاني اســتـئــنـافه
األربـعاء.  وقالت احملكمة العليا للقضاء
ـــوعــد في مـــدريـــد في بــيـــان عــشـــيــة ا
الـنهائي احملدد لـلدخول الطوعي لالعب
إلـى ســجـن نــعـــتـــبـــر أنه يـــجب قـــبــول
االسـتئناف وأن تنفيذ حكم احلرمان من
احلـريـة الصـادر بحق لـوكـاس فرانـسوا
بـــرنــارد هـــرنــانـــديــز يـــجب أن يـــعــلق.
وأضــافت أن تــعـلــيق الـعــقـوبــة ال يـزال
مــشــروطًــا بـعــدم ارتــكـاب الـالعب الـذي
سـيتع علـيه دفع غرامة قدرها  96ألف
يــورو جـنـحـة جــديـدة خالل فـتـرة أربع
ســـنــوات. وبـــرر الــقـــضــاة الـــثالثــة في
حــكــمــهم قــرارهـم بـتــعــلــيـق الــعــقــوبـة
ــكن جتـاهل أن بــالـتــأكـيــد عـلى أنه ال 
نوعا من االقتراب الشخص الذي كان 
مــــنه وهي زوجــــته في هــــذه احلـــالـــة
وافـقت على هذا االقـتراب. وأضافوا أنه
منذ اكتشاف عدم االمتثال لقرار التباعد
فـي حـــــزيــــران  2017   لـم تـــــتم إدانـــــة
هــرنـانــديـز بـارتــكـاب أي عــمل إجـرامي
ـا يـدفـعـنـا إلى اعـتبـار أنه في جـديـد 
رحـلة لـيس ضروريًـا بالـنسـبة له هـذه ا
تـنفيذ احلكم لتـفادي ارتكابه أي جنحة.

وقـالت احملكمة في النهاية إنها أحيطت
عــلـمــاً بــحـقــيـقــة أن الالعب يــعـيش مع
زوجـــته وابــنـــهــمــا دون عـــلم بــأحــداث

جديدة بينهما. 
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وتـعـود الـقـضـيـة إلى الـثـالث مـن شـباط
2017  حـ تشاجر الالعب الذي لم يكن
وقــتـهـا بـطال لـلـعــالم مع مـنـتـخب بالده
وكــان يـــبــلغ من الــعــمــر  21 عــامًــا مع
شــريــكــته أمــيــلـيــا لــوريــنــتي وتــبـادال
الـضـربات واخلـدوش أمام مـنـزلهـما في
مــدريـد عــنـد الــفـجـر. وقــامت لـوريــنـتي
بـضربه وخـدشه قبل أن تخـدش سيارته
ـفتـاح فيمـا وجه لهـا الالعب ضربات
إلى ضـلوعها وظهرها وفـكها وشفتيها
بـحسب احلـكم الذي اطلـعت علـيه وكالة
فـــــرانس بـــــرس. وأُدين هـــــرنــــانـــــديــــز
ولـورينتي في نـهاية شباط  2017بنفس
الــعــقـوبــة من قــبل مـحــكــمـة في مــدريـد
نزلي وهي  31يومًا من بـتهمة العنف ا
دة اخلـدمة اجملتمعية مصحوبة بحظر 
سـتة أشـهر عـلى االقتـراب من بـعضـهما
ــسـافــة تـقل عن  500مــتـر من الــبـعض 
بـعضها الـبعض ومن التواصل بـينهما.
وبـعـد الــتـصـالح بـيـنـهـمـا تـزوجـا بـعـد
بـضـعة أشـهر وعـنـد عودتـهـما من شـهر
ـتحدة  القبض الـعسل من الواليات ا
عـــلى الالعب في مـــطــار مــدريــد خلــرقه
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{ سـان فـرانـسيـسـكـو-(أ. ف. ب.): قال
مــدرّب غـولـدن سـتـايت ووريـرز سـتـيف
كـيـر إنّ اجلـنـاح الـكـنـدي أنـدرو ويـغـنز
تـلـقى تطـعـيمًـا ضد فـيـروس كوفـيد 19
ـبـاريات وسـيـكـون قـادرًا على خـوض ا
الـبـيـتـيـة لـلـفـريق في دوري كـرة الـسـلة
ـقـبل. ـوسم ا األمـيــركي لـلـمـحـتـرفـ ا
وكــــانـت رابـــطــــة الــــدوري األمــــيــــركي
لــلــمــحــتـرفــ رفــضت أواخــر الــشــهـر
ـاضي طلباً مـن ويغنز للـحصول على ا
إعـفاء ديني من لقاح فيروس كوفيد 19
ـــنــوعًـــا من خــوض وبـــالــتـــالي كــان 
ـوسم ـبـاريـات الـبـيـتـيـة لـفـريـقه في ا ا

قبل.  ا
وأوضـحت الـرابـطـة في بـيـان أنّ رفض
ويـغنز تلـقّي اللّقاح يـنتهك قواعد إدارة
الـصـحـة في مـدينـة سـان فـرانسـيـسـكو
والـذي يفرض تـلقيح جـميع األشخاص
ـتـواجـدين فـي أحداث فـوق  12 عـامًـا ا
مـغلقة كبرى. وقـال كير في ختام حصة
تـدريـبـيـة تـلـقّى أندرو الـلّـقـاح مـضـيـفًا
أخــبــرني لــلــتــو الــيــوم أنّـه كــان يــريـد
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بـونـهـامـز لـلـثـقـافـة الـشـعـبـيـة قـبل
الـبيع: كان محمد عـلي رمزا ثقافيا
ـــيــزا جلــيل بــأكـــمــله. وتــصــور
وضوعات القريبة أعـماله الفنية ا
الكـــمـــة واحلـــقــوق مـن قــلـــبـه: ا
ي ـدنية والدين والسالم العا ا
واإلنـسـانـية. وطـرح هـذه األعـمال
فـي مــزاد عــلــني جــامع األعــمــال
الـــفـــنــيـــة وصـــديق عـــلي رودني
هـيلتون براون الذي قال إن علي
رسـم أول ثالث صــــــور له بـــــعـــــد
مــعــركــة في بــوســطـن عـام 1977.

وكـان إجـمـالي سـعـر الـبـيع 945.524
ـــا كــان دوالرا أكـــثـــر بـــثالث مـــرات 

متوقعا. 
وقـــال بــونــهــامــز إن عـــلي رسم لــوحــة
إلـسع كنـحلة خالل تـصوير فـيلم طريق
احلــريــة في واليــة مـيــســيـســيــبي عـام
1978  وهـو الـعمل الـوحـيد الـذي يضم

قصيدة كاملة حملمد علي. 
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بـيـعت مـجـمـوعـة نـادرة من الـرسـومات
والـرسـومـات التـخـطـيـطيـة والـلـوحات
الكـمة مـحمـد علي الـتي رسـمهـا بطل ا
فـي مزاد بحوالي مليون دوالر. وعرض
زاد الذي عقد نحو  26 عـمال فنيا في ا
فـي دار بــــونــــهــــامــــز لــــلــــمــــزادات في
نــيـويــورك. وبـيـع رسم إلـسع كــنـحــلـة
وهـــو أحـــد أكــثـــر األعــمـــال الـــتي كــان
بـلغ 425 مـتـوقـعـا شـراؤهـا بـسـرعـة 
ألـف دوالر أي أكــثـــر من  10أضـــعـــاف
الـتـقــديـر الـسـابق لـلـبـيع. ونـال مـحـمـد
عـلـي ثـنـاء كـبـيـرا بـاعـتـبـاره واحـدا من
أعـظم الـريـاضـيـ والـنـاشـطـ وكان
شـاعرا أيضا لكن مواهـبه الفنية كانت
أقـل شــهــرة. وقــال بــونــهــامــز إنه كــان
يـرسم طوال حياته بـتشجيع من والده
الـذي كـان فنـانا مـحتـرفا وفي الـنهـاية
أخذ دروسا من الفنان الرياضي ليروي
نــيــمــان. وقــالت هــيــلــ هــول مــديـرة

أخبار النجوم
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ـانـشـسـتـر ـديـر الـفـني  { لـنـدن- وكـاالت: تـلــقى أولي جـونـار سـولـسـكـايـر ا
رتـقبة مع تـوتنـهام اليـوم السـبت حلساب واجهـة ا يونـايتـد دفعة قـوية قـبل ا
مـتاز خالل أسبوع قد يكون حاسمًا اجلولـة العاشرة من الدوري اإلجنليزي ا
درب النرويجي بحسب تقريـر صحفي فرنسي. فقد ذكرت صحيفة سـتقبل ا
ليـكـيب أن الـفـرنـسـيـ رفـائيـل فاران وأنـتـوني مـارسـيـال شـاركـا في احلـصة
التـدريبية اجلماعية الـتي أجراها الفريق اليوم اخلمـيس. ولفتت الصحيفة إلى
ـيرلـيج لـكنـه بشـكل مـؤكد أن ثنـائي الـديـوك قد يـلـعب أمام تـوتـنـهام في الـبـر
ـبـاراة التـالـية ضـمن مـنافـسـات دور مجـمـوعات سيـتـواجد ضـد أتـاالنتـا في ا
دوري أبـطال أوروبا. جدير بالـذكر أن فاران ومارسيال تـعرضا لإلصابة على
نتخب الـفرنسي أمام إسبانـيا في نهائي دوري األ األوروبية هامـش مباراة ا
 بـسبب ألم في الـفخذ بـينـما عـاد الثاني 42 حـيث خرج األول في الدقـيقة 2-1
ة ليـونايتـد مصـابا رغم أنه لم يشـارك في اللـقاء. وتلـقى الشيـاط احلمـر هز
ـيرلـيج ـاضـيـة من الـبـر مـذلـة عـلى ملـعـبـهم أمـام لـيـفـربول 0-5  في اجلـولـة ا

ليصبح سولسكاير على شفا اإلقالة ما لم يستعد الفريق توازنه سريعا.
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الـــدولـي لـــكـــرة الـــقـــدم جـــويس كـــوك
كوّنة من لـفرانس برس إنّ اجملمـوعة ا
 158 شــخـصًــا الـذين جــرى اخـراجـهم
من أفــغـانـســتـان هي جـزء مـن قـائـمـة
تضم  545 شـخصًا يـسعون لـلمغادرة
وســيـــتــوجــهــون إلى ألـــبــانــيــا حــيث
سـيـقـيـمون مـؤقـتًـا حـتى يـتمّ الـتوصل
إلـى حل دائم. وأوضـــحت نـــحن حـــقــا
بـــحـــاجــــة الى أن تُـــقـــدم الـــدول عـــلى
ـساعـدة اآلن موضـحة يـضم االحتاد ا
الــــدولي لــــكـــرة الــــقـــدم  211 احتــــادًا
عضوًا أي  211 دولـة ونحن ندعو كل
ــسـاعــدتـنـا فــورا. وقـالت هــذه الـدول 
ـــنـــتـــخب الـــوطــني إحـــدى العـــبــات ا
لـلـسيـدات إنّ كل شيء تـغـيّر بـالـنسـبة
لــهــا عــنــدمــا اســتــولت طــالــبـان عــلى
الـســلـطـة في مـنـتـصف آب/أغـسـطس.
وأوضــحـت هــنــاك أشــخــاص ضــيــقـو
األفق يـعـتـقـدون أن الـفتـيـات ال أهـمـية
لـــــهنّ وأنـــــا أريـــــد أن أوضح لـــــهم أن

{ بـــاريـس- وكـــاالت: أبــــدى نـــيـــمــــار جنم بــــاريس ســـان
جــيـرمـان رغـبـتـه في تـكـرار الـنــجـاح رفـقـة زمـيــله لـيـونـيل
مـيسي والـتـتـويج بـلقب دوري أبـطـال أوروبـا. وقال نـيـمار
في تصـريـحات نـقلـتهـا صحـيفـة مونـدو ديبـورتيـفو آمل أن
أكـرر أنا ومـيـسي مـا فـعـلـناه في بـرشـلـونـة. وأضـاف جئت
إلى بـــاريس في عــام  2017 بــهــدف الـــفــوز بـــدوري أبــطــال

ـتــلك العــبـ أوروبــا واآلن أصـبـح لـديــنــا مـجــمــوعـة أقــوى. وتــابع 
ـواهب الفردية. وأ أصـحاب جودة عالـية ليس من الـضروري التـعويل على ا
ـجرد أن نُـحـقق ذلك سـنـكـون فـريـقًـا قـويًا نـحن بـحـاجـة إلى الـتـكـيف مـعًـا و
لـلغاية. ورحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف 2017  بعدما كسر النادي
الـباريسي عقده بدفع قيمة الشرط اجلزائي  222 مليون يورو كأغلى العب في

تاريخ كرة القدم.
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الـفـتيـات هن أيضًـا بـشر. لـهذا الـسبب
انــضـمــمت إلى كــرة الـقــدم. كـان األمـر

صعبًا حتى بالنسبة لعائلتي.
VF  l{Ë

وتـابعت الـشابة  24 عـاما الـتي فضّلت
عـــدم الـــكـــشـف عن هـــويّـــتـــهـــا بـــدأوا
يــــدعـــمــــوني بــــبطء لــــكن فـي بـــعض
األحــيـان كـان الـوضع صــعـبًـا. وغـطّت
ذراعـاها وسـاقاها الـكدمـات جرّاء لعب
كرة القدم لساعات متتالية مع زمالئها
في شـــوارع مــجــمّــعــهــا الــســكــني في
الـدوحـة. وقـالت إنّ أمـلهـا هـو الـذهاب
إلى كــنــدا مــوضــحــة أنــا والــفــتــيـات
األخـريــات هـنـا لـديـنـا حـلم بـأن نـذهب
إلى كـندا … نأمل حقًا بأن تـقبلنا كندا.
وفي هـــذا الــصــدد حث إنــفــانــتــيــنــو
اسـترالـيا ونـيوزيـلنـدا اللـت تـنظّـمان
بــطــولــة كــأس الــعــالم لــلــسـيــدات في
ـــتــــحـــدة وكـــنـــدا  2023والــــواليـــات ا
ــكــسـيـك حـيث تــقــام بـطــولــة كـأس وا
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الكندي أندرو ويغنز خالل حصة تصوير العبي فريقه غولدن ستايت ووريرز
في سان فرانسيسكو

ــفـــروض عــلـــيه. ولم إجـــراء االبــعـــاد ا
يـطـبق اإلجـراء ذاته عـلى لـوريـنـتي ألنه
لم يـتـم اخـطـارهـا رسـمـيـاً بـهـذا احلـظر
ـــفــروض عــلـى الــتــواصـل بــيــنـــهــمــا ا
واالقـتـراب من بـعـضـهـمـا وبـالـتـالي لم
يُـنـظـر إلـيـهـا عـلى أنـهـا خـالفـت احلكم.
وبــعـد احـتـجـازه لــبـضع سـاعـات حُـكم
عـلى هـرنـانديـز الـذي كـان يلـعب وقـتـها
في صــفـوف أتــلـتـيــكـو مــدريـد في عـام
 2019بـــالـــســجـن ســـتــة أشـــهـــر وقــام
بـاستـئناف احلـكم لتـفادي العـقوبـة كما
هــو احلـــال بــشــكل عــام فـي إســبــانــيــا

لألشـخاص الـذين حُكـم عليـهم بالـسجن
أقـل من عـامــ ولــديــهم ســجل جــنـائي
نـظيف. لكن طلبه رفض مـنتصف الشهر
احلـالي من قـبل القـضاء الـذي اعتـبر إن
االمـر يتعلق بجـنحة متكررة وذلك ألنه
إضـافـة الى إدانـته بـجنـحـة اإلضرار في
ـنـزلي وعــدم االمـتـثـال ســيـاق الـعــنف ا
لـتـدبـيـر اإلبعـاد  إصـدار إدانـة أخرى
ـاثـلـة مـن قبـل مـحـكـمة بـحـقه لـوقـائع 
ــنــطــقــة الــواقـعــة في مــوســتــولــيس ا
ضـــواحي الـــعــاصـــمــة مـــدريــد لـم يــتم

اإلعالن عن تفاصيلها وتاريخها.
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ملعب نادي برشلونة

dLðR∫ رئيس إحتاد فيفا جاني جاني إنفانتينو خالل مؤتمر صحفي
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إبـالغي بـذلك. انـتــهى األمـر ولن أجـيب
بــــعـــد اآلن عـــلـى أســـئـــلــــة حـــول هـــذا
ـوضـوع. وتـفـرض اللـوائح الـصـحـية ا
في نــيـويـورك أيـضًــا الـتـزامًـا بــتـلـقـيح
الـــريــاضــيـــ وهــذا يـــتــعــلّـق بالعــبي
نــيـــويــورك نــيــكس وبـــروكــلــ نــتس.
ويــرفـض جنم نــتس كــايــري إيــرفــيــنغ
حـتى اآلن التـعلـيق على إمـكانـية تـلقّيه
الـلّقاح وبالتالي فـهو لن يكون بإمكانه
بـاريات البـيتـية لفـريقه بدون خـوض ا
ئة من العبي تـلقيح. وتلقى نحو  90بـا
الــدوري األمـيــركي لـلــمـحــتـرفــ لـقـاح
كـوفيد  19 لـكن البعض رفض اإلفصاح
عـمّـا إذا كانـوا تـلقّـوا اللّـقـاح من عدمه.

وأوضـح كـيــر أنّ جــمـيع العــبــيه قـد 
تـطـعـيـمهـم اآلن مشـيـرًا إلى أنّ ويـنـغز
بــإمـكــانه خــوض مـبــاراة اإلثـنــ ضـد
بـــورتالنــد تــرايل بـاليــزرز اســتــعــدادًا

للموسم اجلديد. 
 ويــخـوض ووريـرز مـبـاراته األولى في
الـدوري ضد لوس أجنـليس كلـيبرز في

قبل.  21 تشرين األول/أكتوبر ا
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{ الــــدوحـــة -(أ ف ب): دعــــا االحتـــاد
الــدولـي لــكــرة الــقــدم فــيــفــا اجملــتــمع
الـدولي إلى تكـثيف جهـوده للمـساعدة
عـلى إيـجـاد مـوطن جـديد لـلـريـاضـي
األفـــغــان بـــعــد هـــروبـــهم من بـــلــدهم
حـسـبمـا قـال رئيـسه جـاني إنفـانـتيـنو
لـوكـالـة فـرانس بـرس. و إجالء أكـثر
من  150مـن الرياضـي والـعامـل في
قـطـاع الريـاضة وعـائالتـهم من بيـنهم
 50العــبـــة كــرة قــدم وأقــربــائــهن هــذا
الـــشــهــر من أفـــغــانــســتـــان إلى قــطــر
بــالـتـنــسـيق مع االحتـاد الــدولي لـكـرة
ئـات في أفغـانسـتان الـقدم. وال يـزال ا

غادرة البالد. ساعدة  يطلبون ا
b¹bł nþu

وقـال إنـفـانتـيـنـو لوكـالـة فـرانس برس
فـي الدوحة أدعو جميع احلكومات في
ـسـاعـدتـنـا في أوروبـا وبــقـيـة الـعـالم 

ن  احلـــصــول عـــلى مــوطن جـــديــد 
ـكـننـا احلـديث إجـالؤهم. وأضـاف ال 
ـكنـنـا احلديث عن الـتـضامن فـقط ال 
ــسـاعـدة فـقط. عـلــيـنـا أن نـتـرجم عن ا
ذلك بـشكـل ملـموس مـضيـفا لـقد مرّوا
ــكن ألي مـنــا أن يــتـخــيّـله بــشيء ال 
وقــد تــمـكــنـا من إخــراجــهم. وأطـاحت
طـالبـان بـاحلكـومة األفـغانـية الـسابـقة
ــتـحــدة في ــدعــومــة من الــواليــات ا ا
آب/أغـسطس وحتاول منذ ذلك احل
ـالي لـنـظامـها كـسب الـتأيـيـد والدعم ا
اإلسـالمي ووعدت بأسـلوب حـكم أكثر
مـرونة. ولكن مع منع النساء والفتيات
درسة هناك خوف فـعليًا من العمل وا
ــارسي الــريــاضـة. مـن االنـتــقــام من 
وعـلى الـرغـم من أنـهم لم يـعـلـنـوا بـعد
رأة في عن سـياسة رسـمية خـاصة با
الـرياضة فقد أدلى مسؤولو طالبان
ـشـاركة بـتـعلـيـقات تـشـير إلى أن ا
اجلـادة في هـذا الـقـطـاع سـتـكون
مـــســتــحـــيــلــة. وحـــ حــكــمت
طـالبان أفـغانسـتان من عام 1
 996إلـى عــام 2001  مــــنـــعت
ـتـشدّدة احلـركـة االسالمـيـة ا
الـنساء من النـشاط الرياضي
ـبــاريـات أو حــتى حــضــور ا
ـسـابقـات حـتى أنّ بعض وا
ـالعب الـــريـــاضــيـــة كـــانت ا
تُـــســـتـــخـــدم بـــانــتـــظـــام في
عـمليات اإلعـدام. وقد أغلقت
حــكــومــة طــالــبــان الــتي ال
تــضم نــســاء أبـواب وزارة
ـــــــرأة. وقــــــالت شــــــؤون ا
ــســؤولــة عــلـى الــقــطـاع ا
االجـــتــمـــاعي في االحتــاد

لوكاس هرنانديز

شتـعل ب يوفنتوس { رومـا- وكاالت: حتدث تقرير صـحفي عن الصراع ا
قبل. يركاتـو الشتوي ا وهـبة فيورنتيـنا خالل ا ومانـشستر سيتي لـلظفر 
وبحـسب صحـيفة الجـازيتا ديـلو سـبورت فإن يـوفنتـوس ومانـشستـر سيتي
قامـا ببدء احملـادثات مع وكـيل دوسان فالهوفـيتش مهـاجم فيورنـتينـا البالغ
دد عقـده مع فيورنـتينا والـذي ينتهي 21  عامًـا. وأضافت فالهوفـيتش لن 
ـدير الـرياضي لـلفـيوال في يـونـيو/حـزيران 2023  ولم يـستـبعـد جو بـارون ا
ـهاجم. وتـابعت الـصحـيفـة التـوتر في فـلورنـسا يـتزايـد حيث حذر رحيل ا
ألتـراس فـيـورنـتيـنـا فالهـوفـيتش مـن الذهـاب نـحـو مدرج اجلـمـاهـيـر عقب
ــبـاريـات. وأشــار الـتـقــريـر إلى أن فالهــوفـيـتش يــطـلب من األنــديـة الـتي ا
تـفـاوضه احلــصـول عـلى راتب سـنــوي بـقـيـمـة  6 ماليـ يـورو وال يـريـد
فـيورنتيـنا بيعه بأقل من  60 مـليون يورو. ويواجه يوفنـتوس مشكلة حيث
ـتلك الـبيانـكونـيري سـيولة ال يقـبل فيـورنتيـنا الـصفـقات الـتبادلـية وال 
كنهم فقط ضم الالعب على سـبيل اإلعارة مع االلتزام بالشراء كـافية و
النـهائي. يـذكر أن أتلـتيكـو مدريـد حاول التـعاقد مـع فالهوفيـتش الصيف

اضي لكن إدارة فيورنتينا رفضت عرض الروخي بالنكوس. ا

دوسان فالهوفيتش

بــالـفـعل مــؤخّـرا إلى الـبــرتـغـال وعـدن
لــلـــتــدريب في ضـــواحي لــشــبــونــة.
وبالنسبة لكوك تعكس قصص
هــؤالء الـريــاضـيــات مـأسـاة
إنــسـانــيـة. وقــالت إنه ألمـر
. مـفجع أن تسـمع قصصهنّ
ومـن احملـــزن أن حتــاول أن
تـكـون في مـكـانـهـنّ وحتاول
أن تـــتــخــيّل كـــيف يــشــعــرن
مـــــعــــتــــبـــــرة انّ هــــؤالء هم
األشـخاص الذين يستحقون
أن يـكـونوا قـادرين عـلى بدء

حياة جديدة.

الــــــعـــــالـم لـــــلــــــرجـــــال في 2026  إلـى
اســتـضـافـة العـبـات مـن أفـغـانـسـتـان.

وقـال فـلـيعـطـونـا إشارة
تــــرحــــيـب بــــبــــعض
هـــؤالء الـــفــتـــيــات
أعـتقد أنّهـا ستكون
رســــالـــة تــــضـــامن
ـكن أن رائــعــة ال 
حتقّقها سوى كرة
الــــقــــدم. وجلـــأت
بــــعض أعــــضـــاء
ـــنـــتــخب فـــريق ا
الــوطـني األفــغـاني
لـــــــلـــــــســـــــيــــــدات

وعـائالتهن
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يلها الـواقع الستمرار عمل ان حكومة تصـريف االعمال تعد ضـرورة 
ـومه مــرافـقـهـا خالل فـتــرات االنـتـقـال الـسـلــمي لـلـسـلـطه  الـدولـة ود
ولكـونها  –اي حكـومة تـصريف االعـمال اجلـارية  –وجدت العـتبارات
الضرورة فأن الضرورة وفقاً للـقاعدة القانونية والفـقهية تقدر بقدرها 
وهذ مـعنـاه ان عـمل هذه احلـكـومة مـقيـد بـالضـروريات الـواقـعيـة  وقد
حدد مـفـوض احلـكـومة الـفـرنـسي (دلـفولـفـيه) اعـمـال حكـومـة تـصريف
االعمال (بانها تلك االعمال التي يتم حتضيرها بواسطه اجهزة الوزارة
ويقتصر دور الوزير عـلى وضع توقيعه عليهـا فقط مع امكانية البت في
ـلي الواقع الـعـملي مـجـابهـتـها)  االمور الـعـاجلـة واالسـتثـنـائيـة الـتي 
واوضح وزيــر الــعـدل الــفــرنــسي االســبق (مــوريس فــور) في مــعـرض
اجابته على احد اسئلة مـجلس الشيوخ الفرنسي لـتحديد طبيعه اعمال
حكومة تصريف االعمال بانها (تـلك االعمال التي تعالج اموراً وقضايا
ــرفق الـــعــام  كـــمــا تــشـــمل حــاالت فــرعـــيــة وثـــانــويــة الزمـــة الدارة ا
ا تقدم فأن اختصاصات واجهة االمور الطارئـة)  ووفقاً  االستعجال 
حكومة تـصريف االعمـال تنحصـر باالعمـال الفرعيـة والثانـونية الالزمة
ـواجـهـة الـظروف ـرافق الـعـامـة مع اتـخـاذ الـقـرارات  الدارة وتـسيـيـر ا
ـكن تأجـيلـها حلـ تشكـيل احلـكومة سـتعـجلة الـتي ال االستـثنـائيـة وا
الدائمـية  وقد تتـسع اختصـاصات حكـومة تصـريف االعمال وتـنحسر
وفقـاً لـلـظـروف واالحداث وطـبـيـعه الـنظـام الـسـيـاسي  كـما تـتـاثـر هذه
االختصاصـات تبعـاً لسبب ظهـور هذه احلكـومة باعتـبار ان صالحيات
ان  وبالـتالي يضـيق نطاق احلكومـة تكتـسب مشروعـيتهـا من ثقه البـر
هذه االخـتصـاصات وتـقتـصر عـلى االعمـال اليـوميـة الثـانويـة اذا كانت
ان  وتـتـسـع اذا وجدت احلـكـومـة مـسـحوب الـثـقـه منـهـا مـن قبـل الـبـر
حكـومـة تـصريف االعـمـال بـسبب اسـتـقـالة احلـكـومة ذاتـهـا بـاعتـبـارها
ان نفسه كما هو احلال ان  او بسـبب حل البر الزالت تتمتع بثقه البر
ـنــعـقـدة بــتـاريخ في الـعــراق حـيث قــرر مـجــلس الـنــواب في جــلـسـتـه ا
2021/3/31 حل نفسه واعتباراً من تاريخ 2021/10/7 ورغم

ـان نـفــسه قــبل ثالثـة مـن مـوعــد االنـتــخـابـات حتـفــظـنــا عـلى حـل الـبــر
التشريـعية الـتي جرت بتاريخ 2021/10/10 النه يفتـرض حل نفسه
قبل (60) من مـوعـد االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة اسـتـنـاداً لـلـمادة (64/
ثــانـيــاً) من دســتــور الــعــراق لــســنـة 2005 وتـرتـب عــلى ذلك اعــتــبـار
احلكومـة مسـتقيـله ومباشـرة اختـصاصات تـصريف االعـمال اليـومية 
ولم يـحدد الـدسـتـور معـنى ونـطـاق االعـمال الـيـومـيـة حلكـومـة تـصريف
ـقــصـود بـتــصـريف االمــور الـيــومـيـة ـشـرع حــددت ا االعـمــال اال ان ا
) من الـنظام الـداخلي جمللس الوزراء رقم (2) ادة (42/ثانياً وجب ا
عـدل التي جـاء فيـها (يـقـصد بـتصـريف االمور الـيومـية لسـنة 2019 ا
اتـخـاذ الـقــرارات واالجـراءات غـيـر الــقـابـله لـلــتـأجـيل الــتي من شـأنـهـا
ـرافق الـعـامـة بـأنـتـظـام واطـراد  اسـتـمـرار عـمل مـؤسـسـات الـدولـة وا
واليدخل من ضمنهـا مثالً اقتراح مـشروعات القوانـ او عقد القروض
ـنـاصب الـعـلـيـا في الـدولـة او االعـفـاء مـنـهـا او اعـادة او الـتـعـيـ في ا

هيكلة الوزارات والداوائر ) ولناعلى هذا النص التعليق االتي :
شرع العراقي اخذ بفكرة حكومة تصريف االعمال اليومية 1- ان ا

ــادة (42/اوالً ) وهي وردت عـــلى ســـبــيل في حــاالت حـــددهـــا نص ا
احلـصر (انـتـهـاء الـدورة االنـتـخـابـيـة جملـلس الـنواب  سـحب الـثـقه من

ان) . مجلس الوزراء او رئيسه  حل البر
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2- ان نظام مجلس الوزراء حدد نطاق اعمال احلكومة في فترة
تـصـريف االعـمــال في الـظـروف الـعــاديـة فـقط وبـهــدف اسـتـمـرار عـمل
رافق الـعـامة بـانتـظـام واطراد وذكـر امـثله لـبعض مؤسـسات الـدولـة وا
احلـاالت الـتي اليـجـوز لـلـحـكـومـة خالل هـذه الـفـتـرة الـتـدخل فـيـهـا النه
شرع  –ربط اخرجـهـا من نطـاق االعـمال الـيـوميـة  وهـو بذلك  –اي ا
ـرفق العـام وهي احد فكـرة حكـومـة تصـريف االعمـال الـيومـية بـفكـرة ا
ابـرز نــظـريــات الـقــانـون االداري وبــالـتــالي فـهي التــخـرج عـن االعـمـال
ـألـوفه الـتي تـتم بـشـكل تـلـقـائي وروتـيـني يـومـياً والـقـرارات اليـومـيـة وا
ـرفق الــعــام كــشــراء الـقــرطــاســيــة وتـوزيـع الـرواتب لــتـســيــيــر امــور ا
والـعالوات والـتـرفــيـعـات والـصـيــانه ..الخ والـتي بـدونــهـا يـخـرق مـبـدأ
رفق الـعام وهي في الغالب تـتم من القيادات االدارية استمرار ودوام ا
مادون الوزير تـلقائـياً وهي التتضـمن اي بعد سـياسي او وجوب تدخل
ـسـتـقرة في احلكـومـة الجنـازها  بـحـيث ان سـياقـات الـعـمل االدارية ا

رفق كفيله بتصريفها دون تدخل من الوزير حتى . ا
3- اما االعمال ذات الطابع السياسي او الدستوري كتعديل الدستور
او اقـتــراح مــشــاريع الـقــوانــ او اصــدار قـرارات تــنــظـيــمــيـة مــعــدلـة
لـلتـشـريـعـات او ابـرام االتـفـاقـيات و الـعـقـود االسـتـراتـيـجـيه والـقروض
ـكن حلكـومة تـصريف االعـمال مـباشـرتها الكـبرى   وهذه االعـمال ال
اال في حالة الضرورة او الظروف االستثنائية والتي اغفل نظام مجلس
وافـقـة عـلى احلرب الوزراء االشـارة الـيـها كـمـا ان الـدستـور حـصـر ا
ـعيـار اسـتـبـعـاد االعـمال ـجـلس الـنـواب   ووفـقـاً  واعالن الـطوارىء 
ذات الـبعـد الـسـيـاسي من نـطـاق االعـمـال اليـومـيـة فـلن يـتـمـكن مـجلس
ادة ـنصوص عـليـها في ا ارسـة معـظم االختصـاصات ا الوزراء من 
(80) من دسـتــور الـعـراق لــسـنـة 2005 مـاعـدا االشــراف والـوصـايـا

االدارية .
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4- ان ان االعمال االدارية التي تمارسها حكومة تصريف االعمال
رفق بدأ استمرار ا ليست مطلقه من وجهة نظرنا النها يجب ان تقيد 
ـتعـلـقه بـاحلـفـاظ على العـام بـأنـتـظـام واطراد ومـهـام الـضـبط االداري ا
االمن العـام والصـحة الـعـامة والـسكـينـة الـعامـة  ولذلك نـرى ان بعض
رقم ثـال قـرار مجـلس الـوزراء االخيـر ا القـرارات ومنـهـا على سـبـيل ا
ـان واالنـتـخـابات (380) في 2021/10/17 الـصـادر بـعـد حل الـبـر
ـتـضـمن مـنـح رئـيس واعـضـاء مـجـلس الـقـضـاء االعـلى الـتـشـريـعـيـة وا
ورئيس واعـضاء احملـكمـة االحتاديـة العـليـا وللـوزراء ومن هم بدرجـتهم
ساحة (600) متر في بغداد استثناءاً من مسقط قطعه ارض سكنية 
الرأس والتعـهد الشـخصي  يخرج من نـطاق االعمـال اليوميـة حلكومة
رافق العامة او من تصريف االعمال النها التدخل ضمن مهام تسيير ا
ـستـعجـلة او الـضرورية فـضال عن كـونهـا تشـكل اعبـائاً مـالية االمور ا
ـنـوحة لـفـئات على خـزيـنـة الدولـة والتـعدو ان تـكـون مجـرد امـتـيازات 
ذكور خـالف تشريع نافـذ وهو قرار مجلس معينه  واالهم ان الـقرار ا
نحل) رقم (120) لسنة 1982 النافذ استـناداً للمادة قيادة الثـورة (ا
(130) من دســتـور جــمــهـوريــة الــعـراق  حــيث نص الــبــنـد (اوالً) من
ـذكــور عـلى مــنع تـمــلـيك او بــيع قـطع االراضـي او الـوحـدات الـقــرار ا
ـملوكة للـدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولـة والقطاع العام السكنية ا
ن كــان هــو او زوجه أو أي من أو بــواســطـة اجلــمــعــيــات الــتــعـاونــيــة 
اوالدهـما الـقـاصـرين الـذين ال يـؤلـفـون اسـرة مـسـتـقـلـة قد حـصل عـلى

قطعة ارض او وحدة سكنية ...الخ
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يـعـتـقـدون جـازمـ بـأنّ شـكل احلـياة
الــتي يــعـيــشـهــا الــوالـدان وطــبـيــعـة
ثــقــافــتـهــمــا وتــعــلّــمــهــمــا وطــريــقـة
تفكـيرهمـا وتوجيـهما لـلطفل سـيكون
لــهــا أثــرهـا الــكــبــيـر فـي غـرس أولى
بــــذرات االنـــطالق الـــفـــردي لـــلـــعـــالم
ــــلــــيه عــــلــــيه اخلـــارجـي وفق مــــا 
الوالدان أوالً لغاية تشكيل شخصيته
اخلـــاصـــة والـــتــزام زمـــام الـــســـلــوك
واحلـركـة والـتـصرف وفـق ما آل إلـيه
تـفـكـيرُه ومـا يـشـيـر إلـيه عـقـلُه. وهذا
واضح في محـيط األسـرة التي يـكون
ـستـوى الـتعـلـيمي والـتـربوي فـيهـا ا
للوالـدين جيـدًا وعاليًـا حيث يـنعكس
مـثل هـذا الـواقع إيـجـابًـا عـلى سـلوك
الطـفل وعـلى تلـقيـنه الـطيب والـعالي
لشكل التـربية الذي يـقدم له. فهذا من
شـأنه تـسهـيل مـهـمّة الـتـعـلّم الـسريع
للـطفل واألخـذ بيـده نحو شـقّ طريقه
بــأمــان ويـســر. فــتـراه فــتى صــغــيـرًا
تتـوسم فيـه الكـثيـر من أطبـاع والديه
ـتـعلّـمـ حيث يـبـرز مثل ـثقـف وا ا
هـذا الـتـهذيـب في أسـلوب حـيـاته في
محيطه األسري تمامًـا وبالنتيجة في
مـــحــــادثـــته واخــــتالطـه مع الــــعـــالم
اخلــارجي. وغـالــبًـا مــا تـتــراجع هـذه
الـــســمــة أو تـــكــاد تــنـــعــدم إذا خــلت
األســرة من وســائل عــائــلــيــة ســهــلـة
وحـمــيـمـة وعـاطــفـيـة ضـمـن الـعـائـلـة
الــواحــدة مــثل الــتــحــاور والــنــقــاش
والـــتــفــاهم وتـــبــادل الــرأي وارتــقــاء
ـــفــاهــيم الـــتي تــســهـم في إنــعــاش ا
ـلل احلـيـاة الـيـومـيـة بـدالً من حـالـة ا
والـالمــبـــاالة واإلهـــمـــال في احلـــيــاة
الــتـقـلــيـديـة. وهــذه هي حـالــة الـطـفل
الذي يتربى في أسرة مفـككة أو قليلة
ـة التـربـيـة والثـقـافة ـعارف أو عـد ا

والتفاهم. 
لذا من الـطبـيـعي أن نشـهد الـيوم في
ظلّ ظـروف عــدم االسـتـقــرار الـوطـني
ـاذج واجملـتــمـعـيّ في الـبالد عــيش 
من هــــذه احلــــالــــة األخــــيــــرة غــــيــــر
الــصـحــيــحـة لــطـفــولـة مــهـمــلـة وهي
ـــنـــزل أو في تـــعـــيش خـــارج إطـــار ا
الــــشـــوارع أو تـــراهم بــــراعم غـــضـــة
يتـفـحصـون الـقمـامـة أو يجـوبون في
األسـواق الــعـامـة بـحـثًــا عن لـقـمـة أو
مــكــسب أو لــتـلــبــيـة حــاجــات أخـرى
ـنـزل واألم في عـقـولـهم يـدسّـهـا رب ا
وفي رؤوسهم. وشتـان ما بـ الشكل
التربوي اإليجابيّ األول وهذا األخير
الـذي يـزداد وزنُه وتــتـسع مـسـاحـاتُه
ــتــخــلــفـة. في الــبـلــدان الــنــامــيــة وا
وعـراقنـا لـيس بـبـعيـد عن هـذا الـنوع
السـلبيّ في التـربيـة السيّمـا بعـد فقد
ــتـعــاقــبــة بــعـد 2003 احلــكــومــات ا
ـتـطـلـبات ـواصـفـات وا لـلـكـثـيـر من ا
ــة وتـعــلـيــمًـا الــتي تـوفــر حـيــاة كـر
إلــزامــيًــا وخـــدمــات آدمــيـــة مــرفــهــة
ـواطـنـيـهـا. وهذا مـا وسّع مـن زيادة
مــتــنــامــيــة في أعــداد الــهــائــمــ من
دارس تسرّب منهم من ا األطفال وا
ـقـاطـعـ لــلـتـعـلـيم أصالً ألسـبـاب وا

مـؤسـسـة تـربـويـة حـكـومـيـة كـانت أم
خـاصـة كي تـســهّل عـلـيه تـعـلّم أولى
خــطــواتـه الــلــغــويــة واالجــتــمــاعــيـة
والتـربـوية وفـق نظـام وسـلوك مـؤطّر
ـمارسـة وال تغيب خاضع لـلتقـييم وا
عـنـه بـعض الـتـمــارين والـتـطــبـيـقـات
والفـعالـيـات االجتـماعـية والـرياضـية
والـتـوجـيـهـات والـنـصـائح الـتـربـوية
واألخـالقـــيـــة الـــتي تـــبـــقى عـــادة في
ـا عـقلُه األذهـان كـلّمـا كـبـر الـطـفل و
وزادت خــبــرتُه. فـالــعــلم في الــصــغـر
يـــبـــقـى الـــكـــثــــيـــرُ مـــنـه في األذهـــان
ويتـرسخ ويـدوم ويخـلد في الـذاكرة.
فهو تـمامًا "كـالنقش في احلـجر" كما
ـثل. وهــذه حـقــيــقـة عــلـمــيـة يــقــول ا
وتـربويـة ال حتـتـاج إلى تفـسـيـر وقد
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ـكن أن يـقـدّمه لـيس من شك في مــا 
احمليط األسـري لـلطـفل ومـدى تأثـيره
في تـكــوين شـخـصــيـته بـدءً من أولى
ــوّه حــتى اكــتــمـال قــدراته مــراحل 
البنيـوية والعقلـية والفكـرية. فالبذرة
األولـى تـــخـــرج من الــــبـــيت األســـري
لـــــتـــــشـــــكلّ أولـى مالمـح الـــــهـــــويــــة
الشخـصيـة لدى الطـفل أي في البذرة
الــتـي يــتمّ غــرســهـــا في أذهــانه وفي
تـوجيـه سلـوكه وحـركـاته وتـصـرفاته
ـصـغّــر ثمّ مع مـحـيـطه مع مـحــيـطه ا
ـــــربــــون أو اخلـــــارجـي. قــــد يـالقي ا
ـسـؤولـون عن تــربـيـة الـطـفل ضـمن ا
احملـــــــــــــيـط األســـــــــــــري أو فـي أولـى
ـؤسـسـات الـتـربـويـة الـتي يـرتـادها ا
صـعـوبـات في تــوجـيـهه أو تـرويـضه
وذلك بـــحـــسـب طـــبـــيـــعـــة تـــكـــويـــنه
واســتـعــداده وطـريـقــة تـلــقـيه لــشـكل
التربية األولـية اخلاصة. وهذا أمر ال
ــسـلّـمـات يـقــبل اجلـدال. بل هـو من ا
ــعـــقــدة بــســـبب هـــذه الــتـــركـــيــبـــة ا
والـبـسـيــطـة في آنٍ مـعًـا. وهـنـا يـأتي
دور الــــــوالــــــديـن األســـــاسـيّ أوالً في
بلـورة شخـصيـة طفـلهم وفي صـقلـها
وتــعــديل مــا يــبـدو غــيــر مــقــبـولٍ في
سـلـوكـه الـبـدائي وفي تــوجـيـهه وفق
طبيعة تكوينهما األسري والشخصيّ
وقدراتـهمـا واسـتعـداداتهـما لـلتـفاعل
مع حــاجـات الـطــفـولــة وتـنـمــيـة هـذه
ــنع من تــوجــيه األخــيــرة. وهــذا ال 
الـطفل االجتـاه الـصحـيح الـذي يـبني
وال يهـدم أو يقـف حائالً دون تـرسيخ
الـــصــالـح في ســلـــوكه وحتـــاشي مــا
يـــضــرّه ويـــقف عــثـــرة أمــام تــعـــلّــمه
الصحيح الـذي يترافق مع قدراته في
ـرحـلة األولـية. وهـنـا ال ينـبغي هذه ا
ترك احلـبل عـلى الـغـارب في اجنذابه
ــتــزن نـحــو عــبــادة الــوسـائل غــيــر ا
االلـكـتـرونـيـة احلـديـثـة الـتي ال تـبـني
ـؤهالت بل الــشـخــصـيــة وال تـقــوّم ا
جتعـله عبـدًا لهـا وأداة لشـرود الذهن
وغــيــاب اإلرادة في الــســيــطــرة عــلى

الذات.
كلّ األبــحـاث ومـعــظم اخملـتــصـ في
مـجــال عـلم نــفس الـطـفــولـة واألسـرة

كـلـمـات وعــبـارات جـديـدة تـدخل في
قـامــوس دمــاغه ألول مـرّة. وهــذا مـا
ســيــعــزّز من قــدراته الــكالمــيـة ومن
طــاقــاته احلـــواريــة في احلــديث مع
شرفـ عليه. وبحسب أقرانه ومع ا
اختـصاصيـ يكـون الطـفل السويّ
بعـمر ثالث سـنوات عـادة قادرًا على
فهم نـفسه وجـذب االنتـباه لـشخصه
أي في استخـدام كلـمة "األنا" بـيسر.
وبعـمر أربع سـنوات تـبدأ تـساؤالتُه
في الــزيـــادة وفي تــوجــيه األســئــلــة
واالســتـفــســار عن أشــيـاء يــراهـا أو
أخرى تخـصّه. وبعدهـا بسنـة يتقدم
في مــلَـكــته الـكالمــيـة لــيـتـجــرّأ عـلى
إخراج ألفاظ أكثر تـعقيدًا وأن يكون
ـنـطـقـة سكـنـاه وعـنوان داره واعـيًا 
ومـؤسـسـته الـتـربـويـة الـبـدائـيـة إذا
وُجـدت حــتى اسم مـديـنــته. كـمـا أنه
بـعـمـر ست سـنـوات يـصل إلى تـعـلّم
أجـزاء مـن الـوقت وتــنـظـيـم أسـلـوب
مـحادثـاته وتـرتـيب كالمه بـشيء من
الـتـفـكــيـر والـوعي. وهـذا مـا تـسـعى
ـؤسـســات الـتـربــويـة األولـيـة إلـيـه ا
ـا لـتـرسـيـخه وتـطـبـيـقه وحتـقـيـقه 
يـتيـسـر لـديـها من قـدرات وإمـكـانات
على تباينها واختالف مؤهالتها من
مركز آلخر ومن من محيط آلخر ومن
بــــلـــد آلحــــر. وبـــالـــرغـم من أنّ هـــذه
ا السـياقات الـعمـرية ليـست قيـاسًا 
تــقــوم به من حــركــات وأنــشــطـة إالّ
أنها مـتفق عـليهـا في ضوء دراسات
عــلــمــيــة مــخـتــصــة. ولــيس من شك
مصادفة اسـتثناءات تـشير إلى تقدّم
ارسات بعض األطفال ملحوظ في 
وفي سـلـوكـيـاتـهم سـلـبًـا أم إيـجـابًا.
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إذن هي عــمـلــيـة تـربــويـة أســاسـيـة
تبـدأ بهـذا العـمر الطـفولي من وسط
األسـرة أوالً وتـتواصـل في أحـضان
أول مــؤســســة تــربــويــة انــتــقــالــيــة
يرتادها بدءًا من احلضانة فالروضة
والتـمـهيـدي وصوالً لـعـمر االنـخراط
درسة االبتدائيـة النظامية. في في ا
هـذه األخـيـرة يـبـدأ الـطـفل مـشواره
الــتــعـــلــيــمي وفـق نــظــام مـــنــهــجيّ
وبـخطى حـثـيـثـة تأخـذ بـيـده إلى ما
ـكـنه الـوصـول من عـلـوم ومـعـارف
وخبرات. من هنا ندرك أهمية ارتياد
ـبـكر بـعـمـر الـطـفـولـة ألية األطـفـال ا

قـبل أيام قـرأتُ مـوضـوعًـا جـميالً في
صـحـيـفـة فـرنـسـيـة خـصـصت جـانـبًا
يـســيـرًا من إحـدى صــفـحـاتــهـا الـتي
تـعـنى بـاألســرة واجملـتـمع لالهـتـمـام
بـأبـجـديـات الـطـفل ومن ضـمـنـهـا ما
يـلــحق بــحــيــاة الــطــفـولــة وكــيــفــيـة
التعامل مع حـاجات هذه األخيرة مع
ـو الـطــفل في الـقـامــة ونـضـجه في
ـتقدمة تبدأ العقل. في بعض الدول ا
عـمـلـيـة تعـلـيم الـطـفل إلـزامـيًـا بـعـمر
ثالث ســـنـــوات إن لم يـــكن قـــبل ذلك
بـقـلـيل فـي بـلـدان غـيـرهـا وذلك عـبـر
مؤسسات تـربوية رصيـنة تأخذ على
ـسـؤولـيـة التـعـلـيـمـية عـاتـقـها هـذه ا
اإللــزامـــيــة األولــيــة إالّ إذا تــعــهــدت
ـمـارسة أسـرة الـطـفل بتـوفـيـر هـذه ا
اإللزامية التي تفرضها الدولة. لكنها
تبقى حتت مـراقبـة مؤسسـات الدولة
عـنيـة التي تـتابع هـذه اخلطوة من ا
عمر ثالث إلى سنوات لكـونها الفترة
الضـرورية الـتي مـنهـا ينـطلق الـطفل
إلى الفضاء الفسيح في عالم التربية
والـعلـوم والـتكـنـلوجـيـا وباخـتـصار
إلى العالم الفـسيح. وهذا ما قمتُ به
شخصـيًا فـيما يـخصّ أوالدي بالرغم
من األوقـات احلـرجــة الـتي عـشـنـاهـا
فـي بــغـــداد فـي فـــتــرة احلـــصـــار في
ــنــصـرم الــتــســعـيــنــات من الــقـرن ا
واتّبعـتُه اليوم أيـضًا مع أحفادي في
مــرحـلــة "الـدمــقـرطـة" اخلــائـبــة الـتي
انًا منّي تعاني منها البالد حاليًا إ
بــالــواجب الــذي يــتـرتـب عـلـى اآلبـاء
واألمهـات باألخذ بـيد أطفـالهم لـغاية
تـهيـئـتهم لـدخـول اجملـتمع من أوسع
أبـــوابـه وهم مــــســـلــــحــــون بـــأدوات
التربية واألخالق والـسلوك الصالح.
بــحــسب مــفــكـريـن واخـتــصــاصــيّـ

بــالــطـفــولـة يــكـون الــطــفل بـعــمـر 3
ســـنــــوات قـــادرًا عـــلى الـــتـــنـــاغم مع
احمليط اجلـديد اخملـتـلف عن محـيطه
ــســاعـدة في الــبــيت وسط األســرة 
وإشـــراف مـــخـــتــــصّـــ ومـــؤهـــلـــ
وســطــيــ لــلــمــســـاعــدة في تــقــبّــله
لالختالط باجملتمع اجلديد الذي منه
تـــتــكـــون أولى بـــذرات تــفـــاعالته مع
احمليط اخلارجي بشيء من النظامية
والـرصـانـة في األداء والـسـلـوك. كـما
ـبـكـر أن فـائــدة مـثل هـذا االخــتالط ا
ـتــيـسـرة ســوف تـتـيح لـه الـفـرصــة ا
لـــتــنــويع مــفـــردات حــديــثه وســمــاع

عــديـــدة حــتّـــمـــتــهـــا ظـــروف الــبالد
البائسـة بعد الغزو األمـريكي القاهر

والظالم. 
وبالـرغم من أنّ هذه لـيست الـقاعدة
لــكـــنــهــا مـن الــســمـــات الــفـــرضــيــة
والــــنــــظــــريــــة في عــــلـم الــــســــلـــوك
واالجــتـمـاع والــتـعــلّم. وعـمــومًـا في
احلــاالت الـســويّـة يــكــون االخـتالط
ــســتــويــات مــخــتــلــفــة من أطــفـال
قــادمــ من طـــبــقــات مــجـــتــمــعــيــة
مـتـقـاطـعـة أو مـتـنـاغـمـة في الـثـقـافة
وشــكل احلــيـاة عــامالً مــســاعـدًا في
تــســريع تـعــلّم الــطـفـل وتـقــبّــله لـكلّ
جـديــد فـيـمـا يـخصّ مــفـردات الـلـغـة
بـــخـــاصــة وفي الـــســـلــوك الـــيــومي
الــنـاضج حــ الــتـعــامل مع أطــفـال
متـبايـن في الـقدرات والـسلـوكيات
ونـــوع احلــيــاة األســـريــة. وهــذا مــا
أالحـظه في حفـيـديّ مـنذ ارتـيـادهـما
دارًا لــلـحــضــانـة في إحــدى مــنـاطق
سـتقرّة نسـبيًا. ففي كلّ يوم بغداد ا
ــفـــردات جــديــدة يـــخــرجــان عـــليّ 
وبعـبارات غـالبًـا ما تـكون غـائبة في
نـزل. هذا إضـافة إلى مصـطلـحـات ا
حتـلّــيـهـمـا بـالـشــجـاعـة في مـنـاظـرة
ـقـابل وفي الــدفـاع عن أطـمـاعـهـمـا ا
ورغـبـاتـهـمـا اخلـاصـة منـذ اآلن وفي
احملـــاجــــجـــة حـــ الـــضـــرورة وفي
تــســـاؤالت ال تـــخـــطـــر عـــلى الـــبــال
أحيانًـا. وهذا بطـبيعـة احلال بفضل
ـنـزلـيــة وتـأثـيـر وتـوجـيه الـثــقـافـة ا
ـؤســسـة الـتــربـويـة عـلـى بـسـاطـة ا
هيـئتـها وتنـوع ثقـافة الـقائـم على
الـتـربـيـة فـيـهـا. وعـلى الـعـمـوم لـكلّ
عـمرٍ لـغـتُه وسلـوكُه وخـصـائصُه في
ـدارك تــنــمـيــة الــقـدرات وتــوســيع ا
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ال خالف على الـتأثـير الـسلـبيّ الذي
شــكّــلـه الــغــزو األمــريــكي في 2003
على طبـيعة قـطاع التـربية والـتعليم
في العـراق. فقد شـكّل تغـيير الـنظام
السابق بـآخَر بعـيدٍ عن أي إحساس
وطـــنيّ ســيـــفًــا قــاتـالً في خــاصــرة
العراق والعراقي ح جرى تفكيك
ـؤسـسـات الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـية ا
الوطنية وتدميـرها وحتييدها لتحلّ
مـحــلّـهـا مـؤسـســات خـاصـة رثّـة في
تــوجـيــهـهــا وفـقــيـرة فـي تـعــلـيــمـهـا
ي وتـطـور وبـعـيـدة عن الــركب الـعـا
الـعلـوم والتـكـنلـوجـيا في مـسـيرتـها
اخلـالـيـة من أيـة سـيـاسـة لـلـنـهـوض
بواقع الـتـربيـة والتـعـليم إالّ مـا ندر
وبـجهـود فـردية مـن أطراف لـهـا باع
في العملية الـتربوية وأخصّ بالذكر
دعـومة من جهات دينية منها تلك ا
سـيحية منهـا باعتبارها والسيّما ا
مـشاريع خـاصـة ال تـخلـو من شـعور
وطـنيّ ظلّت تـتـمـتع به هذه وغـيـرها
قلـيل من مـثيالتـهـا من دون تردد وال
مواربة. ودليـلُنا عـلى ضعف اجلهاز
تعاقبة ما التربوي في احلكومات ا
شاب العـمليـة التربـوية والتـعليـمية

وشي مـــهم أخـــرى شـــكل تـــواجـــدهــا
سـبب أسـاسـيـا في ظـهـور شـعـور من
ـطــالـبـة الـرأي الــعـام في رفــضـهــا وا
بـــخــروجـــهــا بل أصـــبــحت  مـــســالــة
اســتـفــادة مـنــهــا إطـراف مــعـيــنـة في
تـهـيج الشـارع وحتـقـيق مـكـاسب لـها
وجـعـلـهـا ورقـة ضـغط ضـد احلـكـومـة
واألخـطـر من ذلك هـو سـبب وجـودها
عدم قدرة القوات األمـنية في مواجهة
مــجــمــوعــات عــصــابــات أو ألســبــاب
ـا اســتـدعــاء طـلب مـتــعـددة أخــرى 
مــســاعـدتــهــا وهـذا اخلــطــوة شــكـلت
نــــقــــطــــة حتــــول في زيــــادة نــــشــــاط
اجملــمـوعــات وإربــاك الـوضـع األمـني
الـعـام وتـشـجـيع الـشـبـاب لالنـضـمـام
إلــيــهــا مع وجــود دعــوات ديــنــيــة أو
ســيــاســيــة الــرافــضــة لــهــا ولم تــقف
الـقـضـيــة عـنـد هـذا احلـد بل أدى إلى
ـسلـحة زيادة في إعـداد اجملمـوعات ا
ضـد الــقـوات األجـنــبـيـة  وال يــفـوتـنـا
موقف دول اجلوار السلبي والتخوف
من وجــودهـا  وتــمـتــد نــفـوذهــا فـهي
ســــعـت بــــكـل الــــطـــــرق والــــوســـــائل
حملـاربـتـها ومـنـهـا دعم لـلـمـجـمـوعات
من اجل إفشال عـملـها الن انعـكاسات
وجــــودهـــا امـــتــــدت لـــلـــدول اجلـــوار
والكـثـير مـنـها أغـلـقت أبـوابهـا  وكان

نـنـسى وجـود قـوات أخـرى (احلـشـد
الـشـعـبي والـبيـشـمـركـة) وارتـبـاطـها
بــالـدولــة مع األخــذ بــعـ االعــتــبـار
تصـاعد حـدة الصـراعات والـتوترات
ـواجـهـة ـنــطـقـة وصـلت حلــد ا في ا
الـعــسـكـريـة (الــضـرب حتت احلـزام)
ــتـخــاصـمـ بل أكــثـر من ذلك بـ ا
بكـثـير وعـلـية وجـود قـوات أجنـبـية
حتت إي عنـوان أو مسـمى كانت في
الــغــالـب نــتــائــجــهــا غــيــر مــقــبــولـة
ومرضـية للـجمـيع  الن التـوقعات أو
االحــتــمــاالت تــشــيــر نــحـو حتــقــيق
نــتـــائج اكــبــر مـن ذلك والــســبب الن
إمكـانيات هـذه القـوات متـطورة جدا
ولـديــهـا قــدرات عـالــيـة في مــخـتـلف
ـسـتــويـات  قـيـاســا لـلـطـرف األخـر ا
الذي إمكانية محدود  هذا من جانب

تزايـدت  في اآلونة األخـيرة الـدعوات
طالـبات برحـيل القوات األمـريكية وا
بـحجـة انـتهـاء الـعمـلـيات الـعـسكـرية
وفي الوقت وحترير كامل األراضي  
نفسه تعلن احلكومـة عن ستراتيجية
تــــخـــفــــيض في إعــــدادهـــا وبــــشـــكل

تدريجي.
نــتـكــلم بـلــغــة الـواقع وبــدون رتـوش
وضع الــبـلـد يــرثى لـهــا في مـخــتـلف
األصعدة ومـشاكل ال تـعد وال حتصى
في مــخــتــلف اجلــوانب والــنـواحي 
وخـــصــوصـــا اجلــانب األمـــني الــذي
ــثـل الــتــحــدي األكــبــر لــلــحــكــومــة
واســتــقــرار الــبــلــد ووجــود فــصــائل
خــارج ســيــطـرة الــدولــة وعــصــابـات
خــطـيــرة جــدا وقـواتــنـا األمــنــيـة في
وضـع  احلــــديث عـــــنه يــــطــــول  وال

احملــكــمــة والــدعــوات لــلــتــراجع من
مـختـلف اجلـهـات حـمل الـسالح ضد
ـجـمـوعات احلـكـومـة واالسـتـعـانـة 
معروفة من اجلميع لكن في النهائية
جرت األمـور في مـنحى أخـرى بـفعل
الـقــوة والـضـغط  وهـي ورقـة ضـغط
عـلى احلـكـومـة تـسـتـخـدمـهـا إطراف
داخلية ولغايات سياسية وانتخابية
أو ألخرى من اجل حتـقيق مـأربها و
إثـبـات وجـودهــا وكـسب ود الـشـارع
لــــــتـــــــكــــــون عـبء عــــــلـى الــــــدولــــــة
ومؤسساتها في كل األوقات وحتدي
كـبــيـر من الــصـعـوبــة الـتـعــامل مـعه
وبـذلـك  يـأتي دور الــدولــة في فـرض
سـلـطـة الــدولـة و الـقـانـون وحتـقـيق
الــعـــدالــة من خالل بـــنــاء مــؤســســة
عــسـكــريـة قــويــة ( اخلـيــار األصـعب
واالصـوب ) من خـالل تـوفـيــر الـدعم
الالزم لــهـا وتــهــيـئــة كل مـتــطـلــبـات
جنـاحـها و األهـم كم ذلك إعـطاء دور
بارز لـلـكـفاءة واخلـبـرة العـراقـية من
أداء مـــهــامـــهــا وإبـــعــادهـــا عن جــو
الــتــحــارب الــطــائــفي والــصــراعــات
ــنـــظــومــة احلـــزبــيـــة الــتي دمـــرت ا
األمـنـيــة بـرمـتـهـا  وإنــهـاء الـتـواجـد
الـعـسـكـريـة األجـنـبي نـهـائيـا الن من
خالل جتربة منذ 2003 وحلد يومنا

شترك مستوى الـعالقات والتعـاون ا
في مـسـتـويـات مـتـدنـيـة مع حـاجـتـنا
ـخـتـلف اجملـاالت بل ـاسـة إلـيــهـا  ا
أصبحت هي من تـسعى إلى تدمـيرنا
ـــتـــاحــة بـــكل الـــطـــرق والـــوســـائل ا
ودائــمــا تــكــون مـصــلــحــتــهم لــلـدول
القوات األجنبيـة هي  العليا وتسعى
مـن خالل تــــواجـــدهـــا إلـى تـــنــــفـــيـــذ
مخـططـاتـهم  واالستـفادة من خـيرات
غـلوب على أمـرها وبقاء هذا الدول ا
أوضاع في تدهور يصب في أهدافها
ستثـمر لكل الظروف  وال يقل ألنها ا
خـطـر وجـودهـا وكـمـا قـولـنـا مـسـبـقا
عـصــابـات مـجــمـوعـات فــصـائل عـلى
الـــبـــلـــد وأهـــله  مـن خـــطـــر الـــقــوات

األجنبية إن صح التعبير.
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وقـد نــكـون فـي مـخــاطـر وصــعـوبـات
وحتـديــات اكـبــر وأوسع الن إي قـرار
من احلــكـومــة مــهـمــا كــان صـائب أو
خـاطئ يـكـون في مـجال ضـدهم حـتى
لم يـكن عـسـكريـا سـيـكـون االعـتراض
والـرفض حـاضــر وان اقـتـضت األمـر
يـــكــون اخلـــيـــار حــمـل الــسالح وارد
ومحـال ضـد الـدولة وخـيـر دلـيل على
ذلك قـضـيـة اسـتـفـتـاء كـردسـتـان رغم
أنهـا مـسـالة تـخـالف الدسـتـور وقرار
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بغداد

5K UH « œÒdL Ë ‚UH ù≈ »U —
االخرين في نظرهم كل الناس أخطاء
وهم مـــــعــــــصـــــومـــــون من اخلـــــطـــــأ
ويـعـتـقـدون أنـفـسهـم األعلـم واألعرف

واألنزه واألشرف .
ن حولهم وكثيرا مايحملون األحقاد 
وحتى شـركائـهم ألنهم يـحقـدون على
أنـفــسـهم وعــلى فـشــلـهم وتــصل بـهم
الــكــراهــيــة الى حــتى كــره أنــفــســهم
والوضع الـذي هم فـيه وفشـلـهم الذي
يــعــيـشــونه يــصــعب عـلــيــهم تــمـزيق
شــــرنــــقـــته واخلــــروج مــــنه وهـــؤالء
الـــفـــاشـــلـــون كـــثـــيـــرا مـــايـــخـــافــون
التـغيـيروأن حتـدث أحد عن تـغيـيرما
ألي ســـبـب كـــان جنــدهـم يـــحـــمـــلــون
ـوضــوع أواحلـدث أوالـتـغــيـيـرفـوق ا
طـاقـته ويصـرخـون ويـنـدبـون حـظهم
ويـــولــــــولــون وكـــأن الـــدنــيـــا ســوف
تــوقــعــهـــــم في الــتـهــلــكـة تــنــتــابـهم
الشكوك ويتهمون اآلخرين وان حدث
اي نوع مـن التـغيـيـر في مـؤسسـة ما
سؤليات الـعامة فحدث وال حرج او ا
من احـتـجـاجــاتـهم وحـيـاتـهم تـنـقـلب
رأسا على عقب ويحملون الدنيا على
رؤوســهم نــتــيـجــة شــعــورهم بــأنـهم
يـسـتـحــقــــون األفـضل ألن الـفـاشـلـ
عادة يـنتـابهم شـعور أنـهم أفضل من
كل الـــبـــشـــر ويـــجب أن يـــعـــيـــشـــون
ويـتمـيـزون في أفـضل احلـاالت سواء
في الــوظـيــفــة أو احلـيــاة الـعــامـة أو

الفـاشلـ تنـتشـروتنـموا مع الـنفس
شـبيـهـة بداء الـسـرطـان الذي يـنـموا
في اجلــســـد واالنــســان واليــعــلم به
حتى يسـتشـري ويصل مرحـلة الداء

رض اخلبيث..  زمن وا ا
ـة فــالــفــاشـلــ يــعـيــشــون في هــز
نفـسـية من يـبتـسم ويـفرح بـالنـجاح
أمــامــهم يـشــكــكــون فـيه ويــحــولـون
ســـــعـــــادته وفـــــرحـه الى مـــــؤامـــــرة
أوخـيـانـة أو كــارثـة نـتـيـجـة فـشـلـهم
ـن حـولــهم ــ الــثــقــتـة  وهم عــد
وتصل الى حد أنهم يشككون في كل
شيئ وهم يخـلقون الغـضب والتوتر
بسلوكيات شـريرة وكثيرين االحلاح
والتشكـيك بنوايا اآلخـرين واليلقون
بـاللـوم عـلى أنـفـسهم ويـنـتـقدون كل
من حـــولـــهم ويــشـــعـــرون في قــرارة
أنـفـسـهـم أنـهم فـوق اإلنـتـقـاد وفـوق

عـالـم الـنـفـس فـرويـد صــور ردة فـعل
الفاشل بسلوكهم الالشعوري الذي
يــتــعــارض مع الــنــيــة الــواعــيــة ألي
مـوضـوع حـيث تـتـولـد األعـراض من
خالل الـعمل الـفـاشل وتظـهـر الرغـبة
الالواعـيـة وأن أفـعـال الـفـاشلـ هي
أفعال نفسيـة ..فالفشل واخلوف منه
أومــــايــــســــمى بــــرهــــاب األخــــفــــاق
ـصابـ به يتـبعون غيـرالعقالني وا
أســلــوب احلــيــاة الــضــيــقــة ومــدمـر
بــتــاثــيــره عــلى رغــبــات االشــخـاص
الــذيـن يــصــابــون بــهــذا اخلــوف من
اإلخــفـاق ويــرون فـشـلــهم ســيـقـوض
جهـودهم الـذاتيـة ال شـعوريـا فـتنـشأ
لديـهم عدم الـرغبـة في النـظر لـنسـبة
الــنـجــاح الـبــسـيــطـة الــتي حـصــلـوا
شـكلة عليـها فيـضخمـون من حجم ا
فـي عــقــلــهم الــبــاطن.. وســلــوكــيــات

وأتنمـرعلـيكم وأما أدمـر كل ما يـحلو
لك ويـسعـدك بـالـترهـيب واالغـتـياالت

والتمرد وهدرالدماء.
 فــهـم يــســعــون الــوصــول ألهــدافــهم
بشـتى الطرق الـقاصـرة والتـمرد على
الـقانـون والـعدل واحلـقـيـقة من خالل
ــنـجـز والـنـجــاح الـذي حـقـقـته هـدم ا
ـمـارسـة مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات في ا
ـــقـــراطــيـــة وحـــقــوق اإلنـــســان الــد
ويحاولـون الطعن والـتقلـيل من قيمة
أي جنــاح أومــنــجـز فــيه مــصــداقــيـة
بـــدرجـــة ال بـــأس بــهـــا من الـــنـــزاهــة

االنتخابية.
ومن هنا يحق لـنا أن نتسائل هل من
ـمـكن الـوصـول لغـايـاتـنـا وأهـدافـنا ا
الوطـنـية عـبر سـبل الـشرالـذي يزرعه
ــكن فــالــشــر الــفــاشــلــ طــبــعــا ال 
كن ـذمـوم ال  واخلـداع والتـرهـيب ا
ـصداقـيـة دائـما أن يـورث النـجـاح وا
إذا مـــاهــو احلل وقـــد تــكـــاثــر هــؤالء
اخملـادعـون االشــرار في زحـمـة سـوق
ـــقــراطـــيــة حــيث الــســيـــاســة والــد
ـتــاجـرين كــثـرالــفـســاد وإزداد عــدد ا
بـالـدين والـوطـنـيـة وحـقـوق االنـسـان
ـقـراطـيـة عـبـر إفـشـال والـعـدالـة الــد
وتـــقـــلـــيل أهــــمـــيـــة جنـــاح أآلخـــرين
اجلـــادين الـــوطـــنــيـــ من أصـــحــاب
ــؤســســات ـــبــادرات الــوطــنـــيــة وا ا

ستقلة. ا

.فــهـذا الـنــوع من الـبــشـر الـفــاشـلـ
فكراالنكـليزي (كولون أطلق عليـهم ا
ولـسـن) بـأنـهم الــبش ر(الالمــنـتـمي)
كمـا ورد في كتـابه الذي يحـمل نفس
الـعنـوان الـذي  نـشـره عام 1956م
فكيف بهـذا االنسان الالمـنتمي الذي
يدعي أنه قـائدا إجـتمـاعيـا ومناضال
ثوريا وناشط أوزعيما سياسيا لكنه
فاشال يتبـجح بالدين والعـقيدة كذبا
فهؤالء الالمنتـم سواء كانو أفرادا
أو جـــمــاعـــات أو أحــزابـــا جــمـــيــعــا
فـاشـلـوا في إيـجـاد الـبـدائل والـبـناء
لـكــسب ثـقــة اجملـتـمع مــنـذ االحـتالل
حــتى اآلن بل عــمـدوا إلى تــدمــيـركل
مـنـجـزالى خـراب في جـمـيع مـفـاصل
احليـاة وزادوا من الـتدمـيـرواخلراب
وفشـلو في إيـجـاد بدائل في احلـلول
والبـناء وسط صـراع وخداع وفـساد
مــــالي وإداري وأكــــاذيـب وتـــرهــــيب
نـافـس بـشتى وإغتـيـاالت وإتهـام ا
( الـــتـــهم فـــهــؤالء مـن (الالمـــنــتـــمــ
ــلــوئــ بــالــغــطــرسـة الـفــاشــلــ 
والـــتــــجـــبـــر والــــغـــرور والــــفـــســـاد
اليـــعــتــرفــون بــالـــفــشل ويــرفــضــون
ـــاضي وال مـــراجــــعـــة ســـلــــوكـــهـم ا
يــعــتـــرفــون بـــقــصـــور فــكـــرهم فــهم
يـعتـقـدون أنـفسـهم فـريـدين عـصرهم
ويــتــعــامــلـون مـع اجملـتــمع أمــا أنت
مـعـي فـأفـوز بــأي شـكل مـن االشـكـال

سـؤليـات وعـادة مايـسرقـون جناح ا
ومـــنـــجـــز اآلخـــرين لـــصــاحلـــهم ألن
بــاعــتـقــادهم  فــقط هم من يــســتـحق
النـجـاح وان فشـلهم الـذي يـعيـشونه
هو بسـبب حقـد األخرين عـليهم وكل
مـن حــــولــــهم خــــونــــة وعــــمالء وهم
األفــــــضـل واألصــــــلح واألصـح بـــــ

اجلميع .
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إن هــذه الــذات الــعـقــيــمــة الـفــاشــلـة
تــتــصـارع مـع الـنــزاهــهـة والــنــجـاح
لـتـمـريـر رسـالـة بـ الـروح واجلـسد
كي تـتـحـرر مـن ثـقـافـة الـرق الـفـكـري
التي تدفع لـلتمرد والـغوص في بحر
الــــــــذات الـــــــشــــــــريـــــــرة فـي عــــــــمق
الــهــويــة..نــاقـصــ عــلم الــســيــاسـة
ــكــروالــكــيــد يــعــتــقــدون أنــهــا فـن ا
والكياسة لذالك الفاشلون فيها عادة
ال يـعتـرفـون بفـشـلهم حـتى ال تـضيع
حــضــوضــهم ومــكــانــتــهـم يــســعـون
لـلـفـوزبـكل شـيئ وبـكل الـسبـل وعلى
جثث الـضحايـا واالستـهانة بـحقوق
ـتـجـارة بــالـدين والـقـيم االنـســان وا
لــــلــــحـــفــــاظ عــــلـى مـــاء وجــــوهــــهم
ـغـروروبـاتـبـاع سـلـوك وكـبـريـائـهم ا
الترهـيب والتوحش والـسايكـوباتية
ـعـاديـة لـلـمـجتـمع) أو(الـشـخـصـيـة ا
الـــتي قــد حتــرق اجملـــتــمع بـــاكــمــله

وينهار ويتم تدميره .
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من تــخــلّف وتــراجع في عــنـاويــنــهـا
ومناهجـها وبرامـجها وعزف واضح
لـــلـــتـــربـــويـــ فـي نـــقل خـــبـــراتـــهم
ؤسسات التي واالنخراط في أغلب ا
أصــابـهــا الـهــون والـتــراخي في جلّ
أســســهــا واســتــراتـيــجــيــتــهـا الــتي
اختفت مـنها أية نـسمة هـواء وطنية
وإنــسـانــيـة وتــنـمــويـة. هــذا إضـافـة
ــطـردة في أعــداد األمّـيـ لـلــزيـادة ا
ـدارس ومـفتـرشي ـتـسـربـ من ا وا
األرصـفـة والـعـازفـ عن الـتـعـلّم لِـما
أصبح يـشـكله هـذا األخـير من إعـاقة
واهب. في تطوير الـقدرات ورعاية ا
ؤسسات فالواقع يشير إلى تراجع ا
التعليمية في العراق بعد  2003إلى
ـعـايـير مـسـتـويات دنـيـا بل خـارج ا
الدولية بعد ان كانت خلت البالد من
آفــة األمّـيـة قــبل غــيـرهـا مـن شـعـوب
ـنـطـقـة فـي بـدايـة الـسـبـعـيـنـات من ا
ــنـصــرم ونــالت الـعــديـد من الــقـرن ا
ـؤسسـات الـتعـلـيمـيـة آنذاك تـقـدير ا
ــتــقـدمــة. بل واســتــحــســان الــدول ا
كـانت جـامـعــات الـبالد ضـمن أفـضل
جامـعـات العـالم في تـصنـيـفهـا حتى
أضحـت بعـد سقـوط الـنظـام الـسابق

في احلضيض.  
من هنـا تكـون الطـفولـة في عمـومها
قد تعرّضت لنكسـة في جوهر كيانها
بسـبب نقص الـرعايـة وغيـاب توفـير
مـسـتـلــزمـات الـدراسـة الـتي أضـحت
تـشـكّل عـبـئًـا إضافـيًـا عـلى األهل في
التـربيـة األسـرية وفي مـسألـة توفـير
لقـمـة العـيش والنـقل عالوة عـلى ما
شكّله ومازال يشكّله الهاجس األمني
ـسـتـقـرّة في عـموم واألوضـاع غـيـر ا
الــبالد وتـنــامي ظـاهــرة الـفــسـاد في
ــؤســســة الـــتــعــلــيـــمــة عــلى غــرار ا
مثالتـها في قـطاعـات أخرى. هذا إذا
أضـفـنا إلـى هذه وغـيـرهـا بـاجملـموع
ـــثـــله انـــتـــشــار الـــعـــصـــابــات مــا 
ــافــيــات من مــخــاوف جــمّـة عــلى وا
األطفال وعلى ارتـيادهم للـمؤسسات
الــتــربــويــة والــعـلــمــيــة خــوفًـا عــلى
ـصـيـر غـامض قد حـيـاتهـم وجتنـبًـا 
يـلـحـقــهم. وفي اعـتـقـادي أنّ كلّ هـذا
الـــتـــراجع يــعـــود في أحـــد أســـبــابه
الرئـيـسة إلى تـراجع دور الـبيت أوالً
في تــوجـيـه األبـنــاء نـحــو الـعــمـلــيـة
التعليمية وإلى التراخي في اجلانب
التربوي العام وغياب استراتيجيات
التعليم للدولة بكلّ مؤسساتها وإلى
غـيــاب الـتــنـسـيق بــ اجلـهـات ذات
العالقة في توفـير األجواء الطـبيعية

ؤسسات.  رتادي هذه ا ناسب  ا
سؤالُـنا مـتى نشهـد تطـورًا إيجـابيًا
فـي شــكل الــتـــعــلــيم بـــالــعــراق وفي
نــوعـيــته وأدواته واســتــراتـيــجــيـته
الــوطــنــيــة اخلـالــيــة من كل شــوائب
الــزمن الـــقــائم بــعــد 2003 ومــنــهــا
ذهبية والعنصرية التي الطائفية وا
تـقوّض الـفـكـر وتغـلق الـعـقل وتـأسر
اإلرادة بـــتــــرّهـــات وتـــخـــاريف هـــذه

جميعًا???

هذا جند اآلثار السلبية لوجدها أكثر
ستـوى الداخلي من االيجابـية عـلى ا
واخلارجي  ووضعنا مـعقد وحساس
 لـــلــغــايــة جــدا لــذلـك يــجب  الــســيــر
بـإسـتـراجتـيـة تـخـفـيض عـددهـا عـلى
شكل  مراحل متعاقـبة ووفق مصلحة
ـرتبة األولى البلـد وأمنهـا يكون في ا
ـــرحــلــة وإلــغــاء كل ومـــقــتــضــيــات ا
الــــتـــــشــــكـــــيالت واكـــــرر إلــــغـــــاء كل
الــتـــشــكــيالت األخـــرى ودمــجــهــا في
نظـومة األمنـية ( اجليش والـشرطة ا
رجـعية ) فقط  وهـذا ما دعت إلـيهـا ا
الرشيدة مـررا وتكررا بـضرورة إنهاء
سـلـحة ودمـجـها الـفـصائل ظـاهـر ا ا
مع القـوات األمنـية لـيكـون الدور على
هــذا الـــفــصــائل إمـــا تــكــون جــزء من
الدولة أو تـرك السالح واالنخراط في
الــعـمل الــسـيــاسي أو عــمل أخـر وإال
على الدولة فرض هيـبتها وقوتها من
اجـل احلــد من نـــشـــاطــهـــا أو إنـــهــاء
نـهـائـيـا   الن الـقـانون فـوق الـكل  وال
نــكــون سـاحــة لــلـصــراعــات الـدولــيـة
واالقــلــيــمــيــة ومع طــرف ضــد األخــر
ويكون شعارنا احليادية ومصاحلتنا
هـي األهم وبـــــــدء عــــجـــلـــة الــــبـــنـــاء
واألعـــمــار من اجل مـــســتـــقــبل واعــد

لبلدنا وأهله.         
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إذا كان لكل امرىء طوطماً ولكل قبيلة طوطمها الذي تعبد; فإن "القلم" هو طوطم
مـر الـدجـاني وبـه تـكـشف أسـرار الـكـتـابـة
خــاصـتــهـا; لــذلك يـأتي الــعـنــوان "طـوطـمي:
ــظـلم فـي اكـتــشـاف الــذات عـبـر ـضيء وا ا
الـكـتابـة" كـعالمـة أو إمارة يـسـتدل بـهـا على
َــركـب الــصــعب الــذي اخــتــارته الــدجــاني ا
ّا تـعـبره بـعـده. أو سلـمـاً يعـرج بـها جـسـراً 

من ناسوتها إلى الهوتها.
في هـذا الـكـتـاب تـعـمل مـر الـدجـاني عـلى
تمجـيد الكتابة واالحتفاء بها وإبراز مكانتها
في حـيـاتهـا لـذلك سـتعـرف بـعد االنـتـهاء من
قـراءة الـكـتـاب كيف تُـصـنع الـكـتـابـة اجلـيدة
وكيف يُـمكن أن تُغـير حيـاتك وتكتشف ذاتك

من خاللها. 
وخـــيــــر الـــكـالم مـــا تــــقـــوله الــــكـــاتــــبـــة عن
طوطـمـهـا"... مـا حـصل لي مع الـكـتابـة كـان كـمن رمى بـنـفـسه من علٍّ في حلـظة
ان أعـمى بالـكـتابـة وحيـنهـا فقط أرتـني الكـتابـة عجـائب قدرتـها وحـلقت بي إ
بـعـشـراتٍ من األجـنـحــة حـتى اعـتـقـدت أن قـدميّ لم تـطـأ أرضـاً قط. في حتـيـيـد
كـامل للـعلم الستـحالة اإلحـاطة به وفي تفـكير مـضنٍ حول ما أريـدَ بنا عـمّا أريد
مـنا مـع إدراك مـحدوديـتـي وعبـث اسـتخـدامـي للـعـقل وقـصـور حـواسي وفي
تـأكيـد على بـشريـتي الفـانيـة قرعت أبـواب العلـم اللّدنّـي ألتعدى احملـسوس إلى
النور اآلخر فوجدته في الكتابة مرة واحدة وإلى األبد مرة ال تفنى وال تزول".

تأليف: مر الدجاني
الفئة: أدب/ مقاالت

قاس:  21.5 * 14.5سنتم ا
عدد الصفحات: 247
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ـنـارة" في نص الـروائـي عـبـد الـله ســلـطـان هي حــكـايـة غـيـاب حـكـايـة "حــارس ا
ـنـا مـنذ أن خـلق الـله األرض ومـا علـيـهـا وألنهـا حـقـيقـة مـا تزال الـعـدالـة عن عا
مـستـمرة كـان ال بدّ من حـضورها في نـص روائي وإن كان في صيـغة مـلتـبسة
ـضمـرة أو التي ابتـدعهـا الكاتب/ يـحضـر فيهـا بطل الـرواية في مـحور "األنا" ا
الراوي لإلحـالـة على ذاتـيته ومـرجـعيـته وفق مبـدأ الـصوغ الـتخـيـيلي الـذي يعـيد
ـها الالمـتـناهـية. بنـاء الـذات ال كمـا هي ولـكن كمـا حتـلم أن تكـون عـليه في عـوا
ويـفـعل الـروائي ذلك من خالل اعـتـمـاده الـبـحث في بـنـيـة الالوعي من خـالل لـغة
ـعـيش; ومـن أجل إظـهـار الـنص وعالقــة األنـا الــنـفـسي واالجــتـمــاعي بـالـواقـع ا
الالوعي القـائم في النص عمـد الكاتب/ الـراوي إلى القيـام بجوالت داخل عوالم

ـضـطـربـة; عـوالم ابـتـدع صـاحـبـهـا بـطـله ا
ـاً آخــر يــعــيــشه في غــيــبــوبـتـه الـتي ال عــا
يــعــرف فـيــهــا إن كــان حــيــاً أم مــيـتــاً في
سجن مـا في قبو في عليّـة منزل مهجور
ـاذا هـو مقـيّـد الـيدين? كل أو في منـارة? و
مـا عــرفه من والـده بــعـد غـيــابه عن الـوعي
أنهم افـتقدوه وأن الـقرية كـانت تبحث عنه
لـعـدة أيــام ثم حـدث أثـنــاء الـبـحث عـنه أن
نـارة فاقـداً الوعي وجدوه مـقيـداً في قبـو ا
وآثار كـدمات واضحـة على أجـزاء مختـلفة
من جـــســده; ومن هـــنــا يــبـــدأ الــســرد في
كـشـف الـظــروف الــتي أدت إلى تــصــعــيـد
حـالـته الـتي انـعكـست عـلى شـخـصـيته في

نارة? شكل أحالم تروي حكاية حارس ا
ـنارة? وهل هو حـقيقة ما هـو سر حارس ا

ـاذا اضـطر إلى ـاذا جاء إلى هـذه الـقـريـة? ما هي هـويـته احلـقـيقـيـة? و أم وهم: 
نـارة? كيف مات? هل قُتل أم الرحيل بـعائلته عن مـوطنه األصلي وجاء لـيحرس ا
أنـهى حيـاته? يبدو أن كـثيـر من األلغـاز بانـتظارنـا! فهل يـكون في الـيومـيات التي
نـارة اجلـواب الـشـافي لـلـحـيرة الـتي تـنـتـظـر الـبطـل ومعه كـتبـتـهـا ابـنـة حـارس ا

. القار
من أجواء الرواية نقرأ: 

زقة من صفـحات سيرة احلـارس حاولت كتابـتها في يوم مـا لكنني لم صفحـة 
همالت لم يطَّلع عليها أحد وقد جاء فيها: أقتنع بها فهي مرمية في سلة ا

ـنارة منذ وعـيت احلياة وهـو موجود في قريـتنا لـكنني ال أعرف له هو حارس ا
ـمتد أهالً وال أصـدقاء. يـقضي وقـته في منـارته الـبارزة من الـلسـان الصـخري ا
في وسط الـبحـر واحتـكاكه بـأهالي الـقريـة مقـتصـر على الـضرورات. ال يـتحدث
ـواقف الـتي جتـعل شـخصـيـته أكـثر كثـيـراً وال نـراه يلـهـو إال قـليالً ولـه بعض ا
إثارة للفضول. هذا ما أعرفه وهذا ما تعرفه أنت اآلن وهذا ما يدفعني ألستمر

في حكايتي في البحث عن قصة احلارس هذا...".
تأليف: عبد الله سلطان

الفئة: رواية عربية
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صــــدر عـن مــــؤســــســــة دار الــــصــــادق
الثـقافيـة كتاب ( جـمالـيات التـصميم في
رسوم رافع الـناصـري ) للـتدريـسية في
كـليـة الـفنـون اجلمـيلـة بـجامـعة بـابل رند
فـاخـر الــربـيـعي .يــقع الـكـتـاب في 211
صـفـحة احـتـوت  مقـدمـة وأربعـة فـصول
وخاتـمة و تضـمن الفصل  االول دراسة
الـــتــصـــمــيـم في الــفـن بــ الـــعــنـــاصــر
واالسـس التـنـظيـمـيـة على وفق ( مـفـهوم
ــرئي الــتــصــمــيم وفــاعــلــيــة الــتـنــظــيم ا
العـناصـر ) بيـنما تـناول الـفصل الـثاني
مـعـطـيات الـتـصمـيم في الـرسم الـعراقي
عـاصر من خالل ( النزعة التـصميمية ا
في نتـاجات الـفن العـراقي القـد والفن
اإلسالمي ونــتـــاجــات الــرسـم الــعــراقي
ـعـاصـر ) بـيـنـمـا اهتـم الـفصـل الثـالث ا
ـقاربـات التـصـميـميـة في رسوم رافع با
الــنـاصــري وفق ( الــتـجــربـة الــصــيـنــيـة
1959-1963) الــتــجـربــة الـبــرتــغـالــيـة
ومـعــطـيـات الـبــحث األسـلـوبي (1967-
1969) جتـــربـــة الـــفـــنـــان بـــ عـــقـــدي
السـبعينيات والثمانينات  ومن ثم تشكل

عطى البصري (2012-1990) . ا

ـاذج من ابــيـاته تــشـعــره بـاصـالــة 
وعــلى االخص مـا حـاول الـشـاعـر ان
يـكــثف صـوره الـشـعـريـة في بـيت او
.ومـن هـــذه االبـــيــــات الـــتي بــــيـــتـــ

تستوقف القاريء نقرأ:
مهال حبيب القلب ال تنسانا
فعليك دين ان تصون هوانا

×××××××××××
لغة العيون تعد خير معبر
عما يكن القلب من اشواق

نظراتها تشفي الغليل ودمعها
يعطي الدليل حلبنا اخلالق

×××××××××××××
رضعنا الطيب من اباء طيب
ن زق طيبا فما ترجوه 
لنا ابوان اذ يعطون خبزا
يذيبان احملبة واحلليبا

 وقـــد صـــدر الــشـــاعـــر مــجـــمـــوعــته
الــشـعــريـة عــلـمــتـني االيــام بـتــنـويه
ختمه بقوله:اشعاري تاريخ حياتي.

وهـنـا يـكـون الـصـمت هـو تـعـبـيـر عن
الرفض ال القبول.

فـالـروائي ( الـصـنـدلي ) مُـدرك تـمـاماً
أنّ روايـته حتـمل رؤيـته الـذاتـية ذات
يل الى الطابع الـعام  وفكـره الذي 
الـصـمت بـشــكـله الـدالّ  حـيث جـسّـد

من خالل بــعض شــخــصــيــاته
ـوقف الـواضح  لـتـسـير ذلك ا
أحداثه وبـحسب مـا خطّط لـها
 الـصّـمت في زمن لم نـسـتـطع
فـيـه أن نـعـبّــر عن رأيـنـا عــلـنـًا
وتـــصـــريــحـــاً بل نـــعــبّـــر عــنه
ضـمـنـيـاً حـامـلـ في دواخـلـنا
أزمـات وعـقـد نــفـسـيـة خـارجـة

عن ارادتنا .
يـطــالـعـنــا الـروائي عن جــمـلـة
أحــــــداث وهي تــــــواجه بــــــطل
روايـته ( فـوزي)  خالل سـفره
من الـــــعـــــمـــــارة الـى بـــــغــــداد
بـوساطـة حـافـلة الـركـاب  وما
جــرى من حــوار شــيّقٍ ســاخنٍ
بيـنه وب أحـد الشـخصـيات 
بـطـريـقـة الـسـرد االسـترجـاعي
ــتـــكـــامل الـــرؤيـــة  لـــفـــتــرة ا
فروض احلصار االقتـصادي ا
على الـعـراق إبان حـقـبة بـداية
الـتــسـعـيــنـات  ومــا خـلـفه من
اضـــرار مـــاديــــة ومـــعــــنـــويـــة
ونفـسـيـة على أفـراد اجملـتمع 
وشيوع الثقافـة العشائرية من

خالل ذكـر اسـمــاء الـشـيـوخ ( الـشـيخ
ضيدان شيخ قرية ألعزام ) و( الشيخ
مــــوزان ابــــو عـــيــــدان شــــيـخ قــــريـــة
الـــوضــــحـــة ) ص  . 39ومــا دار بـ
الـعـشيـرتـ من قـتـال ومـا يـنتـج عنه
من خسـائر بـشريـة وماديـة ومعـنوية
بـرّر كحـادثة ( ص  .67والقـتل غيـر ا
شوهد القتيل غالم في الـثالثة عشر )
ص  . 37وشيوع ثقافة الثأر والهدنة
واالحـــتــكـــام الـى شـــيـــوخ احلـــكـــمــة
والـفـراضة ص  . 42وثـقـافـة الـتـقرّب
للـمسـؤولـ ووهمـية مـشاريـعهم ص
 . 36 – 35ونـــقــــاط الــــتــــفــــتــــيش (
الـسـيـطــرات ) الـتي تـثـيـر لـدى الـفـرد
نــوعــاً من الــنـفــور الالإرادي كــونــهـا
تــمـثل نــقـاط اســتـفــزازيـة وتــدلّ عـلى

هـيـمنـة الـطـابع الـعسـكـري  كـما ورد
في ص  ?21-19وتــــوثــــيق الــــبــــطل
ـعـارك ومـعـسـكرات ألحـداث واقـعـيـة 
اجلـيـش ومـنـاطــقـيـة عــديـدة  وأمـور
حـياتـيـة مرّ بـهـا وعاشـهـا حرفـياً ص

114 .
 )الــــصـــنـــدلـي ) رغم مـــا غــــلب عـــلى
روايـــــــتـه مـن أحـــــــداث شـــــــائـــــــكـــــــة
وشخـصيات مـركبـة وبسـيطة  إال أنّ
طـابع الـتـنـدر والـطـرفـة والـفـكـاهـة لم
تخلّ روايـته مـنـها ص ? 122 / 117
ـزجــهـا كــان مـبــثـوثــاً هـنــا وهـنــاك 
واءمة تصاعدياً بعنصر التشويق وا
 حـــيث اســتـــطــاع أنْ يــشـــدّ الــقــار
ا يدلّ تـابع ألحداثه شدّاً مـاتعـاً  وا
عــــلى قـــدرتـه وبـــراعـــتـه في االغـــراق
ــكـانــيـة بــالـتــفـصــيالت ا
بـــغــيــة تــعـــايش الــقــار
الـــــفــــــاعـل ضـــــمـن هـــــذه
احلـــدود  كـــمـــا بـــرع في
تنـسـيق احلـوارات ضمن
لغة يـوميـة متمـاوجة ب

الــفــصـيــحــة والــدارجـة 
واســتـخــدامه االقــتــبـاس
والـتـضــمـ الـقـرآني ( ال
تـــبــقـي وال تــذر ) ص 56
 )?وجــــــــــهــت وجــــــــــهـي
وسلـمت أمري لـلذي فـطر
الـــــــســــــمــــــاوات واالرض
حــــنـــيــــفـــا ) ص ) ?114
لوليت بـجلـدي عن نفسي
فراراً ) ص  ? 120وكذلك
اســـتــشـــهــاده بـــالــشـــعــر
الـفـصـيح والـشـعـبي  ص

91/ 96/ 99.
كـــــــمــــــا نـالحظ مـن خالل
تــتــبــعــنــا أنّ الــروائي لم
يـعــمـد أو يـعـتــمـد اظـهـار
ـرأة كـشـخـصـيـة مـركـبة ا
فاعـلة ومـؤثرة مـجتـمعـياً
ـــنــحــهـــا مــســاحــة ولم 

كـافـيـة في روايــته بل اكـتـفى بـبـعض
رأة النتف الـبسيـطة جداً  كـحادثة ا
ـســنّـة ص  ? 20وجتـنــبه ذكـر اسم ا
ألنــثى مــا عــدا كــنــيــة (أم فـوزي) ص
 ? 101بل اكـتـفى بـاسـتـخـدام مـفـردة
ــــرأة ص / 90 / 89 / 70 امـــــرأة وا
...106 / 100حيث غلبت على روايته
الـطـابع الـذكــوري وهـيـمـنـته عـلى كل
فـالـروايـة مـفـاصل احلــيـاة الـيـومـيـة 
حفلت بالنقد الالذع الساخر والتهكم
االغــراقي وبــطــريــقـة مــنــبــســطـة ص

108.
الروايـة سارت حدثـياً ضـمن مسارين
ــــســـار ( ــــســـار األول ) ا هــــمـــا : ( ا
الــداخـــلي ) وتــضــمـن حــدود ســيــر (
حــــافـــــلــــة الــــركــــاب ) وبـــــطــــريــــقــــة
االسترجاعية الـكاملة ألحداث محددة
 وهي احلــدث الـعـشــائـري ومــا نـتج

عنه ومديات تأثيره علينا . 
ـــســار ( ـــســـار الـــثـــاني ) وهـــو ا ( ا
اخلارجي ) بعـد اخلروج والنزول من
احلـــافـــلـــة  أخــــذت األحـــداث أكـــثـــر

اتساعاً ووقائعاً وشخوصاً .
وال بـــــدّ أن أشــــيـــــر الى أن الـــــروائي
اســـتــــخــــدم ( وقـــادة الــــســـجــــائـــر )
والـــصــواب ( قــدّاحـــة ) ( الــقَــدَّاحــةُ :
حديـدةُ الزّنـدِ الـتي يُقـدح بهـا لتُـخرجَ
سـتدير النارَ ) ص  )  12وبجسـده ا
ـا غـارق / والـصــواب غـارقـاً ) و ( أ
أصدق / والصواب أيهما ) ص ? 13
 )واســتــوى في / والــصــواب عــلى )

ص . 18
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وقـــد وفق الـــروائي فـي أمـــور أخــرى
مــنــهـــا ذكــره بــعض أكالت اجلــنــوب
(الفـطور أقـراص السـياح أو الـرصاع
) ص  26و ( كعك أبو الـسمسم ) ص
  102وبـــعض االلــعـــاب الــشــعـــبــيــة
السائدة ( منافـسات الكعاب والدعبل
على قارعة الدرب ) ص   88والبخور
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 صـدرت عن مـطـبـعـة الـذاكـرة في بـغداد

مــجـمـوعـة شــعـريـة بــعـنـوان "عـلــمـتـني
االيــام" لــلــشــاعــر عــبــد الــرحـيـم احــمـد
حــــــــسن,وهـي اجملــــــــمـــــــوعــــــــة االولى
لـلـشـاعـر.وقـد ضمت اجملـمـوعـة قـصـائد
كـتبـها الـشاعر عـلى مدى خـمسـ عاما
حـ بـدا نـظم الـشـعـر وهـو في الـثـالـثة

عشرة من عمره.
  ويــحـفل الـديــوان بـقـصـائــد عـامـوديـة
مـــتــنـــوعــة االغــراض يـــجــمـع بــيـــنــهــا
ــــا تـــــاثــــر به االحـــــســــاس االخالقـي 
الــشـاعـر.كـمـا يـتــجـلى احلس الـشـعـري
الـــذي يـــنـم عن عـــفـــويـــة واضـــحـــة في
مـقطوعات تتـألف من بيت او ثالثة قد
جتـعل القاريء يحـفظها من قراءة اولى
او يـتذكرها عـلى سبيل احلكـم الشعرية

التي تروى.
  يــقـول الــشــاعـر في كــلـمــته في بــدايـة
اجملـمـوعـة"خـمـسـون عـامـا كـتـبت فـيـهـا
ـر,وثــقت فـيـهـا مـا احـسـست احلـلـو وا

ومـا عـانيت,وكـتـبت فيـها لالخ
والــــــــصـــــــديـق واحلـــــــبــــــــيب
والــــوطن,ورثــــيت فــــيــــهـــا من
ســـــبــــقـــــنـــــا بــــالـــــرحـــــيل الى
داراالخـــــــــــرة."ويــــــــــضــــــــــيـف
الــشـاعــر"وبـعــد فـان نـتــاجـاتي
الـشــعـريـة قـد بـلـغت اكـثـر مـئـة
ونـيف مـا بـ قـصـيـدة وقـطـعة
شـعـرية وبـيت يـتيم وقـد طرقت
ا تـعلمته في كـتاباتي الـكثير 
مـن من الــفــنــون الـشــعــريــة في
ـــوشـــحـــات االدب الـــعــــربي كـــا
االنــــدلــــســـيــــة والــــتــــخـــمــــيس
,وقــد والــتــشــطــيــر والــتــضــمـ
نـشـرت الـقـلـيل مـنـهـا في صـحف
ودوريـات والـقـيت البـعض مـنـها

في محافل ومهرجانات عامة."
 وعــلـى الــرغم من ان مــجــمــوعــة
عـلمـتني االيام تـتالف من قـصائد
عــامـوديـة فــان الـقـاريء قــد يـجـد
تــلك الــلـمــسـات الــواضـحــة الـتي
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أصــدر الــبــاحـث والــكــاتب الــعــراقي
األديـب لــطـــيف عـــبــد ســـالم كــتـــابًــا
بعنـوان: "مِن جَنى الـذائِقة.. حـكايات
ـثل من وحي نـصـوص مـخـتـارة". و
هـــذا الـــكـــتــــاب  الـــذي  صـــمم غالفه
الـــفـــنـــان يــوسف شـــنـــيـــشل أحــدث
مؤلفـات الكاتب الـذي صدرت له أكثر
من عـشرةِ كـتب. وقـد اسـتـهل الـزميل
سـالم كـتـابه هـذا الـذي صـدر مـؤخـرًا
عـن احتــــاد األدبــــاء والـــــكــــتــــاب في
ميـسان وجاء في ( (232صفـحة من
ـقــدمـةٍ ضـمــنـهـا ـتــوسط  الــقـطع ا
عـرضًـا مـكـثـفًـا ألهم مـحـاور الـكـتـاب
قــــبل أنْ يــــبــــدأ بـــســــرد حــــكــــايـــات
ـة مــســـتــوحــاة من نــصــوصٍ شــعــريـَّ
ألربـــعــــةٍ وأربــــعــــ من الــــشــــواعـــرِ
والشُـعـراء العـراقـي والـعَـرب حيث
كتب في مقـدمة الـكتاب: "لـيسَ باألمرِ
ــفــاجئ الــقــول إنَّ حـيــاةَ الــشُــعَـراء ا
ـة يـكــتـنــفـهــا الـكـثــيـر من الــشـخــصـيـَّ
ا انـطوى األسرارِ واخلـفايـا الـتي ر
بــعـضــهـا عـلـى آمـالٍ أو مُــعـانـاة أو
أفــــراح أو صـــعـــوبـــات وحتـــديـــات
عـني تُعَدّ فالـتجربـة الشِعْـريَّة بـهذا ا
ة في بـعـدِهـا األعمق. جتـربـة إنسـانـيـَّ
ولــعلَّ مـا يــؤكـد ذلك هــو أنَّ الـشَــاعِـرَ

يــلـمح وال يــصــرح تـاركًــا لـلــمـتــلـقي
حــــريــــة االســــتــــنــــبــــاط. وال ريب أنَّ
التجاربَ التي عاشها بعض الشُعَراء
ـسـتــوى الـشـخـصي كـان لـهـا عـلى ا
دورًا فـــاعـــلًــا في بـــلـــورةِ اســلـــوبــهم
الشِـعْريّ عـلى مسـتوى الـصيـاغة أو
عـــلـى مـــســــتـــوى تــــشـــكــــيل الـــرؤى
والــقـنــاعـات; لــعـمقِ أثــرهـا في بــنـاءِ

جتاربهم األدبيَّة".
  وإلضــــاءة الـــــكــــثـــــيــــر مـن الــــرؤى
ـذكــور أسـجل ــؤلف ا بـخــصـوص ا
هنـا آراء نخـبة من األدبـاء العـراقي
والـــــعـــــرب حــــــيث  حتــــــدث األديب
األستـاذ عبد الـسادة الـبصـري عضو
ـــركـــزي لـالحتـــاد الـــعـــام اجملــــلس ا
لألدباء والكتاب في العراق عن كتاب
"مِن جَنى الذائِقة" قـائال: "عندما تقف
عـلى عــتـبـة نص مــا مـا عـلـيك االّ ان
تــتـأمـله قــلـيالً وتــغـور بــ خـوافـيه
على وفق ما تهديك ذائقتك القرائية
بعـدها ستـجني ثـمار مـا قرأت هذا
ــبـدع مــا قـام به الــكـاتب والــبـاحث ا
لــطـيف عــبـد ســالم وهــو يـقــدّم عـلى
مـوائد الـقـرّاء مـا اكـتـنزتـه ذاكرته من
ثــمــارٍ جــنــتــهــا ذائــقــته ذات قــراءات
مــتـعـددة لــيـقـول لــلـجـمــيع هـاكم مـا

اطّـــلـــعت عـــلـــيـه وحـــفـــر في داخـــلي
هـواجس واشـارات كـثـيـرة... بـكتـابه
هذا يشـركنا معـه في بعض القراءات
لـنسـتـمـتع بـجنـى ذائقـة واعـيـة جدا.
ـزيـد.. مـبــارك واتـمــنى أن نـقــرأ لك ا

ومحبتي". 
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  كـذلـك أشـار األديب األســتـاذ حــامـد
عـبـد احلـسـ حـمـادي رئـيس احتـاد
األدباء والـكتـاب في مـيسـان إلى هذا
الـكتـاب قـائـلًا: "يـعـدّ كـتـاب (من جنى
الذائـقة.. حـكايات مـن وحي نصوص
ـؤلـفه (لـطـيف عـبـد سـالم) مـخـتـارة) 
ا ضمّ بـ دفتيه همـة;  من الكـتب  ا
ـة ألدبـاء ة إبــداعـيـَّ من نــصـوصٍ أدبــيـَّ
عــراقــيــ وعــرب حــيث أخــضــعــهـا
الكاتـب إلى الفحص الـدقيق من أجل
تسـلـيط الضّـوء على مـنـاسبـة النصّ
ـنـاخـات ومـعـطـيــاته واسـتـعـراض ا
الـتي حــرّضت الـنـاصّ عــلى الـدخـول
فـي أتــونــهــا إنّه تــوثـــيق الــتــقــاطي
مـــوفّق حــيـث يــؤرّخ رؤيـــة جــادّة في
الــتـــنـــقـــيب احلـــداثــوي ومـــتـــابـــعــة
احملفزات الـداخلـيَّة واخلارجـيَّة التي
كــان لــهـا األثــر الــكـبــيــر في تــفـجــيـرِ
مكنونات الناصّ لتتوالد لدينا - هنا
- اســـتـــكــــشـــافــــات جتـــارب األدبـــاء
اخملتلـفة في محـاولة لسـبر أغوارها
ضــمـن مــنـــظـــور غــلـب عــلـــيه طـــابع
ـنـبـسطـة وبـأسـلـوبٍ ينمّ احلـكـائيـة ا
عن مديات ثقافة الكاتب ورصانته". 
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ومن الـشـقـيـقةِ مِـصْـر كـانت لـلـشـاعر
ــولى رئـيس األســتـاذ مــحــمـد جــاد ا
فـرع  الــنـقـابـة الـعــامـة الحتـاد كـتـاب
مِـصْر فـي األقصـر وقـفـة مهـمـة حـيال

مــضـمـون الــكـتــاب أوجـزهــا بـقـوله:
"ونـحن نـقف بـ سـاحـلي كـتاب (من
جــنى الــذائــقــة.. حــكــايــات من وحي
نــصــوص مـخــتــارة) البـد أن نــنــظـر
بــعـ االهــتــمـام إلى هــذه الــتـجــربـة
اجلديـدة التي جـاءت مـتمـيزة بـفضل
مـا احـتـواه الــكـتـاب من مـوضـوعـاتٍ
تعكـس اجلهد الـواضح للـكاتب الذي
جتـــلى في قــراءةٍ مــعـــمــقــة لــنــمــاذج
ة أو مـخـتـارة من الـتـجـارب الـشـعـريـَّ
ــتـبــايـنــة الـتي احلــاالت اإلبـداعــيـة ا
شـهد الثقافي أثرت الواقع األدبي وا
الــــعـــربيّ. وال شك أنَّ حــــضـــور تـــلك
الــكـوكـبــة من الـشُــعـراء من مــخـتـلفِ
ـة قـد  اخـتـيـارهـا الـبــلـدان الـعـربـيـَّ
وفـقًـا ألسس عـديدة أهـمـهـا: الـتـمـيز
لـموس الساعي اإلبداعي ثم الدور ا
ة في إلى الــنـهـوض بــاحلـركــة األدبـيـَّ
احملــيطِ الـعــربي. ومن الــطـبــيـعي أن
يـتـطــلب هـذا الـعـمل جــهـدًا مـخـلـصـا
ووقـــتــا تـــصــدق به األديـب األســتــاذ
لـــطــيف عــبــد ســالـم عــلى ســاحــتــنــا
األدبــيــة وكــأن لــســان حـالـه يـتــرجم
هـتم بالشأن األدبي مدى احتياج ا
لـهـذه اإلطاللـة من أجل الـتـعـرف على
ـتمـيزين من أكبـر عدد من الـشُـعراء ا
مختلف البلدان الـعربية ترى هل لنا
ؤسسات الرسمية في أن نطمح من ا
كل بـلد أن تـتـبنى مـثل هـذه التـجـربة
الـتي جنح األديب لــطـيف عـبـد سـالم
في تـنفـيـذهـا وإخراجـهـا إلى الـنور?
حيث جنح اديبـنا في تقـد أكثر من
أربــعـــ شــاعــرا لــكل مـــنــهم صــوته
وتربـته ورؤيـته اخلـاصة واحلـاضرة

شهد اإلبداعي". في ا
 وعن مـضـامـ الـكـتـاب هـذا حتـدث

الـــــــــــــــنـــــــــــــــاقــــــــــــــد
والــــســـيــــنــــاريـــست
العراقي سـعدي عبد
الـكـر قـائـلًا: "ولـعلَّ
الـــكــتـــاب الـــذي بــ
وسـوم (من أيـديـنـا ا
جـنى الــذائـقـة) الـذي
اهــدانــا نــســخـة مــنه
مـــــؤلـــــفـه الـــــصـــــديق
هـندس (لـطيف عـبد ا
سـالـم) الـذي بــذلَ فـيه
جــهـــدا أدبــيــا مــائــزا
حــــيث اشــــتـــغـل عـــلى
نـسق مــهم في مـديـات
فـــاعــلـــيــة الــشـــعــر مع
اســـقــــاطـــات األحـــداث
الـــواقــعــيـــة والــصــور
ُـتولّـدة عبر احلقـيقـية ا
تـــســطـــيـــر الــقـــصــة أو
احلـــــكـــــايـــــة الـــــتـي من
خاللها ولدت القصيدة
ـــــــنـــــــدوحــــــة وهـــــــذه ا
التدوّينية برأينا النقديّ
منظـومة فـائقة االخـتيار

ـؤلف) لــتــعـرضه تــضـاف لــتــاريخ (ا
لـــهـــذا الـــنـــهج الـــصـــعب من فـــنـــون
الــكـتــابــة.... إنَّ األديب (لـطــيف عــبـد
ســــــالـم) ذلك الـــــــبــــــاحـث الــــــدؤوب
واحلريص على اكتمال قمر تدويناته
بـسعـة مثـالـية لـشـغفه الـدائم بـكتـابة
الـثــيـمـات الـواقــعـيـة الـتـي اجنـبـتـهـا
ـــأســـاة بـــعـــنـــايـــة فـــائــــقـــة مالمح ا
والبـهجـة وهـو مسـار جديـد يضـيفه
إلى دائـرة الـضّــوء في األدبِ الـعـربيّ
من خالل كــتــابــة اجلــديــد (من جــنى

الذائقة).
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من جــــانبٍ آخــــر أشــــار الــــشــــاعــــر
العراقي سـالم احلمداني إلى الـكتاب
ذكـور قـائلًـا: "نـتاج الـباحث األديب ا
األســتــاذ لــطــيف عــبــد ســالـم الــثـري
اتع (من جنى الذائقة.. حكايات من ا
وحي نــصـوص مــخـتــارة).. ضم بـ
دفـتـيه نـتاج مـجـمـوعـة  من الـشـعراء
والــشــواعــر تــوزعــوا عــلى مــســاحـة
الـبالد العـربـية جـمـعه وأشـرف على
إعــداده وتـــرتــيب فــصــوله بــاحــثــنــا
اجلــلــيل بــأســلــوب مــتـقـن مـدروس
وتناول فذ فـريد يغري ذائـقة القار
عــبـــر رصـــانـــة اخملـــتـــارات وتـــنــوع
أغراضهـا وما حوته من أفـكار شتى
كـــــانت وال زالت الــــشـــــغل الــــشــــاغل
لوجـدان واهتـمامـات الشـارع العربي
بـكـافة مـسـتـويـاته. وهـذا لـعـمري من
حـسن الـفـطن حـيـنـمـا يـنـفـرد مـنـجز
بـطـرح سـيـمـفـونيـة ثـقـافـيـة مـتـنـوعة
ـتذوق وقـتـما يـجد ثـرية تـسـتقـطب ا
ضــالــتـه في مــطــبــوع واحــد والــذي
تــــعـــــددت فــــيـه الــــرؤى وتـــــنــــوعت
ـشارب وتـلـونت الصـفـحات بـعـطر ا
األدب وجــــمـــيل الـــقـــصـــائـــد وســـبل

مــنــاهــلــهــا" وأضــاف احلــمــداني
قــائـلًـا " أنــنـا أمــام جتـربــة فـريـدة
نجز عبر نوعا ما من خالل هذا ا
استنطـاق الناص بـسرديةٍ حتاكي
صـيــرورة الـنص لم يـكـن الـقـصـد
منها قطع دابر التأويل أو حتديد
مـسـاراته وسـبـل تـنـاوله ولـكـنـهـا
مــحــاولـة إلشــراك الــنــاص نــفـسه
بتقد واقـعية متالزمـة لصيرورة
الـــــنص وفــــــتح مــــــديـــــات والدته
وتـكـوينـه عبـر سـرد قـصـة مـوازية

للنص حتاكي نشأته اآلنية". 
 وقد جاء في قـراءة الشاعـرة هالة
ــهـــدي من جـــمـــهـــوريـــة مِـــصْــر ا
العربيـة لكتاب "مِن جَـنى الذائِقة..
حـــــكــــايــــات مـن وحي نــــصــــوص
مــخـتــارة مـا نــصه: "شـعــرت وانـا
اقـرأ هــذا الـعــمل أنَّ الــكـاتب دخل
جـديًــا في حـيــاة كـتـاب الــقـصـائـد
واســتـــمـــرأ الـــوصـــول لـــشـــغــاف
داخــلــهم بــفـهـم ووعي وتــذوق مـا
كـتـبـوا وبعـد دراسـة مـسـتـفـيـضة
أخرج لـنـا الكـاتب قـراءة ألعمـالهم
هي بــالـفــعل جَــني قــطـاف وثــمـار
تــعــهــدهـا قــبل الــقــطـاف بــرعــايـةٍ
خـاصه فأثـمـرت بـدراسـته ووعيه
الـثـقـافي دراسـات وال أروع من أنْ
يقـال علـيـها أبـوابًا فُـتحت لـندخل
مـنــهـا إلى دهــالـيـز عــقل كل كـاتب
مـنـهم". جــديـر بـاإلشـارة أنه ومن
نـجزِ باب االهـتمـام واالحتـفاء بـا
ـــذكــور أقـــدمت مـــجــمـــوعــة من ا
صري في بـادرةٍ جميلة األدباء ا
تـســتـحق الــثـنـاء واالحــتـرام عـلى
ــؤلف وتــوزيـعـه عـلى طــبع هــذا ا
الـــعــــديــــدِ من الــــنُـــقــــاد واألدبـــاء
ـصـريـ وفي مـعـرضِ الـقـاهـرة ا

الدولي للكتاب أيضًا.
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لـزيانة العريس لزفة العريس خلصال
الـعريس وحُسـنه الستقبـال العروس
في بـــيــتـــهــمـــا اتــوصـــيــات الـــعــريس
بـــالــــعـــروس لألم الــــعـــاقـــر الـــوالـــدة
لــلـطــهــور لـلــكـنــائس واجلــوامع ولـرد
احلـسـد لرجـال الدين لـلـنجـاح ولبـناء
الـــبــيــوت  زغـــاريــد ســـاخــرة والذعــة
لـلـحـجاج لألسـرى والـشّـهداء لـلـغائب
والـعائـد للبالد لـلفـراق وبكائـيات على
األم عــلى الــزوجــة عــلى الــزوج عــلى
وقالت احملاضرة األخ واألخـت واالبن. 
ــهــا روزالنــد دعـــيم في مــعــرض تــقــد
لـلكتاب الّـذي احتوى على  192صـفحة
ّــا كـانَ ــتــوسط: " و مـن الـقــطع فــوق ا
اإلنـسانُ يبـحثُ عن وسيلـةٍ للتّـعبيرِ عن
مَـشاعرِهِ مِن فرحٍ أو حـزنٍ فقد وجدَ في
الـغـنـاءِ طريـقـةً وجـدانيّـةً لـلتّـعـبـيرِ عن
شاعر مَواقفَ مُعيّنةٍ تتطلّبُ جتييشَ ا
والـتّـعـبـيرَ عن اآلمـالِ واألمـاني اخلـفـيّةِ
لــلــفـردِ ولــلــجـمــاعــة فـنــشــأتِ األغـاني
الـشّعبيّةُ وتـطوّرتْ لتُرافقَ اجملتمعَ في
مَـــراحلِ دورةِ حـــيــاةِ اإلنـــســان ودورةِ
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 قــدّمـت الــشــاعــرة آمــال عــوّاد رضـوان
شــكـــرَهــا لــنـــســاء الــنّــادي الـــنّــســائيّ
األرثـوذكسيّ في بـلدة عـبل اجلـليـلية
فـي إصـــدارهـــا اجلـــديـــد "الْـــمُـــهَـــاهَــاة
وَالْـمُلَالَاة في زغاريد األفراح واألتراح"
والّـــذي صــدر حــديــثًـــا عن دار الــوسط
لـلنشـر وقد تناولَ عـدّةَ أبواب يختصُّ
كلٌّ مـنهـا في جانـبٍ حيـاتيٍّ ومنـاسباتٍ
نـاسبة عـديدة مثل: مـهاهاة وزغـاريد 
الـصّلح واألفـراح للتّـرحيب بالـضيوف
وإطـعامـهم خلطـبة الـعروس لـلعروس
الـــغــريــبــة حلـــنــاء الــعـــريس وتــوديع
الــعــزوبــيـة حلــنــاء الــعــروس وتـوديع
الـعزوبـية للـعروس الـسّمرا ولـلعروس
الـبـيـضـا لـتـفـاخـر الـعـروس بـجـمـالـهـا
وحـسَـبـهـا ونـسَـبهـا لـصـمـدة الـعروس
والـتّفاخر بخصالها لتجالية العروس
لـــطــلـــعــة الـــعــروس وتـــوديع أهــلـــهــا
لـتـوصيـات الـعروس بـعـريسـهـا وأهله
لالفـتحار بأبو الـعريس لوالد العريس
ـــتــوفي ألمّ الــعـــريس وأم الــعــروس ا

احلـياةِ في الطّـبيعـة. وقالت  دعيم:  إنّ
هـذا اإلصـدارَ الّـذي حـملَ لوحـةً لـلـفـنّان
عـوّاد عوّاد يعـكس طقوسًـا واحتفاالتٍ
تُــــرافقُ دورةَ حــــيـــاةِ اإلنــــســـانِ ودورةَ
احلـيـاةِ في الـطّـبـيـعـةِ ويـعـكسُ احلـالةَ
الــفــكـريّــةَ والـوجــدانــيّـةَ والــعــقـائــديّـةَ
. لــلــمـــجــتــمــعــاتِ في حـــقــبــةٍ مُــعــيّــنــةٍ
وأضــافت تـمـتّــعت األسـتــاذة الـشـاعـرة
آمــال عـوّاد رضـوان بـالــصّـبـرِ واجلَـلـدِ
لـتَـجـمَعَ خاللَ أكـثر مِن عـقـدٍ مِنَ الـزّمان
إرثًـا ثـقـافيًّـا حـضـاريًّـا يعـكسُ مَـشـاهدَ
فــرَحٍ وســعــادةٍ مِن حــيــاةِ مُـجــتــمــعِــنـا
ُــرتـبــكـةِ في كــثـيــرِ مِنَ األحــيـان وقـد ا
أشركتْ مجموعةً مِنَ النّساءِ في النّادي
- عــبــلــ في الــنّــســائي األرثــوذكــسيّ
ـــواد وفَــرزِهــا جتـــمــيعِ وتَـــصــنـــيفِ ا
بــاسـتـراتــيـجـيّــةٍ يـنـظــرُ إلـيـهــا الـبـحثُ
ُــجـتـمــعيّ عـلى أنّـهــا اسـتـراتــيـجـيّـةُ ا
ٍ نَسَـويٍّ مِنَ الـدّرجـةِ األولى فـقد تـمـكـ
شـاركتِ الـنّسـاءُ بـالتّـفـكيـرِ والـتّصـنيفِ
ّا وضَعَ أمـامَها تَـحدّياتٍ والـتّجـميع 
بـــحــثــيّـــةً إلتــمـــامِ اإلصــدارِ وإخــراجِهِ
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عنونة رواية ( زمن الـصمت ) للقاصّ
والروائي ( محمد الصـندلي ) حتلينا
ـضـاف الـيه وأعـني الى فكّ شـيـفـرة ا
به ( الـصـمت ) ومـا يـشـكـله من ثـيـمة
اذا داللية تمـنحنا تسـاؤالً صريحاً : 
هــذا الــزمن حتــديــداً الــذي خـصّــصه
الـــروائي ? وهـل هــنـــالك مـــســـوغــات

وقف? باطنية جعلته يتخذ هذا ا
ة تعتمد( نظرية دوّامة الصمت) للعا
ـان ) ـانــيـة (إلـيـزابــيث نـويل نـو األ
عــام 1974م  والــتـي تــعـــد من أولى
وأهم الـنظـريات في تـفـسيـر سـلوكـية
اجلماهير جتاه األحـداث اجملتمعية 
على مبدأ أنّ الفرد يعيش في مجتمع
ويــتـــفــاعـل مع بــيـــئـــة الــرأي الـــعــام
قوماته وعـوامل تشكـيله ألن الفرد
يـتــشـكّل رأيـه عـلى وفق الــرأي الـعـام
ـتــواجـد فـيه الـســائـد في اجملــتـمع ا
ـا وبــالـتــالي يــتـكــون الــرأي الـعــام 
يـــتّــسق مع األفـــكــار الــتي تـــدعــمــهــا
وسائل اإلعالم  فيتـشكّل الرأي العام
ـــوحّــــد. بـــيــــنـــمـــا اجلـــمــــاهـــيــــري ا
ــعــارضــون لــهــذا الـتــوجّه أو لــذلك ا
الــرأي; فــيـــتّــخــذون مــوقف الــصّــمت
جتنباً الضطهاد اجلماعة وخوفاً من
الــعـزلــة االجـتــمـاعـيــة وبـالــتـالي إذا
ـا كــانــوا يــؤمــنــون بـآراء مــخــالــفــة 
تــعــرضه وســائل اإلعـالم واالتــصـال;
فـإنـهم يـحجـبـون آراءهم الـشـخـصـية
شاركـة في احلديث تـنعـون عن ا و
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ـنـعـم حـمـندي عن دار  الـيـنـابـيـع لـلطـبـاعـة والـنـشـر والـتـوزيـع صـدرت للـشـاعـر عـبـدا
ـتوسط وتضم مجـموعـة شعريـة بعنـوان(ليل الـغاب) تقع في 142صـفحة من الـقطع ا
عري في جتلياته ديـنة ا اكثر  من 25 قصـيدة من عناوينها نـقرأ:الشاعر ودخان ا
عـنـدمـا يــفـقـد الـنـهـر تـكـفــيـني تـلـويــحـة وردة ـاء احلـفـر عـلى مــسـلـة عـراقـيــة ابـنـاء ا

خراب االدريس. وجع الروح احساسه
نعم وتقد اجملـموعة كان للـروائي حسن حميـد  وحتت عنوان (كلمـة في جتربة الشاعـر عبدا
ـنعم حـمـندي جتـربة شـعـرية اخـلصت حـمنـدي- غـنى الشـعر..غـنى الـروح) ومنـهـا نقـرأ(عبـدا
وال يزال ـغني عن جماله خالل أربعـ سنة وأزيد ـغني عن االم العراق وكان ا للـشعر فكان ا
غني الـذي نرى في شعره تـمجيـدا للذات التي مـستهـا يد البطش بـاالذيات..كيـما تستل من واعـيتها ا
وفي وجه التـهافت والذبول واالنحناء واالستخذاء من جهة ما يدعـم وقوفها في وجه الظلموت من جهة

اخرى).

رسالة بغداد
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بالشّكلِ الّذي هو عليهِ اليوم. 
الهاة في هاهاة وا     ويُعتبرُ كتابُ "ا
زغــاريــدِ األفــراح" اإلصــدارَ الــثّــالث مِن
مَــشـروعِ الــكـتبِ الــتّـراثــيّـةِ فـي الـنّـادي

. النّسائي - عبل
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والفنون واألداب والعالقات بشكل عام.
حتـمـيل الـعـرب والـعـروبـة وزر ما •
حـــدث لـــلـــكــــرد من اضـــطـــهـــاد وعـــسف
شــوفـيـني. وبــنـظـرة تـعــمـيـمـيــة تـتـحـوّل
ارتـــكـــابـــات الـــنــظـــام الـــســـابق وآثـــامه
واألنـظمـة التي سـبقـته وكأنـها ارتـكابات
من جـانب الـعـرب والـعـروبـة ومـثل هـذه
الـنـظـرة تـنـطلـق من رد الـفـعل بـعيـداً عن
الـعقالنـية النـقديـة اإليجـابيـة ناهيك عن

الواقع.
أما من جانب العرب فيتم: 

اتـهام الكرد بـاالنفصالـية والعداء •
ـصـير ـطـالـبـتهـم بـحق تـقـريـر ا لـلـعـرب 
ودعـوتهم إلقامـة كيـانيّـة خاصة مـستـقلة
بـهم (دولـة)  وحتــمـيـلـهم مــسـؤولـيـة مـا
حـدث وما يـحدث بـعـد االحتالل. ومـثلـما
يــنــبـغـي الـتــمــيـيــز بــ عـروبــة احلــكّـام
ـسـتــبـدين وعـروبـة الــعـرب فـإن ضـيق ا
أفق بـعض الـنـخـب الـسـيـاسـيـة الـكـرديـة
ـثقفون االنـعزالية ال يـنبغي أن يـتحمّله ا

الكرد ناهيك عن الشعب الكردي. 
عـدم اكـتـراث بـعض عـرب الـعـراق •
وقـسم كبيـر من القوى الـسياسـية فضالً
ـثــقّــفـ الــعـرب من بــلــدان عـربــيـة عن ا
ــسـألـة كــرد إيـران وكـرد تــركـيـا أخـرى 
ـشروعـة وكأن وكـرد سوريـا وحقـوقهم ا
األمـر ال يعـنيـهم في حـ أنهم يـطالـبون
الــكــرد بــاتــخـاذ مــواقف تــضــامــنــيـة مع
الــــعــــرب في كـل مــــكــــان وخــــصــــوصـــاً
فـلسـطـ إال أنهم يـقـفـون موقـفـاً سلـبـياً

إزاء حقوق الكرد.
عـدم اكتراث بعض كرد العراق أو •
غـيرهم من الـكرد بـحـساسـية الـعالقة مع
ــنــتــهِـكــة حلــقــوق الــشـعب "إســرائــيل" ا
الـعـربي الفـلـسـطيـني والسـيّـمـا حقه في

صير. تقرير ا
وعـلى الـطـرفـ الـعـربي والـكردي •
عـدم تــقـد مــا هـو طــار ومـؤقت وآني
من قـضايـا شائكـة ومعـقدة عـلى حساب
دى. مـا هو استـراتيـجي وثابت وبعـيد ا
واألمـر يشمل النـخب السياسـية بالدرجة
األسـاسيـة والـنـخب الـفكـريـة والـثقـافـية

واحلقوقية أيضاً وإن بدرجة أدنى. 
وعـلى الـطـرف الـعـربي والـكـردي تـبـديد
اخملـــاوف والـــشــكـــوك إزاء بـــعــضـــهـــمــا
الـبعض إذْ ال بدّ لـلمـثقفـ العرب تـبديد
مــخــاوف الــكــرد وذلك من خالل تــعــزيــز
ــشـتـرك وتـوطـيــد الـعالقــة والـتــفـاهم وا
اإلنـســاني واالعــتــراف بـحــقــوقـهم وفي
ـصير بكل ما مـقدمتها حـقهم في تقرير ا
يـــتــضــمـــنه هــذا احلـق ومــا يــعـــنــيه من
مـضـامـ ال باعـتـبـارهـا مـنّـة أو هـبة أو
هـديّــة بـقــدر كـونــهــا إقـراراً بــواقع ألـيم
وانـســجــامــاً مع الــنــفـس في اإلنــتــصـار
لـلمـظلوم والـشريك في الـوطن فضالً عن
ــســاواة والــعـدالــة والــشــراكـة مـبــاد ا
ـتــكـافـئـة الـتي هي األسـاس ـواطـنـة ا وا
الـذي ينـبغي أن يقـوم علـيه بنـاء الدولة 
مـثلما ينبغي أن تـقوم عليه العالقات ب
الـشركاء. فـالكـرد أمة مثل بـقيـة األ لها
احلـق في تــقــريــر مــصـــيــرهــا وحتــقــيق
الـوحدة الكـردية الـكيـانيـة مثـلمـا العرب
ـسـتـعـمــرون أيـضـاً ولـهـا أمـة قـسـمـهــا ا
احلق في إقـامة الوحدة العربية. وهو ما
يـنـبــغي أن يُـؤطّــر قـانــونـيّــاً وفي سـيـاق

دستوري مُتّسق.
كـما ال بدّ  للمـثقف الكـرد تبديد مخاوف
الـعرب بتأكيد اعتبارهم جزءًا من العراق
ـــصـــيـــر الـــذي في إطــــار حق تـــقـــريـــر ا
اختاروه عبر النظام الفيدرالي علماً بأن
 ال ســعــادة لــلـــعــرب من دون الــكــرد وال
سـعادة للكـرد من دون العرب في العراق
ألن مـــصـــيـــرهـــمـــا مـــشـــتـــرك وذلك قـــدر

اجلغرافيا سواء أكان نقمة  أم نعمة.
ولـــعلّ جــمـــيع هــذه الــقـــضــايـــا ســتــظل
مـطـروحة لـلـنـقاش وقـد جـاء بـعض هذه
فـكّـر الكـردي مـلّا الـقضـايـا في منـاظـرة ا
بـخـتـيــار مع كـاتب الــسـطـور عـبّــر فـيـهـا
الــطــرفــان بـرحــابــة صــدر ومـوضــوعــيـة

وشفافية عالية.
WLðU)« sŽ ÎU{uŽ

وفي اخلــتـام أودّ أن أشـيــر إلى مـا سـبق
وأن قـلـته مـنـذ عـقـود من الـزمن وهـو أن
"أغـلبـيـات" كثـيرة اجـتـمعت في شـخصي
ـحض الـصـدفة وهي ـتـواضع وذلك  ا
أغـلبيـات دينـية وقومـية وحـسب البعض
مـذهـبيـة وأزعم أنـهـا أغـلـبيـات شـعـبـية
وخصوصاً دفاعي عن الفقراء والكادح
ـظلـومـ ولـكن عـروبـتي التي وعـمـوم ا
أعـتزّ بها وانتـمائي الصميـمي للحضارة
الــــعـــربــــيـــة - اإلسالمــــيـــة ودفــــاعي عن
ـسـحـوقـ سـتــكـون نـاقـصـة ومـبـتـورة ا
ومـشوّهـة إن لم أعـترف بـحقـوق اآلخرين
وفي مـقدمـتـهم الشـعب الـكردي الـشـقيق

والسيّما حقّه في تقرير مصيره.
وكـنت كـتـبـت رسـالـة خـاصـة لــلـزعـيـمـ
الــكــرديــ مــســعــود الــبــارزاني و جالل
الـطالـباني عـشـية غـزو العـراق واحتالله
في الـــعـــام  2003مـــحـــذّراً من اخملـــاطــر
اجلـمّة وأكرر اليوم ما جـاء فيهما فحتى
لــو تـخــلّى هــذا الــطــرف الــكـردي أو ذاك
ألسـبـاب سـيـاسـيـة أو تـكـتـيـكـيـة عن حق
ـصيـر فسـوف أبـقى مدافـعاً عن تـقريـر ا
حق الـشـعب الـكـردي في تـقـريـر مـصـيره
ـــبــــدئي ـــانـي ا وخــــيــــاراته احلــــرة إل
الـفـكــري واحلـقـوقي بـذلك وألن ذلك حق
قـانوني وإنسـاني أيضاً سـواء باإلحتاد
اإلخــــتـــيـــاري األخــــوي أو إقـــامـــة دولـــة
مـستقـلّة صديـقة للـعرب وأقول ذلك دون
لـبس أو غموض وبثـقة وشفافـية كمثقف
يـؤمن بــقـيم الــتـحـرر واحلــريـة والـسالم

صير.   والتسامح وحق تقرير ا
ي ومفكّر عربي من العراق {  أكاد

ــثـــقف اإليــراني الــعــربـي نــاهــيـك عن ا
ـثـقف الــتـركي ? واألسـئــلـة ذاتـهـا هي وا
ـثقّف الـعـربي في الـعراق الـتي تـواجه ا
فـمـا هـو دوره? وكـيف يـنـظر إلـى مطـالب

ثقّف الكردي? وماذا يريد منه? شقيقه ا
واقف ثمّة اختبار لصدقية  فـفي بعض ا
كن ـثقّف إذْ كـيف  وإنـسانـية وثـقافة ا
تـطويع وسـيـلـته اإلبداعـيـة خلدمـة الـقيم
اإلنـسـانــيـة واجلـمـالــيـة? ثم مـا الــسـبـيل
ثـقّف الـكردي في لـتـواصله مع شـقـيقـه ا
كـردســتــان الــعــراق أو في بــقــيــة أجـزاء
كـردستان? ويتـطلّب األمر الـنظر بـحيوية
وتـكافؤ دون إسـتعالء أو تسـيّد أو ادعاء
ــثـقّف بـاألكــثــريــة الـعــدديــة من جــانب ا
الـــعـــربي ودون تـــعـــصّب أو انـــغالق من

ثقّف الكردي. جانب ا
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مـثل هذه األسئـلة الـراهنة كـانت "راهنة"
دائـماً وعلى قدر كبـير من احلساسية في
وقت تــمّت الــدعــوة ألول حــوار عــربي –
كــــردي في الــــعـــام  1991خــــارج األطـــر
الـرسـمـيـة حـ الـتـأم في الـعـام ? 1992
ويـــتـــذكّــر األحـــيــاء مـن الــذين حـــضــروا
ـؤتمر األول للحوار وهم كثر من العرب ا
والـكــرد كــيف سـارت وجــهــة احلـوار في
بـداياتها? وكيف انتهت إليه في خاتمتها
وهـو مـا يـعـزز الـثـقـة بـاحلـوار وأهمـيـته

ستقبلي?  وأفقه ا
ـكن اإلجـتـماع عـنـده كـمثـقـف وهـو ما 
وأصــدقــاء مــعــنــيــ بــشــؤون الــثــقــافـة
نشود للمثقّف خصوصاً ح وبـالدور ا
يـكـونـون عـلى قـنـاعـة بـأهـمـيّـة الـعالقـات
الــعـــربــيــة  –الـــكــرديـــة لــيس بــبـــعــدهــا
الـــســـيـــاسي فــــحـــسب بل بـــأبـــعـــادهـــا
اجلـيوسـياسـية والـثقـافيـة واإلجتـماعـية

والصداقية واإلنسانية. 
ــثـقّف نــاقـد فــمن خالل الــنـقـد ـا أن ا و
ـراجـعـات الـضـروريـة والـنـقـد الـذاتـي وا
ـكن الـتوصّل إلـى مشـتـركـات لتـجـسـير
ـثقّـفـ أوالً وإزالـة بعض الـفـجوة بـ ا
احلــسـاســيــات والــعــوائق خــارج دوائـر
اإلســتــتـبــاع والــهــيـمــنــة أو اإلنـعــزالــيـة
واإلنـغالق وهـو مـا ينـبـغي الـبـنـاء عـليه
في إطـار عالقات  حـمـيمـية وصـادقة فال
ا ـديح أوتأيـيـد الـسيـاسـات  الـوالء أوا
لـها وما عليهـا وال العداء أوالتجريح أو
الــشـوفــيــنـيــة  تـســتـطــيع بـنــاء عالقـات
صـادقـة وصـافـيـة ومـحـتـرمة وواعـدة في
اآلن تـلك الــتي تــعـني تــوسـيع خــيـارات

الناس في التنمية والتقدّم واإلزدهار.
لـقـد كـانت مـنـاظـرة الــسـلـيـمـانـيـة عالمـة
مـضــيـئـة عــلى طـريق احلــوار الـعـربي –
الـكردي خصوصاً وأنها من الـسليمانية
وكـردسـتان لـذلك فـإنـهـا ستـكـون خـطوة
ـبـادرات إيـجـابـيـة ومــوفّـقـة لـتـعــضـيـد ا
الـعـربـيـة عـلى هــذا الـصـعـيـد وبـالـتـالي
ــكن أن تــكـــون نــواة حلــوار قــادمٍ بــ
مــثــقّــفي األ األربــعــة الــذي هــو اآلخــر
يـحتـاج إلى مأسـسة وإدارة وتواصل في

احلقول اخملتلفة.
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 أعـــتــقــد إن الــســـبــيل لـــبــلــوغ األهــداف
ـشـتـركـة هــو احلـوار وكـمـا قـيل حـوار ا
 50عـاماً أفضل من حرب سـاعة فاحلرب
سـتتـرك ويالت ومآسي وآثـار إجتـماعـية
ونفسية وجروح يصعب إندمالها أحياناً
وذاكـرة قـد تـتّـجه إلى الـكـراهـيـة واحلـقد
واإلنـتقام فمـا بالك ح يـكون ضحـيّتها
الــشــعب األعــزل واجلــهــات الــتي دُفــعت
إلـيهـا دفعـاً حتى وإن كـانت خارج دائرة

الصراع.  
     واحلـوار يـتـطـلّب جـهـداً أكـبـر يجـمع
مـثـقّـف مـن تيّـارات فـكـريـة واجـتـمـاعـية
مــخــتــلـفــة لــيــكـونــوا قــوة ضــغط وقـوة
إقـتـراح وقـوة شريـكـة ومـكـمّـلة في وضع
ــقــتـــرحــات من خالل رؤيــة احلــلــول وا
حـــقـــوقــيـــة - إنـــســـانـــيــة انـــطالقـــاً من

تبادلة. نافع ا صالح وا شتركات وا ا
     أعـتـقــد أنـنـا كــنـخب عـربــيـة وكـرديـة
بـحاجـة إلى حـوارات مـعمّـقـة وتفـاهـمات
دى وثقة اسـتراتيجية واتفاقات طويلة ا
مـتبادلـة وصراحة كـاملة وشـفافيـة عالية
ونـقـد مـتـبـادل ونـقـد ذاتي أيـضـاً لـنـدفع
بـجهد السياسي لـعالقات منزّهة خالية
ــــصـــالح مـن األغـــراض والــــتـــكــــسّب وا
األنانـية الضيّـقة والتفاهـمات التكـتيكية
الـطـارئـة والـظـرفـيـة والـصـفـقـات والـتي
سـرعان ما تتـبخر وتـظهر عـيوبها وذلك
ــظــلــمـة أو بــعــيــداً عن أجــواء الــغــرف ا
ــهـــرجــانــات الــصــاخــبــة ذات الــطــابع ا
الـدعــائي والـتي غــالـبــاً مـا تـأخــذ جـانب

اجملاملة واإلحتفالية.
وكــــنت ألكــــثـــر مـن مـــرّة قــــد أشـــرت إلى
ضـرورة مـراجــعـة وتـدقــيق مـا يــحـتـاجه
الـــطــرفــان الــعــربـي والــكــردي وكالهــمــا
مـســتــهــدف من قــوى خــارجــيــة وأخـرى
ـلف أن يصل إلى داخـلـية ال تـريـد لهـذا ا
ــنــشـــودة  وكــان آخـــرهــا في غـــايــاتـه ا
ي الـدولي بالـتعـاون ب ـنتـدى األكاد ا

جـامـعـتي كــويـسـنـجق وبـغـداد 29 - 28
نـــيـــســان/ أبـــريل  2019وفـي بــحثٍ عن
ــشــتـرك" ــثــقف ومــسـألــة الــتــعـايش ا "ا
ـعـنـيـ عـدداً من حـاولت أن أضع أمـام ا
القضايا التي حتتاج منّا إلى وقفة جديّة

راجعتها ومنها: 
احملـاوالت احلـثـيــثـة لـعـزل الـكـرد •
عن احملــيط الــعـــربي وإضــعــاف مــا هــو

مشترك و
وإيـجــابي في الــعالقـات وتــقـد مــا هـو
إشـكالي و خالفي حـيث يجـري تضـخيم
"الــفــوارق" بـدالً مـن تـعــظــيم "اجلــوامع".
وفي هـذا اجملـال هـنـاك تـفـاصـيل عـديدة
تــتـعــلّق بــالـلــغــة والـثــقـافــة والــتـرجــمـة

ثقف والـكردي. فماذا يتطـلّب األمر من ا
ـؤمـنــ بـقـيـم احلـريـة والــتـحـرّر وحق ا

صير? تقرير ا
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 كـمـثـقّـفـ يـهـمّـنـا إقـامـة عالقـات سـويّـة
ومـتكافئة ومتساويـة وسلميّة خصوصاً
ـا يـجمـعـنـا من قـيم مـشتـركـة أسـاسـها
نـبـذ الـتمـيـيـز ورفض الـظـلم واإلسـتـبداد
واإلضــــطـــهــــاد والـــدفــــاع عن احلــــقـــوق
واحلـريـات وصـوالً إلى سالم عـادل يـلبّي
صـالح الوطـنية طـموح الـكرد في إطـار ا
الــعــلـيــا والـقــيم اإلنـســانــيـة ولــكي يـتم
تـوسيع دائـرة احلوار ونـزع فتـيل النزاع
بــــادر ســـمـــو األمــــيـــر احلـــسـن بن طالل
بـقـنـاعـة بـالـدعـوة اخلـيّـرة لـرأب الـصـدع
ـثقّـف وإعـادة اللـحـمة خـصـوصاً بـ ا
الـكرد والـعرب فـدعا في عـمان إلى حوار
عـربي  –كـردي في  1آذار/ مـارس 2018
 ?ســاهم فــيه مــثـــقّــفــون كــرد وعــرب من
األقطار العربية اخملتلفة وبينهم بالطبع

من العراق أيضاً. 
 وطـرح لقـاء عمان بالتـفورم لـلعـمل عليه
فـيمـا يـتـعـلّق بتـعـزيـز الـروابط الثـقـافـية
والـفـنـيــة واألدبـيـة وتــشـجـيع الــتـرجـمـة
وتـــبــادل الــزيـــارات وإقــامـــة فــاعـــلــيــات
ستويات وأنـشطة مشتـركة على جمـيع ا
الـفنـيّة والـرياضـيـة واإلجتـماعـية يـكون
ــتــبــادل ومــراعــاة ســقــفـــهــا اإلحــتــرام ا
ـا ـتــعـدّدة  اخلـصـوصــيـة والـهــويّـات ا
يـجمـعها من مـشتـركات عـامة. وصدر في
كـــرّاس بــــعـــنـــوان " احلـــوار الـــعـــربي -
الـكـردي" - خالصــة أعـمـال نـدوة عـقـدهـا
مـنتـدى الفـكر الـعربي في  1آذار/ مـارس

2018.
وقــد أُجــريـت جــولــة احلـــوار الــعــربي -
الـكردي الفكري والثقافي بشفافية عالية
واعـتـمـدت كـأسـاس إلقـامـة جـولـة ثـانـيـة
مـوسّـعة لـلـحـوار وفـقاً لـلـبالتـفـورم الذي
وضــعـه مـنــتــدى الــفــكــر الــعـربـي ولـوال
ـنـطقـة والـعالـم أجمع جـائـحة اجـتيـاح ا
ــقـرّر كــورونــا (كــوفــيـد- (19لــكــان من ا
التواصل لتحديد موعد للجولة الثانية.
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واســــتـــنـــاداً إلى جنــــاح فـــكـــرة احلـــوار
الـعــربي - الــكــردي بــادر ســمــو األمــيـر
احلــسن لــتـبــنّي مــقــتـرح تــنـظــيم جــولـة
حلـــوار مـــثـــقّــفـي األ األربــعـــة: الـــكــرد
والـفـرس والـتـرك والـعرب في  23تـمـوز/
يــولــيـو  ? 2018وكــان أول لـقــاء لـوضع
قترح موضع التنفيذ قد حصل في هـذا ا
ــــعـــــهــــد الـــــعــــربي تــــونـس في إطـــــار ا
ـبـادرة من كـاتب ـقـراطـية   2016 لـلـد
الـسطور  وشـارك فيه شـخصيـات كردية
وفـارســيـة "إيــرانـيــة" وتـركــيـة وعــربـيـة
وتـأسّس وفـقاً له الحـقـاً مـنتـدى الـتـكامل
اإلقــــلــــيــــمي فـي بــــيـــروت  ?2019إالّ أن
جـائـحة كـورونـا وظـروف التـبـاعـد حالت
دون تـنـشـيط دوره علـمـاً بـأنه عـقـد لـقاءً
تــشــاوريــاً في تــونس أيــضــاً في مــطــلع

العام .2020
وبـــالــعـــودة إلى مــبـــادرة ســمـــو األمــيــر
احلـسن فـقد انـعـقـد "مـؤتمـر أعـمـدة األمّة
األربـعة" بـحـضـور شخـصـيّات من تـركـيا
وإيــران وكــردســتـــان (الــعــراق) والــبالد
الـعربية. وجتري اإلستـعدادات لعقد لقاء
جــديــد يـســتـكــمل الــلـقــاءين الــسـابــقـ

الـعربي - الكردي و"أعمدة األمة األربعة"
وقـد انعقـد لقـاء تشـاوري للجـنة مـصغّرة
ــثـــلــ عن مــثـــقــفــ من األ ضـــمّت 

شار إليها . ا
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 تـواصالً مع مؤتـمرات احلـوار العربي -
ــنــاظـرة الــكــردي مــنـذ  30عــامــاً فــإن ا
الـفكرية التي انـعقدت في السلـيمانية -3
  5أيـلول/سبـتمبر  ?2021والـتي حتدّث
ـفكـر الكـردي مـلّا بـخـتيـار وكاتب فـيهـا ا
الـسـطـور أعـادت طـرح اإلشـكـالـية  الـتي
هي الــعـنــوان الـعــام جلـمــيع احلـوارات:
مـاذا يـريـد الـكـرد من الـعـرب ومـاذا يـريد
الـعرب من الـكرد? وكيف الـسبـيل لتـعزيز
ـثقف للتفاعل والتواصل في إطار دور ا

شترك اإلنساني? ا
ــداخـالت وعــلى هـــامــشــهــا ومن خالل ا
أيـضاً  التـفكيـر في سبل جديـدة لبحث
و تـطـوير مـا هـو مشـتـرك وصـوالً إلى ما
ــا هــو هــو خالفي أو الــعــكس الــبــدء 
خالفي لتنقية األجواء وصوالً إلى ما هو
مـشترك وذلك بالعمل على إزالة العقبات
ـثـقفـ والـثـقـافة الـتي تـعتـرض طـريق ا
ـظـلّـة الـتي يـسـتـظلّـون حتت الـتي هي  ا
ـكن حتديد األولويات بدءًا لـوائها كما 
ــواطــنـة وفــكــرة اإلحتـاد اإلخــتــيـاري بـا
ــشــتـرك مـن خالل مـنــاقــشـة والـعــيش ا
الـتـجــارب الـعـمــلـيـة سـواء مــا هـو قـائم
مـنها أو ما هـو محتـمل إبتداءً من احلكم
الـذاتي ومـروراً بـالفـيـدرالـيـة وصوالً إلى
كن مـناقشة حق الـكونفيـدرالية مثـلما 
ـصـيـر فـي جتـلـيّـاته احلـقـوقـيـة تـقـريـر ا
والــســيــاســيــة بــجــوانــبــهــا الــنــظــريــة
ا فيـه تشكـيل كيانـية خاصة والـعملـية 
بــالــكــرد فــيــمــا إذا رغــبــوا بــاإلســتــقالل
وتـــكـــوين دولـــة حـــ يـــصــبـح الــعـــيش

شترك مستحيالً. ا
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 األمـر ال يـتعـلّق بـالرغـبـات (ضدّ أو مع)
ـصـالح وإمـكـانـيـة بل بـتـوازن الـقـوى وا
اإلسـتمرار في كـيانـية كرديـة خاصة دون
تـداخالت أجنـبـية وخـصـوصاً إقـلـيمـية
نـاهـيك عن ضــغـوط دولـيـة فـمـا هـو دور
ــثـــقّف الــكـــردي الــنـــقــدي الــتـــنــويــري ا
الـتبـصـيري? وأيـن يكـمن جـوهر ثـقـافته?
وكـيف الــســبــيل لـلــتــواصل مع شــقــيـقه
ـــثــقّـف الــعـــربي في الـــعــراق والـــعــالم ا

تـلك احلالة إلـيهـا وخصوصـاً ما يـتعلق
بقيام كيانية كردية. 
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ــــؤيـــدين إذا كــــنّـــا قــــد حتـــدثــــنــــا عن ا
ـنددين خلـيار اإلسـتفـتاء فـثمّـة فريق وا
ثـالث وإن كــان األقل عـدداً ولـكــنه األكـثـر
وجـدانـيـة وصـمــيـمـيـة بـتــأيـيـده حـقـوق
الـشـعب الكـردي كـامـلـة وغيـر مـنـقـوصة
صـيـر ولكن ـا فيـهـا حقّـه في تقـريـر ا
ـصـيـري البـدّ من قـرار مـثل ذلـك الـقـرار ا
ـا فــيه قـيـاس دراسـته بــدقّـة وإحـكــام 
درجـة تـقـبّل الـوضع اإلقـلـيـمي والـدولي
إضــــافــــة إلى حــــشــــد قــــوى صــــديــــقــــة
ومـجـتـمعـيـة في الـداخل الـعـراقي كـيـما
تـتوفّـر له عـوامل الـنجـاح واإلسـتمـرارية
ومـة خـصوصـاً وأنه سيـقود إلى والـد
إحـداث تغيرات جـيوبوليـتكية في احلال
ـســتـقــبل األمـر الــذي يـقــتـضي أو في ا
حـساب اللحظـة التاريخـية  في اإلختيار
ا والـتوقـيت استـراتـيجـياً وتـكـتيـكيـاً 
ـسـتـقـبـل الـشـعب الـكـردي لـهـا عالقــة  
إضافة إلى عالقته شـروعة وطـموحاته ا
ـسـتقـبـلـيـة  بالـشـعب الـعـربي وظروف ا
ـنــطـقــة كي ال يـكـون تـوازن الــقـوى في ا
عــرضــة إلخـــتــراق الــقــوى اإلقــلــيــمــيــة
خـصـوصـاً مـا يـتـردد عن تـأيـيـد مـجـاني
شـاعر عربية من جانب يـشكّل إستفزازاً 
"إســرائــيل" مــسـتــغــلّــة ومـســتــفــيـدة من
اضـعــاف أي كــيــانــيــة عـربــيــة من خالل
تـأجـيج نـار الصـراع واإلحـتـراب وصوالً

إلى تفتيتها أو تقسيمها.
 وحـتى بـعض الـقوى الـدولـيـة الـتي كان
يُـعتـقد تـأييـدهـا خلطـوة اإلستـفتـاء فإن
ا فـيها مـوقفهـا كان سلـبياً ومـتحفـظاً 
ـتـحـدة األمـريـكـية الـتـي كان الـواليـات ا
سـؤول الـكرد يـعوّلـون علـيها بـعض ا
ألنـهـا وضــعت مـصـاحلـهــا احلـيـويـة في

نطقة قبل أي اعتبار آخر. العراق وا
وعـلى الرغم من  اسـتراتـيجـية واشـنطن
ـعلـنة والـتي بـلورهـا على نـحو واضح ا
بـرنارد لـويس منـذ نهـايـة السـبعـينـيات
إالّ أن إخـتيار اللـحظة الـتاريخيـة مسألة
يـنبـغي أن تُـؤخذ بـنـظر اإلعـتـبار بـقراءة
ـصــالح الــدولــيـة إذْ ال ـســتــجــدات وا ا
تـكون أحـيـانـاً متـوافـقـة أو متـطـابـقة مع
مـتـغــيّـرات مـحــلـيّــة ولـكل ذلك ســيـاقـاته
اجلـيـوبـولـيـتـكـيـة في الـصـراع واإلتـفاق
ـصالح احلـيويـة كما ـا ينـسجم مع ا و

تنفّذة.  تسميها القوى ا
 لـقـد نظّـر بـرنـارد لـويس  لفـكـرة تـقـسيم
الـعالم العربي إلى دويالت إثنـية ودينية
وطـائفـيـة ومـناطـقـية وغـيـرهـا حتى أنه
اقـتـرح خريـطـة ضمّت  41كـيـاناً وهـكذا
يـصبح اجلـميع "أقـلـيّة " وتـكون حـينـها
ـتفـوقـة تكـنـولوجـياً "إسـرائيل" األقـلـية ا
وعــلــمــيــاً الســيّــمــا بــدعم مـن الــواليـات
ـتحدة األمريكيـة بشكل خاص  والغرب ا
عـمومـاً وكـان إيغـال ألّـون في سيـاساته
اإلسـتيـطانيـة الطـويلـة األمد وصوالً إلى
إجـتـيـاح لــبـنـان ومــحـاصـرة الــعـاصـمـة
"بـيروت"  1982قـد تبنّـى سياسـة القضم
الـتدرّجي لألراضي الفلسطـينية وتفتيت
الـــعـــالم الـــعــربـي وهــو مـــشـــروع قــائم
ومـستمـر بأشكـال مختـلفة وكـان آخرها
ولـيس أخـيـرها مـشـروع الـشرق األوسط
الـكـبـيـر الـذي روّج له جـورج بـوش اإلبن
عـنـد احـتـالل الـعـراق ومـشـروع الـشـرق
األوسـط اجلـــــديـــــد الــــــذي بـــــشّــــــرت به
كـــونــــدالـــيـــزا رايس وزيــــرة خـــارجـــيـــة
ــــتـــحـــدة  بــــعـــد الـــعـــدوان الـــواليـــات ا
"اإلسـرائيلي" على جنوب لبنان في العام
  2006ومــشــروع جـــو بــايــدن اخلــاص
بـتـقــسـيم الــعـراق إلى ثالث فـيــدرالـيـات
أقـــرب إلـى "كــانـــتـــونـــات" أو "دوقـــيــات"
والـذي وافق عـليه الـكـونغـرس األمـريكي
الـــعــام  ? 2007وهـــو وإنْ مــا يـــزال في
األدراج إلّـا أنه يُـمـكن حتريـكه بـالـلـحـظة
ـنــاسـبــة فـيــمـا إذا اخــتـارت الــواليـات ا
ـتـحـدة ذلك وقــد دعـا الـرئـيس دونـالـد ا
تـرامب إلى مشروع صفقة القرن  والذي
هـو استـمرار إلتـفاقـية  سـايكس  –بـيكو
ولكن بطبعة جديدة وكان الفلسطينيون
قـد خـسروا وطـنـهم في الـصـفـقة األولى
ولم يـتمكّن الكـرد من تلبيـة طموحهم في
ـلّـا وطن مـوحّــد كـمـا جــاء عـلى لـســان ا

بختيار في مناظرة السليمانية. 
 وحـتى بـعد إتـفـاقيـة سـيفـر لـعام 1920
الـتي اعــتــرفت بـجــزء من حــقـوق الــكـرد
ـعــاهــدة لـوزان والـتي  تــســويـفــهــا 
سـاومة الـعام 1923حـ قـرّر احللـفـاء ا
حلـسـاب تـركـيـا كــان الـضـحـيـة الـشـعب
ــنــطــقــة جــمــيــعــاً الــكــردي وشــعــوب ا
خـصوصـاً بـعد وعـد بـلفـور الـعام 1917
ـنح الـيـهـود حق إقـامـة دولـة الـقـاضي 
لـهم في فــلـســطـ وتـمــهـيــداً لـذلك كـان
اإلنـتـداب الـبـريـطـاني عـلى فـلـسطـ في
الـــعــام  1922بــعـــد أن تـــقـــرر األمــر في

و العام .1920 مؤتمر سان ر
ا ـنطقـة فإ   وحـ أستعـرِضُ تاريخ ا
أريـد اإلضاءة على إشكالية إتخاذ القرار
بـالتساوق ب ما هو موضوعي وما هو
ذاتي دون أن يـعني ذلك تـخفـيض سقف
صـير.  وبـالعودة إلى مـبدأ حق تـقريـر ا
قـرار اإلســتــفــتـاء الــذي أثــار زوبــعـة من
نـفـلـتة الـعداء والـكـراهـية واإلتـهـامـات ا
من عـقـالـهـا حـيث عـادت لـغـة الـتـخـوين
والـتشكيك ووجد البعض ضالّته بإذكاء
نـار الـصـراع فأحـيـا من جـديـد مـا تـوفّر
ــــــا فـــــيه فـي الـــــقــــــامـــــوس الـــــقـــــد 
اســـتـــخـــدامـــات األنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة
ومـعــارضـاتــهــا ولـعــبت الــقـوى األكــثـر
تــــطــــرفـــــاً في الــــضـــــرب عــــلى األوتــــار
احلـــســـاســة لـــدى اجلـــانـــبـــ الــعـــربي

وفـلسـفة تـاريخ القـمع ضدّ الـكرد لـيست
سـوى االجنـراف بــالـضـدّ من الـصـيـرورة
اإلنـسانـية. وهـو األمر الـذي يثـير أسـئلة
مـقلقة بـشأن استـخدامات الـقوة والعنف
والــلــجــوء إلى الــسالح  حلل اخلـالفـات
ــهـيـمـنـة خـصـوصـاً مـن جـانب الـقـوى ا
ـــقـــاومــة وإذا كــانـت قــوّة احلـق وقــوة ا
مـتّـسقـة بـرفض من جـانب اجلـهـات التي
تـتـعــرّض لـلــقـمع فــفي وجــهـهـا الــثـاني
تـضـامن من جـانب األصـدقـاء في الـدفـاع
ضـطـهديـن خصـوصاً ـظلـومـ وا عن ا
وأن الـشعب الكردي تعـرّض منذ تأسيس
الـدولــة الـعـراقــيـة أي قـبل  100عـام إلى
إنـتـهـاكـات سـافـرة عــلى حـد تـعـبـيـر مـلّـا

بختيار.
 وكــانـت الـكــثــيــر من الــقــوى تــتّـخــذ من
حـقوقه مـوقـفاً سـلـبيـاً أو ال مـبالـيـاً حتى
فـــتــــرة قـــريــــبـــة. وقـــد حــــاولت جــــمـــيع
احلـــكــومــات الــتي تــعـــاقــبت عــلى ســدّة
احلـكم اسـتخـدام الـوسـائل العـسـكـرية و
الـعـنـفـيّـة في مـواجــهـة مـطـالـبه الـعـادلـة
ــشــروعــة لــكــنــهــا لم تــتــمــكّن من فلّ وا
ته كـمـا أنه لم يسـتـطع نيل حـقوقه عـز
قاومة الـعنفية وحتـقيق آماله بوسـائل ا
عـلى أهـمـيـتــهـا وعـلى اضـطـراره إلـيـهـا
األمــر الــذي يــقــتـــضي الــتــفــكــيــر مــلــيّــاً
ــدنـيـة أسـلـوبـاً بـالـوسـائل الــسـلـمـيـة وا
مـرجّحاً وغالـباً لتـحقيق طـموحاته وهو
ما ينطبق اليوم على عالقة إربيل ببغداد
وعـلى حـلّ الـقـضــيـة الـكــرديـة في كل من
إيــران وتــركــيــا إضــافــة إلى مــســتــقــبل
اإلدارة الـــذاتـــيـــة الــكـــرديـــة في ســـوريــا

وعالقتها مع الدولة السورية.
احلوار الثاني

 إذا كـــان أول حــوار عـــربي  –كـــردي من
الـنوع الذي جـرت اإلشارة إليه انـعقد في
لـــنـــدن فـي الـــعـــام   1992فـــإن احلـــوار
الـثاني التأم في الـقاهرة في العام 1998
بـعــد وقف اإلقــتــتــال الـكــردي - الــكـردي
  1998 - 1994بــالـــتـــعـــاون مـع جلـــنــة
ـــصــريـــة بــرئــاســـة أحــمــد الــتـــضــامن ا
حـــمـــروش وشـــارك في الـــتـــحـــضــيـــر له
ـثل عن أوك) ـفـتي ( الـصـديق عــدنـان ا
ــــثل عـن حـــدك)  وعــــمــــر بــــو تــــاني (
وحـضره نـحو  75شـخـصيـة بيـنـهم عدد
كـبير من الشخصيات الكردية وعدد قليل
من عرب العراق من بينهم كاتب السطور
الـذي حــضّـر بــحــثـاً رئــيـســيــاً وعـدد من
ــصـريـة الــبـارزة  وكـان الـشـخــصـيـات ا
مــؤتــمــر الـقــاهــرة اسـتــكــمــاالً وتـواصالً
لــــــلـــــحــــــوار األول وشــــــارك فـــــيـه جالل
الـــطـــالـــبـــاني زعـــيم اإلحتـــاد الـــوطـــني
الـكــردسـتــاني وعـدد من قــيـادات احلـزب
ـبـاركة من ـقراطي الـكـردستـاني و الـد

رئيسه مسعود البارزاني.  
ـوضـوعي ـتـكـافئ وا  لـكن هـذا احلـوار ا
ـكن تـطـويـره و مـأسـسـته وجـرت كـان 
مـحاوالت عـلى صـعيـد تـشكـيل جـمعـيات
لـلصـداقـة الـعربـيـة - الكـرديـة فضالً عن
دعـوات لقيام معـهد للدراسـات العربية -
الكردية إالّ أنه بعد إحتالل العراق العام
 2003اتـــــخــــذ أشـــــكــــاالً أخـــــرى  وذلك
بـاستقطـابات جديدة فـإما كان أقرب إلى
مـهـرجـانـات تــأيـيـد ومـبـايـعـة ووالء دون
حـوار يطـرح اإلشكـاالت أو يقـترح حـلوالً
ومـعــاجلـات أو يــنـاقش وجــهـات الــنـظـر
ـشـكالت اخملـتـلــفـة حـيث ظــلّت مـعــظم ا
عــائــمـــة دون حــلــول وانــعـــكس ذلك في
دسـتور الـعام  ? 2005الـذي زاد من حدّة
اإلخـتالف بـسـبب األلـغـام الـعـديـدة الـتي
احـتواهـا لـدرجة أن الـفـرقاء الـذين أقروا
الــصــيــغــة الـفــيــدرالــيــة حــ كـانــوا في
ـعارضة وفي مؤتمر صالح الدين العام ا
  1992ظـهـروا كـمـتـخـاصـمـ بل أقـرب
إلى "اإلخـوة األعداء" باقتـباس من عنوان
فـكّر اليـوناني نـيكوس روايـة الشاعـر وا
كـــازانــتـــزاكـــيس وهــو مـــا انــعـــكس في
صـيـاغـات غـامـضـة ومـلـتـبـسـة ومـشـفّـرة
تـكاد تنفجر عند أول منعطف أو اختالف
كما حصل عند استفتاء إقليم كردستان 
وأصـبـحت مع مـرور األيـام عُـقـداً تـضاف

عتّقة. شاكل ا ُزمنة وا إلى العُقد ا
¡U²H²Ýô«

كـان اإلسـتـفـتـاء الـكـردي في   25أيـلـول/
سـبــتـمــبـر الــعـام  2017مــجـسّــاً جـديـداً
لـلعالقـات العـربية  –الـكرديـة وكاد األمر
أن يـؤدّي إلى صدام ال يـحمـد عقـباه على
الـرغم من خـطر داعـش اإلرهابي (تـنـظيم
الـدولــة اإلسالمــيـة)  الــذي كـان مــا يـزال
ـــــوصل وأجـــــزاء أخـــــرى من يـــــحـــــتـل ا
مــحــافــظــات صالح الــدين واألنــبــار وله
جـيـوب فـي كـركـوك وديـالـى . وانـقـسـمت
الـنخب وسط تـأجج للـمشـاعر واسـتدرار
لــــلـــــعـــــواطف بـــــ مـــــؤيــــد بـال حــــدود
لإلسـتفتاء حـتى وإن لم يكن مؤيداً حلق
ـصـيـر لــلـشـعب الــكـردي ولـكن تـقـريــر ا
ــــكــــاسب وامــــتــــيــــازات وطــــمــــوحـــات
ومـساومات سيـاسية وخـصومات مـعلنة
يزان القـوى وبعضها أو مـستترة وفقـاً 
ـطــلق لــلـفــكـرة أســاسـاً اآلخـر رافض بــا
مـنقلباً حـتى على بعض مواقـفه السابقة
من تـأييـد حـقوق الـشـعب الكـردي سواء
حلـسابات إقليمية أو لقصور في التفكير

وضيق أفق ومحاوالت لإلستقواء.
ـواقـف بـعـيـداً عن ولم يـكـن بـعض هـذه ا
دول اإلقـلـيم وخـصـوصـاً إيـران وتـركـيا
وكالهــــمـــــا وجّــــهــــا رســــائل واضــــحــــة
وصـريـحـة من جـهـة ومن حتت الـطـاولـة
رّ من جـهة أخـرى   بـأن اإلستـفتـاء لن 
وسـيـعــمالن بــكل مـا يــسـتــطـيـعــان عـلى
إفـشــاله إلدراكــهــمــا مــا سـيــكــون له من
تـــأثــيــر عـــلى حــقـــوق الــشــعـب الــكــردي
لــديـهــمـا فــالــبـلــدان يـعــانـيــان بـأشــكـال
مـخــتــلــفــة من إنــســداد أفق إزاء حــقـوق
الـشـعب الـكردي فـي كل منـهـمـا  فـتـركـيا
تــلـتــهب فــيــهـا الــقــضـيــة الــكـرديــة مــنـذ
الـثمانـينـيات وينـشط فيـها حزب الـعمّال
الـكردستاني  PKKحـيث ما يـزال زعيمه
عـبد الله أوجالن رهن الـسجن منـذ العام
 ? 1999وهـــــو صــــاحب فـــــكــــرة "األمــــة
ــقـراطــيـة "الــتي تــكـمن في إطــارهـا الـد
حتـقيق حقوق الشعب الكردي باإلعتراف
به وبـخصـوصيـته  وحقه في حـكم نفسه
بــنــفــسه. أمــا إيــران فــمــا تــزال تــعــتــبـر
"الـقـومـيـة" بـدعة وضـاللة وكـل بدعـة في
الـنـار وبـالتـالي فـأي مـطـالـبـة بـاحلـقوق
القـوميـة تنظـر إليـها بصـفتـها استـهدافاً

للجمهورية اإلسالمية.
 وإذا كـان اإلسـتفـتـاء قـد حـصل في إطار
إقــلــيم كــردسـتــان وصــوّت إلى صــاحله
الـغـالـبيـة الـسـاحـقـة من سـكّـانـهـا إلّا أن
نــتــائــجه ظـلّـت مـقــتــصـرة عــلى الــرغــبـة
ـعـلـنـة وهي خـيـار اسـتـراتـيجـي كردي ا
مـع مـعــارضـة قــوى داخـلــيــة وإقـلــيـمــيـة
وحتـفّـظـات دوليـة. وكـان وزراء خـارجـية
كل من إيـران وتــركـيـا وسـوريــا يـلـتـقـون
مـنذ مـطـلع الـتـسـعـينـيـات ولـغـايـة وقوع
الــعــراق حتت اإلحــتالل  الــعـام ? 2003
وفي كل اجـتمـاع  تتم اإلشـارة إلى حالة
الـفلتـان األمني والفـوضى واخملاطر على
الـوحـدة الـوطـنـيـة الـعراقـيـة ولـيس ذلك
سـوى التعبـير عن خشية مـن انتقال مثل

ـشــتـرك واحلـقـوق ـصــيـر ا مـنـطـلــقـات ا
ــا ـــتــكـــافـــئــة وتـــوســيـع اخلــيـــارات  ا
ـصــالح الــشـعــبـ الــعـربي يــســتـجــيب 
والـــكــردي ومـن مــقــاصـــده أيــضـــاً لــفت
اإلنـتباه إلى أهـميـة حلّ القضـية الـكردية
كـمـسـألـة مـركـزيــة بـاإلرتـبـاط مع مـسـألـة
احلـكم في الـعـراق عـلى صعـيـد الـسـلـطة
ـقـراطـيـة ـعـارضـة وكـان شـعـار "الـد وا
ثّل لـلعراق واحلكم الذاتي لـكردستان"  
جـزءًا مهـماً من احلـركة الـوطنـية وعـموم

احلركة الكردية منذ الستينيات.
     واحلـوار يـعـبّـر عن  درجـة عـالـية من
سؤولية والـشجاعة في تناول الـوعي وا
ــــشـــكـالت بـــصـــراحــــة ووضـــوح وأفق ا
مـستـقـبلي أيـضاً دون نـسـيان احلـواجز
الـفـعـليـة والـوهـمـيـة الـتي تـعـتـرض هذه
ا فـيـها مـواقف بـعض الـقوى الـطـريق 
الـقـومـيـة الـعـربـيــة الـسـلـبـيـة وال أبـالـيـة
احلـركة الـديـنيـة الـناشـئـة التي لم تـتّـخذ
مـوقفـاً فـعلـيـاً من احلقـوق الـكرديـة حتى
الــعـام  1992بل ظلّ مــوقــفـهــا أقـرب إلى

جملٍ عمومية متفرّقة. 
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 عــلى هــذه األسس واخلــلــفــيــة الــتــأمت
مـناظـرة بعد  30عـاماً في مـدينـة الثـقافة
واجلــمــال الــســلــيــمــانــيــة ضــمّت كــاتب
فكر الكردي الفطن واجلريء الـسطور وا
( مــلّــا بــخــتــيــار ( حــكــمت مــحــمــد كــر
الـــقـــيـــادي في حـــزب اإلحتـــاد الـــوطـــني
الـكردسـتـاني الذي أسـسه الـرئيس جالل
طـالـباني في الـعام   1975لـتـناقش بـجو
ــشـكالت حــضــاري وشــفــافـيــة عــالــيــة ا
ا فـيها ما احتواها ة واجلديدة  الـقد
الـدستور النافذ لعام   2005وكان هدفها
شتركات وتوسيع األساسي البحث عن ا
ـثـقفـ في تـعـزيـز العالقـات بـحـثاً دور ا

ساواة واجلمال.  عن السلم وا
ـناظرة الـتي خصصت جـدير بالـذكر أن ا
لـهـا جـلـسـة مـسـتـقــلـة و لـقـيت اهـتـمـامـاً
بــالــغـاً حــيث  نــقــلـهــا مــبـاشــرة عــبـر
يـــوتــيــوب كـــانت ضــمـن جــدول أعــمــال
فعـالية ثـقافية عـربية  تـنظيم جلـستها
األولـى في مــديـــنـــة الــعـــمــارة ( جـــنــوب
ـثقـف الـعرب الـعراق) لـتجـمع عدد من ا
حتت عـنوان "مؤتمر القمّة الثقافي" الذي
يـــنــسّق أعــمــاله األديـب مــحــمــد رشــيــد
ــنـاظـرة  مــتـرافـقـة مـع انـعـقـاد فـجـاءت ا

اجللسة الثانية في مدينة السليمانية. 
ـــدح أو  وكـــان احلــــوار خـــارج دائــــرة ا
الـقــدح وبــعـيــداً عن الـوالء أو الــعـداء أو
الــتــأيــيــد أو الــتــنــديــد أو الـتــقــديس أو
ّ طــرح الــقــضــايــا ذات الــتــدنــيس بـل 
ــشـــتــرك بـــروح الــصـــداقــة اإلهـــتــمـــام ا
ـــتـــبــادلـــة وضـــمن أجـــواء حـــضـــاريــة ا
ـا فـيـها تـبـايـن وجـهات ومـسـتـقـبـلـيـة 
اضي النظر واختالف زوايا الرؤية في ا

واحلاضر. 
فماذا يريد الكرد من العرب? 
وماذا يريد العرب من الكرد? 

ــاضي وكـيـف الــسـبــيـل لـطـي صــفـحــة ا
الـبـغـيض خـصـوصـاً تـعـامل احلـكـومـات
ـتعاقبـة مع حقوق الشـعب الكردي تلك ا
الــتـي اقــتـــرنت بـــالــتـــمــيـــيــز والـــعــسف
واالضـــطــهــاد ومـــنــذ تــأســـيس الــدولــة
الـعـراقيـة في الـعام   1921وكـان أكثـرها
قـسوة من جانب النظـام البعثي السابق
عــلى الـــرغم من أن اإلعـــتــراف بـــحــقــوق
الـشعب الـكردي األوليـة كان قـد تقرّر في
بـــيـــان  11آذار/ مـــارس  1970وأُدرجت
في الـدستور الـعراقي الصـادر في تموز/
يوليو  ? 1970وتـلك مفارقة كبيرة أيضاً
تستحق التوقف عندها وقد سبق لي أن

أضئت بعض جوانبها. 
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 كان أول نص دستوري تقرّر فيه "شراكة
الـعــرب والـكــرد" في الــوطن الـعــراقي قـد
ـؤقت الـذي ورد في الـدسـتـور الـعـراقي ا
خـطّه يراع الطيّب الـذكر الفقـيه القانوني
حـس جميل في العام  1958بُـعَيد ثورة
 14تــمـوز/ يــولــيــو وأهم من ذلك بــعـد
اتـفـاق  11آذار/ مـارس  1970حـيث ورد
الـنص دسـتـوريـاً " أن الـعـراق يتـألّف من
قــومــيّـتــ رئــيــسـيّــتــ هــمـا الــعــربــيـة
والـــكـــرديـــة ...." وهـــو إعـــتــراف صـــريح
وواضح بـاحلـقـوق السـيـاسـيـة واإلدارية
والـثــقـافــيـة وكل ذلك في إطــار اإلئـتالف
واإلخـــــــــــــــــتـالف مــن خـالل اإلقــــــــــــــــرار
بـخصوصيـة الشعب الـكردي في العراق
وهـــذه تــقــود مــنـــطــقــيـــاً إلى اإلعــتــراف
ــا فــيــهــا حــقّه فـي تــقــريـر ــقــومــاته 

صير. ا
 وهـذا ال يعني بـالضـرورة االنفصـال كما
يــذهب الــبــعض إلى ذلك وهــو إعــتــقــاد
خاطئ من أي جاء فالعديد من القوميات
والـشعوب واجملموعات الثقافية واإلثنية
والـدينية والـساللية واللغـوية تعيش في
دول مـتعـددة الـثقـافـات وفي إطار حـقوق
مـتـسـاويــة دسـتـوريـاً بــغضّ الـنـظـر عن
عـددها وحجـمهـا لكن اإلقـرار بكيـانيّـتها
ـنـحهـا مـثل هذا احلق وخـصوصـيّـتـها 
ـكّنـهـا الـتمـتع فـيه كـحق قـانوني الـذي 
واسـتـخـدامه بـطـريـقـة إيـجـابـيـة وتـعود
ــســألـــة في أغــلب األحـــيــان إلى درجــة ا
تـطـوّر اجملـتمع والـثـقـافـة الـسـائدة ودور
النخب الفكرية والثقافية والسياسية من
ـضـطـهِـدة" ومـدى تـضـامنـهـا مع األمـة" ا
ـضـطـهَــدة"  حـسب تـعـبـيـر كـارل األمـة "ا
كن لـشعب يـضطّـهِد شـعباً مـاركس " ال 
آخـــــر أن يـــــكـــــون حـــــرّاً"  أي ال بـــــدّ من
االعــــتـــــمـــــاد عــــلـى شــــكـل من أشـــــكــــال
ـتجسّـدة باحلكم الذاتي أو اإلسـتقاللية ا
الـفيدرالـية أو الكـونفيدرالـية وصوالً إلى
إقـامة كيانـيّة خاصة ح يـصبح العيش
ـشـتــرك مـسـتـحـيـالً وهـو مـثل الـطالق ا
عـلى حـدّ تـعـبـيـر لـيـنـ ( أبـغض احلالل

عند الله ).
ـواقـف مـرهـونـة بـالـظـرف إن مـثل هـذه ا
ــوضــوعي والــذاتـي لــلــطــرفــ ومــدى ا
نافع شتركة وا صالح ا توافقهما على ا
ـتــبــادلـة وعــلى درجــة اإلصـطــفـاف في ا
مـعسكر األصدقـاء أو معسكر األعداء. أي
عـلى مـدى تـضامن األمـة األكـبـر مع األمة
األصـغـر  في نـبـذ اإلســتـعالء والـهـيـمـنـة
مــقــابل نــبــذ األمــة األصــغــر لــلــتــعــصّب
واالنــغالق ســواء حــ يــتــقــرر اإلحتـاد
اإلخــــتـــيــــاري األخــــوي في ظل شــــراكـــة
مـتكـافئـة ومواطـنة كـاملـة ومتـساوية أو
حـ يتقرر اإلنفصال علماً بأنه ليس كل
انفصال يقضي إلى تطور ورفاه وتنمية
ـــوضـــوعـــيـــة إلّـــا إذا تـــوفّـــرت ظـــروفه ا
والـذاتية وجتـربة جنـوب السودان الذي
انـــفــصل بــاســتـــفــتــاء حــاز عــلى 98% 
تحدة لكن لـصاحله وبإشراف من األ ا

أوضاعه زادت سوءًا وحالته تدهوراً.
a¹—U² « ”Ë—œ

إن دراسـة الــتـاريخ ضـروريــة فـالـتـاريخ
مـــراوغ ومـــاكــر حـــسب هـــيـــغل ووفـــقــاً
ــاركـس "لــيس وعـي الــنـــاس هـــو الــذي
ا وجودهم االجتماعي يحدّد وجودهم إ
ــعـــنى من هـــو الــذي يـــحـــدّد وعــيـــهم" 
ــــعـــانـي أن احلـــيــــاة هي الــــتي حتـــدّد ا
الـوعي وبالـطبع  فـلـكل تاريخ فـلسـفته 

وغـير مـتكـافـئة وكـنت قد تـوقّـفت عنـدها
في وقت مـبكّـر أذكر بـعضـاً منـها ما ورد
في كـتابـي " النـزاع العـراقي - اإليراني"
بـــيــروت  ?1981ومــا جـــاء في مـــقـــالــة
بحثية بعنوان: "القضية القومية الكردية
واحلـــزب الــشــيــوعي الــعــراقي" مــجــلــة
احلــريـة الـعـدد  (1162) 87في /21/10
ـــوســـومـــة  .1984 ?ومـــقــــالـــة أخـــرى ا
"الـقـضـيـة الـكـرديـة واحلـرب الـعـراقـيـة -
اإليــرانــيــة" مــجــلــة احلــريــة الــعـدد 96
 (1171)في  .?23/12/1984وهـــــو مـــــا
أصـبح نــهـجـاً  لي في  مــعـاجلـة الـوضع

العراقي.
? ثقف أين دور ا

       ويـعود اإلهـتمـام بالـقضـية الـكردية
أيـضاً إلى شعوري أن ثـمّة دور للمـثقّف
ال بـــدّ أن يــــلــــعــــبـــوه كــــمــــا كـــانــــوا في
اضي بـهدف بلورة خـمسيـنيات الـقرن ا
رؤيـــة خــارج األطــر الــرســمـــيــة بــحــيث
تـساهم فـيهـا الـنخب الـفكـريـة والثـقافـية
والـسياسية الـعربية - الكـردية اليسارية
والـــقــومــيـــة . وقــد أخــذت عــلـى عــاتــقي
حتــــويل الـــفــــكـــرة إلى مــــبـــادرة وهـــذه
األخـيرة إلى فـعل قابل لـلتـنفـيذ بـتشـكيل
جلـنة حتـضـيريـة للـمـلتـقى الـفكـري الذي
اتــخــذ من "احلــوار الـــعــربي - الــكــردي"
عـنوانـاً له وضمّت الـلجـنة الـتحـضيـرية
لـلمـلـتـقى أعضـاء من الـلـجنـة الـتـنفـيـذية
لــلــمـنــظــمـة الــعــربـيــة حلــقـوق اإلنــسـان
وسـاهم معـنـا من األصدقـاء الكـرد سامي
شـورش كعضو فـي اللجنـة التحـضيرية
ــركــز الــثــقــافي ـــؤتــمــر في ا وانــعــقــد ا
الـكـردي الـذي كـان يـرأسه مـحـمد صـدّيق

خوشناو حينها. 
 وقـد اخـتــرنـا عـدداً مــتـكـافـئــاً من الـكـرد
والــــعـــرب ( (25 + 25بــــحـــيـث يــــكـــون
اجملــمـوع  50مــثـقّــفـاً وحــضــرت وسـائل
اإلعالم اخملـتـلــفـة وبـعض الــصـحـافـيـ
مـثل عبد الوهاب بـدرخان وحازم صاغية
وكـاميـران قـرداغي وكانت الـشـخصـيات
تنوّعة الـعربية والكردية  تـمثّل األلوان ا
في الــســاحــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيـة

والفكرية.  
 ووقع اخـتيـارنا من الـعراق عـلى خمـسة
شـخصيات أساسـيّة تمثّل كلّ مـنها تيّاراً
فـكريـاً فـعامـرعـبـد الله رمـزاً لـلـشيـوعـي
ـــاركـــســيـــ وهـــاني الـــفــكـــيـــكي عن وا
الـبعثيـ والقوميـ والسيد مـحمد بحر
الـعــلــوم عـن اإلسالمــيــ وعــبــد الــكـر
ـنـفـتح ـلـكي ا األزري أقـرب إلى الـتـيّـار ا
وحـسن اجلــلـبـي من الـتــيّـار الــلـيــبـرالي
ي الــقـريب من الـتــوجه الـغـربي األكـاد
إضــافــة إلـى حــضـــور عــراقي لـــعــدد من
ــهـــتــمّــة ومن الــعــرب الــشـــخــصــيــات ا
حـضـرت شخـصـيات مـن مصـر و سـوريا
مـلكة والـسودان و لبـنان  وفـلسطـ و ا

العربية السعودية و البحرين و ليبيا.
     ولــعلّ مــثل هــذا احلــضــور الــنــوعي
واجلـغـرافي كان األول من نـوعه في إطار
حـوار مـفـتــوح دون أجـنـدات مـسـبـقـة أو
إصـطفـافـات مبـيّتـة بل كـان الغـرض منه
طالب الكردية وعلى الـتعرّف على واقع ا
لـسان الكـرد بشكل حـر وفي إطار مواقف
عـربـيــة بـعــضـهــا يـسـتــمع ألول مـرة إلى
واقع الـتنـوع القـومي في العـراق ناهيك

عن ما تعرّض له الكرد من مظالم.  
 وكـان الـتـمـهـيـد لـذلك احلـوار مـحـاضـرة
ألـقيتـها في مركـز آل البيت اإلسالمي في
لـندن ( بإدارة السيّـد محمد بـحر العلوم)
ـوسومـة "الـقـضيـة الـكـردية في الـفـكر وا
الــســـيـــاسي الـــعــراقي " (?(31/5/1992
ـركــز الــثــقـافي ومـحــاضــرة أخــرى في ا
الــكــردي نــشــرتــهــا في جــريــدة احلــيـاة
صير: بـعنوان:" الفيدراليـة وحق تقرير ا
سـتـقبل" (حـلقـتان في جـدل احلاضـر وا
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تـرافق ذلك الـتوجّه بـعـد فشل مـفـاوضات
بـــــغــــداد و صـــــدور الــــقــــرار  688في 5
نـيـسـان/ أبـريل  1991من مـجـلس األمن
الـدولي حيث عـادت القضـية الـكردية إلى
األروقــة الـدولــيــة وخــصــوصـاً في األ
ـذكـور عـلى ـتـحـدة حـيث أكـد الـقـرار ا ا
ـنــطـقـة وقف الـقــمع الـذي تــتـعــرض له ا
الـكردية وبـقيّة مـناطق العـراق بل اعتبر
هـذا القمع "تهديداً خـطيراً" للسلم واألمن
الــدولــيــ ودعـا إلـى احــتــرام احلــقـوق
ـواطنـ العـراقي الـسيـاسية جلـميع ا

وذلك في إطــار الــدعــوات الــتي ارتــفـعت
الحـتـرام حــقـوق اإلنـسـان الســيّـمـا بـعـد
حتــلل الــكــتــلــة اإلشـتــراكــيــة في نــهــايـة
الـثـمـانـيـنــيـات كـمـا طـلـب تـقـد تـقـريـر

تحدة.  دوري إلى األم العام لأل ا
 وبـسبب مشـاهد الـهجرة اجلـماعـية وما
رافـقــهــا من دعــوات إنــســانــيــة وأخـرى
تـتـعـلّق بتـداعـيـات مـا بـعـد غـزو الـكويت
وتـدمـيـر العـراق قـررت حـكـومات كل من
تحدة وبريطانيا وفرنسا منع الواليات ا
الـطيـران العـراقي من التـحلـيق فوق خط
الذ الـعرض  36بـاعتبـاره منطـقة آمنة "ا
اآلمـن "   Safe Havenوقـــــد شــــــمــــــلت
ـنطقة الكردية التي تأسست فيها إدارة ا
ذاتية بعد إنسحاب اإلدارة احلكومية في
نـهــايـة الـعـام  1991وإجـراء إنــتـخـابـات
ــان في كــردسـتــان (ربـيع الــعـام ألول بـر
  (1992وتــألـــيف أول حــكـــومــة إلقـــلــيم
انه في  4تشرين كـردستان الـذي قرر بر
األول / أكـتوبر  1992اخـتيار الفـيدرالية
ـســتـقــبــلـيــة مع عـرب كــشــكل لـلــعالقــة ا
الـعـراق. وهو مـا تـقرّر في مـؤتـمر صالح

الدين للمعارضة 
 وإذا كـــان من يـــقـــرّر مـــصـــيـــر الــعـالقــة
الـــعــــربـــيـــة - الــــكـــرديـــة هـي اجلـــهـــات
الـسـيـاســيـة خـصــوصـاً الـقـابــضـة عـلى
ــثّل تـيـارات الـسـلــطـة فـإن رأيــاً عـامـا 
مــخــتــلـفــةً وبــقــوة نــاعـمــة ومــتــنــوّعـة 
وخـصـوصـاً بـحـضـور نـوعي لـلـمـثـقـف

ـكن أن يــؤثـر في الـتــوجه الـعـام وذلك
بـالـتـراكم والـتـطـوّر التـدرّجي حـتى وإن
. ولم يــكن بــيـان  11آذار جـاء بــعــد حـ
/مـارس   1970سـوى ثـمرة لـتـراكم كمّي
طـويل األمد وصل إلـى مثل هـذا التـغيـير

النوعي. 
إن فـكرة احلـوار تـنمّ عن رغـبة في إيـجاد
حــلــول ومــعـاجلــات ووضـع مــخــرجـات
كن أن تكـون خلفية ألصحاب لـلتطبيق 
الـقرار فاحلـوار العربي  –الـكردي الذي
كـنّا ومـا زلـنا نـدعـو له هو حـوار مـعرفي
وثـــقـــافي وفـــكـــري وحـــقــوقـي يــبـــدأ من

كـــان أول حـــوار عـــربي  –كـــردي خـــارج
األطـر الرسـمية  تـقرّر قبل  30عـاماً ح
اجـتمعت نخـباً فكـرية وثقـافية وحـقوقية
و سـياسـية من العـرب والكُـرد بدعوة من
ـنـظــمـة الـعــربـيـة حلـقــوق اإلنـسـان في ا
ــبـادرة لـنــدن الـتي تــســجّل لـهــا هـذه ا
وقـف من حـقوق ـنـاقـشـة جـوهـر ا وذلك 
الـــشـــعب الـــكــردي و أهـم اإلشــكـــالـــيــات
الـنظـريـة والعـمـلـية والـقـضايـا اخلالفـية
لــبـحــثـهـا ومــنـاقــشـتـهــا بـروح الــشـعـور
ــســؤولـيــة واحلـرص وبــكل صــراحـة بـا
وشـفافيـة حيث  تبـادل وجهات الـنظر
واسـتـمـزاج اآلراء واالســتـئـنـاس بـأفـكـار
مـتنـوعة بشـأن واقع العالقـات العـربية -
ستـقبل  خصوصاً بعد الـكردية وآفاق ا
ـآسي واالرتــكـابــات الـتـي تـعــرّض لـهـا ا
الـشــعب الــكـردي الســيّـمــا إثــر مـشــاهـد
رعبة 1991 الـهجرة اجلماعيـة الكردية ا
بـعد حـملـة األنفـال الـسيـئة الـصيت ومن
ثم قــصف قـضــاء حــلـبــجـة في 17 – 16
آذار/ مـارس  1988بـالـسالح الـكـيـمـاوي
وغـاز اخلردل الـذي أودى بـحيـاة بضـعة
آالف وذلك  قـبيـل وقف احلرب الـعراقـية
 –اإليـرانـيـة ( (1988 - 1980الـتي أُعـلن
عن انـتهـائها في  8آب/ أغـسطس 1988
 ?بـــقـــبــول إيـــران لــقـــرار مــجـــلس األمن
الــــدولي رقم  598الـــصــــادر في الــــعـــام

1987 .
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 حـ علمت أن وفد اجلبهـة الكردستانية
وصل بــغـداد لــلــتــفــاوض مع احلــكــومـة
ـعت بــرأسي فــكــرة احلـوار الـعــراقــيــة 
الـعربي - الـكـردي وذلك بعـيـد انسـحاب
الـقـوات الـعـراقــيـة  إثـرَ حـرب الـتـحـالف
ضــد الــعــراق   17/1/1991من الــكــويت
وصــدور قـرار مــجـلس األمـن الـدولي رقم
 688اخلـاص  بـاحتـرام حـقوق اإلنـسان
وذلك بـعـد فــشل انـتـفـاضـة آذار / مـارس
 1991ضـدّ الــنـظـام احلــاكم في الـعـراق
فــطـرحـتُ الـفــكــرة في مــحــاضــرة لي في
ديـوان الــكـوفــة كـالــيـري في لــنـدن وسط
حـشد كبـير وذلك يوم  17نـيسـان/ أبريل
 1991وكــــانت احملــــاضـــرة بــــعـــنـــوان "
ـهجّـرون العـراقيـون والقانـون الدولي" ا
وهي مـوثّقـة بـكتـابي " عـاصفـة على بالد
الـشـمـس" دار الـكـنـوز األدبــيـة بـيـروت
 . 1994وهـو مـا نـشـرته جـريـدة احلـيـاة
(الـــلـــنــدنـــيـــة)  في  . 28/4/1991ولـــكن
الـــفـــكـــرة اخـــتــمـــرت فـي ذهــنـي وقــررت
واقف اإلشـتـغـال علـيـهـا بـسـبب تـبايـن ا
واخـتالف وجــهـات الـنـظــر خالل وبُـعـيْـد
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 تـعـود قنـاعـتي بـفكـرة احلـوار الـعربي -
الكردي إلى عدد من اإلعتبارات أهمها:
ــــــادي اجلــــــدلي ــــــوقف ا  أولــــــهــــــا - ا
ـصـيـر ـاركـسي" من مـبـدأ حق تـقـري ا "ا
ـية - إنسـانية كانت والـذي مثّل رؤية أ
ومـا تـزال صــاحلـة عـنـد احلـديث عن حل
ـتعلّق مـشكلـة التـنوّع الثـقافي السـيّما ا
بــالــهــويّــات الــقــومــيــة في اجملــتــمــعـات
ــتـعــدّدة الـثــقـافــات  والـذي والـبــلـدان ا
جتــسّــد في جــوانب عــمــلــيــة إتــخــذتــهـا
احلـركة الشـيوعـية في العـراق منـذ العام
 1935حـ رفـعـت شـعـاراً "عـلى صـخـرة
اإلحتـــاد الـــعـــربي - الـــكـــردي تـــتــحـــطّم
مـغـامـرات اإلستـعـمـار والـرجـعـية" وذلك
صـير ـانهـا بحق تـقريـر ا انـطالقاً من إ
للشعب الكردي والذي انعكس على نحو
مـلمـوس في الـكونـفرنس الـثـاني للـحزب
الـعـام  1956الـذي أكـد عـلى " اإلسـتـقالل
الـذاتي" لــكـردســتـان في إطــار الـتــحـالف
الــقــوي بــ "حــركــة االنــبــعــاث الـقــومي
الـعربي واحلركة القومـية الكردية وتطلّع
الـشــعب الـكـردي إلـى الـتـحــرر والـوحـدة
الـقـومــيـة" فـاالســتـعـمــار هـو الـذي فـرّق
كـــردســتــان وهــو الــذي شـــجّع ســيــاســة
اإلضــطــهـاد الــقــومـي في الــعــراق وهـو
الذي قسّم البلدان العربية كما ورد فيه. 
وثـانـيهـا - عالقـاتي الـكرديـة وصـداقاتي
احلـميمة مع العديـد من الكرد خصوصاً
فـتـرة دراستي في جـامـعة بـغـداد وسبق
لي أن رويت الـكـثيـر عـنهـا في مـناسـبات
مـختـلفـة يضـاف إلى ذلك مـعرفـتي بواقع
االضـطــهـاد واإلســتالب الـذي عــانى مـنه
الـشـعب الكـردي وذاكـرتي األولى إلحدى
ـنـاسـبـات وأنــا فـتى حـ اطّـلـعت عـلى ا
بـيـان من صــفـحـة واحـدة وجـهـهـا األول
بـاللغة الـعربيـة  ووجههـا الثاني بـاللغة
الـكـرديـة وهـو مــا أثـار فـضـولي الـشـديـد
نـاسبـة كرديـة أو عيد ا كـان  آنـذاك (ر
نـوروز) فــضال عــمّــا أثـار قــدوم الــزعـيم
ـلّـا مصـطفى الـبارزاني الـكردي الـكبـير ا
ــنـفى فـي الـعـام  1958من مــشـاعـر من ا

تضامن ضلّت عالقة بذهني.
وثـالثها - انـخراطي في أعمال جـماهرية
مـبكّرة بـشأن الـقضيّـة الكـردية منـذ العام
 1961وأنــا في بــدايـــات عــضــويّــتي في
احلـزب الـشيـوعي ومـنهـا مـشـاركتي في
تـظـاهـرة تـدعـو لـلسـلـم في كـردستـان في
الـــعـــام  ? 1962كـــذلك الـــتـــوقــــيع عـــلى
عريضة (مذكرة)  موجّهة إلى الزعيم عبد
الـكر قـاسم  تـطالـبه بوقف احلـرب ضدّ
احلـركة الكـردية وتـدعو إلى حل القـضية
الــكــرديــة بــاإلعـتــراف بــحــقــوق الــشـعب
الـكـردي وذلك من خالل السـلم واحلوار.
وقـد ساهـمتُ في جـمع تواقـيع العـشرات

من األصدقاء حينها.
بكّرة التي الحظات ا ورابعها - بعض ا
تـولّــدت لـديّ بــشـأن بـعـض مـواقـفــنـا من
الـــقــضـــيــة الـــكــرديـــة ومــواقف الـــقــوى
ـــا فــيــهــا الــقـــوى الــقــومــيــة األخــرى 
ـثال ال الـكرديـة. وهنـا أذكـر على سـبيل ا
وقف من رفع شـعار "السلم في احلـصر ا
كـردســتـان" الــذي نـظــرت إلـيه فـي فـتـرة
الحــقــة بـاعــتـبــاره شـعــاراً عــامّـاً يــصـلح
ــنــظـــمــة مــجــتــمع مـــدني أو جــمــعــيــة
إنـسانـية ال حلـزب عريق ذو تـاريخ عريق
ومـواقف عريقـة بصـدد القضـية الـكردية
ـوقف اخلـاطئ والـضار من إضـافـة إلى ا
حـمل الــسالح ضـد احلــركـة الــكـرديـة في
فـتـرة اجلبـهـة الـوطنـيـة مع حـزب الـبعث
ا حتـتاج إلى في الـعام  ?1974وهـذه ر
مـنـاقـشـتـهـا في سـيـاقـهـا التـاريـخي دون

تبريرها أو إغفالها.
وهـناك جـوانب أخرى كـان لديّ حتـفّظات
بـشـأنـها وخـصـوصـاً  اتـفـاقـية   6آذار/
ـــعـــروفــــة بـــإسم مـــارس لـــعـــام  1975ا
"إتـفاقـية اجلزائـر" وهي اتفـاقيـة مُجـحفة

بيروت
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في تـــفـــكك االوركــســـتـــرا الــنـــســائـــيــة
الـشهيرة فـيما أنّ معـظم اللواتي تمكنّ
مـن الـــهـــرب تـــركـن أثـــمن مــــا لـــديـــهنّ
خــلـــفــهن.تــقــول أنـــوري إنّــهــا تــشــعــر
بــالـســعـادة لـهــروبـهــا من بـلــدهـا لـكن
رارة لـتركـها وراءهـا عائـلتـها أيـضا بـا
تلـكاتها: آلة وأصـدقائها وأحـد أغلى 
الــكــمــان اخلـاصــة بــهــا.وفي الــدوحـة
حتـاول أنوري التـأقلم على الـعزف على
آلـة كمان أُعـطيت لهـا على أمل احلفاظ
عـــلـى مـــوروث بـــلـــدهـــا الــــثـــقـــافي مع
موسيقي آخرين هربوا إلى قطر.قالت
الــشـابــة الـبــالـغــة من الـعــمـر  18عــامـا
لـــوكــالــة فــرانـس بــرس (أنــا هــنــا اآلن
وســعــيـدة ألنــني بــعــيـدة عن طــالــبـان
لـكـنـني قلـقـة على الـفـتـيات الـلـواتي ما
زلن فـي أفــغــانــســتـان وحــزيــنــة عــلى
شـعـبي وأصـدقـائي وعـائـلـتي الـذين ما

زالــوا هـنـاك).وأضـافت (بـشـكل
عـام في أفـغانـستـان يـعتـبرون
كـل شيء حــرامـــا بــالـــنــســـبــة

وسيقى). للنساء وخاصة ا
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ــوسـيــقى عــنـدمـا وحُــظـرت ا
حـكـمت طـالـبـان أفـغـانـسـتـان
مـن عــــــــام  1996 إلـى عــــــــام
2001. ومـــنــذ عـــودتــهــا إلى
الـسلطة بـدأت احلد حريات
ـرأة والـتعـليم مـرة أخرى ا
مـا دفع بـعـشرات اآلالف إلى

{ الــــدوحــــة (أ ف ب) - بــــعـــد تــــوقّف
ألشـهر عادت بـعض أعضاء اوركـسترا
(زهـرة) األفـغانـيـة الشـهـيرة لـلـعزف من
جــديـد إنّـمــا أمـام جـمـهــور مـحـدود في
الــدوحـة وعـلى آالت مـسـتــعـارة بـعـدمـا
تــركت آالتـهن خـلـفـهـن في أفـغـانـسـتـان
لــــدى هـــــروبــــهن خــــوفـــــا من حــــركــــة
طـالـبـان.عزفت مـرزيـا أنوري ( 18عـاما)
بـرفــقـة زمـيالتـهـا ومــوسـيـقـيـ أفـغـان
ــــــاضـي أمـــــام آخــــــريـن االســـــبــــــوع ا
دبـلـومـاسـيـ وسـكـان مـجـمّع لالجـئ
ـشــاركـة في الــعــاصـمــة الــقـطــريــة و
عـــــازفـــــ من اوركـــــســـــتــــرا اجلـــــيش
الـقـطـري.وقـالت أنـوري لـوكـالـة فرانس
بـرس(مـعـظم فـتـيـات أوركـسـتـرا 'زهـرة'
مـعي هنا في قطر لـكن بعضهن ما زلن
في أفـغانسـتان. آمل أن ينـضممـن إلينا
ــكن حـتى نـكـون هــنـا في أقـرب وقت 
مـعًـا ونـعـيـد بـنـاء األوركـسـتـرا).وتـضم
اوركـسـترا زهـرة الـتي انطـلـقت في عام
 2016 خـمسا وثالث فتاة ب سن 14
و 21 عــــامــــا بـــعــــضــــهن مـن اوســـاط
متواضعة جدا.وقدّمت هذه الفرقة التي
كــانت تــلــقى دعــمــا من الــبــنك الــدولي
وأطـراف أجـنبـية مـانحـة للـمرة األولى
عرضا في اخلارج خالل منتدى دافوس
االقــتــصـادي في ســويــسـرا في كــانـون
الــثـاني 2017. وعــلى غـرار الــعـديـد من
الـفـرق الـريـاضيـة والـثـقـافيـة وغـيـرها
تـسبّبت سيطرة طالـبان على أفغاستان
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وتــســتـضــيف قــطـر الــتي بــاتت تــنـظّم
رحـالت إجالء مــنــتـــظــمــة بـــ كــابــول
والــدوحـة نـحـو  100طــالب ومـعـلم من
ـعـهـد الـوطنـي األفغـاني لـلـمـوسـيقى ا
بـيـنهن عـازفات اوركـسـترا زهـرة حتى
مـغادرة بعـضهم إلى البـرتغال.ومن ب
هــؤالء قـــائــد األوركــســتـــرا الــوطــنــيــة
األفغانية محمد قمبر نوشاد الذي عبّر
عـن ســعــادته لــلــعــزف من جــديــد أمــام
اجلـمهور برفـقة موسيـقيات زهرة.وقال
لــفـرانس بــرس (لم نـتــمـكن مـن الـعـزف
ـــدة ثالثــة أشــهــر عـــلى األقل مــنــذ أن
سـيطروا على كابـول. لذلك كانت فرصة
رائـــعــة ... لــتـــحــقــيق أحـالمــنــا من

جـديد).اضـطر الشـاب البالغ
مـن الـعــمـر  25عــامًـا إلى
تـرك زوجته وطـفليه في
أفـغانستان وقال وهو
يــــبــــكي (أحب قــــطـــر
وأحـب شـــعـــبـــهــا ...
لـكنني لن أحبها
أبـدًا مثلما أحب
كـابول) آمال في
أن يــــــجـــــــتــــــمع
بـعـائـلـته قـريـبـا في

قـــــــــــــــــطــــــــــــــــــر أو فـي
الــبــرتــغـالــو..قــالت أنــوري إنــهـا

ـوسـيــقـيـة حــزيـنـة لــفـقــدان آلـتـهــا ا
وأضــافت (حــتـى عــنـدمــا كــنـت أنـام

كنت أضعها فوق رأسي تمامًا).

الفرار فيما ال تزال أخريات تنتظرن من
.وكـان من الصعب عـلى مرزيا يـخرجهنّ
ـوسيقى في بـالفـعل العمل في مـجال ا
ـتعاطفون فيه مـجتمع محافظ ال يزال ا
ـعتقدات مع حـركة طالـبان يتمـسّكون 
اجـتمـاعـية تـقول بـأنّ الفـتيـات مكـانهن

نزل. ا
ÍdJ Ž »U× ½≈

واســتـولت طــالـبــان عـلى الــسـلــطـة في
ـاضي تـزامـناً مع أفـغـانـستـان في آب ا
ـتحـدة الـسـتـار على إسـدال الـواليـات ا
حــرب اسـتـمـرت  20 عــامـاً بـانـسـحـاب
عــسـكـري تـضـمّن عــمـلـيـة إجالء جـويـة
ألجــانب وأفــغـان اتّــسـمـت بـالــفـوضى.
وتــقــول الــعـازفــة شــغــوفــا صـافي (18
عــامًــا) (كــان الـوضـع في أفـغــانــســتـان
خـطــيـرًا حـقًـا وكـان مـخــيـفًـا لـلـراغـبـ
ـغـادرة. لـم يـعـرفــوا (طـالـبــان) أنـنـا بــا

موسيقيون لو علموا لقتلونا).
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افــتــتـــحت امس االول اخلــمــيس
فـعـالـيـات مـهـرجان بـابل الـدولي
ـــســرح الـــبــابـــلي والــتي عـــلى ا
شاركة دة خمسة ايام  تستمر 
فـــنـــانـــ عــرب وعـــراقـــيـــ وفــرق
شـعبـيـة عربـيـة واجنـبـية إلى
جانب فعاليات عرض
األزيــــاء الـــــبــــابــــلي
والـــعــزف والـــرسم
احلـر وفـعــالـيـات
الــــــــطــــــــيـــــــران
الــــــــــشــــــــــراعي
ـــــنـــــاطـــــيــــد وا
والــــــدبـــــكـــــات
الـــــعـــــربـــــيـــــة
والــــــكـــــرديـــــة
فــــــــــضـالً عن

سعد هدابي فيما شارك في احياء حفله
ـطــربـة شـمس الـكــويـتـيـة و الـغــنـائي ا
ـصري هاني شـاكر الذي اصر طرب ا ا
على الـغنـاء برغم مـشاكل الـصوت التي
ــســـرح وتـــســـبب بـــتــوقف شــهـــدهـــا ا
ـدة طـويــلـة  وبـعـد غـيـاب الـفــعـالـيـات 
ــطــرب حـا الــعـراقي لــسـنــوات عـاد ا
سرح ليقـدم اجمل اغنـياته على خـشة ا

البابلي.
كــمــا  افـتــتــاح مـعــرض فــوتــوغـرافي
ومـــعـــارض لـــلـــكــتـب ومــعـــرض زراعي
ـنتـجات الـزراعيـة العـراقية. يخـتص با
ــهـرجــان جتــربـة وتــتــوفـر طــول مــدة ا

ناطيد. يزة  الطيران الشراعي وا
وعن اوبريت االفـتـتاح (مـرايا الـشمس)
لنقابة الفنان العراقي قال لـ(الزمان)
الــكــيــروكــراف ضـيــاء الــدين (يــتــحـدث
األوبريت عن تعاقب احلضارات وصوال

ــعــاصـرة مــجــســدا الـتـالقح بـ إلى ا
الــتـاريخ واحلــضـارة وبــ مـعــاصـرين
ــتــزج بـشــكل رســالــة وقــوانـ الــذي 
سـلة العـظيـمة إلى حاضـرنا ).مـشيرا ا
الى ان (األوبـــريت مـن بــطـــولـــة ســامي
قفطان آسـيا كمال إيـناس طالب كر
مـــحــسن كـــاظم الــقـــريــشي ومـــحــسن

اجليالوي).
ـطربة نـوال الزغبي يوم امس وتألقت ا
اجلـمعـة في فـعالـيـات اليـوم الـثاني من
طربـ صالح حسن هـرجان وكـذلك ا ا
و مــاهــر احـمــد.فــيـمــا ســتـكــون جنــمـة
ـطـربـة رحـمة فـعـاليـات الـيـوم الـسبت ا
طربة السورية هالة رياض الى جانب ا

طرب العراقي بسام مهدي. قصير وا
وانطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي
فــعــالــيــاته ألول مــرة عــام 1987  إال أنه

توقف بعد سنة 2003.
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ي العراقي يضـيفه نادي العلـوية عصر غد هندس االكـاد ا
االحـد في نــدوة حـواريــة اقـتــصـاديـة بــعـنــوان (دور الـكــتـلـة
الـتـاريــخـيـة عـلى قــاعـدة االصالح في صـنـاعـة الــتـغـيـيـر في
الـعــراق) والــتي تــقـام بــالــتــعـاون مـع نـادي رجــال االعــمـال

الثقافي.
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يـة العراقية يضـيفها صباح االكاد
ـــركــز الـــثــقــافي الــيــوم الـــســبت  ا
الحتاد اإلذاعـي والـتلـفزيونـي مع
اخملـرج عـزام  صـالح  لـلـحـديث عن
ـوجه (سـمـات اخلـطـاب الـصـوري ا
للطفل ومعاجلاته الفنية) بعد عرض

وذج لسينما األطفال.
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ـمــثل الــســوري اعـلن بــدء تــصــويـره لــدوره في مــســلـسل ا
(عـازفـة الـكـمـان) إخـراج عـاطف كـيـوان قـصـة و سـيـنـاريو

وحوار حسام جنيد.
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ــطـربـة الـعـراقـيــة احـيت امس اجلـمـعــة حـفال عـلى مـسـرح ا
دينة في العاصمة العمانية مسقط. ا
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الــتــشـكــيــلي الــســوري يـحـل ضـيف شــرف عــلى مــهــرجـان
ـا في مصر الذي يقام للفترة من  11الى  15 تشرين األبر
عاصر هرجان الدولي للفن ا قبل كما يشارك في ا الثاني ا

باليونان.
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ي العـراقي ضيفه افـتراضيـا الصالـون العراقي في االكاد
دن - اقتـفاء أثر لغـربة االنسان محاضـرة بعنوان (مـراثي ا

.( الرافديني القد
qOKł ·ôuÝ

ـشترك (على سـلسل العربي ا مثلـة العراقيـة تشارك في ا ا
بعـد مـسـافة من احلب) تـألـيف سلـيـمان ابـو شـارب وإخراج
شاركة فنـان من العراق واالردن ومصر حسام حـجاوي 

قرر عرضه في رمضان 2022. والسعودية ومن ا
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االديب واالعالمـي االردني حطَّ مــــعـــرضُه اجلــــوّال (أغـــاني
األرض) فـي سـاحــة بـرج الــســاعـة في اجلــامــعـة األردنــيـة
بــتــجـــربــة جــديــدة يـــقــدُم فــيــهــا الـــفن واألدب في ســاحــات
فتوحة ليتـفاعل معها الطلبة حسب اجلامعات وفضـاءاتها ا

رغباتهم.
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قـبـلـة بـتـقـد دورات لـتـطـوير الـثـقـافـة في االيـام  ا
ا يخص التصوير الرقمي).فيما مهارات الشباب 
ـالــيــة عــلي رضــا أن(هـذه اشــارمــديــر اإلداريــة وا
ا لوحة فـنية وعلى أثر اللوحـات العفوية جـاءت كأ
هـــذا اإلبــداع الــفـــني الــذي حتـــمــله هـــذه الــصــور
ها.) مـبيناً سانتقي ثـالث لوحات متـميزة يتم تـكر
إن (اغلب اللـقطات اخذت أوقات الزيـارة االربعينية
لهذا  االتـفاق على جتسيد الـزيارة األربعينية في
عرض يـتزامن مع الزيارة االربـعينية ـقبل  العام ا
في كـــربالء لــيـــكــون مـــعــرضـــاً واقــعـــيــاً لـــلــصــور

الفوتوغرافية).
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ــعـرض الـدولي ضـيـفت دائــرة الـفــنـون الـعــامـة  ا
ــصــورين الــعــراقــيـ االول لــلــبـورتــريت الحتــاد ا
والذي ضم  أكثر من ٨٥ لقطة فنية حقيقية خملتلف
ي والعرب وتزامن مع صورين العراقي والعا ا
الـعـرض عزف لـلـمـوسـيـقي وسـام كر قـدم خالله
ـعـرض قال اغـاني عراقـيـة وعـربيـة وتـراثيـة. وعن ا
ـسـتـشـار الـثـقـافي سـعـد بـشـيـر إسـكـنـدر( تـمـيـز ا
عـرض بتالقح األفكار والرؤي من كل دول العالم ا
عـكس كال مـنهم ثـقـافـته حـسب بلـده واخـتـصر كل
هـذا وسـتـقوم وزارة الـعـالم اليـوم في مـكـان واحد 
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WO d² « t² MÐ ألنـي كــنت مـــتــعـــودة أكــون مـع أهــلي
وعـندمـا انتقـلت إلى دبي شعـرت بأنهم
بـعـيـدون عني مـا رح أقـدر أشـوفهم كل
يــــوم لــــكـن بــــدأت اآلن اتــــأقــــلم عــــلى
الـــوضع). وأوضـــحت أنــهـــا تــتـــواجــد
حـاليًا برفقـة عمتها فـهي التي ترعاها
قـائـلة: (مش عـايـشة حلـالي حلـالي أنا
عـايشة مع عـمتي الله يحـفظها هي الي
بــديـــر بــالــهــا عــلـي).من جــهــة أخــرى
أشـــارت أن دراســتـــهــا كـــانت صـــعــبــة
بـــســـبب أزمـــة كـــورونــا لـــكن الـــوضع
اخـتـلف بـعد عـودتـهـا للـحـرم اجلـامعي

ولقائها  بأصدقائها.
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انـتقلت الـفنانـة البحـرينيـة الشابة حال
الـــتــرك إلـى مــديـــنــة دبي الســـتــكـــمــال
دراســتـــهــا اجلــامــعــيـــة في تــخــصص
تـصميم األزياء. وكشفت الترك لبرنامج
 تـلـفـازي أنـهـا عـانت من حـالـة اكـتـئاب
شـديـدة وغـيـر طبـيـعـيـة عقب انـتـقـالـها
إلـى دبي وعزت الـسـبب البتـعـادها عن
عــائـلـتــهـا وعــدم تـمـكــنـهـا مـن رؤيـتـهم
يـوميًا وهو مـا سبب لها االكـتئاب لكن
ـدت أنــهــا تــتـــأقــلم عــلى الــوضع في أكـَّ
الــوقت الـراهن. وقــالت (دخـلت الــفـتـرة
ـاضية في حالة اكـتئاب غير طـبيعية ا
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ـسـلسل جـديد اذ مـثلـة هـاندا أرتـشيـل ستـعود  تردد مـؤخـرا ان ا
انها تـقرأ عدداً من السـيناريوهـات في ح اشارت مصـادر صحفية
ا ستخوض بطـولة مسلسل (الهـيبة) بنسخته تركية إلى ان ارتـشل ر
التـركيـة اال انـها لم تـعـلّق بعـد علـى هذه األخـبار ان كـانت صـحيـحة أم
مـثل الـتركي صـادر ان يـكـون ا إشاعـة أمـا عن بـطل العـمل فـرجّـحت ا
تولغا سـاريتاش.وكانت نشرت أرتـشيل صورة لها عبـر حسابها اخلاص
ظـهرت فيـها من داخل سـيارتهـا وقد إلتـقطت صورة (سـيلفي) كـما بدت
تابـعون عن إعـجابـهم بجـمالـها الـدائم.كما المح طبـيعـية جـداً وعبـر ا
نشرت صـوراً لها خالل تواجدهـا في مكان لبيع فـسات األعراس وقد

اختارت عدة فسات وجربتها فظهرت بأربعة منها.

تدخل في منـاقشـات مع الشريك حـول مفاهـيم العمل
اخملتلفة عليك بالهدوء.
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كن أن تؤثـر الضغوط الـتي تتعرض لـها في العمل  
سلبًا على صحتك.
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ـالي يـبـدو أنه جـيـد إال أنك ال تـزال تـشـعر وضـعك ا
بالتشاؤم .
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تـعانى بـشـدة من آالم الـرقبـة والـظـهر ضع حـدا لـها
بزيارة الطبيب .
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قـد جتعـلك الطـلبات الـكثـيرة جـدًا من اآلخرين تـشعر
بأنك مستغل.
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قــد جتـد بـديال جـيـدا وأنـسـب من عـمـلك احلـالى.يـوم
. السعد االثن
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 حـاول جتـنب اآلخـرين لـفـتـرة كـافـيـة لـلـسـيـطـرة عـلى
نفسك عند الغضب.
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تـتــمـيـزبــخـفــة الـظل تــعـيش قــصـة حب جــديـدة. يـوم
السعد االحد.

Íb'«

قد تتزايـد الضغوط على العمل وقـد تشعر باالستياء
الشديد نتيجة لذلك.

bÝô«

ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط بك والتي
كن استخدامها ضدك. 

Ë«b «

ـشـاكل حــولك تـريـد الـتــخـلص من كل شيء لـكـثــرة ا
والهرب.رقم احلظ 9.

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك. ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

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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وكـيف اشـكو غـربة لم تـعـصف بي فأنـا بـ ظهـراني اناس
في الـبـرايـا يـردد ابــنـاؤهم حتت الــعـلم : دُمت نـوراً وهــدى

حتت أعالمك مجد العرب جدا سيدا هانئا 
ـليء بـاحلــيـاة إنه تـؤام افــتـراضي لـشـارع ولي شــارعي  ا
الـسعدون خـتامـها دوار الواحـة في ناحيـة اجلاردينـز  عند
ـدورة  يــطق مــعي عـراقــيـون غــيث اطـول اســواق الــدنـيــا ا
وافـدون الـسـيـلـفي ومـعهـم مقـيـمـون ويـنـتـظـرون الـهـجرة او
كــشـفـا نــاجـعــا بـعــد وجع رأس عن سـر مــرض نـادر حـار

أمون ودار حكمته عن كشفه .. حكماء بلد ا
 لم اشـكها الحـد فاذا من يـتبرع نـيابة  عـني  للتـخفيف من
شيء لم اعـانـيه ولم اجاهـر به وانا اردد قـول شاعـر سوف

اتب اسمه االن  :
هي عيني (أنا ال أعرف غير العرب  أمة تفدى بأمي وأبي 
" ثم هي "ع هي روحي وحـياتي والـبقـاء وسـروري والهـناء
وطــني كل لــست أدعــو مــســقط الــرأس وطن "راء" ثم "بــاء"

بالد العرب ).. ها االن عرفت محمد بسيم الذويب..
 ثم ان الـنـاس تـشـد الي الرحـال من كل اقـطـاب الـدنـيا
ـنجـمدة ومن قـعر االرض اسـترالـيا التـي منحت غـير ا
الـكـنـغـر حـقـه في الـعـيش والـقـفـز احلـر في الـطـرقـات
وبـ االحـراش والــغـابـات ; حـتى اني ذات مـرة قـلت
لـــضــيف من ضـــيــوف (اطـــراف احلــديـث):جــيب لي
شـيئا النظير له في كل بالد الناس .. ضحك مازحا
:كــنـــغــر . قـــلت جـــادا : (اريــد اشـــتــري زغـــيــرون
بـــكالص اربـــيه) .. قـــال: ســـوف آتي لـك بـــنـــطــاق
وحـقيبة من جلـده .. الزغيرون سوف يـكبر وبعلفه
ورغــبـــته في الـــتــكـــاثـــر ومــعـــاشــرة الـــفه ســوف

حتارون!
ويـالـســعـادتي وانـا اتـلـقـى طـلـبـات صـداقـة من
بـلدان الاعرفها اال بعد معونة احلاج غوغل ..
 لـكن مـتطـوعـ يتـعـهدون بـان يـفروا بي كل
نـواحي الـعـراق واقضـيـته ويشـبـعـونني من
لـذيذ طعام قـدورهم ونتاج تنـانير خبزهم ..
حبة الاستطيع ردها فأجد نفسي مطوقا 
وال رفــضـهــا وان قـبــولـهــا يــجـعــلـني اردد
:أُقَـسمُ جِسـمي في جُسـومٍ كَثيـرَةٍ وَأَحسو

اءُ بارِدُ اءِ وَا قَراحَ ا
 فــهم عــلم .. الـنص ادى
رسالته والى هنا سكن
احلـــديـث ولم تـــزل في
الــــذكــــريــــات بــــقــــيــــة

وبقـــاء.

عمان
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حال الترك

هاندا أرتشيل

فعاليات ثقافية وأدبية وفنية أخرى.
ــوكـب بــابل في ــهـــرجــان  وانـــطــلق ا
لك نبوخذنصر دينة االثرية يتـقدمه ا ا
ـهـرجــان لـيـشـعل الــنـشـيـد وضـيــوف ا
ــســرح الـــوطــني الــعــراقـي مــدرجــات ا
الــبــابــلي واألعـالم الــعــراقــيــة تــرفـرف
هرجان بـعد انقطاع ابتهاجـاً بافتتـاح ا
الكثر من تـسعة عـشر عامـا برغم اجلدل
الـــذي أثـــيـــر مـن قـــبل الــــبـــعض حـــول

تضمينه فقرات غنائية.
وشـــهـــد الـــيـــوم االول تـــقــد اوبـــريت
هرجـان (مرايا الشمس)اخراج افتتاح ا
بـهاء الـعـلـكاوي
وتــــالــــيف



قـطـعـة واحـدة صـغـيـرة بـحـجـم عـلـبـة الـكـبـريت وأحـيـانـاً
أصغـر منهـا عليـها ذاكرة الـكترونـية لهـا خاصيـة توجيه
االيــعــازات بــات مــصـيــر شــركــات صــنــاعــيــة عـمـالقـة
اكنـات الكبـيرة مُـتوقفـاً علـيها وهي قـطعة للـسيـارات وا
ي منـها نـال اليـوم وينـتج اغلـبيـة اإلنتـاج العـا صـعبـة ا
وقلـيل حـصـراً شـركـات في  تـايـوان وكـوريـا اجلـنـوبـيـة 
جـداً في الــصـ ثمّ بــقـيـة الــعـالم. شــركـات الــسـيـارات
خفّضت انتاجهـا بالرغم من ان طوابيـر السيارات لديها
تمتـد على مدى الـبصر لـكنها كـقطعـة حديد ال نـفع فيها
من دون تلك القطعـة الوحيدة ذات األهمـية احلاسمة في

حياة اية سيارة حديثة. 
هذه األزمة هي نتاج جائحة كـورونا وما ترتب عليها من
إيــقـاف مــصــانع وتــسـريـح أيـدي عــامــلــة وزيـادة كــلــفـة

الشحن والتوزيع.  
وغل في تقـدمه صحا ذات صـباح ليواجه هذا العـالم ا
أزمــة عـظــيـمــة لـيـس له ازاءهـا بــديل سـوى الــوقـوف في
ـصانع القليلة لهذه اجلوهرة الطابور في انتظار انتاج ا
االلكتـرونية. وهـناك أزمات أخرى من أثـر اجلائحـة تنمو
ي لـكـثـيـر من الـبضـائع ذات تـدريـجـيـاً في اإلنـتـاج الـعـا

االستخدام الضروري. 
ـسؤول عنـدما نـسمع شعـارات بعض الـسياسـي أو ا
وارد الطـبيعية الـثمينة كـالنفط والغاز في بلدنا الـغني با
وســواهـمــا تـذهب الى الــدعـوة لـتــنـويع الـدخـل الـوطـني
وعـدم االعـتمـاد عـلى أحـاديـة االيراد الـنـفـطي ثم نـقارن
تـلك الـشعـارات مع مـعـطيـات واجنـازات البـحث الـعـلمي
اجلـديـد ندرك انـهـا شـعارات يـنـطق بـها أنـاس يـهـرفون

ا ال يعرفون. 
العقلـية االستراتـيجية في االنـتقال من مرحـلة النفط الى
ــو تــصـــنــيع الـــبــدائل احلـــقــيـــقــيــة تـــكــون من خـالل 
التكنولـوجيا وتوسيع نـطاق استخدامـها في البلد ولعل
االمل سنـعقد اذا بـدأنا بخـطوات جتـميعـية بالـتعاون مع
العمالقة من الدول والشركات حتى يب اخليط األسود
ومـن اخلـيـط األبـيـض في هــذا الــزمن الــظالمي عــنــدنـا.
وهذا يحتاج الى خـطط دولة ثابتة ال حكـومات متشرذمة
بـيـعت حـقـائبـهـا الـوزارية قـبل الـتـشـكيـل. لنـنـظـر الى ما
تــشـهـده الـســعـوديـة فـي مـديـنـة  ”نـيـوم ”وهي تـســتـعـد
لالنـتقـال الكـبيـر ألبعـد من عالم الـطاقـة التـقلـيديـة حيث
ترسم هـناك خـارطة جتـديد الـبلـد النـفطي من االلف الى

الياء. 
أعرف ان ال احـد يسـمع ما نقـول والذي يـسمع يـسخر
يـائـسـاً من وجـود استـجـابـة لـنقـاش نـوعي اسـتـراتـيجي
نـاصب واالمـتـيازات واحملـاصـصات. خـارج مسـتـنـقع ا
ـوجـة التـجـهـيل الـطـاغـيـة ألنّ الـقدرات لـكـنّـنـا ال نـيـأس 

الكامنة في العراق ستخرج يوماً.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7107 Saturday 30/10/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7107 السبت 24 من ربيع االول 1443 هـ 30 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م


	p1-sh- A.shf
	p2
	p3.shf
	p4.shf
	p5.shf
	p6
	p7
	p8.shf
	p9.shf
	pp10.shf
	pp11
	pp12

