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والســيــمــا بــعــد شح االمــطــار خالل
ـوسم الشتـوي اجلاري) داعيا الى ا
(االسـراع بأنـشاء الـسدود قـبل تفاقم
ــشــكــلـــة).  من جــانــبه اكــد وزيــر ا
ــائــيــة مــهــدي رشــيـد  ان ــوارد ا ا
الـشحة احلـالية األقسى مـنذ سنوات
داعـيــا  الى اتـخـاذ اجـراءات أقـسى
ـتـجـاوزين. وذكـر احلـمـداني بـحـق ا
فـي تــصـــريح امس ان (الـــشح ازمــة
مـهـمــة جـدا وحتـدثـنـا مـنـذ اكـثـر من
ويــتــطــلب من عــام عن تــوقــعــاتــنــا 
اجلميع التعاون والتكاتف ومساندة
ـشـكـلـة) جـهــود الـوزارة  لـتـجـاوز ا

ــــيــــاه لــــثالثــــة وأضــــاف ان (شـح ا
مــواسم حــالــة اســتــثــنــائــيــة وعــلى
اجلـميع التفهم الثارها على مجريات
ـياه واقع الـعـراق باعـتـبار ان مـلف ا
مـــهم واالزمـــة لــــيـــست مـــخـــتـــصـــة
ـا بـالــبـلـد) مـؤكـدا ان بــالـوزارة وا
(الــوزارة اســتــشــعــرت هــذا اخلــطــر
واتــــخــــذت اجــــراءات قـــاســــيــــة في
ـــاضــيـــ واحلـــد من ـــوســـمـــ ا ا
ولـكن لالسف بـدأ يظـهر الـتـجاوزات 
من جـــديــد وخــاصــة فـي مــحــافــظــة
واسط وهـي اكـبـر الـتـجـاوزات فـيـهـا
النـهـا تمـثل مـفرق جـريـان نهـر دجـلة
واي جتـــاوز يــظــهـــر واضــحـــا عــلى
مــيـــســـان والــبـــصــرة) مـــبــيـــنــاً ان
(الــتـــجــاوزات عــلـى حــصــة الـــغــيــر
مـرفـوضة) مـشيـرا الى ان (استـمرار
حـالـة الـشـحة سـتـسـتـمـر في األشـهر
ــقـبــلــة ولن تـرحم أحــد وســنـتــخـذ ا
اجــــــراءات أقـــــــسى مـن االجــــــراءات
احلـالية بالتعـاون مع القوات االمنية
لـــتــحـــقـــيق الـــتـــوزيع الـــعـــادل بــ
ــسـتــفـيــدن وتــقـلــيل الـضــرر الـذي ا
ئة من اخلطة الزراعة) اصاب  50با
واصــفــا الــتـجــاوزات بـ(آفــة كــبــيـرة
اســتــفــحــلت بــعــد  2014النــشــغــال
الـقـوات االمنـيـة باحلـرب على داعش
واالرهـــاب) ومــضى الـى الــقــول انه
(سـيتم إحالة مالكات في الوزارة الى
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ـــائــــيـــة اســــتــــمـــرار شح ــــوارد ا ا
االيـــــرادات من دول اجلـــــوار في ظل
ـــوسم انـــحـــســـار االمــــطـــار خالل ا
الــشـــتــوي. وقـــال اخلــبــيـــر عــدنــان
الـطـائي لـ (الـزمـان) امـس ان (االزمة
ـتثملة بشح الـتي يواجها العراق وا
ــيـاه تــتــحـمــلـهــا تــركـيــا وايـران  ا
والسـيـما ان كـلتـا الـدولتـ حتاوالن
الــضـــغط عـــلى الــعـــراق لــتــحـــقــيق
ـلف مـأربــهـمـا من خالل اسـتـخـدام ا
كـــوروقـــة ضـــغط عـــلـى احلـــكـــومــة
وبـالـتـالي نـحتـاج الى مـفـاوض قادر
عــلى ادارة االزمـة الـراهـنــة  كـونـهـا

ـــواثــيق حــقـــوق ســيـــاديــة اقــرت 
واتـفـاقـيـات دولـية) وتـابع ان (واقع
ـياه اصبح مـشكلة مـركبة بالـنسبة ا
لـلــعـراق  كـون انـخـفـاض االيـرادات
ــائــيــة في نــهـري دجــلــة والــفـرات ا
تـسبب بـتراجع الـزراعة الـتي يعـتمد
عــلـيـهــا الـعــراق بـشــكل اسـاسي في
تـغطية حاجـات السكان  اضافة الى
ان الــســمــوم الــتي تــلــقى بــاالنــهـار
صانع خلفـات االدوية وا ـتمثلـة  ا
 ادت الى تـــلـــوث مـــيـــاه الـــشـــرب 
ويـتـطـلب ذلك من احلـكـومـة الـتـحرك
ــيــاه  بــصـــورة عــجــلـــة لــتــأمـــ ا
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اعـــلــنـت وزارة الــصـــحــة اســـتــعــداد
ــتـحـور ــواجـهـة ا جــيـشـهــا االبـيض 
اجلــديــد اومـيــكــرون  وانـهــا تــتـرقب
قـرارات مـن الـلـجـنـة الـعــلـيـا لـلـصـحـة
والـسالمة الوطنيـة من جائحة كورونا
بـــشـــأن الــتـــطـــورات اجلـــديــدة الـــتي
يــشـهـدهــا الـعـالم مـن الـعـودة لالغالق
ــتــحـدث . وقــال ا حتــســبــا الي طــار
بـاسم الوزارة سـيف البـدر في تصريح
امـس إن (الـوزارة سبـق لـهـا أن حذّرت
مـن ظـهـور سالالت جـديــدة لـكـورونـا)
واضــاف ان (الــساللــة اجلــديــدة تــعـد
أخـــطـــر من ســـابـــقـــتـــهــا) وتـــابع ان
ــاضـيـة (اســتـعــدادات الـوزارة خالل ا
ـــاضــيـــة تــمــثـــلت بـــزيــادة األســرة ا
ـرضى كـورونـا وتـطـويـر اخملـصــصـة 
الــقـدرات الـتـشـخـيــصـيـة والـعالجـيـة
فـضالً عن االستمـرار بتقد الـلقاحات
والــتي اثـبــتت فــاعـلــيـتــهـا بــتـحــقـيق
الـوقـايـة ضد أكـثـر من ساللة) مـشـيرا
الى ان (مـقررات اللجنة العـليا للصحة
والـسالمة بـهذا الـشأن ستـصدر قـريباً
بـشـكل رسـمي) ومـضـى الى الـقول ان
علومات عن الساللة اجلديدة التزال (ا
مــحـدودة إلَّـا أن االلـتـزام بـاإلجـراءات
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شترك من الـوقائية هو عامل الوقاية ا
الـسالالت السابقـة) مجدداً دعوته الى
ـواطـنـ بـضرورة االلـتـزام بـارتداء (ا
الـكمامة وحتقيق الـتباعد االجتماعي)
واشــار الى ان (الــوزارة قـررت إصـدار
تلقي اجلرعة بطاقة التطعيم الدولية 
األولـى من أجل تـــســهـــيل اإلجــراءات
لـــلــمـــســافــريـن والســيــمـــا أن بــعض
ن تــلـقـوا جــرعـة واحـدة ــواطـنـ  ا
لـديـهم سفـر والـتزامـات حـيث بإمـكان
ـسـافـر احلاصل عـلى اجلـرعة األولى ا
تجه تـلقي اجلرعة الثانية في الدولة ا
لـــهــا وبـــنــفس اجلـــرعــة). وســـجــلت
الــوزارة امس   826 اصــابـة وشــفـاء
1367 حــــالــــة وبـــواقع  14 وفــــيـــات
وقف الـوبائي اليومي جـديدة. واكد ا
الــذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
(عــدد الــفـحــوصـات اخملــتــبـريــة الـتي
اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات مـشــتــبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر من
  17 الـفا  حيـث  رصد اصابة 826
بـــكــورونـــا في عـــمــوم احملـــافــظــات)
واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ  1367 حـالة
وبـواقع  14وفـيـات جـديـدة) وتابع ان
(اكـــثـــر من  109الـف شــخـص تــلـــقى
ــضــاد في مــراكــز جــرعــات الــلــقــاح ا
نتشرة ببغداد واحملافظات). الوزارة ا

ـية أن واعـلـنت مـنظـمـة الصـحـة العـا
ــــتـــعــــلق بــــأومـــيــــكـــرون اخلــــطـــر ا
ـيـة مـرتــفع.وذكـر بـيـان لـلـصـحـة الـعـا
تـابعته (الزمان) امس أنها (حتث 194
نـظمـة على اإلسراع دولـة عضـواً في ا
بـتطعيم الفئات ذات األولوية بلقاحات
كــورونـا) داعــيـا الــدول األعـضـاء إلى
(اإلبـالغ عن أولى حـاالت وبـؤر تـفـشي
أومـيـكـرون) وتـابع ان (تـقـو مـجـمل
ـتـعـلق بـأومـيـكـرون ي ا اخلـطــر الـعـا
مــرتــفع لــلــغــايـة) مــطــالــبــا الـدول بـ
(اسـتـخـدام نـهج يـسـتـنـد إلى اخملـاطر
لــتـعـديـل إجـراءات الـســفـر الـدولي في
ــنــاسـب). في غــضــون ذلك  الـــوقت ا
كـشفت وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الــعـلــمي عن اسـتــعـداداتــهـا في حـال
تـفش وبـاء كـورونا مـشـيرة الى وضع
خــطـة بـديــلـة طـارئــة.وقـال مـســتـشـار
الـوزارة عالء عبـد احلسن فـي تصريح
امـس إن (الوزارة لـديـها خـطـة طوار
وعـلى االستعـداد التام في حـال تفشّي
وبــاء كــورونــا) الفــتــا الـى ان (هــنـاك
خـطة بـديلـة وموازيـة سنـعتـمد عـليـها
فـي حال تفـشي اجلائـحة) واضاف ان
(الـوزارة وصلت الى مـرحلة كـبيرة في
ـبـتـكـرة في تدريب اسـالـيب الـتـعلـيم ا
فضالً ان الطالب ـالكات التـدريسيـة  ا

عـلى االسـتعـداد واالنغـماس والـدخول
في اي نـظـام تعـلـيمي يـفـرض في حال
تــفـشي كــورونـا) مــبـيــنـا ان (الـوزارة
تـتـعـامل بـايـجابـيـة مع الـقـرارات التي
تـصدر من الـلجـنة الـعلـيا ) واسـتطرد
بـالقول (الوزارة ال تسـتطيع ان تفصح
عـن اخلطط واالسـاليب الـتي وضعـتها
النــهـا اسـالــيب احـتـيــاط وطـارئـة في
حـال تفشي كورونـا) وتابع (نعمل في
مـصلحـة الطلـبة وما يقـتضيه الـتعليم

ي في العراق). االكاد

هـــيــــئـــة الــــنـــزاهـــة لــــلـــتــــواطئ مع
ـــتــجـــاوزين) مــطـــالـــبــا اجلـــمــيع ا
ساعدة لتجاوز االزمة بـ(التعاون وا
واطن ولـكن علينا وال نـريد ارعاب ا
ـيــاه لـيس سـلـعـة الـتــحـذيـر من ان ا
تـشترى او تـصنع  وهناك مـباحثات
مع الــدول اجملــاورة بــهــذا الــصـدد)
ــؤشــرات تــشــيــر الى واضــاف ان (ا
ارتـفاع درجـات احلرارة خالل الـشهر
ـــقـــبل  وهـــو خـالف الـــتـــوقـــعــات ا
ـيـة ــوديالت الـعـا بـاإلعــتـمـاد عـلى ا
ووهـو امـر ال يُـبشـر بـخـير) واوضح
احلـمداني ان (الشح يـضرب حوضي
دجــلـة والــفـرات وتــركـيــا تـعــطـيــنـا
ـــــــنـــــــاســـــــيب مـــــــواقف عـن واقـع ا
واالطالقـات وكذلك سـوريا بـاستـثناء
إيـران وطــلـبـنـا من وزارة اخلـارجـيـة
بـرفع مذكرة للعدل الدولية ومنظمات
ـيـاه وتـأثـر حـقـوق االنـسـان بـشـأن ا

محافظة ديالى). 
بـدوره  قـال مـسـتـشـار الـوزارة عون
ذيــاب عـــبــد الــله إن (ايـــران قــطــعت
ــيــاه بـشــكل كــامل عن الــعـراق ولم ا
تــتـــقــاسم الــضـــرر مــعه اذ اثــر ذلك
ـنـاطق احلـيـوية بـشـكل مـبـاشر في ا
ــهـمـة مــثل ديـالى وبــدرة وجـصـان ا
وهـــور احلـــويــزة اضـــافـــة الى شط
الـــعـــرب) الفت الى ان  (تـــصـــرفــات
ـواثيق طـهـران مـخـالـفـة لالعـراف وا
الدولية واهمها اتفاقية العام 1975
 ?فضال عن استغاللها للمياه اعالي
احلــوض وعــدم مـــراعــاة مــصــلــحــة
ـص) مــؤكـــدا (تـــنـــاقص مـــنـــاطق ا
ــائي  والســيــمــا في ســد اخلــزيـن ا
قـام عـلى نهـر ديـالى الذي حـمـرين ا
شـارفت مـياهه عـلى اجلـفاف) عـازيا
ذلـك الى (شح االمــطــار وقـطـع ايـران
ــــغـــذيــــة من جملــــمـــوعــــة االنـــهــــر ا
ســيـروان).  الى ذلك اعـلـن مـديـر سـد
الـوند في قضـاء خانق في مـحافظة
ديالى احمد وس  عن تدفق كميات
من الـسيول احلـدودية نحـو السد ما
ـعـاجلـة جـانب كـبـير يـؤمن مـخـزون 
ــيــاه فـي الــقــضــاء. وقـال من ازمــة ا
وســ لــ(الـزمـان )  إن  (ســد الـونـد
شـــارف عـــلى االمـــتالء وســـيــصـــبح
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ـــنـــتــخـب الــوطـــني يــرتـــدي ا
الـعــراقي الـطــقم االبـيض في
مــبـــاراته امـــام فــريق عـــمــان
ـؤتـمرُ اليـوم الثالثـاء . وكان ا
الـفني لـلطـواقم اإلدارية والـطبـية
ـباراة الـعراق وعـمان والـبدنـية 
بـاإلضافـة الى مشـرفي احلكام
ـديـر قـد عـقــد امس بــحـضــورَ ا
اإلداري لـلـجـانب الـعـراقي غـيث
ــنــتـخـب عــبـد مــهــنــا وطــبــيب ا
الـكر الصـفار واإلداري حقي
إبـراهيم ومدرب الـليـاقة البـدنية

فالدمـــيـــر كـــرونـــيــتـش وقــد 
ـنـتـخــبـ حـيث حتـديـدُ أطـقـم ا
يـرتــدي الـطــقم األبـيض الــكـامل
واحلـارس باللون األصفر بينما
يــرتــدي مـنــتــخب عــمــان الــطـقم
األحمر الكامل واحلارس باللون
ـبـاراة طاقم األسـود وسـيقـود ا

حتكيمٍ من هندوراس.

ــائي اكـثـر من  34 مــلـيـون خــزيـنه ا
مـتـر مكـعب   مـا يـؤمن ميـاه الـشرب
ــنـاطق خـانــقـ ) . وأعـرب وسـ 
عن أمـله  ( بتدفق موجات جديدة من
الـسيول نـحو السد وحتـويل كميات
ــيـاه الــزائـدة الى بــحـيـرة حــمـرين ا
ـائي في ديالى )  وتـعزيـز اخملزون ا
ـــائـــيــة ـــوارد ا مـــشـــيـــرا الى ان  (ا
اجنـزت سـد الـونـد قـبل ست سـنوات
وهــو ســد تــرابي يــبـلـغ طـوله 1300
مــتـرا وارتـفـاعه  24 مــتـرا وبـكــلـفـة
مـالـيـة بلـغت انـهاك  30مـلـيار و500
مــلــيــون ديـنــار فــيــمــا تــبـلـغ طـاقــته
الـتـخـزيـــــــــــــــنـيـة  38 مـلـيـون مـتـر

مكعب) 
. ومن جـــانب آخــر قــال مــديــر اعالم
جــامـعـة ديــالى احـمــد عـبـد الــسـتـار
ـيا من ان  ( فـريقـا اكاد لـ(الـزمان ) 
كـلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
في جـامـعـة ديـالى حـصل عـلـى براءة
اخــتـــراع عن جــهــاز ضـــبط اإليــقــاع
والـــتــــزامن احلـــركـي بـــ حـــركـــات
الـذراع اجلذع الرجـل التنفس في
ــتــعـلــمي الــســبــاحــة احلـرة ) ــاء  ا
.واضـاف عبد السـتار ان  (استخدام
وتــطــبــيق عــمل اجلــهــاز جـرى عــلى
طـلبة كـليـة جامعـة كرميـان من قضاء
خـانقـ  حيث اعـطى اجلهـاز نتائج
ايـجــابـيـة مـعــنـويـة عـالــيـة في تـعـلم
تعلم حركات واتـقان اداء الطلبة ا
الـســــــــباحة احلرة قبل الدخول الى

اء) .  ا
الى ذلك قال قائد شرطة ديالى اللواء
عــبــاس مـــحــمــد لـ ( الــزمــان )   انه
(عــلـى خــلــفــيــة اصـــابــة مــواطن من
اهـالي احملافظـة إثر رصاصـة طائشة
 فــقـــد  اتــخــاذ اجــراءات مــشــددة
بــحق مــطــلــقي الــعــيــارات الــنــاريــة
ــنــاســبــات ) . الــعــشــوائــيــة خالل ا
وشـــدد قــــائـــد شـــرطــــة  ديـــالى بــ (
مـحــاسـبـة اخملــالـفـ  مــبـيـنــا انـهـا
ة يحاسب عليها القانون كونها جر
مــــصــــدرًا إلزعـــاج وتــــهــــدد حــــيـــاة
ــواطــنــ الــعــزل فـضًـال عن انــهـا ا
ظـاهرة غـير حـضاريـة تعـكس صورة

تخلفة).  من صور اجملتمعات ا
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ـالـيـة عــلى تـثـبـيت وافــقت وزارة ا
  1352مـــــتـــــعــــاقـــــداً ضـــــمن مالك
ــســتـــقــلــة ــفـــوضــيــة الـــعــلــيـــا ا ا
لالنـتـخابـات فـيمـا تظـاهـر خريـجو
ـعهد التقنية في محافظة ذي قار  ا
لــلـمـطـالــبـة بـفـرص عــمل. واطـلـعت
(الـزمـان) عـلى وثـيقـة حتـمل تـوقيع
وكــيل الــوزارة طــيف ســامـي  جـاء
ـادة فــيـهــا (أنه اسـتــنـاداً ألحــكـام ا
رابـعا أوالً  مـن قانـون موازنـة العام
ـــــادة ثـــــامــــنـــــا -أ من اجلـــــاري وا
ــوازنـة  تـقـرر تــعـلـيــمـات تـنــفـيـذ ا
إجـراء مـنـاقـلـة مـبـلغ قـدره اكـثـر من

مـلياري دينار ب أعتمادات موازنة
الــقـسم  31مــفـوضـيـة االنــتـخـابـات
ضـــمـن مـــوازنـــة الـــبـــاب  43غـــيـــر
مــرتـبــطــة بـوزارة لــلـعــام اجلـاري)
ــنــاقــلــة جـاءت وأضــاف ان (هــذه ا
الك والبالغ لـتثبيت العـقود ضمن ا
). وقـــرر عــــددهم  1352 شــــخـــصـــاً
مـــجــلس وزراء إقـــلــيم كـــردســتــان
صـرف رواتب لـلـمـحـاضـرين لـثـالثة
أشـهر من العـام اجلاري. وذكر بيان
امـس ان (حــكـــومــة االقـــلـــيم قــررت
ـعـلمـ احملـاضرين صـرف رواتب ا
لــثالثـة أشـهـر وهي حـزيـران وأيـار
ونـــيـــســـان الـــتي لم تـــصـــرف لـــهم
) واشــار الى ان (الــرواتب ســـابــقــاً

ســـتــكــون بــواقع  550 الـف ديــنــار
حلــمـلـة شـهـادات الــبـكـالـوريـوس و
 450 الـف ديـنــار حلـمــلـة شــهـادات
الـــــدبــــلــــوم). وفـي ذي قــــار  نــــظم
خـــريــجـــو مــعــاهـــد الــتـــقــنـــيــة في
احملــافــظــة  تــظــاهــرة أمــام مـبــنى
احملـافظة للمـطالبة بتـعيينهم. وقال
شــهـــود عــيــان ان (الــتــربــويــ من
ـــعــاهــد الـــتــقـــنــيــة في خـــريــجي ا
احملـافظة غـير احملاضـرين تظاهروا
لـلمطالـبة بإيجـاد فرص لتعـيينهم)
ــتــظـــاهــرين هــددوا وأضـــاف ان (ا
بـاالســتـمـرار في تـظـاهـراتـهم حلـ

االسـتـجـابـة لـلمـطـالب الـشـمـروعة).
كــمــا نــظم عــدد من الــنــاشـطــ في

وقـفـة احـتـجـاجـيـة أمـام احملـافــظـة 
ـطالـبة دائـرة الـرعايـة االجـتمـاعيـة 
وزيـر الـعمل والـشؤون االجـتـماعـية
بــــاإلســــراع في إجــــراءات شــــمـــول
الــدفـعـة الــثـامــنـة بـإعــانـات شــبـكـة
احلـمـايـة خالل مـدة شـهـر واحد مع
تــطــبــيق قــانــون لــدوائــر الــرعــايــة
ــتــابـعــة عـمل وتــكـثــيف الــزيـارات 
. وقــال الـنــاشـطـون خالل ــوظـفـ ا
الـتـظـاهـرة انهـم (يطـالـبـون بـصرف
ــطــلــقــات مــســـتــحــقــات األرامل وا
واحلـفـاظ على حـقوقـهن ومـحاسـبة
كـل من يـثــبت تــقـاضــيه راتــبـ مع
تــوفـيــر فـرص عــمل لـلــعـاطــلـ عن
ـــشـــاريع االســـتــثـــمـــاريــة طـــريق ا

واخلــدمــيـة مع فــتح شــمـول جــديـد
جلـــــمـــــيع الـــــعـــــاطــــلـــــ واألرامل
ـطلـقـات للـتخـفيف من مـعانـاتهم وا
ـــــعــــيـــــشــــيـــــة خالل الـــــشــــمــــول ا
االلـكـتروني).  واعـتـصم األجراء من
ـقـايـيس الـعـامـلـ فـي دائرة قـراء ا
تـوزيع كـهـربـاء مـيـسـان أمـام مـبـنى
لـلـمـطـالـبـة الـدائــرة وسط الـعـمـارة 
بــتــحــويــلــهم إلى عــقــود وفـق قـرار
 .315وقـــال مــنــســقـــو الــتــظــاهــرة
ــقــايـيس (نــطــالب بــشــمـول قــراء ا
بــقـرار مــجـلس الـوزراء  315 كـون
عـملنـا مستـمر منـذ سنوات وبـقائنا
بــصــفــة أجـر يــومي ال يــضــمن لــنـا
احلـقـوق وال يتـناسب مع نـقدمه من

خــدمـات لــلـدائــرة). ورفض عـدد من
أصــحـاب األكـشـاك في نــاحـيـة عـلي
الــشـــرقي بــاحملــافــظــة قــرار إخالء
األكـشاك وبيع األراضي التي شيدت
عـلـيهـا وفق مـزايـدة علـنـية أجـرتـها
بـلدية الـناحيـة في وقت سابق.وقال
عــدد مــنــهم إنــهـم (يــشــغــلــون هـذه
األكــشــاك مــنــذ أكـثــر من  20 عــامــا
وهـي مصـدر مـعـيـشـة ألكـثـر من 70
عـائـلـة وان إخالء األكـشـاك يـتـسبب
بـقطع أرزاقهم) مـطالبـ (احلكومة
احملــلــيــة بـالــتــدخل لــلــســمــاح لـهم
بــتـشــيـيـد مــحـال نــظـامــيـة بـدال من
األكـشـاك وان تـمـنح لـهم وفق عـقود

إيجار سنوية). 
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ــتــفــجـرات فــريــقــ من مــكــافـحــة ا
واألدلــــة اجلـــنــــائـــيــــة إلى مــــســـرح
بـارز اجلرمـية ة و أخـذ ا اجلـر
ـقذوف دون لـكن تـفاجـئنـا بتـفجـير ا
رفـع الـبـصـمـات) واضـاف ان (جلـنة
ــفــرزتـ الــتــحــقـيـق قـررت ســجن ا
ــقـذوف ــســؤولـتــ عن تـفــجــيـر ا ا
وحتـويلـهمـا للـداخلـية) ومضى الى
عرفة القول ان (التحقيق سيتوصل 
األســبـاب وراء عــدم رفع الـبــصـمـات
ــقــذوف) مــضــيــفــا ان وتــفـــجــيــر ا
(الـلجنة ال تتـهم احد ونحن بعيدون
عـن أي ســـجــال ســـيـــاسـي ونـــقــوم
بـــواجــــبـــنـــا دون أيـــة ضـــغـــوطـــات
زيد من الوقت) والـتحقيق يحـتاج 
مـــؤكـــدا ان (رئـــيس الـــوزراء أوصى
ـهنـية جلـنة الـتحـقيق بـاحليـادية وا
وأن تــكــون مـصــلــحــة الـبــلــد نـصب
) واشـار الى ان (الــلـجــنـة لم األعــ
تـستـعن بأي طـرف أجنبي اآلن ومن
ـمكن االستـعانة بـجهد دول شـقيقة ا
وصـديقة لكشف احلقيقة واالستفادة
تـلـك خـيوط مـن كل اإلمـكـانـيـات و
ويجب مـهمة لـلوصول إلى احلقـيقة 
مــنح الــتــحــقــيــقــات الــوقـت الــكـاف

توخياً للدقة). 
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ـنـاخي  ان راى خــبـيـر في الــشـأن ا
جتـاهل ايران وتركيا حلقوق العراق
ـثل خرقـا للـسـيادة نـتيـجة ـائيـة  ا
عـــدم االلــــتـــزام كــــلـــتي الــــدولـــتـــ
بــاالتـفــاقـيــات الــدولـيــة الـتي تــؤكـد
ائية ضـرورة توزيع عادل للحـقوق ا
ـــتــشـــاطـــئــة. ويـــهــدد بـــ الــدول ا
اجلــفــاف مـحــافــظـة ديــالى بــعــد مـا
غذية قـطعت ايران جملموعـة االنهر ا
من ســـيـــروان حـــيث تـــتــوقع وزارة
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ضــــبـــطـت وكـــالــــة االســــتـــخــــبـــارات
والــتــحــقــيــقــات االحتــاديــة في وزارة
ـهـربـة الـداخــلـيـة اطـنـان من االدويـة ا
وغـلق عدد من الصيـدليات والعيادات
ــهــنـة دون ــذاخــر الــتي تــمــارس ا وا
عـنية. وذكـرت خلية مـوافقة اجلـهات ا
االعـالم األمني في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (مـفـارز الــوكـالــة تـمــكـنت من
ـحافـظة الـقاء الـقـبض على مـتهـم 
هربة وغير ذي قار يتاجران باالدوية ا
ــشــهـود اثــنـاء ــرخــصـة وبــاجلـرم ا ا
تـــهـــريــــبـــهـــا داخل بـــرادات خـــاصـــة
وبـحوزتـهم اكثر من 863 الـف كارتون
ـخـتــلف االنـواع) مـن تـلك االدويــة و
مــشــيــرا الى (ضــبط عــدد مـن االدويـة
اثـنـاء عـمـلـية الـتـفـتـيش في احملـافـظة
ذاتــــهــــا  فـــضـال عن غــــلق عــــيـــادات
ـهـنـة وصــيـدلـيـات وهــمـيـة تـمــارس ا
بـدون موافقات رسمية) واشار الى ان
ـفارز ضبـطت مخزن بـداخلة كـميات (ا
كـبـيـرة من االدويـة في محـافـظـة ديالى
واخـر غـير مـجـاز في محـافـظة كـركوك
ضبط بداخلة 780 كارتون من االدوية
مــخــتــلــفــة االنــواع). والــقت الــقــوات
االمـنـيـة القـبض عـلى مـتـهمـ بـالـدكة
الـعشائرية في مـنطقة التـأميم ببغداد.
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الـقـطعـات األمنـيـة في قيـادة عـملـيات
بــغــداد تـــواصل واجــبــاتــهــا في فض

الــنـزاعــات ومالحـقــة مـرتــكـبـي الـدكـة
الـعشائـرية  إذ تمـكنت قوة مـن الفرقة
األولـى شـــرطـــة احتـــاديــــة من الـــقـــاء
الــقـبض عــلى ثالثـة مــتـهــمـ أطـراف
مـشاجرة في مـنطقة الـتأميم) وأضاف
ان (قــوة من الــفــرقــة ذاتــهــا اعــتـقــلت
مـتـهـمـ اثـنـ يسـتـقالن عـجـلـة قـاما
بـالدكة العشائرية وبحوزتهما أسلحة
كالشنكوف في منطقة البلديات فضالً
عـن إلــقــاء الـــقــبض عـــلى مــتـــهم قــام
ـشـتل ـنــطـقــة ا بــالـرمي في الــهـواء 
وضــبط بـحـوزته سـالح كالشـنـكـوف)
ــلـقى الــقـبض وتــابع انه ( إحــالـة ا
ــضــبــوطـة إلى عــلــيــهم واألســلـحــة ا
اجلـهات اخملتصة). كمـا اعتقلت مفارز
18 مــتـحـرشـا قـرب مـدارس الـشـرطـة 
لـلـبـنـات. واشـار بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (مــفـــارز مـــديــريـــتي الـــكــرخ
والـرصـافـة الـتابـعـة الى قـيـادة شـرطة
بـغداد ألقت القبض على 18 متحرشا
ضــمن مــقــتــربــات مــدارس الــبــنــات)
واضـاف ان (هذه احلـملـة التـي يشرف
عـليها قائد الشرطة اللواء الركن ماجد
تأتي القـتيـاد كل من يثبت فـالح نعـمة 
قــيــامه بــأعــتــراض طــريـق الــفــتــيـات
ومـــــحـــــاولــــة الـــــتـــــحــــرش بـــــهن او

مــضـــايــقــتــهن) مـــشــيــرا الى انه (
ـــتــحــرشـــ الى مــراكــز الـــتــوجه بــا
الـشـرطة التـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـية
الالزمـة بحقهم اصوليا وفق القانون).
واطــاحت شــرطــة مــحــافــظــة األنــبــار

بـــثالثـــة مــتـــاجــري حـــبــوب مـــخــدرة
بــــــحــــــوزتــــــهم  313 حــــــبــــــة نـــــوع
كـبتاجون.واوضح بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (مـعـلـومــات وردت الى قـيـادة
الــشـرطـة تـفـيــد بـوجـود اشـخـاص في
قــضــاء الــرمــادي بــحــوزتــهم حــبــوب
ــوافـقـات َّ  اسـتــحـصـال  ا مــخـدرة 
الـقــضـائـيـة وتـشـكـيل مـفـرزة من قـسم
ـؤثـرات الـعـقـلـيـة شـؤون اخملـدرات وا
قـصود) مـؤكدا كـان ا والـتـوجه الى ا
ـتـهـمـ كل من (إلــقـاء الـقـبض عـلـى ا
ق.ع.ص وع.ج.م. و س.س.إ فـــــــــــــــــــي
جـــــــزيـــــــرة الـــــــرمـــــــادي بـــــــاجلــــــرم
وضـبط بحـوزتهم  313 حـبة ـشـهود ا
نـــوع كـــبـــتـــاجــون و 9 حـــبـــات نـــوع
فــالـيـوم) الفـتــا الى (تـنـظــيم مـحـضـر
وايداع ـضـبـوطـات  ضـبط أصـولي بـا
ادة  28 من ـتـهمـ الـتوقـيف وفق ا ا
قـانــون اخملـدرات). وتـمـكـنت الـشـرطـة
ـحافـظـة ديالى من انـقاذ اجملـتـمعـية 
طــفل يـتـعــرض لـلـتـعــنـيف والـتــقـيـيـد
بـالـسالسل من قـبل والـده. وذكـر بـيان
العـالم الشرطة تلقته (الزمان) امس ان
(مــنـاشـدة وردت من احــدى سـيـطـرات
ـــرابــطـــة الــتــابـــعــة لـــفــوج طــوار ا
احملــافـظـة تـفـيـد بــوجـود طـفل مـعـنف
ومــــكــــبل بــــالـــسـالسل حــــيث جـــرى
الـوصول الى مـكان الطـفل والتوجه به
الـى قــسم حـــمـــايــة االســـرة والـــطــفل
واســتــدعـاء والــده التـخــاذ االجـراءات
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اعـاد مـجلـس القـضـاء األعلى تـشـكيل
مــحـكـمـة جــنـايـات مــكـافـحــة الـفـسـاد
ـركزيـة من سبـعة قـضاة كـبار بـينهم ا
اعــضـاء إحـتـيـاط. واطــلـعت (الـزمـان)
عـــلى وثــيــقـــة حتــمل تــوقـــيع رئــيس
اجملــلس فــائق زيــدان جــاء فــيــهـا انه
(بـنـاء علـى ما قـرره اجملـلس بجـلـسته
ـاضية  ومـا عرضته رئـاسة محـكمة ا
اسـتئناف الكرخ االحتادية  واستنادا
ادة  30ثـالـثـا من قـانون الـى احكـام ا
الــتـنـظـيـم الـقـضـائي رقم  160لــسـنـة
ـادة ثـالثـا تاسـعا من قـانون  1979وا
اجملـلس  تـقرر اعـادة تشـكيل مـحكـمة
جـنـايـات مـكـافحـة الـفـسـاد في رئـاسة
اسـتئناف الـكرخ االحتادية) واضافت
ان (الــتــشـــكــيل اجلــديــد يــضم نــائب
رئـيس استئناف خـالد صدام محسن 
رئــيــســا  ونــائب رئــيس اســتــئــنـاف
مـحمـد سلـمان مـحمـد  عضـوا اصيال
ورئـيـسـا احـتـيـاطـا  وقـاض مـحـكـمـة
حتـقـيـق الـكـرخ الـثـانـيـة قـتـيـبـة بـديع
عــمــران  عــضــوا اصـيـال وقـاض اول
مــحــكــمـة حتــقــيق الــكــرخ االول عـلي
حـسـ جـفات  عـضـوا احتـيـاطا اول
وقـاض مـحكـمـة حتقـيق الـكرخ االولى
بـشار فاروق مـحمد  عـضوا احتـياطا
دعي العـام زينب خفـيف نعمة ثـان وا
 تــثـمل االدعــاء الـعــام امـام احملــكـمـة
ـــدعي الـــعــام بـــاقـــر فــاضل ونـــائب ا
ـثل االدعـاء العـام احتـياطا عـيسى  

امــام احملـكـمــة). فـيـمــا كـشـفت هــيـئـة
تـابعة مع الـنزاهة الـعامة عن نـتائج ا
الـهيئة العامّة للكمارك بشأن استيفاء
الــرسـوم من اخملــلـصــ الـكــمـركــيـ
. وقالت الهـيئة تـلكئـ ـمتنـع أو ا ا
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(اســـتــنــاداً لــتـــوجــيه مــكـــتب رئــيس
ـتابـعة الـوزراء بـشأن قـيام الـهيـئـة با
مع لـلكمارك لضمـان استيفاء الرسوم
متنع أو من اخملـلص الكمركـي ا
ــتـلـكــئـ لــضـمـان إنــفـاذ الــقـانـون ا
وتــأمــ اســتـيــفــاء اإليــرادات قـامت
ــتـابــعـة مــوضـوع األمـوال الــهـيــئـة 
تأخر سدادها لسنوات عدة) مشيرا ا
ـتــابــعـة أثــمـرت عن الـى ان (جـهــود ا
استيفاء مبلغ قدره نحو ملياري دينار
ــثل قـيــمـة تـســديـد فــروقـات الـرسم
ــدة ـــتــرتـب عــلى تـــلك الـــشــركـــات  ا
تأخرة شـهرين)  مؤكـدا ان (األموال ا
ــتـرتــبـة بـذمــة شـركــات الـتــخـلـيص ا
الـكـمـركـي مـنـذ عام  2013وحـتى اآلن
الـتـي شـاركت الـهـيـئـة في مـتـابـعـتـهـا
تـبلغ  40مـلـيار ديـنـار) واشار الى ان
تابعة من قبل الهيئت واإلجراءات (ا
الـرادعـة الـتي اتخـذت أسـهمت وألول
ستـحقة بـالغ ا مـرة بارتـفاع تسـديد ا
عــلى شـركـات الـتـخــلـيص الـكـمـركي)
ومـضى البيان الى الـقول ان (للكمارك
ــديــريــاتــهــا قــامت بــإصــدار إعــمــام 
ـعـامالت الـكـمـركـيـة لـنـحـو بـإيــقـاف ا
 192شـركة ترتبت بـذمتها مـستحقات

مالية متأخرة). 
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سيف البدر
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اكــد مـسـتــشـار االمن الــقـومي قـاسم
حاولة االعـرجي ان جلنة التحقيق 
اغــتــيــال رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
الــكــاظـمـي ال تـتــهم جــهــة مـعــيــنـة 
مــشـيـرا الى ان الـهــجـوم عـلى مـنـزل
الـكـاظـمي استـهـدف حيـاته حتـديدا.
وقــال األعـرجـي خالل مـؤتــمـر اعالن
تـابــعـته نــتـائج الــتـحــقـيق االولــيـة 
(الــزمـان) امس ان (الـلـجــنـة ضـيـفت
شـــــخــــصــــيـــــات مــــهـــــمــــة من ذوي
ـقتـضـيات الـتحـقيق) االخـتـصاص 
وتـابع ان (اللجـنة تشـكلت برئـاستنا
وعـــضــويــة مـــكــتب رئـــيس الــوزراء
ووزراء ومـسـؤول أمـنيـ اخرين 
حـيث ثـبت لـدى الـلـجنـة أن الـهـجوم

عـــــلـى مــــنـــــزل رئـــــيـس الــــوزراء 
) مشيرا الى ان بطائرت مسيريت
(الـهجوم  بإلقاء مـقذوف أحدهما
عـلى سطح مـنزل الـكاظـمي والثـانية
فـي بـــاحـــتـه) واوضح االعـــرجي ان
ــقـذوفـ انـفـجـر والـثـاني لم (أحـد ا
يــنـفـجـر وحــصـلـنـا عــلى إحـداثـيـات
ــنـزل) الــطـائــرة الـتـي اسـتــهـدفت ا
واســتــطــرد بــالــقـول انـه ( إرسـال

dL∫ قاسم االعرجي في مؤتمر صحفي امس R
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ولم نــكن نــدري  حــيــنــهــا  ان هـذه
الـــروايــة ســـتــعـــلن عن والدة روائي
سوري . وانه سينتزع مـكاناً متميزاً
في احلــــقـل االدبي الــــروائي. حــــيث
عـام  1961 بــجــائــزة مــجــلـة فــازت 

اآلداب عن هذه الرواية.
Æ U U *« ÍuD¹ s e « —UD  vC Ë
ي لــــيــــطل هــــذا الـــروائـي واالكـــاد
ولود في قـرية مشـقيتـا  بالالذقية ا
عام  ? 1939برواية جـديدة  صدرت

عام ? 1970وحملت عنوان :
q¹uÞ a¹—Uð w  Œdý

  قرات هـذه الرواية مـتأخـرا. ويبدو
ان مـضي عقـد من الـزمـان قـد انضج
رؤيـة وامكـانـات هـذا االديب الـعربي

السوري.
ومن االلــتـقـاطــات الـتي دونــتـهـا من

هذه الرواية قول الراهب :
ـــــاضـي حــــجـــــارة في خـــــرائب ان ا

النفس  مرمية هنا وهناك .
                 التالل..

وعـام ? 1989صــدرت له في بــيـروت
رواية ( الـتالل ). وقراتـها في شـباط
 ?1998وفيـها يـقول الـراهب  كنـا قد
ســحـبــنـا رصــيــدنـا الــعـاطــفي الـذي
اودعــــــنـــــاه فـي مــــــصــــــرف االمـــــال
السياسـية. وعلقـناه على علم مزدان

بالنجوم.
 واضـيف لـقــوله : وبـدانـا ( نـسـحب
ـكشوف )  مـن مصرف اوشك على ا

ان يعلن افالسه.
وبقيت اتـابع هذا االديب الذي درس

االدب االنـــكـــلــــيـــزي في اجلــــامـــعـــة
االمـيركـيـة في بـيروت ونـال شـهادة

الدكتوراه من بريطانيا.
 بـدايـة تـابـعـته عن بـعـد . لـكنـي عام
 ? 2008اقـتربت مـنه مـكـانـيـاً . حيث
اقمـت عام  2006والـسـنوات الـثالث
التي تلته  في سـوريا. وحتديدا في

مدينة دمشق.
 كـنت راغبـا بـلـقـاء الـراهب . حاولت
لـقـاءه. كـنـت ارغب بـان اكـون الـزائـر
مـا قـبل االخــيـر. لـكن الـزائـر االخـيـر
ســبـقــني.( وتــعـبــيـر الــزائـر األخــيـر
عـنـوان قصـيـدة لـلـشاعـر عـبـدالرزاق

عبدالواحد.
وت ). ويعني به ملك ا

dOšô« dz«e « 
نـعم .. سبـقـني الـزائر االخـيـر . ففي

السادس
من شــبــاط عـام  ? 2000الـذي يــضع
عمورة مواعيد زيـاراته لكل سكـان ا

 دون التشاور
معهم  كـان هذا الـزائر يطـرق الباب

على
الـراهب ويـصـحـبه في رحـلـة لـلعـالم

االخر.
او كما جاء في ملحمة گلگامش :

رحلة الى العالم السفلي .
قترنـة بالضرورة ومبعث رغبـتي  ا
ي هــاني الــراهب   لــلــقــاء االكــاد
ؤلفاته  ـبكرة  باالضافة لقراءاتي ا
ــؤقــتــة في انــنـي وأثــنــاء اقــامــتي ا
دمـــشق  قــــد بـــدأت الــــكـــتــــابـــة في

هــاتــان اجملـلــتــان ومــجالت اخـرى 
وعــنــاوين عــديــدة من الــكـتـب تـصل
بــعــداد . ومــنــهــا الى مــدن عــراقــيـة
نـائــيـة. مـثل مـديـنــة سـوق الـشـيـوخ
الـــتي تــســـتــقـــر عــلى حـــافــات هــور
احلمار .   ما يهمنا ان هذا ( الزاد )
الـثــقـافي مـتــوفـر بـ ايــديـنـا . وفي
ــة  ذلك الـــريـــفي مـــقـــهـى جـــاسم دُبـَّ
ثقف  وعلى ضفة شارع وصديق ا
دينة  كـان النقاش لطفي  في تـلك ا
يعلو ب انـصار الفلسـفة الوجودية
ومـــعــارضـــيـــهـــا . فـــيــمـــا اســـتـــمــر
تــســانــومي  الــفــلـســفــة الــوجــوديـة

توسط . يضرب مدن شرق ا
وضــمن الـكــتب الـتي وصــلـتــنـا عـام
ـهــزومـون )  ? 1960كـانت روايــة ( ا
لـالديب الــــســــوري الــــشــــاب هــــاني
الـراهب . تـداولـنا الـروايـة وحـفـظـنا
اسم كــاتــبــهــا مـصــحــوبــاً بــقـدر من

االعجاب .
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ادارة مـيـنـاء ام قـصر الـشـمـالي وفدا
وزاريـا من الـعـاصمـة بـغداد لالطالع
عـلى مـعـايـيـر اخلـزن خـاصـة لـلـمواد

اخلطرة).
w×O{uð ÷dŽ

ــيـــنــاء ربـــان اعــالي وقـــدم  مــديـــر ا
الـبـحـار اسـعـد سعـيـد دشـر ومـعاون
ـيـناء: مـديـر الـتـفـريغ والـشـحن فـي ا
عـرضـا توضـيـحيـا للـوفـد  حول آلـية
ــديــر ومـــعــايــيــر اخلـــزن واوضح ا

بغداد

ÂuO « WŠu³ √
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بغداد
w½«—u'« rþU  dO _« b³Ž 

موضـوع حـوار احلضـارات.  وكانت
مــوضـوعــة الـثــقـافــة  احلـضــارة قـد
تـطـلـبت بـحـثـا تـكـتـنـفه الـصـعـوبـات
ـصادر ذات اجلـمة . في طـلـيـعتـهـا ا
الصلة . وفي البـحث عنها كنت على
مــوعــد مـع مــؤلــفــات الــراهب . وقــد
ا اريده . اغنـاني بجـزء غيـر قلـيل 
لــكــنـي اردت ان يــقــتــرن ذلك بــلــقــاء

حواري معه.
W¹—UC(« W U(« 

اذ يـــرى الــــراهب ان الـــثـــقـــافـــة هي
منـظـومة اإلنـتاج واالبـداع الـفكـري
والفني التي تميز قوماً عن االقوام

االخرى .
ويــطــرح الـراهـب مـصــطــلح احلــالـة

احلضارية ح يقول :
عنـدما يـنـحصـر االنتـاج الثـقافي في

bLŠ√ dJH*« l  s UC²½
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انش »½UI–∫  قارب انقاذ يحالو انتشال راكبي العبارة الغارقة في بحر ا

{ قادراوا  (أ ف ب) - يـخـشى قادر
عـبــد الـله عـلى مــصـيـر ابــنه مـحـمـد
الذي اتصل به لـلمرة األخيـرة عشية
االعالن عن حادث الغرق الذي أودى
بـ 27 شخصا علـى األقل ليبلغه أنه
ـانش.قـال قـادر عـبد سـيـعـبـر قـنـاة ا
الله الـذي بقي في منـزله الواقع في
قريـة قادراوا الـصـغيـرة الواقـعة في
كــردسـتــان شـمــال الـعــراق "في آخـر
اتـصـال مـعـي لـيـلـة احلـادثـة قـال لي
إننا سنعبر إلى بـريطانيا في رسالة

عبر (تطبيق التراسل) مسنجر".
واضــاف األب الـــبــالغ 49 عــامــاً انه
حذر ولـده من مـخاطـر الطـريق الذي
ينـطـوي على "مـجازفـة" ولـكن محـمد
"طــمـأنــني الى أنه حــدثت عــمـلــيـات
مـر وال يواجه اي عبـور كثـيـرة من ا
مــشــاكـل".كــان ذلك يــوم 23 تــشــرين

الثاني/نوفمبر. 
U¹U×C « …—u

مـنذ ذلك الـتـاريخ لم تـسـمع عائالت
في قـريـة قادراوا أي نـبـأ عن مـصـير
ـفـقـودين. هل كـانـوا عـلى أبـنـائـهـا ا
مــ هــذا الــقــارب? هل وصــلــوا إلى
بريطانيا? اسئـلة بقتت بدون إجابة
اذ لم يكشف التحـقيق بعد عن هوية
الضـحـايا أو جـنسـيـاتهم أو أسـباب
الـغـرق.قبـل شهـر سـافـر مـحـمد (20

تــشـرين الـثــاني/نـوفــمـبــر اتـصـلت
بـــابـــنـي وحـــتى االن لم تـــظـــهـــر اي
مـعـلـومـات عن مـصـيـره".وعلـى غرار
مـحـمد اسـتـقل زانـيـار الـطـائرة إلى
تــركــيــا واجته مــنــهــا بــشــكـل غــيـر
قـــــــانــــــونـي إلـى إيــــــطـــــــالــــــيـــــــا ثم
فـرنـسـا.واضــاف "اتـفـقـنـا مع مـهـرب
عــلى تــهـريــبه الى بــريـطــانــيـا لــقـاء
3300 دوالر" ويـــــحـــــاول مـــــنـــــذ ذلك
ــهـرب بـدون الـوقت الــتـواصل مع ا

جدوى.
qOŠdðË ‰UI²Ž«

وقال " لم نـتـفق على ذلك لـقـد تعـهد
لنـا إيصـال زانـيار الى بـر االمان في
بـريـطـانـيـا" لـكنـه أكـد "اذا جنا ابـني
ـرة ســارسـلـه إلى اوروبـا من هــذه ا
جـــديـــد الن ال مـــعــنى لـــلـــحـــيــاة في
ـــقــدور الـــشـــبــاب االقـــلـــيم لـــيس 
احلــــــصـــــــول عــــــلى عـــــــمل بــــــعــــــد
تخـرجـهم".قبل عـامـ حاول زانـيار
بــالـفــعل الـوصــول إلى أوروبـا عــبـر
بلغاريا حيث  اعـتقاله ثم ترحيله

إلى بالده.
ــأســاة ـــســعــفــ أن ا وروى أحــد ا
حـــصــلت عـــلى "قــارب طـــويل" قــابل
ــرن إلى الـطي ــيل قــاعه ا لــلـنــفخ 
ـيـاه وكـان مـحـمال ـتـلئ بـا عـنـدمـا 
فـوق قدرته االسـتـيعـابـية الـقـصوى.

{ تهنئة من القلب لشعراء العراق بانعقاد مربدهم اليوم.
وتـعسـا  لشعـراء مدحـوا طائفـي ويـحضرون مـجدا لكل شـاعر وقف بـوجه الطـاغية

! ربد مكرم ا
{ في الــقـران خـمـســون ألف كـلـمــة لـو أن اطـفــالـنـا بـدأوا
بـحــفـــــــــظه في الــســـــــادســة الصــبــحــوا في الــعـشــرين
فــصـــحـــاء ال مــثـل ســاســـة ال يـــعــــــــرفـــون حـــكم اجلــار

واجملرور. 

ـشــاهـدة اعــمـال ــيـنــاء وسـعــادته  ا
ـيــنـاء تـنــجـز عـلى عــقـود مـشــاريع ا

أرض الــــواقـع)  مــــبــــيــــنــــا انه (
ــتـمــثـلـة ـشـروع ا مــنـاقـشــة عـقــود ا
ــوقع مــحـطــة احلــاويـات والــطـرق
ــتــعــلــقــة الــداخــلـــيــة والــرابــطــة وا
الـيـة واالعـفاءات بـالـتـخصـيـصـات ا

الكمركية وغيرها ).
الكـــات الـــنـــســـويـــة في ونـــظـــمـت ا
ـنـاهـضـة الـشـركــة وقـفـة تـضـامـنـيـة 
ــعـاون ــرأة . وقــال ا الــعــنـف ضــد ا
اإلداري للشركة عادل علي دشر اثناء
كـلمة له خالل احلفـل الذي أقيم بهذه
هندس فرحان ـناسبة ان الدكتور ا ا
الـفــرطـوسي وإدارة الـشـركـة الـعـلـيـا
ـوانـئ داعــمــون لــلــمـرأة ومـالكــات ا

وبكافة مفاصل العمل .
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فـيـمـا ذكـرت مـسـؤولة شـعـبـة تـمـك
ــــرأة في الـــشـــركــــة نـــوال يـــوسف ا
ـــراة الــعـــراقـــيــة من يـــعـــقــوب ان (ا
الـنـسـاء احملـتـرمـات في الـبالد حـيث
ــيـادين اثــبــتت وجـودهــا في كــافـة ا
ودعـت الى أعــتــمــاد قــوانــ حتــمى
الـنـسـاء من العـنف بـهـدف تمـكـيـنهن

.( من العيش الكر
وجــديـر بـالـذكـر ان مــوظـفـات شـركـة
ـوانئ نضمنـا وقفة تضـامنية لدعم ا
ـــرأة ضـــمن حـــمـــلــة ال ( 16) يـــوم ا
شـجـبـنا فـيـها الـعـنف بـكافـة أشـكاله
وخــاصـة في مـواقع الـعـمل واحلـيـاة

العامة .

الـعـام ان الـوفـد اطـلع خالل جـولة له
فـي الـســاحـات واخملــازن عـلى آلــيـة
اخلـزن لـلمـواد اخلطـرة وانـطبـاعهم
االيـــجــابـي حــول هـــذه آاللــيـــة الــتي
جتــنـب اخملــاطــر وحتــافظ عــلى أمن
يناء وانئ و البيئة في ا وسالمة ا
ـوانئ واســتـقـبـلت الـشــركـة الـعـامـة 
الــعــراق وفــدا من وزارة الــتــخـطــيط
لألطـالع ميدانيـا على مشـاريع ميناء

الفاو الكبير .
وذكـر الـفـرطوسي انه
(حـــسب تــوجـــيــهــات
الـــشـــبـــلي بـــضــرورة
إعـــــطــــاء اولـــــويــــات
ـــشـــاريع الـــنـــقل في
مـيـنـاء الـفاو الـكـبـير
الفــتــا الـى الــتــعـاون
والــتــنــســيق الــعـالي
بـــ مــوانـئ الــعــراق
ودوائـــــــــــــــــــــــر وزارة
الــتـخـطــيط والـدوائـر

األخرى).
مـن جـــــانـــــبه اعـــــرب
مـــعـــاون مـــديـــر عـــام
دائــــــرة تـــــخــــــطـــــيط
الــقـطـاعـات في وزارة
الـــتـــخـــطـــيـط احـــمــد
جـــمــال مـــحــمــود عن
(شـــكــــره وامـــتـــنـــانه
حلــــسن الـــضــــيـــافـــة
واالســـتـــقـــبــال الـــتي
تـــــلــــقــــاهــــا من إدارة

كـنـا مـجـمـوعـة شـبـاب نـتـابع الـشان
ي . وذلك الــثــقــافي الــعـربـي والـعــا
ــاضي  مــطــلع ســتــيــنــات الــقــرن ا

وحتديدا عام .1960
 في ذلك الـعـام بـدات تـصل مـقـدمـات
عاصـفة الفـلسـفة الوجـودية الـقادمة
من بـاريس  حيث جـان بـول سـارتر

.ومن لندن حيث كولن ولسن .
تصل وتـضـرب سواحـل بلـدان شرق

توسط. ا
وكــانت بــيــروت مــحـطــة اســتــقــبـال
ـوجــة الـفـكـريـة وتـقــويـة زخم هـذه ا
واالدبـــيــــة  حــــيـث مــــجــــلـــة االداب

البيروتية وزميلتها مجلة االديب .
وكــانت اجملـلــتــان بـوابــة نـفــاذ هـذه
وجة نحـو العراق واألردن  مرورا ا

بدمشق.
°ø qBð nO  

لسـنـا ندري  ولم نـحـاول ان ندري 
كيف كانت

عــامـا) إلى تــركــيـا من مــطــار أربـيل.
وعبـر من هنـاك باالتـفاق مع مـهرب

إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا. 
كــان يـريــد االنـضــمـام إلى شــقـيــقـيه
ـــقـــيـــمـــ في بـــريـــطـــانـــيـــا مـــنـــذ ا
.وأقر األب بأن الـعائلة "وافقت عام
على سفره إلى أوروبا".واوضح األب
"كل الـشــبـاب يـســافـرون إلى أوروبـا
ـعــيـشـة صـعــبـة جـداً وال يـرون الن ا
مـــســتــقـــبال افــضل" فـي كــردســتــان.
وأضـاف في االونة االخـيـرة تـظـاهر
كثـير من شـبـاب االقلـيم بسـبب سوء
تـدهور" بحيث الوضع االقتـصادي ا
يصعب عـلى الشبـاب "احلصول على
عمل والـعـيش الكـر ". ويُعـد حادث
الــغــرق األربـــعــاء األســوأ في بــحــر
انش الذي يعـبره مهاجـرون يوميا ا
مستخـدم زوارق هشـة في محاولة
لــــــــلــــــــوصــــــــول إلـى الــــــــســــــــواحل
ـــهــاجــرون اإلنــكـــلــيـــزيــة.يـــحــاول ا
الــوصــول إلى الــسـاحل اإلنــكــلــيـزي
يـــومــيــا تــقــريـــبــا عــلى مــ قــوارب
مـــتــداعــيــة وارتــفع عــدد عــمــلــيــات
العبور منذ عام 2018 نتيجة تشديد
الــرقـابـة عــلى مـيـنــاء كـالــيه والـنـفق
الـرابـط بـ ضـفــتي الـقــنـاة. بـدوره
فــقــد ابـو زانــيــار االتــصـال مـع ابـنه
الــبـــالغ 20 عـــامــاً وقـــال "لــيـــلــة 23
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ـنصـرم وما يـحصل في ـا حصل لـفلـسطـ منـذ بداية الـقرن ا تـتبع  ـراقب وا إن ا
الـعـراق مـنـذ بدايـة الـقـرن احلـادي والعـشـرين من احـتالل وتـقسـيم وتـدمـيـر وخراب
ـؤامرة واحـدة ومـكررة في الـبـلدين وإن اخـتـلفت يكـاد يـجزم وبـوضـوح أنَّ نسـخـة ا
ـتـبعـة.. فعـندمـا نـقارن فـلسـطـ األمس وعراق الـيوم األدوات واآلليـات والـسيـاقات ا
ـتـشــابـهـة.. فــمـثـلــمـا حـطَّمَ تـقع أعــيـنـنــا عـلى الــكـثـيــر من األحـداث والـتــفـصـيـالت ا
شؤوم (وعد بلفور) الذي البريطانـيون الهوية الفلسطيـنية الوطنية والقوميـة بوعدهم ا

قسم فلسط إلى دولة يهودية وأخرى فلسطينية.. 
جنـد أنَّ مـشــروع االحـتالل األمـريـكـي عـام ــــ جـاء بـنــفس الـفـكـرة مـن خالل تـقـسـيم
الـعـراق إلى طوائف وإثـنـيـات متـصـارعـة ال بل جند في الـعـراق أنَّ الـصراع واضح
وجـلي حتى داخل الـطائفـة واإلثنيـة الواحدة.. وإن الـفكرة األمريـكية بـتقسـيم وتمزيق
الـعراق تـكاد ال تـخـتلف كـثيـراً عن نظـيرتـها الـبريـطانـية فـقد قـام األمريـكان بـتقـسيم
قـراطيـة وإنهاء احـتكار : أقلـية سـنية ,وأكثريـة شيـعية; بـداعي الد العـراق إلى فئـت
حـكم األقلـيـة السـنـية لألكـثـرية الـشيـعـية الـذي اسـتمـر مـنذ تـأسـيس الدولـة الـعراقـية

احلديثة عام ــــ ولغاية عام ــــ.
قـومات ـعالم وال تـمتـلك ا    وباحملـصلـة جند أن الـدولة الـفـلسـطيـنيـة غيـر واضحـة ا
ـالـيـة واالقـتـصـادية التـي تمـتـلـكـهـا (دولـة إسـرائـيل) من قـبـيل الـقـرار واإلمكـانـيـات ا
والعسكـرية وغيرها.. وكـذلك جند أن الدولة العـراقية ذات (األغلبـية الشيعـية) مفككة
تـسـودها الـتـوترات الـعـرقيـة والـطائـفـية واحلـزبـيـة والفـئـوية نـاهـيك عن تدخالت دول
اجلـوار ال سـيـمـا إيـران الـتي اسـتـطـاعت أن تـفـرض سـيـطـرتـهـا عـلى أغـلب مـفـاصل
ـشــروع الـصـهــيـوأمـريــكي وذلك بـدفع الـدولــة الـعــراقـيـة بــعـد أن دخـلت عــلى خط ا

والية لها إلى سدة احلكم.  يلشيات ا األحزاب وا
 وبـدالً من أن تأخـذ الدول العـربيـة موقفـاً صارماً ومـوحداً جتـاه ما يتـعرض له هذان
اسـونيـة التي حتاول يـة وا البـلدان ومـحاولـة انقاذهـما من مـخالب الـصهـيونـية العـا
تفـرج بإزاء ما محوهـما من خارطـة الوجود جنـد أن هذه الدول قـد اتخذت مـوقف ا
يـحصل من قتل وتـدمير ومـحو لـلهويـة الوطنـية والقـومية في الـبلدين الـلهم إال بعض

زايدات القومية والدينية وألغراض إعالمية ودعائية ليس إال. ا
واألكـثــر من هـذا وذاك جنـد الـيــوم الـسـبـاق الــعـربي احملـمـوم لــلـتـطـبــيع مع الـكـيـان
ـبـاد اإلسالمـية الـصـهـيـوني فقـد نـبـذ احلـكـام الـعرب خـلف ظـهـورهم كل الـقـيم وا
ـؤتـمرات ـا تـغـنّـوْا بهـا زوراً وبـهـتـانـاً.. وذهـبت كل تـلك الـقـمم وا والـعربـيـة الـتي لـطـا
كرسة لنصرة القضية الفلسطينية ومنذ أكثر من  70 عاماً ذهبت أدراج والندوات ا
ـنـثـور.. ولم تـعد الـيـوم الـقضـيـة الـفلـسـطـيـنيـة عـلى رأس أولـويات الريـاح كـالـهـباء ا
احلـكـام الـعـرب بل أصـبح الـتـطــبـيع مع الـكـيـان الـغـاصب احملـتل أولى أولـويـاتـهم..
وبـهذا جتلت وتـكشفت لـنا بوضـوح قزميـة احلكام الـعرب وخيـانتهم لـلقضـية العـربية

صيرية.. واإلسالمية ا
أما بـالـنـسـبـة لـلـعـراق.. هـذا الـبلـد الـعـربي األصـيل الـذي كـان سـبّـاقـاً دومـاً لـنـصرة
القضـية الفلسطيـنية قوالً وفعالً منذ عام 1948 وحلد الـيوم.. فهو اآلخر تركه العرب
فريسة سائـغة للمؤامرة الصهيـونية واألمريكية.. وبات على شـفير حفرة من التقسيم

أو االقتتال الداخلي (ال سمح الله).. 
فـمـنـذ عـام ــــ انقـسم الـعـرب جتـاه هذا الـبـلـد إلى قـسـم الـقـسم األكـبـر منه أداروا
ظـهورهم له وتركـوه غارقـاً في بحر الـدم الذي افـتعلـته الصـهيوأمـريكـية بالـتعاون مع

احلليف السري (إيران).. 
أمّـا الـقـسم اآلخـر مـنـهم فـقـد سـاهم بـشــكل أو بـآخـر بـصبّ الـزيت عـلى نـار الـفـتـنـة
واالنقـسـام في هذا الـبـلد.. وبـات الـيوم هـذا الـبلـد مـسرحـاً لـ(الـصراع الـكـاذب) ب
الـفـرس من جـهـة واألمـريـكـان والـصــهـايـنـة من جـهـة أخـرى.. وبـات اجلـوع والـفـقـر
ـرض ونقص اخلدمـات الضروريـة السمـة الغالـبة على حـياة الغـالبية الـعظمى من وا

أبناء الشعب العراقي.. 
شـؤوم الذي عاث ويـعيث في ارسه الـثالـوث ا بـسبب نـهب اخليـرات الذي مـارسه و
بالد الرافـدين فسـاداً منـذ ثمـانيـة عشـر عامـاً بالـتعـاون مع أذنابـهم من الـسيـاسي
ستقبل القريب قاب قوس أو أدنى من التطبيع العمالء.. وقد يصبح هذا البلد في ا
مع الـكيـان الصـهيوني إن بـقي طابـور أحزاب الـعمـالة يـدير سـدة احلكم فيـه.. ناهيك
عـن اخملاوف مـن قابـل األيام ومـا حتـمـله من بـوادر اقـتـتـال أو فـتـنـة بـسـبب الـصراع

ناصب والكراسي من قبل هؤالء العمالء.. احملموم على ا
ؤامرة         لذا فإنـنا نرى أنَّ العـراق وفلسطـ يسيران في طـريق واحد.. طريق ا
شـروع واحللم الدولـية الـراميـة إلى تفـتـيتـهمـا ومحـوهمـا من الوجـود; بـغيـة حتقـيق ا
الـصـهـيـوني الـقـد اجلـديـد (من الـفـرات إلى الـنـيل) وبـالـتـعـاون مع عـرب ومـسـلـمي
اجلـنسيـة.. وأملنـا كبير بـعد الله الـعلي القـدير بالـشعبـ الفلـسطيني
والـعـراقي بـأن يـلـمّـا شـتـاتـهـمـا ويـنـهـضـا لـلـوقـوف بـوجه هـذا
ــشــروع اخلــبــيث مـن خالل مــنــاصــرة الــقــوى الــوطــنــيــة ا
احلقيـقية في مسـاعيها الـرامية إلى حتـقيق الوحدة الـوطنية
وتـوحيـد الـصـفـوف ورصَّهـا لـلـوقـوف بوجه هـذه اخملـطـطات

الشريرة ومن ينفذها ويسوّق لها من العمالء.

فــئــة مــعــيــنــة دون غــيــرهــا  تــكـون
احلـالــة احلـضـاريـة لـهـم مـعـطـوبـة .
ويـكون الـعـطب اشـد إيالماً  عـنـدما
تـكــون جـمـاهـيـر غــفـيـرة تـطـلب زاداً

ثقافياً ال تنتجه حياتنا اليومية.
qÐu½ …ezUł 

هـاني الـراهـب  الـروائي الـسـوري 
تلـقى اول مـنـشور سـري عن احلـرية
وهـو طـالب اعـدادي . وعـنـدمـا سـئل
عن فـرصـته بـاحلـصـول عـلى جـائـزة
نـوبل ومــوقـفه مـنــهـا  اجـاب : هـذه
اجلائـزة سيـئة الـسمـعة جـدا  نظرا
لتـداخل الـسيـاسـة فيـهـا  بعـيدا عن
االعـــتــبــارات الــثــقـــافــيــة . ومن ذلك
بــشـــكل خـــاص تـــرويــجـــهـــا قــيـــمــا
امـبـريالـيـة ورأسـمـاليـة ال تـنـاسـبني

انا الذي اعتز بعروبتي.

كولن ولسن
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ـصـري احـمـد عـبـده مـاهـر احد مـفـكـري مـصـر والـبـاحـثـ في الـشأن ـسـتشـار ا ا
ـصـري بـرتبـة لـواء وشـارك في حـرب تـشرين االسالمي وهـو احـد ضبـاط اجلـيش ا
عـام 73 وحـرب الـنـكـسة 67 واالستـنـزاف بـعـدهـا اقـيـمت علـيه دعـوة قـضـائـيـة عـند
ـصـري وهـو اعـلى سلـطـة قـضائـيـة في مـصـر بتـهـمـة ازدراء االديان الـنـائب الـعام ا
ـعـاصـر فـيـهـا من والـتـنـديـد بـكــتب الـفـقه الـتي تـقـول بـآراء التـتـمــاشى مع واقـعـنـا ا

عروف. اخلرافة والرجوع السلفي الشيء الكثير وا
ـستشار احمد عبده ماهر يـعرف جيدا حدبته في مواجهة االفكار تتبع الراء ا  ان ا
ا تلوث به من اراء فهمت ضللة وهو يدعو الى التنوير وتخليص العقل  السلفية وا
بشكل خـاطيء ويستند ذلك على السور القرآنـية واحلديث الصحيح ويبدو ان قانون
عـمول به في مصـر هو القـشة التي تـقصم كل من يقـول رأيا عقـليا ازدراء االديان ا

حصيفا بعيدا عن االنحدار والتخلف واجلهالة .
ـستـشـار احـمـد عبـده مـاهـر دخول الـسـجن بـسـبب هـذا القـانـون كـتاب وقـد سـبق ا
كثـيـرون منـهم إسالم بحـيري واحـمد عـبد الـله نـصر وفـاطمـة ناعـوت ويبـدو ان قوى
االخـوان واالفكـار الـوهـابيـة والـسـلـفيـة الزالت حتـظى بـدعم االزهـر ورعايـته لالسف
صرية وعلى رأسـها الرئيس السيسي قد دعا الى جتديد الشديد عـلما ان القيادة ا
ا يجعل منه ديـنا معاصرا يتقبله الواقع الراهن اخلطاب الديـني وتصحيح مساره 
فكر بخمسة اعوام وهو بعمر الـ 77 عاما يعد امرا غير ولهذا ان احلـكم على هذا ا

منطقي وخارج السياق القانوني ان يحاكم الناس على ارائهم وافكارهم.
ـصريـة الرشيـدة باطالق سـراح احمد ولهذا نـطالب احلـكومة ا
ـنطـق واحلجج الـعـقلـيـة بدل زجه عـبده مـاهـر ومحـاكـمته بـا
بـالـسـجن ظلـمـا ونـقـضا لـلـعـدالة ..احـمـد عـبـد ماهـر مـفـكر
يـنــاقش الــعـقـــــــل ويــحـاكـم الـظــواهـر بــادلــة من الـكــتـاب
قـدس نفسه واحلـديث الصحيـح فاليعقل ان يـكون مكانه ا

السجن !!

و انقاذ اثن عراقي وصومالي.
وأصــبـح اســتــخــدام هــذه الــقــوارب
اخلطرة وذات النـوعية الرديـئة أكثر
شيـوعا مـنذ الـصيف. والـسؤال: هل
الـنـاجي الـعـراقي هـو مـحـمـد خـالـد?

تـعتـقـد والدته شـلـيـر احمـد ذلك بـعد
ة هاتفيـة من ابنها.سافر تلقيها مـكا
الشاب البالغ 22 عاماً إلى بيالروس
قــبل شــهــريـن ثم ذهب إلى فــرنــســا
.وقــالت "ولــدي ــســـاعــدة مــهــربــ

محمد في وضـع صحي سيء بسبب
بقائه في مياه الـبحر لقد أتصل بي
واخـــــبـــــرنـي بـــــانه جنــــــا مع احـــــد
ـهـاجرين االفـارقـة" فـيـمـا قضى 32 ا

شخصاً كانوا على م القارب.

وانـتـظـار اجـابـات الـقـوات األمـنـيـة
اخملتصة ) . 

 واشـار الى ان (عـدد قـرى بـني زيد
ـساعي الـنـازحـة يبـلغ  11قـريـة وا
جـادة إلعــادتــهم بــعـد اكــمــال مـلف
ـــصـــاحلــات الـــتـــدقـــيق األمـــني وا
الـــــعــــشـــــائــــــريـــــة لــــكـل األطــــراف

تضررة).  ا
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وبـ الـربيـعي  ان  ( كل الـعـشـائر
لــديـــهــا مــوقـف ايــجــابـي من مــلف
الـعودة وانـهـاء معـانـاة األهالي مع
ضـمـان حقـوق الـشـهـداء واجلرحى
ـــــــتــــــــضـــــــرريـن مـن األحـــــــداث وا

الـسابقة). 
فيمـا قال عضو اجملـلس البلدي في
نــاحـيــة الــعــظـيـم الـســابق مــحــمـد
العبيـدي لــ ( الزمان )  ان ( حريق
كبير اندلع في مجمع جتاري وسط
نـاحـية الـعـظيـم يضم مـحـال عدة  
مـا ادى الى التـهـامهـا بالـكـامل قبل
اخـمـاده من قـبل فـرق االطـفـاء التي
جنــحت في  مــنع انـتــقـال الــنـيـران

الى محال اخرى قريبة ) . 
واضـاف الـعبـيـدي ان (  اخلـسـائر
اليـ الدنـانيـر   فيـما لم يـعرف
اسبـاب احلـريق الـذي لم يؤدي الى

اي اصابات بشرية ) . 

r Š sKFð v U¹œ dzUAŽ

vKŽ vC  Èd  nK

 WMÝ ±μ UNŠËe½

ŸöÞû  ÎU¹—«“Ë Î«b Ë q³I² ð w ULA « dB  Â√

…dD)« œ«u*« Êeš WO ¬ vKŽ
bL−  œuKš ≠ œ«bGÐ

ـوانى اســتـقــبـلت الــشـركــة الـعـامــة 
ـــثل كـــافــة الـــعـــراق وفـــداً وزاريـــا 
تـشـكيالت وزارة الـنـقل في ميـناء ام
قــصـر الـشــمـالي لالطالع عــلى آلـيـة
ــواد اخلــطــرة وازدواجــيــة وخـــزن ا

االستخدام.
ـــوانـئ فـــرحــان وقـــال مـــديـــر عـــام ا
الــفـرطـوسـي انه (حـسب تـوجــيـهـات
وزيـر النقل ناصر الشـبلي; استقبلت
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 اعلنت مـديرية شؤون الـعشائر في
مــحــافـظــة ديــالى  عن حــسم مـلف
قـرى مـضى عـلى نـزوحـهـا سـنـوات
عـدة تـقع جــنـوب نــاحـيـة كــنـعـان 
مـشـيـرا الى انه جـرى االتـفـاق عـلى
خـــــــارطــــــــة طــــــــــــريق مـن اجـــــل

عودتهم . 
 وقــال مــديـر شــؤون الــعـشــائـر في
ديالى العميد علي محمود الربيعي
لـ (الـــزمـــان )  امس انه (  عـــقــد
سلـسلة لـقاءات واجتـماعات مـكثفة
ــلف مع األطــراف ذات الــعـــالــقــة 
قــرى بـــني زيـــد في قـــاطع جـــنــوب
ناحية كـنعان من اجل التوصل الى
حلول مـنصفة وعـادلة إلعادة االسر
النازحة الى منازلها بعد مضي 15
سـنة عـلى نزوحـهـا بسـبب اإلرهاب
واإلشـــكـــاالت الــتـي خــلـــقـــهـــا بــ

العشائر) . 
 واضـــــــــاف انه ( جـــرى االتـــفــاق
عـــلى خــارطــة طــريق تــتــألف من 3
مراحل مـهمـة وهي حتديـد العوائل
ــلـــطــــــــــــخــة ايــديـــهــا بــالــدمــاء ا
واجــراء الــتـدقــيق األمــني الــشـامل
لـلـمـشـتـبه بـتورط ابـنـاءهـا بـأعـمال
ارهــابـــيــة بــاإلضــافـــة الى حتــديــد
ـــوقف الــــســـلـــيم الـــعــــوائل ذات ا



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

 wMJ « —u « l  lL 0 W bI  “U$≈ V  oÒI% œ«bG
 ÊU e « ≠ œ«bG

اعـلـنت مـحافـظـة بـغـداد عن وصول
نـسـبـة اجنـاز مـشـروع مـجمـع سبع
الــبــور الــســكـنـي الى اكــثـر من 70
هـندس ـئة. وقـال رئيس دائـرة ا با
قـيم قصي عبـد احلسـ في بيان ا
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (مـشـروع

مــجــمع ســبـع الــبــور الــســكــني 
بــاشـــراف احملــافظ مــحـــمــد جــابــر
الكات الهـندسية العطـا من خالل ا
واصفات للمحافظة الجنازه وفق ا
ـطــلـوبــة ) وتـابع ان الـقــيـاســيـة ا
(احملـافــظــة تـقــوم حـالــيــا بـاعــمـال
اكــسـاء الـطـرق الــرئـيـسـة وشـوارع
مــوقع اجملـمع بــغـيـة اجنــاز اعـمـال
البـنى التـحتـية للـمشـروع ) مؤكدا
ــشـروع يـضم ابـنــيـة سـكـنـيـة ان (ا
وخدمية بـتصاميم مخـتلفة وبواقع
حــيث يــتم اجنـازه اربـع قـطــاعــات 
اعلى مساحة مئة دو ويتألف من
1100 شـقة سـكنـيـة) ولفت الى ان
(كل بـنـاية تـتـكـون من ثالث طوابق
ــعـدل اربع شــقق وبـاجــمـالي 12

شقة لكل بناية ).
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ـشــروع يـضم عــشـرة مـبــيـنــا ان (ا
ابنية خدمـية تشمل ثالثة مدارس 
روضـة وابــتـدائـيـة وثـانـويـة ومـول
جتـــاري وجـــامـع ومـــركـــز شـــرطـــة
ومــجــلس مــحــلي ومــركــز صـحي 
فــضال عن اعـمـال الـبــنى الـتـحـتـيـة
واجملـاري وميـاه االمـطار وشـبـكات
االسالـة والكـهربـاء ). وأكدت وزارة
اإلعـــمــار واإلســـكـــان والــبـــلـــديــات

واالشــغـال الـعـامـة حتــقـيق نـسـبـة
ئة في مشروع اجملمع إجناز  63با
الــسـكـني في مـحـافـظـة الـديـوانـيـة.
وذكر بـيـان للـوزارة تلـقته (الـزمان)
امس ان (الـوزارة مسـتمـرة بتـنفـيذ
أعمال مشـروع اجملمع السكني دور
اإلســكـان في الــديـوانــيـة من خالل
نـصـور العـامـة للـمـقاوالت شـركـة ا
االنشائـية واشراف دائـرة اإلسكان
ـركز وكـجـهـة فـاحـصة لـلـمـشـروع ا
الـوطــني لـلـمــخـتــبـرات االنـشــائـيـة

الـتـابــعـ لـلـوزارة) وتـابع انه (
حتـقـيق نـسبـة إجنـاز فـعلـيـة بـلغت
ـشـروع الذي ئـة من ا نـحو 63 بـا
يـضم 276 وحــدة سـكــنـيــة مـوزعـة

ب 23 عـمــارة ذات أربـعـة طـوابق
بـواقع  ثالثـة شقق لـكل طـابق كـما
ـشـروع عـدداً مــن الـبـنـايات يـضم ا
اخلدمية وشبكات الطرق والكهرباء

اء واجملاري واالتصاالت). وا
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ووجه مـــــحــــــافظ الـــــنــــــجف لـــــؤي
الـيــاســري بـآلــيـة جــديـدة تــعـتــمـد
الــتـنـافس بـ الـشـركـات الـرصـيـنـة
ــشــاريع االســتـثــمــاريـة في ـنح ا
احملافظة. وذكر بيان تلقته (الزمان)
امس ان (الـــيـــاســـري وجـه هـــيـــئــة
ــشــاريع اإلعــمــار بـــإيــقــاف مـــنح ا
باشرة  واعتماد بطريقة الدعوات ا
طـــريق الــتـــنــافـس بــ الـــشــركــات

الــــرصــــيـــــنــــة وفق آلـــــيــــة االعالن
والتنافس في مناقـصات علنية ب
الــــشـــركــــات بـــحــــسب الــــضـــوابط
الــقـــانــونــيــة واإلداريـــة في هــيــئــة
اإلعـــمــــار) مـــشـــيــــرا الى ان (هـــذا
الـتــوجـيـه الـهــدف مـنـه هـو الــعـمل
بـشـفافـيـة وعدم االحـتـكار وتـطـبيق
مـعايـيـر النـزاهة وخـلق سـاحة من
الـــتــــنـــافـس وتـــفــــويت الـــفــــرصـــة
ـاء الـعـكـر وخـلق لـلـمـتـصـيـديـن بـا
بــيــئــة تــنــافــســيــة بــ الــشــركــات
ــواصـــفــات الـــرصــيـــنــة وفــــــــق ا
طلوبة وتغليب مصلحة احملافظة ا
ــــوطـــــنــــــ وفق أي مـــــصــــالح وا

أخرى). 
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كشف وزير الـنفط إحسان عـبد اجلبار
اســمـــاعـــيـل عن طـــرح الـــعـــراق رؤيــة
إليـجـاد تـوازن في سـوق الـطـاقـة قـبيل
ـقـبل. اجـتــمـاع أوبك مــطـلع الــشـهــر ا
وقــال اسـمـاعـيـل في تـصـريح امس إن
(العراق عضو رئيس في أوبك وعملنا
مـــرارا عــلى إيـــجــاد تـــوازن في ســوق
نظمـة تعمل على الطاقـة) مبينـا ان (ا
ونـحن نــراقب الـسـوق ذات الـصـعــيـد 
وســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع دوري مع
ـدى توازن للـنـظـر  أوبك وحـلـفـائـهـا 
سـوق الطـاقـة ليـكـون ألوبك قراراتـها)
واشـــار الى انه (ال يـــوجــد لـــديــنــا أي
تــوقع بـشــأن بـقــاء الـزيــادة الـشــهـريـة
احلـاليـة والـبالـغة 400 ألف بـرميل من
عدمهـا إذ إن الدول األعضاء سـتنتظر
تقاريـر عن أبحاث السـوق التي تعطي
وسـيـكون الـقـرارمبـنـياً رؤيـة واضـحة 

على ما يقدمه اخلبراء الفنيون). 
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مـسـتـشـار واكـد اخلـبـيـر االقــتـصـادي 
الية رئيس مجلس الوزراء للشؤون ا
مــظــهـر مــحـمــد صــالح تــأثـر الــعـراق
وسـوق الـنـفط بـتـذبـذب أسـعـاره جـراء
اســـــتـــــمــــــرار الـــــتـــــنـــــافـس واخلالف
االقــتـصــادي والــتــجـاري بــ الــصـ
ـتــحـدة األمــريـكــيـة.وقـال والـواليــات ا
صـــالح في تـــصـــريح امس إن (هـــنــاك
دورة أصول نـفطيـة ما زالت تصب في
نـتجـة لـلنـفط التي مـصـلحـة البـلـدان ا
ـســتــمـرة في تــؤشـرهــا االرتــفـاعــات ا
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أسـعار مـوارد الطـاقـة ويتالزم أسـعار
ــتــسـارع مـع عـودة ــوهــا ا الــنــفط و
ي والـطـلب الـنـمـو فـي االقتـصـاد الـعـا
عــلى الـنــفط لـبــنـاء وجتــديـد مـخــتـلف
اخملـزونـات التي تـراجـعت إثـر انغالق
ي وتــدهـور الــنـشـاط االقـتــصـاد الــعـا
بــسـبب جــائـحـة االقـتــصـادي الـدولي 
كورونـا) ولفت الى ان (قـيام الـواليات
ـتحـدة بتـحريـر جزء من مـخزونـاتها ا
الـنفـطـيـة يـأتي لـتـقـويـة عـرض الـنفط
ـو ما واسـتقـرار األسعـار في ظروف 
زالت بــــطــــيـــئــــة في الــــنــــاجت احملـــلي

االجمـالي  إذ ترى الـبلدان الـصنـاعية
ـو أسـعـار الـنـفط أن االرتـفـاعـات في 
الـتي أخـذت تـفـوق الـنـمـو االقـتـصادي
فـيـهـا  وسـتـؤدي ال مـحـالـة الى حـالـة
خـطــرة من الــركـود الــتـضــخـمي خالل
ـقـبلـة  بـرغم مـحاولـة احـتواء االيـام ا
األسـعار الـنـفطـية بـاحلـدود التي تـقلل
من تـعـاظم فـائـضـات الـطـلب أو فـجوة
ـــيــة الــطـــلب في ســـوق الـــنــفط الـــعــا
الـراهنـة) مضـيفـا (اذ  ستـبقى أسـعار
الــنـفط هـي بـيــضـة الــقـبــان بـ أكــبـر
ستهلك نتج أمريكا وب أكبر ا ا

الــصــ في لــعـبــة احلــرب الـتــجــاريـة
ــثــابـة وســيـبــقى الــنــفط  بــيـنــهــمــا 
الـسـلـعـة الـسـيـاسـيـة والـسـتـراتـيـجـية
األولـى فـي الــــــعــــــالم وإحــــــدى أدوات
ي التي ال النفـوذ داخل االقتصـاد العا
ـكن التـفريط بـأسعـاره بسـهولـة لذا
تـحدة بـعرض جزء فتـدخل الواليـات ا
من مـخـزوناتـها االحـتـياطـيـة جاء بـعد
تــعــزيــز الــعــرض وانـفــتــاح دول أوبك
بـعـرض إضافي الـذي مـكن الـعراق من
إنــتـاج  400ألـف بــرمـيـل إضــافـيــة من
إجمـالي إنتاجه الـذي يزيد عـلى اربعة

 إحسان عبد اجلبار اسماعي

وأطـــبـــاق الـــبـــيض وورق اي فـــور
ـتـوفرة أو من خالل بـاالمـكانـيـات ا
االســتــثــمــار مع شــركــات الــقــطـاع
اخلاص) وتابع ان (الشركة العامة
للصـناعات الـبتروكـيميـاوية أعلنت
عن فــرصــة اســتــثــمــاريــة لـتــأهــيل
وتـــشــغـــيل مــصـــنع ورق مـــيــســان
ـــتــوقف مــنــذ اعــوام عالوة عــلى ا
ستلزمات سعيها لتشغيل مصنع ا
ـدرســيــة في الـتــاجي بــعــد فـسخ ا
ــســتــثــمــرة الــعــقـــد مع الــشــركــة ا
لتلـكئهـا في العمل) ومـضى البيان
الى الـقــول ان (الـوزارة تـعـمل عـلى

اعــادة تــدويــر عــجــلــة االنــتــاج في
ـعامل كـافة بـعمـوم البالد لـتوفـير ا
ـــنـــتـــجـــات احملـــلـــيـــة وانـــعـــاش ا

الصناعة احمللية). 
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الى ذلك  الـتقـى مُـسـتشـار الوزارة
لشؤون التنمية قيصـر أحمـد عكلـة
مُدير عام الشركة العامة الهاشمـي 
ـطــاطـيـة واإلطـارات لــلـصـنــاعـات ا
ومعـاون مُدير عـام دائرة التـخطيط
فـي الــوزارة . واوضـح الــبـــيــان ان
(الـلـقاء إسـتـعـراض الـواقع احلالي
صـانع التابـعة لها للشـركة وأداء ا
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انـتـجت الـشـركـة الــعـامـة لـصـنـاعـة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة في االدويـة وا
سـامـراء الـتـابعـة لـوزارة الـصـنـاعة
ـعادن  مـسـتـحضـر فالجـيزول  وا
ــضـاد لــلـبــكـتــريـا والــطـفــيـلــيـات ا
وااللــتـهـابـات. وقــال بـيـان لـلـوزارة
تـــــــلـــــــقـــــــتـه (الـــــــزمـــــــان) امس ان
ستحضـر فالجيزول هو  مضاد (ا
حيـوي للبـكتريـا والطفـيليـات  كما
يــســـتـــخــدم في عـالج الــعـــديــد من
االلـــتـــهـــابـــات  مـــنـــهـــا الـــتـــهـــاب

اجلهازين الهظمي والتناسلي).
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في غـــضـــون ذلك  شـــارك الـــوزيــر
مــنـهــل عـزيــز اخلــبــاز فــي أعـمــال
ـؤتـمـــر الـرابـع لإلحتــاد الـعـربـي ا
ــنــاطـق الــصــنــاعــيــة  لــلــمُــدن وا
ــنــعـقــد فـي ســوريـا حتـت شــعـار ا
ــنـاطـق ــدن وا (اإلســتـثــمـــار فـي ا
الـصــنــاعـيـــة الـعــربــيــة ودوره فـي
إحــــــداث نــــقـــــلـــــة نـــــوعــــيــــــة فـي
سـتراتـيـجيــة الصـنـاعـة الـعربـيـة).
واشــــــار بــــــيــــــان الــــــوزارة الى ان
(مـشـاركة اخلـبـاز  تأتـي استـجـابة
لــلـدعــوة الـتي تــلـقــاهـا من اإلحتـاد
الـعــربي يــرافـقه فــيـهــا مـديــر عـام
ـدن الـصــنـاعــيـة وعـدد من هـيـئــة ا
سـؤولـ في الـوزارة) مـؤكدا ان ا
ـــؤتـــمــر الـــذي يــعـــقـــد بــرعـــايــة (ا
وإشــراف األمـانــة الــعــامــة جملــلس
الــوحـــدة اإلقــتــصــاديـــة الــعــربــيــة
وبــالــتــعــاون مـع اإلحتــاد الــعــربي
لـــلـــصــــنـــاعـــات الــــكـــيـــمــــيـــائـــيـــة
والبتـروكيمـيائيـة واإلحتاد العربي
شاركـة عربية عايـرة  للقـياس وا
واســـعـــة عـــلى مُـــســـتـــوى الــوزراء
الـعــرب ورجـال أعـمـال وصـنـاعـيـ

من الــدول الــعـــربــيــة  يــهــدف إلى
تـشــجـيع اإلســتـثــمـارات في قــطـاع
ـناطق الـصنـاعيـة العـربية دن وا ا
عِبـرَ تسـليط الـضوء عـلى الـتجارب
الـــنـــاجـــحــة فـي الــدول الـــعـــربـــيــة
ُــســتــثــمــرين ورجــال وتــشــجــيـع ا
األعــــــمــــــال الــــــعـــــــرب واألجــــــانب
ُـخـطط ـشــاريع ا لإلســتـثـمــار في ا
ُـــدن الــصــنـــاعــيــة إقـــامــتـــهــا في ا
العـربيــة). فيـما كشـفت الوزارة عن
تــوجــهــهــا لــفــتح خــطــوط جــديـدة
إلنــتــاج الــورق الــصــحي وورق اي
فور مشيرة الى إحالة مصنع ورق
مـــيـــســان لالســـتـــثــمـــار والـــســعي
ـــســتـــلــزمــات لــتــشـــغــيل مـــعــمل ا
درسـيـة بالـتاجي.وذكـر البـيان ان ا
(الــوزارة تـبـنت ضـمـن خـطـة الـعـام
ــاضي إعـــادة تــأهــيل وتـــشــغــيل ا
توقفة في عموم العراق صانع ا ا
ــاضــيـة ـدة ا واســتــطـاعـت خالل ا
ـــصـــانع افـــتـــتـــاح الــــعـــديـــد مـن ا
وتشـغيلـها بامـكانيـات ذاتية أو من
خالل تــــخــــصــــيــــصــــات اخلــــطــــة
االســتـثـمـاريـة فــضالً عن الـشـراكـة
واالسـتــثـمــار مع شـركــات الـقــطـاع
ـــصـــانع اخلـــاص) مـــبـــيـــنــا ان (ا
الـــورقـــيـــة كــــانت ضـــمن اخلـــطـــة
ّ اإلعالن عن تشغيل خط ومؤخراً 
إنـتـاج الـدفاتـر الـورقـيـة في مـصنع
ورق الــبـصـرة الـتــابع الى الـشـركـة
العامة لـلصناعـات البتروكـيمياوية
بــطــاقـة 8 آالف دفــتــر يــومـيــاً بــعـد
تـوقـفه العـوام) مـبيـنـا ان (الـدفـاتر
ـنــتـجـة في مـصـنع ورق الـبـصـرة ا
مــطـروحــة لــلــبـيع بــالــفـئــات كــافـة
وبـأسـعـار مـناسـبـة) مـؤكـدا (هـناك
مـسـاع لـتـشـغـيل خـطـوط أخرى في
ــصــنع مــنــهــا  الــورق الــصــحي ا

خِالل  والسيما بعدَ تشغيل مصنع
إطارات بابل الـذي كان مُتوقـفاً منذ
اعـوام طــويـلـة وتـسـويق مـنـتـجـاته
كـمـا  الـتـطرق إلى دوائـر الـدولة 
ـتـطـلـبـات واإلحـتـيـاجات إلى أهم ا
الالزمــة لـــلــنـــهــوض بـــالــعـــمــلـــيــة
ــصـنع اإلنـتــاجـيــة والـتــسـويــقـيـة 
إطـارات الـديـوانيـة ومـصـنع تـدوير
ـــســتــهـــلــكـــة ) وشــدد اإلطــارات ا
الـــهـــاشــمـي عــلـى (أهــمـــيـــة زيــادة
الــتـعـاون والــتـنـســيق مع اجلـهـات
َــســتــفــيـدة لــتــســويق مــنــتــجـات ا
ـنــتـجـات الــشـركـة مـن اإلطـارات وا

ُــخـتــلــفـة) داعــيـا الى ـطــاطــيـة ا ا
(وضع خـــطط مـــدروســـة لـــتــنـــويع
ــنــتــجــات وحتــســ نــوعــيــتــهــا ا
ومــواكـــبـــة مـــتـــطــلـــبـــات الـــســوق
ـنتجات سـتهلك لـلمنـافسة مع ا وا
ــســتـــوردة) مــؤكــدا ان (إطــارات ا
بـابـل والـديوانـيـة تــتـمـتـع بـسـمـعة
ومـــــــن طـــــيـــــبــــــة في الــــــشـــــارع 
الـــضــــروري احملـــافـــــــــــظــــة عـــلى
نـوعـيـة مـنـتـجـاتـهـا لـكـسب ثـــــــقـة
ـــســتــفـــيــدة والـــزبــائن اجلـــهــات ا
نـتـــــــجات والسـعي لتـوفير هـذه ا

في السوق). 
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 .( مالي برميل نفط يومياً
أعــلن رئــيـس هــيــئـة في غــضــون ذلك 
اسـتـثـمـار الـنـجف ضـرغـام كـيـكـو عن
قـرب افـتـتـاح مـشــروع مـصـفـاة الـنـفط

الذهبي .  
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وذكرت الهيئة في بـيان تلقته (الزمان)
امس ان (ذلـك جــــــاء خـالل جــــــولـــــــته
ـشـاريع ـتـابـعة ا الـتـفـقـديـة الـيـومـيـة 
االســــتـــثــــمــــاريـــة في احملــــافــــظـــة في
الـــقــطــاعـــات كــافــة ومـــنــهــا الـــقــطــاع
لالطالع على نسب االجناز الصنـاعي 
شروع الـصناعي ومراحل العـمل في ا
الـريـادي الـكـبـيـر فـي احملـافـظـة) واكد
كـيـكـو ان (نـسـبـة االجنـاز جتاوزت 90
ـؤمل افــتــتــاحه مــطـلع ــئـة ومـن ا بــا
ـقبل لـيـرفد شـهـر حـزيران من الـعـام ا
ـادة الــكــازولـ الــســوق الـعــراقــيــة 
وزيت الـســيـارات واالســفـلت وبــطـاقـة
انتـاجيـة تبلغ 2400 طن تغـطي حاجة
مـحـافـظـات الــوسط واجلـنـوب) الفـتـا
ـــشــروع الى (اســـتـــمــرار الـــعـــمل بـــا
وبـوتـيـرة مـتـصـاعـدة الجنـازه بـالوقت
ــــواصــــفــــات احملــــدد ووفق احـــــدث ا
الهندسية والتقنـيات النفطية احلديثة
ـيــة لـلـجـودة) ــعـايـيــر الـعـا وضـمن ا
ومـضى الى الـقـول ان (الـهـيـئـة اتـفقت
ــنــفــذة عــنــد اكــمــالــهـا مع الــشــركــة ا
ـشـروع ودخـوله مـرحـلـة الـتـشـغـيل  ا
عـلى تـشغـيل االيـادي العـامـلة احملـلـية
والــتـعــاقــد مــعــهم  لــلــمــســاهـمــة في

امتصاص البطالة وحفظ حقوقهم). 
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كـرمت عشـائر الـفرات االوسط  مـدير
مـرور مـحـافـظـة النـجف الـعـمـيـد علي
كــــوكس احلــــســــنـــاوي وذلـك بــــعـــد
إخـــتــيــاره ضــمن نـــخــبــة من الــقــادة
ـتميزين بـاحملافظة . وثمن األمني ا
احلــســنــاوي خالل مــراسم الــتــكــر
ــضــيف الــذي حـــضــرته (الــزمـــان) 
قـبـيـلـة آل عيـسى الـطـائيـة في مـديـنة
ثل عن احلوزة بحـضور  الكوفة  
ـلتـقى العـشائـري لشـيوخ الـدينـية وا
ووجــهــاء عــشــائـر الــفــرات األوسط 
(دور شـــيــوخ الـــعـــشـــائـــر ووجـــهــاء
اجملـتـمع  في مـتــابـعـة وتـقـو عـمل

الــدوائـــر اخلــدمـــيــة وتـــقـــد الــدعم
ـعـنـوي لـهم  لـتـعـزيـز مـكـانـة رجال ا
رور واألمن والوقوف إلى جانبهم  ا
مـن أجل خـــدمــــة زائـــري احملـــافـــظـــة
ـــبــادرة بـــعــد وأبــنـــائــهـــا). وتــأتي ا
إخـتـيـار احلـسنـاوي ضـمن نـخـبة من
تميزين  القادة األمنـي الوطنيـ ا
بـنـاءً عـلى مـعايـيـر الـكفـاءة والـنـزاهة
واإلخـالص في الـــعــــمل  وتــــقـــديـــراً
واطن رورية في خـدمة ا جلهوده ا
ودعم األمن واالســــتـــقــــرار من خالل
ـيـدانـية الـدؤوبـة لـتـنـظيم مـتابـعـته ا
ـرور في الــشـوارع حـركــة الـســيــر وا

والتقاطعات .

ضرغام كيكو مظهر محمد صال

احـذر دائـمـا وانــا احتـدث مع االطـفـال.فــهـنـاك بـراءة جـارحــة يـواجه بـهـا
وما الطـفل من يـتـحدث مـعه.هـذه الـبـراءة لم تفـسـد بـعد بـتـقالـيـد اجملـتمع,

يفرضه علينا من التزام.
يتحدث الـطفل معـنا وكأنه يطـير.يعـلمنا اشـياء نظن انـنا نعرفـها.وقد يرى

شاكلنا. اشياء لم نكن لنراها بسبب انشغالنا 
سـأعطـيـكم مـثال بـسـيـطا.قـلت البـني الـصـغـيـر بجـد وحـرص مـا يـلي:بـابا

البس الكمامة دائما.كورونا ما تزال خطرة.أجابني وكأنه يصفعني.
اجلـو ــعــلــمــة تـــغــلق بــاب الــصف, قــال:بــابــا الـــصف مــليء بــاالطـــفــال.ا

خانق.وفوق كل هذا تريدني ان البس الكمامة.
ـهم حاولت ان افـهمه اهـميـة لبس  لم اجبه لـثوان قـليـلة.أي جـواب هذا.?ا
الـكـمـامــة.وفي الـيـوم الــتـالي ذهـبت الـى صف الـرابع حـيث يــجـلس ابـني

الصغير في الصف االمامي.
صف مـزدحم بـالـطـلـبـة.يجـلس عـلـى كل رحـلـة ثالثـة طالب او طـالـبان,وال
ـعـلمـة قد احد مـنهم يـلـبس كمـامته اال ابـني.دخـلت الى الصف,ولم تكن ا
اتت بعـد.كـان جـو الصف خـانـقا,ومن الصـعب حتـمل الكـمـامة في وضع

كهذا.
ـا رأيـته في الـصف اليـوم.قـلت نعم في البـيت سـألنـي ابني هل اقـتـنعت 
ولكن ال حل اال بلـبس الكمـامة يابـني.وقال.هل شاهـدت الرحالت الصـلبة

التي تعـاقبنـا ونحن جنلس عـليهـا.وكما لو أنـني صحوت
من النـوم فجـأة تذكـرت ما قـاله غوته في رحـلته عن
ايطـالـيا حـ حتـدث عن رحالت الـطالب القـاسـية
كـمـا وصـفـهـا في كــتـابه وهـو يـتـحـدث عن احـدى
ــدارس في ايــطــالــيــا.وهـــا هــو أبــني يالحظ مــا ا
.االطـفـال هـكـذا ـئـات الـسـنـ الحـظه غـوته قـبـله 

حجتهم قوية دائما. 
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كـر واحلسد ـن استطـاع ان يطـرد ا الناس هـم الناس  لـيسـوا جمـيعا 

وسيئات األفعال واألقوال عن نفسه .
-2-

(قــابـيـل ) قَـتَلَ (هــابــيل) وهــو أخــوه  وهــذه أول أُسـرةٍ عــرفــهــا الــتـاريخ
ظالم تـتوالى وتتعدد عـلى امتداد الزمان البشري  واستـمرت اجلرائم وا

كان واألشخاص . وا
-3-

كر كر ذلـك ان ا والقـرآن الكر يُـحذّر االنـسان  مِنْ أنْ يـكونَ مِنْ أهـل ا
السيء ال يحيق االّ بأهله .

قال تعالى :
كرُ السيءُ إالّ بأهله )  (وال يحيقُ ا

فاطر /  43
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وجاء في احلديث :
" على الباغي تدورُ الدوائر "

وجاء أيضا :
" مَنْ حَفَرَ ألخيه بئراً وفع فيها "

-5-
ـردودات السـلـبـية لـلـمـكر  حـكـاية ومن احلكـايـات الـدالة بـوضـوح عـلى ا

ذَكَرَتْها بعض الكتب جاء فيها :
" ان رجالً نزل ضيفا في بيت فلما أراد النوم قال له صاحب البيت :

اذا كان عندك نقود فأودِعْها عند زوجتي هذه الليلة  
فانا نخاف عليك من اللصوص  فأودع عندها كيسَ نقودِهِ وفيه اربعمائة

دينار .
وفي أثناء اللـيل سمع الرجلُ صـاحبَ البيت يتـكلم مع زوجته ويـتآمر على

قتله والتخلص منه ويقول لها :
اننـا نريد أنْ نُـزوّجُ ولدنـا  وليس عـندنـا مال  وهـذه النـقود الـتي أودعها
ؤنـة الـزواج فالبـد مِنْ قتـله وإخـفـاء أمره  وأتـفـقا عنـدك ضـيـفنـا تـكفـي 

على ذلك  
وبــعـد أنْ مــضى شـيء من الــوقت قــام الـضــيف مِـنْ فـراشِـهِ وصـعــد الى

السطح حذراً من القتل 
ولكي ينطر الى ما يصنعون .

ال احلرام ومن الصدف الغريبـة أنْ ولدهما الذي يريـد ان تزويجه بهذا ا
كـان قـد تــأخـر تـلك الـلــيـلـة ... فـلــمـا جـاء بـعــد مـنـتـصـف الـلـيل دخل الى
احلجرة التي كان فيها الضـيف  فرأى فراشا وسراجا  وكان قد اشتد

به النعاس فأطفأ السراج ونام في الفراش .
ـة فـدخال الى وبـعـد فـتـرة مـن الـوقت قـام الـرجل وزوجــته لـتـنـفـيــذ اجلـر
احلجرة وهي مـظلمة وبـيد كل منـهما سـك فَأَهْـوَيا على ولـدهما يـقطّعانه
قـطعة ورميا بها وفي عقيدتهما انـهما يقتالن ضيـفهما ثم حمال أشالءه ا
ـاً بنفـسه من القتل وذهب فـجراً الى رئيس في البئـر فخرج الـضيف سا

ذلك احليّ وقال له :
هلم معي ألوقفك على أمر غريب 

فجـاء به ومعه جـماعـة مِنْ رجاله الى ذلك الـبيت فـطرق الـباب فـلمـا خرج
ـا عـلـى الـبـاب ذُهـل عـقـلـه واعـتـقــد انه عـاد الى الـرجل وراى ضــيـفه ســا

احلياة من جديد وذهب فوراً الى زوجته وقال لها :
أخرجي الكيس فان صاحبه قد عاد حيّا 

وال أظنه االّ من اجلن  
فجاء بـالكـيس الى صاحـبه فلمـا قبـضه صار يـحكي لـرئيس احليّ كل ما
شاهده في تلك الـليلـة العجيـبة الرهـيبة  فجـاؤوا الى البِئـر واخرجوا تلك
ـقـطـعـة فـاذا هي أشالء ولــدهـمـا الـذي عَـزَمـا عـلى زواجه بـهـذه األشالء ا

األموال التي ارادا اغتصابها من الضيف بعد قتله .
ولكنّ الله سبحانه أجناه بقدرته ووقع مكرهما عليهما وعلى ولدها "

راجع طرائف احلكم ونوادر اآلثار - بتصرف
ج 3ص  185

-6-
أقول : 

ي ـكــر االســتـكــبـار الــعـا ـكــر الــفـردي مــهـمــا عـظـم خـبــثُه  وال يـقــاس ا
ـسـتــضـعـفـة والـعـراق اجلـديـد واحــد من تـلك الـبـلـدان الـتي بـالـشـعـوب ا

كر اخلارجي والداخلي ... تُقاسي ألوانا من ا
واألمل أنْ يرتـد كـيد الـكـائـدين الى نحـورهم بـعون

الله تعالى ولطفه .
الـلــهم انــصـر الــعـراق وصُــنْهُ من كل مــكـر وكــيـد
ـــعــــ وأنت أرحم وســـوء انـك أنت الــــنـــاصــــر وا

الراحم .

غار احلبر حينما بدأت قصيدتي الليكِ 
فتقطع ... نـقطة نقـطة ... خشي ان تـسيل مشاعـري فتجرف  كل االقالم
وتـقــتـلع االشــجـار ايـهــا ال (انتِ) ان كـان احلــبـر مــنك يـغــار فـمن انتِ ?

يامالئة الكون حب وغزل 
وانفجرت كل االسرار  هلمي اكشفي اجملهول

والتدوسي على ورقة الغابة اخشى على قدميك 
تناقلت اخبارك االشجار 

ب الوريقات والنسيم 
والربيع وصباح ناصع

تلك هي قصتي
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توقع لـنفـسك االحـسن بل الشـفـاء من كل مرض يـصـيبك بـاستـمـرارية غـير
عالج وصوف من الطـبيب ا منقطـعة عند تـناولك اي نوع من انواع الـدواء ا

.
و جتنب ان يـقودك الـتفـكيـر ملـيـاً بان هـنالك دواء او طـبيب هـو االفضل من

االخر مهما راودتك الظنون .
ا وكذلك احلال ان تسـتشعـر بايجـابية مطـلقه حال اخـذك اللقـاح وال تبالي 
يشـاع الـيه في الـواقع احليـاتي من اعـراض او مـؤشرات سـلـبـيه مصـاحـبة
واشغل نـفسك بـاشيـاء محـببه لـلذات الـبشـريه او القـيام بـاعمـال تبـعدك كل
البـعد عن تـتبع مـا سيـحدث بـعد ذلـك النه سيـاثر تـاثيـراً سلـبيـاً على عـملـية
ـنـاعي الذي يـنـبـغي ان يـصل اليه تقـويـة وتـدعيـم اجلهـاز ا
اجلـسـم دون مـدخالت فــكــريـة مــنــفــرة واهـيــة ســالـبه
يكتنفهـا الظن السيء والتصورات غـير الواقعية و
قد تكون احياناً كثيره سبباً في ظهور انتكاسات
اخرى مصاحبه لم تتوقعها ان تظهر من قبل ..
{ عن مجموعة واتساب

يخـطئ من يـعتـقد أن حـكـومة الـكـاظمي واحـزاب السـلـطة  جتـاوزت األزمة
بعـد انـتخـاب مـجلـس النـواب في تـشرين مـن هذا الـعـام على طـريق مـسار
ــقــراطي "وجتــربــة تــشــكــيل حــكــومــة اغــلــبــيــة كــمــا يــزعم الــتــحــول "الــد

البعض  اوتوافقية مثلما  يزعم االبعض االخر.
وعلى الرغم مـن انتهـاء عمـلية االنـتخـابات وظهـور النـتيجـة" بالـقطارة"  من
قـبل مـفـوضـيـة ( الـقـضـاة ) الـتي اتـفق عـلـيـهـا  اجلـمـيع من احـزاب وكـتل
سـيـاســيـة  إال أنّ اجلــدل الـسـيــاسي واإلعالمي في الــعـراق والــعـديـد من
الـدول الــعـربــيـة واالجــنـبــيـة ال يــزال في ذروته في قــراءة هـذه االنــتـخــابـات
وتقـييـمهـا. ويـدور اجلدل في جـوهره حـول تسـاؤل رئـيسي: فـيمـا إذا كانت
ــقـراطـيـة االنـتـخــابـات خـطـوة إلـى األمـام في الـطـريـق الـصـحـيـح نـحـو الـد
واحلرية واالنفتاح الـسياسي احلقيقي أم أنـها خطوة إلى الوراء وإجهاض
للـحركـة الـشبـابيـة التـشـرينـية ومـعهـا قـوى سيـاســــيـة وشـعبـية لم تـشارك

فيها?
في هذا السيـاق تبدو ان هـذه االنتخابـات من خالل جوانب رئيـسة أبرزها
كـسـر شــوكـة اغـلب االحــزاب اجلـاثـمـة عــلى صـدور الـعــراقـيـ مــنـذ اكـثـر
ثابـة الفـتنة من   18عاما و الـتي تعـتبـر أن معارضـتهـا واخلروج علـيهـا 
واخلـروج عن االجــمــاع الـوطــني. فــالـشــعب قــد رأى بـأم عــيــنه عـلى أرض
الواقع كيف أن االنـتفاضـة الشـعبيـة التي يقـودها شـباب ومثـقفون ونـشطاء
تـمـكنـت دون وجـود قوة عـسـكـريـة تـسـنـدهـا من إحـراج حـكـومـة عـادل عـبد
هدي وهذه االحزاب ودفعت به إلى إجراء تعديالت على قانون االنتخابات ا
ـهـدي  ان يـخـطب  ويـنـاشـد  وإن كـانت غـيـر كـافـيـة وجـعـلـت من عـبـد ا
ـنـتـفض ويـقـدم له الـوعـود بـتـحسـ شـروط احلـيـاة االقـتـصـادية الـشبـاب ا
والسياسية  لذر الرماد في العيـون ليس اال.. فهذه الصورة تظهر للشارع
ـكن أن تـصل حــركـة الـشـبـاب الـتـشـريـني ومـعه الـعـراقي  إلى أي مـدى 
عارضة ارسة ا ا ينزع حالـة اخلوف من  شرائح اجملتمع في مطالبـها 
واالنـدمــاج في االنــتـفــاضـة  الــتـشــريــنـيــة وهـذا بــحـد ذاتـه شـرط ثــقـافي

وسياسي رئيس للمضي قدما في عملية اإلصالح والتغيير..
من جانب آخر فإن هـذه أالنتفاضـة التي كانت أحـد األسباب التي أدت إلى
و وظـفت ـهدي  االنـتـخـابات احلـالـيـة كـمـا يـزعـمـون وغـيـرت حـكـومـة عـبـد ا
التعبـئة الشعبـية وضغوط الـشارع باجتاه مـطالب سياسـية معقـولة وواقعية

تدفع إلى خروج الناس من حلقة االستبداد والفساد السياسي القائم.
ـنتـفض كان حول فأغلب اخلالف  بـ احلكـومة  وأحزابـها  والـشباب ا
شـاعـر العـامـة خـاصة مـا يـتعـلق بـالـعالقة مع قضـايـا خـارجيـة مـرتبـطـة بـا
أميركا وإسرائيل وايران وبعض دول اخلليج ودول اجلوار أو صراع على
السلـطة بـ التـيارات الفـكريـة والسـياسيـة  في البالد. وقـليال مـا كان يتم
تعبـئة الشارع من خـالل مؤسسات وحـركات مدنـية ناضـجة جتاه الـقضايا

قراطية ومكافحة الفساد الداخلية كاإلصالح والد
لكن يـبـقى الـتحـدي احلـقـيقي أمـام االنـتـفاضـة الـتشـريـنـية  هـو في إيـجاد
تنـظـيم الـصفـوف وتـوحـيد اجملـتـمع وراء أهـداف سيـاسـيـة واضحـة مـحددة
صـالح احلزبـية واجلـهويـة. فاالنـتفـاضة  تضـم اليوم آالف من بعـيدا عن ا
طالب اجلــامـــعــات ومن  الـــنــقــابـــات  واالف احملــامــ ومـــئــات أســاتــذة
دني من مـنظمـات حقوق اجلامعـات ومئات  الـنساء ومـؤسسات اجملـتمع ا
اإلنسان وصـحافـي وكتـاب ومثـقفـ وشخصـيات سـياسيـة وطنـية بارزة
وهؤالء مدعوون جميعا إلى تشكيل جبهة موحدة تقود الشارع نحو التغيير
في حركـة متـعانقـة مع بنـاء ثقـافة الـتغـييـر واإلصالح وهي السـند احلـقيقي
ألي مــــــشــــــروع إصالح ســــــيــــــاسي ووطــــــنـي  جــــــاءت من اجــــــلـه هـــــذه
ـــبـــاركـــة وقـــدمـت مـــئـــات الـــشـــهـــداء واالف  اجلـــرحى االنـــتـــفـــاضـــة  ا
  خـاصــة وبـعــد ان فــاز في هـذه االنــتــخـابــات عــدد كـبــيـر من ـصــابــ وا
سـتـقلـ ومن جـمـيع احملافـظـات  ليـشـكـلوا قـوة مـعارضـة داخل مـجلس ا
ـــشـــروعــة. ونـــحن ــطـــالـــبـــة بـــتــحـــقـــيق مـــطـــالب الـــشـــعب  ا الـــنـــواب وا
ـشــاكل واالزمـات الــتي خـلـقــتـهــا الـقـوى كـشــعب  اعـتــدنـا لـلــمـصــائب وا
السيـاسيـة على مدى  18سنة فـهذه الـزوبعـة رغم انها
في فنجان  اال انهـا ضرورية فقد قـامت  بتعرية
هذه االحزاب وابرزت مـكامن  ضعـف وهشاشة
مـــكــــونــــات الـــنــــظـــــــــــام الـــســــيــــاسي افـــرادا

ومؤسسات..

بغداد
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 كتب اسـتاذنـا الـقديـر " طارق حـرب " رأيـا غريـبا عـجيـبـا عن دعوى الـغاء
نظورة امام احملكمة االحتادية العليا  قال فيه ان هكذا النتائج االنتخابية ا
دعوى "حتتـاج الى خصم اي مدعى عـليه وهو مـجلس النـواب اجلديد الذي
سيـعـقد الحـقاً وبـالـتالي سـوف تـؤجل حل عـقـد اجمللس اجلـديـد جلـساته"
وتالقفت وسـائل االعالم هذا الـرأي كونـه يصـدر من خبـير قـانوني اعـتادت

عرفة رأي القانون في قضايا الواقع . القنوات الفضائية االستعانة به 
دنـية الـعراقي ـرافعـات ا اال ان اخملتص في الـقانـون ما ان يـراجع قـانون ا
الـنـافـذ رقم 83 لـسـنـة 1969 والـذي تـســري احـكــامه عـلى جــمـيع دعـاوى
ومرافعات احملاكم العراقية  سيجد ان رأي الزميل طارق ال وجود او سند
له اال في مخيـلته  ونتـمنى من وسـائل االعالم مع كل احترامـنا للـزميل ابا
زياد ان تستمع الى اراء القانـون الناجتة عن بحوث ودراسات ال الى مزاج
ـسـألـة جند ان الـزمـيل " نـهـاد مـنـصور ـقـارنـة بـسيـطـة لـذات ا قـائلـهـا  و
لِــمَنْ كَـانَ لَهُ قَلْب أَوْ سـألـة جـيـدا وأعطـى ايضـاحـا  النـامـوس " قـد بـحث ا
مْعَ وَهُـوَ شَـهِـيـد  حـيث كـتب بـأن اخلـصـومـة في هـكـذا دعـوى ال أَلْـقَى الـسـَّ
فـوضية ا قـانون ا توجه بالـضد من مجـلس النواب (كـشخص معـنوي) وا
ادة (1/ أوال ) العـلـيـا لالنـتـخـابات رقم (31) لسـنة 2019 قد اشـار فـي ا
ـفـوضــيـة بـضـمــان عـدالـة االنـتــخـابـات و نـزاهــتـهـا وحـيث ان الى واجب ا
االساس الـذي استـنـدت علـيه دعـوى االلغـاء هو (تـزويـر نتـائج االنـتخـابات)
ـفوض اضافة الى فال شك إن اخلصم في الدعوى يكـون رئيس مجلس ا

وظيفته (م/7- ثانيا) من نفس القانون. 
ـتابع احلصـيف والقار الـلبيب امام وبالتالي سـيكون ا
مـــزاج رجل قــــانـــون ودراســـة وبـــحـث أســـتـــاذ في
الـقانـون وسـتـتـضح له احلـقـيـقـة والـصحـيح من
ـجـرد ان يـقرأ الـرأيـ بـتـجرد حكـم القـانـون 
ـنقاد ألهواء ونترك احلكم لـلقار احلـر غير ا

طامح . السياسة او التحزب او ا
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{ فـيــيــنـا - ا ف ب:  عــاد بــرنـامج
طــهـران الــنـووي إلى الــواجـهـة مع
اسـتـئـنـاف احملـادثـات الـدولـيـة ب
ــيــة إلحــيــاء إيــران والــقــوى الــعــا
بـرم عام ?2015 االتفـاق النـووي ا
االثـنــ في فـيـيــنـا.وتـصــر طـهـران
عــلى أن بــرنــامـجــهــا ســلـمـي لـكن
تـكثـيف نشـاطاتـها الـنوويـة أخيرا

أثار قلق اخلبراء.
- مــا هي احلــدود الــتي خــرقــتــهــا
ــوجـب االتــفــاق الــتي طــهــران? -
وقّــــــعـــــــته فـي الــــــعــــــام  2015مع
ـانيا والص بريطانـيا وفرنسا وأ
تحدة وافقت وروسيا والواليات ا
إيـــــران عـــــلى عــــــدم تـــــخـــــصـــــيب
ا يـزيد عن  3,67في الـيورانـيـوم 
ئـة وهو أقل بـكثـير من عـتبة 90 ا
ــئــة الالزمــة لــتــطــويــر سالح في ا
نــووي.وبـاإلضــافـة إلـى ذلك سـمح
لـهـا فـقط بامـتالك مـخـزون إجـمالي
من الــــيــــورانــــيـــوم يــــبــــلغ 202,8
كـــيـــلـــوغـــرام أي مـــا يـــعــادل 300
.لكن كيلوغرام في شكل مركب مع
مــنــذ أيـــار/مــايــو  ?2019أعــلــنت
إيـران انـتـهـاكـات متـتـالـيـة لالتـفاق
ردا عـــــلى انــــســـــحــــاب الـــــرئــــيس
األمـيــركي الـســابق دونـالــد تـرامب
مـنه في الـعام  2018وإعـادة فرض
عـقـوبـات قـاسـيــة عـلـيـهـا.وبـحـسب
أحــدث تــقـريــر صــادر عن الــوكــالـة
الــدولـيـة لــلـطـاقــة الـذريـة الــتـابـعـة
ـتحـدة يـبلـغ مخـزون إيران لأل ا
من اليورانـيوم اخملصب في الوقت
2489,7 احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــي 

كـــيـــلـــوغـــرامـــا.ويـــشـــمل اخملـــزون
اإلجـــمـــالي  113,8كـــيـــلـــوغـــرامـــا
ــــئـــة مــــخــــصــــبـــا حــــتى  20فـي ا
بــاإلضــافـة إلى  17,7كــيــلــوغــرامـا
ئة. ا يصل إلى  60في ا مخصبا 
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بـــاإلضـــافــة إلـى ذلك بـــدأت إيــران
ـعــدني وهـو إنـتــاج الـيــورانـيــوم ا
"مـادة أسـاسيـة تـستـخـدم في صنع
نــواة األسـلــحـة الــنـوويــة بـذريــعـة
ــدني" وفــقـا ألنــدريـا االسـتــخـدام ا
ـشاركـة لتـحـليل ـؤلفـة ا سـتـريكـر ا
حـديث أجـراه مـعـهـد "إنسـتـيـتـيوت
فــور ســايــنس أنـد إنــتــرنــاشــونـال
سـيكـيوريـتي" الـذي يتـخذ مـقرا في
ــوجب اتــفــاق الــعـام واشــنـطن.و
2015 تــعـهّــدت إيـران عــدم إنـتـاج
ـعـدني.كـذلك أحرزت الـيـورانيـوم ا
تــقــدمــا أكـبــر في تــشــغــيل أجــهـزة
ــتـــقــدمــة وهي ــركـــزي ا الـــطــرد ا
ــســتـــخــدمـــة لــتــخـــصــيب اآلالت ا
ـا كــانت عـلـيه قـبل الـيـورانـيـوم 
االتــفـاق.وقــالت ســتـريــكــر لـوكــالـة
فـرانس برس "أحـرزت إيـران تقـدما
ال رجـــوع فــيـه في مـــجــال أجـــهــزة
ـــتــطـــورة وفي ـــركـــزي ا الـــطـــرد ا
ا في ذلك تـخـصيـب اليـورانـيـوم 
تــــخـــصـــيـب مـــتـــعــــدد اخلـــطـــوات
الخــتــصــار عــمــلــيــة االنــتــقــال الى

صناعة االسلحة".
- ما مـدى قربـها من تـصنـيع قنـبلة

نووية? -
تنفي إيران سعـيها المتالك أسلحة
نــوويـة قــائــلـة إن نــشـاطــاتــهـا هي

ألغـراض سـلمـيـة بحـتـة مثل تـولـيد
الـــــــكـــــــهــــــربـــــــاء وعـالج مـــــــرضى
ــوجب اتــفــاق الــعــام الــســرطــان.
2015 كـان "وقت االخـتـراق" وهـو
واد الـوقت الالزم للـحـصول عـلى ا
االنشطـارية الالزمة لـتصنيع قـنبلة
نووية نحو عام.لكن مع التطورات
األخــيــرة "تــقــلص إلـى حــد كــبــيـر"
بـــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــســب أحــــــــــــــــــــــد
.وأوضحـت ستـريكر الـدبلـوماسيـ
لـوكـالـة فـرانس بـرس اسـتـنـادا إلى
بــــحث أجــــراه أحــــد زمالئــــهـــا "إن
ئـة قد الـتخـصيب بـنسـبة  60في ا
ـــئـــة من يـــكــــون حـــوالى  99فـي ا
اجلـــهــد لـــلـــوصـــول إلى صـــنـــاعــة
األسلحة ما يـؤكد خطورة الوضع"
لـكـنـهـا أضـافت أنه "ال يـوجـد سبب
لـلــهـلع".وبـحــسب سـتـريــكـر "تـمـلك
إيران اآلن ما يـكفي من الـيورانيوم
اخملـصب ألربــعــة أسـلــحـة نــوويـة
بعد تـخصيب إضـافي لالنتقال إلى

مستوى صنع األسلحة".
وجودة?  ما هي الضمانات ا

يـــــشـــــيــــر خـــــبــــراء إلـى أن إيــــران
ستحتاج أيـضا إلى اتخاذ خطوات
أخـــرى بــاإلضــافـــة إلى تــخـــصــيب
الـــيـــورانــــيـــوم لـــلـــحـــصـــول عـــلى
ـركز قـنـبـلـة.وقـال إريك بـرويـر من ا
ــســتــقـبــلــيـة الــدولي لــلــدراسـات ا
واالستراتيجـية في واشنطن "حتى
واد لو أنتجت إيران ما يكفي من ا
االنــشـطــاريـة لـصــنع سالح نـووي
ـواد سـتــحــتـاج إلى حتــويل تــلك ا
إلـى نـــواة نـــوويـــة وتـــغــــلـــيـــفـــهـــا

تـفجرات ومـكونات أخـرى لصنع
جــــهـــاز نـــووي".وأوضـح لـــوكـــالـــة
فرانس بـرس "ستكـون هنـاك حاجة
إلى خـطـوات اضافـيـة لتـركـيب هذا
اجلــهــاز فـوق صــاروخ وتــشــغــيـله
بــالــشـكـل الـصــحــيح".كــذلك يــقـوم
مـراقـبــو الـوكـالـة الـدولــيـة لـلـطـاقـة

الذرية بزيارة إيران بانتظام. ورغم
ــنـشـآت الــنـوويـة  أن دخـولـهم ا
تقـليـصه في وقت سابق مـن العام
راقبة سـتستمر "في فإن عملـيات ا
ـسـاعــدة عـلى كـشف انــتـقـال إلى ا
سـالح نـووي بـســرعـة إلـى حـد مـا"

وفقا لبروير. 

وقـال بـروير "الـتـحدي الـفـعلي اآلن
يتـمثل في نشـاطات إيران الـنووية
ـوسـعـة خـصـوصـا اسـتـخـدامـها ا
ــتـقــدمـة ــركـزي ا أجــهـزة الــطـرد ا
والــتـي تـــخــلـق مــعـــرفـــة يــصـــعب
جـرد العودة إلى االتفاق محوها 

النووي".
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{ عــدن - ا ف ب:  أدّى الـقــتـال
العـنيف في مـحيط مديـنة مأرب
قاتل اليمنية إلى مقتل آالف ا
وأجــــبــــر أعــــدادا كــــبــــيــــرة من
الــــعـــــائالت عـــــلى الـــــفــــرار من
مـنـازلهم نـحـو مخـيـمات مـؤقـتة
ديـنة الشمالية في الصحراء.وا

سيسيطرون على كامل الشمال
مــا ســـيـــمـــكّــنـــهم مـن الــضـــغط
لـالســتـــيالء عـــلى مـــحــافـــظــات
أخرى. كما أنّه سيعطيهم نفوذاً
كــــبــــيــــراً في أي مــــفــــاوضــــات

محتملة مع احلكومة.
Ê«dOM « v d

ومع احـــتــــدام الـــقــــتـــال وجـــد
دنـيون الـيمنـيون أنـفسهم في ا
مــرمى الــنـيــران وفـرّ اآلالف من
مـــــنـــــازلــــــهم وفــــــقـــــد آخـــــرون
حيـاتهم.وفي تـشرين األول قُتل
 22 شــــخــــصًــــا عـــلـى األقل في
هـجــوم صـاروخي لــلـمـتــمـردين
عـــلى مــســجــد جـــنــوب مــديــنــة
مـأرب وقتل  13آخـرون عـنـدما
أصاب صاروخ منزل زعيم قبلي
نطـقة نفسـها.وحذّر مكتب في ا
تـحدة لتـنسـيق الشؤون األ ا
اإلنـــســـانـــيـــة من أنّ "تـــصـــاعــد
األعــمـال الــعــدائـيــة مــنـذ أوائل
أيـلــول أدى إلى وقـوع إصـابـات
ــدنـــيــ وجتــدّد في صـــفــوف ا
عـمـلـيات الـنـزوح وفـرض مـزيدا
من الــــقــــيــــود عـــلـى حتــــركـــات
". وقالت مـتحـدّثة باسم دنـي ا
ـــفــوضـــيـــة الـــســـامــيـــة لأل ا
ـتــحـدة لــشـؤون الالجــئـ إن ا
حــــــــــوالى  40 ألف شــــــــــخص
أجـبـروا على الـفـرار من مـناطق
ــديــنــة مــأرب مــنــذ مــحــيــطــة 

أيلول.

االستـراتـيـجيـة وأهـمـيـتهـا: مـديـنة
مــأرب هي آخـــر مــعــقـل في شــمــال
الــبالد لـــلــحــكـــومــة الـــتي طــردهــا
احلوثيون من العاصمة صنعاء في
بـدايـة احلـرب في عـام .2014وتقع
عـلى بـعد  120كـيـلـومـتـرا فـقط من
صــنــعــاء الــتي يــســيــطــر عــلــيــهــا

ـتمـردون وعلى مـفـترق طـرق ب ا
ـنـاطق اجلـنوبـيـة والـشمـالـية في ا
الــيـمن وبـالـقــرب من طـريق سـريع
يـــؤدي إلى الـــســـعـــوديـــة.وتـــزخــر
احملـافـظـة حـيث تــقع مـديـنـة مـأرب
بـاحـتـيـاطات من الـنـفط والـغـاز ما
يـضفـي علـيـهـا أهـمـيـة اقـتـصـادية.
وتمـلك مـصـفـاة نـفط تـبـلغ طـاقـتـها
اإلنــتـــاجـــيــة  10آالف إلى  20ألف
بــرمــيل يــومــيًــا.وتــضـم احملــافــظـة
ــواقـع الــتــاريــخــيـة الــعــديــد من ا
ـركــزهــا مـديــنــة مـأرب وحتــيط 
اجلــــبــــال والــــوديــــان. ويُــــروى ان
ــلــكـة احملــافــظـة كــانت عــاصــمـة 
سـبأ.وبـدأ احلـوثيـون حمـلـة كبـيرة
ـديـنـة في شـباط. لـلـسـيـطرة عـلى ا
وفي أعــقــاب مــرحــلــة من الــهــدوء
اضي.  جددوا هجومهم في أيلوال
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ــــتـــمــــردين وقــــد قــــتل اآلالف مـن ا
ـوالــ لـلـحـكـومـة في ـقـاتـلـ ا وا
ـعـارك وعمـلـيات الـقـصف اجلوي ا
الـتي يـنــفـذهـا الـتــحـالف.وبـحـسب
مسؤول عسكـري حكومي على
ـتــمـردون هــجـمـات األرض يــشنّ ا
يـومـية عـلى الـقـوات احلكـومـية من

الغرب والشمال واجلنوب. 
وقـال مسـؤول لوكـالة فـرانس برس
ـقـاتـلـ عـلى م "يـرسـلـون آالف ا
شـــاحــنــات مـــســلــحـــة وفي بــعض
األحــــــــيــــــــان دراجـــــــات نــــــــاريـــــــة
ويـستـخـدمون طـائـرات بدون طـيار

حملــاولـة االسـتـيالء عـلى قـريـة تـلـو
األخــــــرى حـــــــتى الـــــــوصــــــول إلى
ـــديــــنــــة".وزعم احلــــوثـــيــــون في ا
الـســابق أنّـهم بـاتـوا عـلى مـشـارف
ــــســــؤوالن إن ــــديـــــنــــة. وقــــال ا ا
ـتمـردين يتـمركـزون على بـعد 30 ا
دينة و50 كيلومترا غرب وشمال ا
كـيـلومـترا جـنـوبا.ويـعـلن التـحالف
بـقيـادة السعـودية الـذي بدأ تـدخله
منذ 2015 تـنفـيـذ ضربـات مـكثّـفة
يــومــيــة مـنــذ أســابـيـع قـتل فــيــهـا
ــــتـــــمــــردين بـــــحــــسب اآلالف من ا
إحــــصـــــاءاته.ونــــادرا مـــــا يــــعــــلّق
ــتـــمــردون عــلى خـــســائــرهم. وال ا
تــســـتــطـــيع وكـــالــة فـــرانس بــرس
الــتــحــقق من عــدد الــقــتـلـى بـشــكل

مستقل. 
وعـلى الــرغم من تــقـدم احلــوثـيـ

تــعــرب احلـكــومــة عن ثــقـتــهــا بـأن
ـديــنـة لـن تـقع فـي أيـديــهم. وقـال ا
مــســؤوالن عـســكــريــان إن الــقـوات
دينة احلكومية حتفر أنفاقا حول ا
لتوفير مزيد من احلماية لها.وشدد
مـحـافظ مـأرب سـلـطـان الـعرادة في
حـديـث لـوسـائل إعالم مـحـلـيـة قـبل
فـــــتـــــرة عـــــلى أن "مـــــأرب قـــــاومت
ـــقــــاومـــة" وانـــهـــا وســـتــــواصل ا
ـسـانـدة سـتـتــصـدى لـلـهـجــمـات "

التحالف". 
وفي حال اسـتولى احلـوثيـون على
مـدينـة مـأرب مركـز احملـافظـة التي
حتـــــــــمـل االسـم ذاتـه فــــــــــإنّــــــــــهم
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أراضيـها.وفي تـشرين الـثاني2020
تزامنا تقريبا مع إرسال أبيي أحمد
قـوات فـدراليـة إلى تـيغـراي إلطـاحة
جبهـة حترير شعب تـيغراي نشرت
اخلــرطـوم جــنــودا في الـفــشــقـة في
خــطـــوة اعــتـــبــرتـــهــا أديس أبـــابــا
اســتـفـزازا.مع ذلك قــال لـيـغـيس إن
ـسـألة إثـيـوبـيـا حريـصـة عـلى حل ا
سلميا.وتابع في إشارة إلى اجليش
أن "قــوات الــدفــاع الــوطــنـيــة لــيس
لديهـا نية لبدء هـجوم على أي دولة

ذات سيادة".
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وأضـاف "هـنــاك أراض اجـتـاحــتـهـا
الــقــوات الــســودانــيــة. واحلــكــومـة
تـسـعى لـتـسـويـة (الـنـزاع) بـعـمـلـيـة
ســـــلـــــمــــــيـــــة عن طــــــريق احلـــــوار
سلح في والتفاوض".وأدى النزاع ا
شــمــال إثــيــوبـيــا إلـى مـقــتل اآلالف
ودفع مــــــئــــــات اآلالف إلى حــــــافـــــة
اجملــــاعـــــة وفـق تــــقـــــديــــرات األ
ـاضـي أعـلن ــتـحــدة.واألســبــوع ا ا
أبـــيي أحــمـــد حــائــز جـــائــزة نــوبل
للسالم 2019 توجـهه إلى اجلبـهة
لقـيادة العـمليـات ضد جبـهة حترير
شعب تيغـراي.واألحد ذكرت وسائل
إعالم رســمــيـــة أن اجلــيش وقــوات
خاصة من منطقة عفر سيطرت على
ــنــطــقــة بــلــدة شــيــفـــرا.وشــهــدت ا
احمليـطة بـشيفـرا معـارك ضارية في
ــاضـيـة فـيـمـا األسـابـيـع الـقـلـيـلـة ا
تسـعى جبـهة حتريـر شعب تـيغراي
على مـا يبـدو للسـيطـرة على طريق
ســـريع رئــيــسـي لــنــقل الـــســلع إلى
أديس أبابا.وشكك مـصدر من جبهة
حتــريـــر شـــعب تـــيــغـــراي اإلثـــنــ
بــالــتــقــاريــر احلـــكــومــيــة قــائال إن

"معارك جتري بالفعل".

احلكـومـة لـيـغـيسي تـولـو الـتـقـارير
عن شـن اجلـيش اإلثـيــوبي هـجـومـا
عـلى الـسودان مـعـتبـرا أنـها "عـارية
عن الـصـحـة".وأضاف أن "مـجـمـوعة
تـمردين وقـطاع الـطرق كـبيـرة من ا
واإلرهابـي دخلـوا (من السودان)".
وبــثت هــيـــئــة اإلذاعــة اإلثـــيــوبــيــة
تـــصـــريــــحـــاته دون أي أدلــــة عـــلى
ذلك.وأكـد أن "قـوة الـدفـاع الـوطـنـيـة
يليـشيا احمللـية قضتا اإلثيوبـية وا
عليـهم".وقال إن جبهـة حترير شعب
تــــيـــغــــراي جتـــري تــــدريــــبـــات في
السـودان وتـتلـقى الدعم من "جـهات
داعـمـة أجـنـبـيــة" لم يـحـددهـا.ومـنـذ
سـنـوات يـقـوم مـزارعـون إثـيـوبـيون
بـزرع مـنــطـقـة الـفـشــقـة الـتي تـقـول
الـــــســــــودان إنـــــهــــــا تـــــقـع ضـــــمن

{ اديـس ابـــــابــــــا - ا ف ب:  نـــــفت
إثـيوبـيا أن تـكون شـنت هجـوما في
نـهــايـة االسـبــوع عـنــد حـدودهـا مع
ـســؤولـيـة في الـسـودان وحــمّـلت ا
ـــتــــمـــردين من الــــنـــزاع احلـــدودي 
مـــنــطـــقــة تـــيـــغــراي الـــتي تــشـــهــد
حــــربـــا.والــــســــبت أعــــلن اجلــــيش
الــســوداني مـقــتل "عــدد" من أفـراده
في هـــجـــوم لــلـــقـــوات اإلثــيـــوبـــيــة
ومـجـمـوعـات مـسـلـحـة في مـنـطـقـة
الـفـشقـة الزراعـيـة اخلصـبـة.وتشـهد
الـعالقـات بـ الـســودان واثـيـوبـيـا
تـدهـورا مـنذ أشـهـر بسـبب الـتـنازع
ــنـــطـــقــة مـــا تـــســبب عـــلى هـــذه ا
اضي.لكن باشتباكات دامية العام ا
في تصـريحـات بثـتهـا وسائل إعالم
رسـمـيــة األحـد نـفى الــنـاطق بـاسم
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عـددها عن 80. ويـحـد احملـمـيـة من
الــشـرق خط قــطــار سـيــتم إنــشـاؤه
مستقبال ومن الغرب مجمع عقاري
على قـمة منـحدر. يقـول رئيس قسم
الـنـبـاتـات واحلـيـوانـات احلـضـريـة
في جـمـعيـة حمـايـة الطـبيـعـة عمـير
بـالبـان إن احملـمــيـة تــضم عـددا من
الــبـرك الــتي تـعــود بـالــفـائــدة عـلى

دينة.  مرافق أخرى في ا
تعـتبـر محـميـة "وادي غزال" مـوطنا
لـنـبـاتـات أصـلـيـة مـتـنـوعـة ومـكـانا
ــثــابــة رئـة غــنـي لــلــطــيـور فــهـي 
خـضراء ومـسـاحة تـرفيـهـية تـسمح
"بــتــنـظــيم درجــة احلــرارة وإنــتـاج
األكسج ... وتـوفير مكـان للسكان
ليتواصلوا من خالله مع الطبيعة".

وبـحـسب مـديـرة احملـمـيـة فـقـد أدى
حـفـر طـريق دائـري في الـقـدس قـبل
مر سنـوات عدة "فجـأة إلى إغالق ا
الـــذي كــانت تــســتـــخــدمه الــغــزالن
لـلـوصـول إلى مـســاحـات مـفـتـوحـة

خارج القدس". 
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وتضيف "نـفقت احليوانـات العالقة
في الـوادي بـسـبب الـكـالب الـضـالة
وابن آوى وأخـــــرى دهـــــســــتـــــهــــا

ركبات على الطريق الدائرة".  ا
الحــقـــا أخــذت جــمـــعــيــة حـــمــايــة
الطبـيعة على عاتـقها مهـمة تسييج
مــسـاحـة خـضـراء تـبـلغ حـوالي 25
هكتارا وأعادت عـشرات احليوانات
الـتـي تـكــاثــرت بــدورهـا إلى أن زاد

{ الــقــدس - ا ف ب: فـي مــحــمــيــة
"وادي غـزال" الطـبيـعيـة والصـغيرة
ـكن لـقـطـيع مـكون من في الـقـدس 
نـحو  80من احلـيـوانـات اجلـمـيـلـة
الـــتـــجــول بـــحـــريــة بـــعـــد تـــقــلص
ــسـاحـات اخلـضــراء ونـفـوق عـدد ا
مـن الــغــزالن ألســـبــاب عــدة مـــنــهــا
حــــــوادث الـــــطــــــرق أو الـــــتــــــوسع
احلـــضــــري.   إنـــشــــاء الـــواحـــة
اخلضراء قـبل ست سنوات من قبل
مــجـلس مــديـنــة الـقــدس وجـمــعـيـة
حـمـاية الـطبـيعـة في مـنطـقة تـعتـبر
ناطق احلضرية كثافة.   من أكثر ا
ـــكن لــلــمــتـــنــزهــ الــدخــول إلى
احملميـة الوحيدة التـي تعتبر مالذا

للغزالن في إسرائيل مجانا. 
فـي الـــعـــام  ?2017وضع االحتـــاد
الــدولي لــلــحــفــاظ عـلـى الـطــبــيــعـة
الـغـزال اجلـبـلي الـذي لم يـتبـق منه
في القدس سـوى ثالثة على قـائمته
احلــــــــمـــــــراء ذلـك ألن عـــــــدد هـــــــذه
احلـــيـــوانــات آخـــذ في الـــتـــنــاقص
بــســبب الــصـيــد اجلــائــر وحـوادث

وائل.  الطرق وفقدان ا
WOFO  W O

تـــقـــول مـــديـــرة احملـــمـــيـــة يـــائـــيل
هامرمان-سوالر "نوفر للغزالن بيئة
طبيـعية قـدر اإلمكان حتى ال نـعتمد
عــلى الــبـشــر ولــنــتـمــكن من إطالق

بعضها في البرية مستقبال". 
تـشيـر دراسة أجـراهـا كل من يورام
يـــوم-تـــوف من جـــامــعـــة تل أبـــيب
وأوري رول من جامـعة بن غـوريون
في بـئـر الـسـبع إلـى أن عـدد سـكان
غـزالن اجلــبــال في إسـرائــيل يــقـدر
بـنـحـو خـمـسـة آالف غـزال لـكن هـذا
الـرقم مـهـدد بـاالنخـفـاض جملـمـوعة

عوامل.  

هي أهم جـبــهـة حــالـيــا في احلـرب
التي اندلعت قـبل سبع سنوات ب
ساندة حتالف احلكومة الـيمنيـة 
عــــســـكـــري تـــقــــوده الـــســـعـــوديـــة
دعوم من تمردين احلوثي ا وا
إيـران.فـيـمـا يـأتي أسـئـلـة وأجـوبـة
ــديــنــة رئــيــســيــة حـــول مــعــركــة ا

دير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية خالل مؤتمر صحفي في ايران dL∫ ا R

WOL∫ غزال جبلي داخل محمية في القدس متظاهرون في اخلرطوم
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تظاهرين إلى ومـنها عبارة (عـدم عودة ا
بـيـوتهم  حـتى حتـقـيق مـطـالـبـهم). وقد
أتـاح لهذا اجلـدل فرصة كـبيرة هـو تأخر
صـدور بيـان مـكتب الـسـيسـتانـي ليـقطع
اجلــدل بـ مــشـكك بــحـقــيـقــة مـا نـقــلـته
رجع  وب مؤيد لها.  بالسخارت عن ا
رجعية ـساء صدر بيان عن مكتب ا في ا

جاء فيه: 
( وأكـــد ســمــاحــتـه عــلى ضــرورة اجــراء
اصالحـات حقـيقـة في مدة مـعقـولة وفي
ــقـتـرحـات هـذا الـسـيــاق  الـتـرحـيب 
نشورة مؤخراً  مع تحدة ا بعثة اال ا
ابـداء القلـق من ان ال تكون لـدى اجلهات
ـعنية جدية كافـية في تنفيذ أي اصالح ا

حقيقي .
واشـيـر ايـضـاً الى ان الـسـلـطـات الـثالث
التـنفيذية والتشريعية والقضائية اذا لم
تــــكن قــــادرة عــــلى اجــــراء االصـالحـــات
الالزمــة او لم تــكـن تــريــد ذلك فالبــد من
الــتــفـكــيــر بــسـلــوك طــريق آخــر في هـذا
ــكن ان يـسـتـمـر احلـال اجملـال فـانه ال 
عــلى مــا كــان عــلـيه قــبل االحــتــجــاجـات

األخيرة . 
وأكـد ســمـاحــته عــلى ضــرورة الـكفّ عن
ــتـــظــاهــرين اســتـــخــدام الــعــنـف ضــد ا
الـسـلمـيـ ووقف االعـتـقـال واالخـتـطاف
في صـفوفـهم ومـحاسـبـة من قامـوا بذلك
خالفـاً لـلشـرع والـقـانون. كـمـا شـدد على
رفض الــــتــــدخل االجــــنـــبـي في الــــشـــأن
الـعراقي واتـخـاذ الـبلـد سـاحـة لتـصـفـية
احلــســاب بـــ بــعض الــقــوى الــدولــيــة

واالقليمية). 
انتقادات ألداء بالسخارت 

في تـقـريـرهـا الـذي قـدمـتـهـا إلى مـجـلس
األمـن الــدولي في 3 كــانــون األول 2019
ســردت جــيــنــ بالســخــارت جــمـلــة من
نشـاطـاتـهـا وحتيـلـيـهـا ورؤيتـهـا لـتـطور

األوضاع في العراق. 
تـناولت بالسخارت التظاهرات التي قتل
فــيـهـا (400) شـخــصـاً وجـرح (19) ألف
آخـرين. وأنـهـا زارت مـسـتـشفـى والتـقت
) أصيب بـجروح بـوالـدة صبي (16 عـامـاً
بـالـغـة. وسـردت أشـبـه مـا يـكـون بـقـصـة
صــحـفــيـة مــنه تــقـريــراً مـقــدم إلى أعـلى
مـنظـمـة أمـنيـة دولـيـة. وانتـقـدت الـقوات
األمـنـيـة مـشـيـرة إلى أنه (ال يـوجـد مـبرر
لـلـعـديـد من عـمـلـيـات الـقـتل واالصـابـات
.( ـ ــسـا اجلــسـيــمـة لـلــمـتــظـاهــريـ ا
وأضــافت بــأن (الــواقع الــقــاسي هــو أن
اسـتخدام الـنيـران احليـة لم يتم الـتخلي
عـنه  وأن األجـهـزة غـيـر الـفـتـاكة - مـثل
ـسـيل لــلـدمـوع - ال تـزال قـنـابل الــغـاز ا
ا تسبب تـستخـدم بشكل غـير صحيـح 
في وقـوع إصابـات مروعـة أو وفاة  وأن
االعـتقاالت واالحـتجـازات غير الـقانـونية
ال تـزال حتـدث - كـمـا الـقــيـام بـعـمـلـيـات

االختطاف والتهديد والترهيب). 
كـــمـــا أشــارت بالســـخــارت إلـى أن قــطع
(خــدمـة االنــتـرنت وإغـالق وسـائل إعالم
يـضيف إلى التصور العـام بأن السلطات

لديها ما تخفيه). 
تـحدة في إجراء وأوضـحت رؤية األ ا
انــتــخـابــات حــرة ونـزيــهــة  ومـكــافــحـة
ــكـاتـب االقـتــصــاديـة الــفــسـاد وإلــغــاء ا
لألحــزاب. وأن رئــيس الــوزراء الـعــراقي
ـان  وسـيـكـون قـدم اسـتـقـالـته إلى الـبـر
عـلى رئـيس اجلـمـهـوريـة تـكـلـيف مـرشح

 . جديد خالل أسبوع
وذكــرت بالســخــارت لــقـائــهــا بــأيــة الـله
الـعـظـمـى الـسـيـســتـاني وأنه (أعـرب عن
قـلقه من أن اجلـهات الـفاعـلة ذات الـصلة
ـا يـكـفي لـتـنـفـيذ أي قـد ال تـكون جـادة 
إصالح ذي مــغـزى. وأضـاف أن "الـوضع
ـــكن أن يـــســـتـــمــــر كـــمـــا كـــان قـــبل ال 
ـظاهرات". وفي الوقت نـفسه  يبدو أن ا
ـا ـثـابـرة طـا احملـتـجـ عـازمـون عــلى ا

بقيت مطالبهم دون إدراك).
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أثـار التقرير الـذي قدمته بالسخارت إلى
مـجـلـس األمن جـدالً واسـتــيـاءاً واتـهـمت
بـأنهـا قـامت بـتـغيـيب بـعض احلـقائق و
ــمـارســة (الــكــذب بـدوافع أنــهــا قــامت 
ـا جـعل وسـائل الـتـواصل سـيـاسـيـة). 
االجــتـــمــاعـي تــنـــشــر مـــقـــاالت لــكـــتــاب
ونـاشط ينتقدون تقريرها  وانه افتقد

لألمور التالية: 
1- انها لم تذكر إحراق القنصليات رغم

أنه عمل محرم في القوان الدولية. 
2- لم تـذكر االغالق الـقسـري للـجامـعات
ـــدارس رغم ان ذلـك يـــنـــتــهـك الئـــحــة وا
ي حلــقـوق اإلنــســان بـحق اإلعالن الـعــا

التعليم. 
3- ولم تـذكر نـزع سالح القوات األمـنية
رغم كـونه تطـور ايـجابي مـهم يـستـجيب
لـتوصـيات سـابقـة ويستـوجب االلـتفات
الـى وجــــــود طـــــــرف مــــــجـــــــهــــــول وراء

االعتداءات. 
4- أخـفت معـلومات مـوثقـة  احاطـتها
بها رسميا تتعلق بتورط جهات خارجية
ـــبــاشــر بــاحـــداث الــعـــنف والــتـــدخل ا

بالشأن العراقي لزعزعة استقراره. 
5- وهـــــنــــاك اتــــهــــام آخـــــر بــــتــــجــــاوز
بالســخــارت لــلــصالحــيـات الــوظــيــفــيـة
ـمنوحـة لهـا من قبل األمـ العام لأل ا
تـحدة بقيامها بـزيارات ميدانية وعقد ا
لـــقــاءات مـع قــادة أحـــزاب ومــســـؤولــ

وتدخالت مختلفة. 
6- ويعتقد أن بالسخارت تعمدت تأجيل
ـقـرر حل تـقـد تقـريـرهـا عن مـوعـده ا
ــتــحـدة انــتــقــال رئــاسـة جــلــســة األ ا
ــــتـــحــــدة الـــتـي هي أحـــد لـــلــــواليـــات ا
ــا يـكــشف عن ـتــورطــ بـاالحــداث  ا
وجـود تواطؤ من قبلهـا لتمك واشنطن
ية من من ابـتزاز العـراق عبر قـرارات أ
. توقع صورها خالل اليوم القادم ا
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أبـدت بالســخـارت عــدة مـرات تــأيـيــدهـا
ـبـكــرة الـتي دعت إلجـراء االنـتــخـابــات ا
ـرجـعـيـة في وقت سـابق. وكانت إلـيـها ا
احلـكومـة العـراقيـة قد طـلبت من مـجلس
األمن الــدولي إرســال مــراقــبــ دولــيـ
ـراقبـة االنـتـخابـات. كـما اطـلـعـتش على
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احـتـســاب وإعالن نـتــائج االنـتــخـابـات 
وقـدم اإلطار شرحاً مفـصالً مدعماً باألدلة
واإلثـباتات على اخللل الـكبير الذي رافق
الـعمـلـية االنـتـخـابيـة والـتالعب الواضح
في احـتــسـاب الــنـتــائج وإعالنــهـا وأكـد
ـسـار الـقـضائي ـضي في ا اإلطـار عـلى ا
في الـطعن بـهـذه النـتـائج وكل ما يـتـعلق
بــهــا واالســتــمــرار في الــعــمل عــلى وفق
جميع الفعاليات التي كفلها الدستور). 
وفي جـانب آخر من االجـتمـاع أكد اإلطار
ــعــتــرض عـلـى نـتــائج عــلى أن مــوقــفه ا
االنـتخابـات (نابع من كونه حـريصاً على
اسـتقـرار الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة واحلـفاظ
ـقـراطيـة فـي الـعراق عـلى الـعـمـلـيـة الـد
وتـــعــزيــز ثـــقــة اجلــمــهـــور بــالــعـــمــلــيــة
االنــتــخـابــيــة وعــدم الـتــفــريط بــأصـوات
اجلـمـاهـيـر حـيـث تـمـثل أصـوات الـقـوى
ـــعـــتــرضـــة أكـــثـــر من ثـــلـــثـي أصــوات ا
الـناخبـ وأن اإلطار يـؤكد عـلى االلتزام
بــالـقــانــون وحـفظ هــيــبـة الــدولـة وبــنـاء
الــعــمــلــيـــة الــســيــاســيـــة عــلى الــصــدق
والـوضوح وااللـتـزام وعدم تـغـييب إرادة

اجلماهير). 
d Ëe  W œ«

كــان االطــار الــتـــنــســيــقي يـــتــوقع قــيــام
بالسخارت بنقل اعتراضاته وأدلته حول
ــتــحـدة تــزويــر االنــتـخــابــات إلى األ ا
ا أعـطت بالسخارت ومـجلس األمن. ور
ا أوحـت هي بذلك وعـوداً بـنقـلـهـا أو ر
ثلي االطار هذا االنطباع ـا تولد  بل ر
من خالل إصـغـائـهـا مـصـحـوبـة بـنـظرات
الـتـعــجب واالقـتـنــاع لـكن اآلمـور سـارت

باجتاه آخر. 
في 23 تـــشـــريـن الـــثـــاني 2021 وخالل
دائــرة تــلــفـــزيــونــيـــة مــغــلــقـــة خــاطــبت
بالسـخـارت مجـلس األمن الـدولي بـكـلـمة

جاء فيها:
- كــان تــقـيــيم االنــتــخـابــات أنــهــا كـانت
بــصــورة عــامــة هــادئــة وحــســنـة اإلدارة
وأظـهرت حتسناً فنـياً وإجرائياً واضحاً
ومـثلت بصفـة عامة إجنازاً كـبيراً يَحسُن
بـالسلطـات واألطراف العـراقية اإلقرار به

. علناً
-ولـنـتــذكـر أن انـتــخـابــات تـشـرين األول
انــبــثـقـت من مـوجــة غــيــر مـســبــوقـة من
الـتـظـاهـرات التـي عمـت أرجاء الـبالد في
عــام 2019. تــظــاهــرات تــخــلــلــهــا عــنف
واســتــخــدام مــفــرط لــلــقــوة وعــمــلــيــات
اخــتــطـاف وحــاالت اســتــهـداف بــالــقـتل.
تظاهرات أسفرت عن مئات القتلى وآالف

اجلرحى.
-فـي الــســـابع عـــشـــر من تـــشــرين األول
شـــرعت األطـــراف الـــتي تـــرفـض نــتـــائج
االنــتــخــابــات بـالــتــظــاهــر واالعــتــصـام
وتـــصـــاعـــدت حـــدة تـــلك الـــتـــظـــاهـــرات
واالعـتـصـامــات في اخلـامس من تـشـرين
الـثـاني و اإلبالغ عـن خـسـائـر بـشـريـة

في بغداد.
-ال يــــجــــوز حتت أي ظــــرف الــــســــمــــاح
لإلرهـاب والــعـنـف و/أو أي أعـمــال غـيـر
قــانـــونــيـــة أخــرى بـــإخــراج الـــعــمـــلــيــة

قراطية عن مسارها في العراق. الد
ــســتـوى -إن مـجــمــوع األصـوات عــلى ا
ـقـاعد ثل بـالـضـرورة عدد ا الـوطنـي ال 
الـتي قـد تـوقعـتـهـا بـعض األطـراف. كيف
ـثـال وجـود ذلك? حـسـنــاً عـلى سـبــيل ا
ـرشـحـ في دائـرة عـدد كـبـيـر جــداً من ا
انـتخـابيـة واحـدة ربّمـا يؤدي إلى تـشتت

األصوات. 
ا -وفـيـما يـتـعـلق بـأي مـسـائل أخـرى 
في ذلك االتـهـامـات بـالـتالعب بـالـنـتـائج
فـإن القـنـوات الـقـانـونـيـة الـقـائـمـة تـبـقى
مـتاحة; وقـد استخـدمت تلك الـقنوات في
حـالــة الـعــراق عـلـى نـطــاق واسع. ولـكن
حـتى اآلن وكـمـا صـرحت بـذلك الـسـلـطـة
الـقضـائيـة الـعراقـيـة ال دليل عـلى وجود

نهج.  تزوير 
ــســتـمــرة هي أن يــسـود -إن دعـواتــنـا ا
احلـوار السـياسي ومـرة أخرى يـتوجب
الـتعـامل مع أي من اخملـاوف االنـتخـابـية
الـتي ال تــزال قـائــمــة من خالل الـقــنـوات
القـانونية القائمة حـصراً ووفقًا للقانون
وال مـعنى الستخدام اآلخرين ككبش فداء

للتظلمات االنتخابية.
ـصـادقـة عـلى ـسـتـحـسـن أن تـتم ا -من ا
الـنـتــائج الـنـهــائـيـة عــاجالً ولـيس آجالً
الحـظـة عدم وجـود مهـلة فـمن اجلديـر با
ـصــادقـة زمــنـيــة مــحـددة في الــدسـتــور 

احملكمة االحتادية العليا على النتائج.
-أؤكـد أن: أيـة مــحـاوالت غـيــر مـشـروعـة
تـهدف الى إطالة أو نزع مصـداقية عملية
إعالن نـــتــائج االنـــتــخــابـــات أو مــا هــو
أسوأ: كـالقيام بتـغيير نتـائج االنتخابات
ارسـة الضغـوط (على عـبر الـترهـيب و
ــثـال) لـن تـســفــر إال عن نــتـائج ســبــيل ا
عــكــســـيــة. وإنــني أدعــو كــافــة األطــراف
نزلق. عنية إلى عدم الدخول في هذا ا ا
-إن الـعـراق بـحـاجــةٍ مـاسـةٍ إلى حـكـومـة
قـادرة على الـتـعامل بـسرعـة وفـاعلـية مع
ــهــام احملـلــيـة غــيـر الئــحـة طــويــلـة من ا
سـؤولية األسـاسية ـنجزة وهـذه هي ا ا

عنية. لكافة األطراف السياسية ا
خـطـاب بالســخـارت ووجه بـاعـتـراضـات
وتـــصــريــحـــات شــديــدة مـن قــبل االطــار
التـنـسيـقي ألنـها أغـفـلت ببـسـاطة جـميع
االعـتراضات واألدلة التي اطلعت عليها 
وامـتنعت عن نقلها أو على األقل لم تذكر
في خــطــابــهــا أنــهــا اجــتــمـعـت بــاالطـار
ــعـــتــرض عـــلى نـــتــائج الــتـــنــســـيــقـي ا
االنـــتـــخـــابـــات واطـــلـــعت عـــلى مـــوقـــفه

وإثباتاته في موقفه. 
ولـو كـانت ذكــرت ذلك أمـام مـجـلس األمن
ــهـنـيـة في لــكـان أقـرب لـلــمـوضـوعـيـة وا
تـقـيـيم حـدث سـيـاسي كـبـــــــــيـر لـكـنـهـا
تـعـكــزت عـلى تــصـريـح جملـلس الــقـضـاء
األعـلى بـنـفي وجــود أدلـة قـانـونـيـة عـلى
الــتـزويـر. كـمـا اعــتـمـدت عـلى قــنـاعـاتـهـا
الشخصية الرافضة ألي تشكيك بالعملية
االنـتـخـابـيــة أو وجـود تالعب سـيـبـراني
ــنـهج. كــمـا جتــاهـلـت تـقــريـر الــشـركـة
ــانــيـة الــفــاحــصـة ألجــهــزة الــتــحـقق األ

والصناديق.

أ) قانون "من أين لك هذا?"
ب) قانون احملكمة االحتادية
ج) قانون الضمان االجتماعي
د) قانون حل أزمة السكن
ه) قانون النفط والغاز

و) تــعـديـل قـانــون تـشــجـيع االســتـثــمـار
والشراكة ب القطاع العام واخلاص.
ز) قانون مجلس الوزراء والوزارات

ح) قانون مجلس اإلعمار
لقاء النجف واجلدل السياسي

في 11 تــشــرين الــثـاني 2019 تــوجـهت
الـسيدة بالسـخارت إلى الـنجف األشرف
ــــرجع صـــــبــــاحــــاً الجـــــراء لــــقــــاء مـع ا
الـسيستاني . وبعد خروجها من اللقاء 
وقـفت قـرب مـنـزل الــسـيـسـتـاني  وأمـام
عــــدســـات وســــائل االعـالم والـــقــــنـــوات
الـفضـائيـة  في مـؤتمـر صحـفي صرحت

ا يأتي:  فيه 
ـتـظـاهـرين لن ـرجـعـيـة تـؤكــد أن ا -إن ا
يـعودوا إلى مـنازلـهم قبل حتـقيق جـميع

مطالبهم. 
ـرجع الــسـيــسـتــاني قــلق من عـدم -إن ا
جــــديـــة الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة الجـــراء

االصالحات. 
ـرجع أكد أنه إذا كـانت الرئـاسات -أإن ا
الـثالث لم تكن قادرة على حتقيق مطالب
ـتظاهرين فالبـد من سلوك طريق آخر . ا

ـــكن أن يـــكــون ــرجع أكـــد أنه ال  -أن ا
الـعراق سـاحـة للـتـصـفيـات الـسيـاسـية 

ويجب احترام سيادته. 
ـرجع أيـد إجـراء قـانـون انـتـخـابي -إن ا

موحد. 
أمــا الــتـرجــمــة احلــرفـيــة لــلــخــطـاب في

النجف فهي: 
-إنه لـــشــــرف لي أن أذهب إلـى صـــاحب

السماحة وأن أكون هنا في النجف.
-إن الــظـروف في الــعــراق هي األســبـاب
الــــتي دفـــــعــــتــــنـي إلى زيـــــارة صــــاحب
الـسمـاحـة  وخالل اللـقـاء مع سمـاحته 

شددت مرجعية على ما يلي.
-حـــذرنـــا من اســـتـــخـــدام الــعـــنـف ضــد
سا  كما ذكرنا من قبل ـتظاهرين ا ا
 لــكـنـنــا شـددنـا وكــررنـا مـجــددًا جـمـيع
مـرتكبيها يجب أن يـحاسبوا دون تأخير
 واالعـــتــقـــال الــتـــعــســـفي  واخلــطف 
والـــضــرب  ويـــجب أن يـــتــوقف الـــقــتل

ويجب أن يتوقف اآلن. 
ـرجـعــيـة أنـهـا تـدعم إجـراء -أوضـحت ا
إصالح جـاد في وقت مـعـقـول  وفي هذا
تحدة  قتـرح األ ا الـسياق  تـرحب 
ـــا في ذلـك االقــتـــراح اخلــاص بـــإطــار

انتخابي موحد 
ـرجـعـيـة أيـضًـا عن قـلـقـهـا  - وتـعـرب ا
وتـقـلق من أن الـقوى الـسـيـاسـيـة لـيست
ـا يكـفي إلجـراء هذا اإلصالح أو جـادة 

تنفيذه  
رجعية على -بـاإلضافة إلى ذلك  تؤكد ا
ــ ــســا ــكـن لــلــمــتــظــاهــرين ا أنه ال 
العودة إلى ديارهم دون موارد كافية 

- وإذا ســـمـح الـــثالثـــة  فــــأنـــا أقـــصـــد
بالـسلـطة الـقضـائيـة السـلطـة التـنفـيذية
والـسلـطة الـتنـفـيذيـة. غيـر قادرة أو غـير
راغـبة على إجراء هذه اإلصالحات بحزم
 يجب أن يكون هناك وسيلة للتفكير في

نهج (طريق) مختلف. 
رجـعـيـة وفـخـامتـه على -أود أن أشـكـر ا
الــتــرحــيب الــكــبــيــر واحلــار ومــحــادثـة
صـريحة ومباشـرة. هو محل تقـدير كبير

شكرا جزيال لك.
-ســــؤال: مــــاذا يــــعــــنـي نــــهج (طــــريق)

مختلف?
-اإلجـابـة: طــريـقـة مــخـتـلــفـة  نـعم  في
ـكـنك اسـتـخـدام الـكـثـيـر من وقت مـا ال 
الــكـلـمـات  لــكن الـطـريـقــة اخملـتـلـفـة هي

طريقة مختلفة.
W eOKJ « WI

-(مالحـظة مـهـمـة: في الـلـغة االنـكـلـيـزية
اسـتعـمال مـفردة “الـذهـاب الى بيـوتهم”
بـعـد احلـديث عن مـوضـوع حتـدي تـعني
وضـوع والتـنازل ”وعـليه اعـتقد “تـرك ا
ـعـنى ـبـعــوثـة كـانت تــتـحــدث عن ا ان ا
فـردة "الـرجوع اجملـازي ولـيس احلرفـي 
الى بـيوتهم" نـعم قد لم تكن مـناسبة في
فردات باخلصوص وقد اسـتخدام هذه ا
ـوضوع  احلديث يـكون كـذلك ان هذا ا
فــيه اثــنـاء الــلــقـاء مع ســمــاحـة الــســيـد

السيستاني والله اعلم).
-(مالحـظـة عـامـة الـســيـدة لم تـلق كـلـمـة
مـكـتـوبـة بـل ارجتـالـيـة مع تــوقـفـهـا بـ
احلـ واآلخر لـلـترجـمـة العـربيـة يـعني
. لم االنـسيـابـية لم تـكن مـوجودة عـمـوماً
تـكن دبـلـوماسـيـة جتـيـد الـدقـة واخـتـيار

عنى).  العبارات واحملافظة على ا
هــذه الــتـــصــريــحــات أحــدثت ســجــاالت
وجـدالً واسـعـاً في األوســاط الـسـيـاسـيـة
واالعالمـيـة والشـعـبيـة. إذ أخـذ كل طرف
جـزءاً أو عـبـارة مـعـيـنة لـيـبـنـي عـلـيـها 

بغداد
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لم اغـير من يت يـكمن في الـزاوية الـبـعيـد.ة عن باب غـرفتي  مـازال هـذا السـراج ا
مـكـانه بالـرغم من انني كـثيـرا ما حـولت االشـياء الـتي في غرفـتي من جهـة ألخرى
لم اقـدر خشـيـة ان يفـقـد من بهـاء صـورته التي كـنت اعـشق رؤيـته في حال واحـد 
تـعودت عـلـيـها عـيـني مـنـذ فتـحـتـهـا حلد كل الـوقت الـذي مـضى دون ان اشـعر به
نـضدة اخلـشبـية الـتي فقـدت ركيـزة واحدة من ركـائزهـا االربعة ركـزت على هـذه ا
وفي ذهـني حادثـة الفقـدان حلظـة قفـز قطي االسود وبدى شكـلهـا مائال بـوضوح  
كان ثـقله الـكـبيـر متـسمـا على شـكله من فـوقهـا لالرض لتـتحـطم ركـنا من اركـانهـا
كل من راه حسبه كـلبا حـتى جارتي التي لـها ع حـاسده اصابـته عندما الضخـم

قالت لي وانا أطعمه بقايا دجاجتي 
 _هذا كلب ام قطة..?

بـقـيت طـوال اللـيل افـكـر  بـحـالـته وقـد غاب كـانت الـسـاعـة وقـتـهـا الرابـعـة عـصـرا 
لساعة الفجر  لم اخسر شيئا دقيقةراجعت نفسي متحدث معها

 _وان انكسرت احدى ارجل منضدتي ال يهم ..
تـمعنت ـرة يجـلس جواري  حـتى ابتـسمت وشـعرت بـفرح كـبيـر عنـدما رايـته هذه ا

في وجهه وسألته قائال
 _أ أنت جائع..? 

عـرفت من هـزة ذيـله وبـقـائه في مــحـله بـانه شـبـعـان  عـكس حـالي الـذي يـوعـز لي
احتـجت بعـضـا من الطـعام  كـاحـتيـاجي ليـلـة امس الى نور الـسراج بـجوع بـسـيط
الذي استـبعـدته وغرقت في ظلـمة حـالكة اسـتفاقت به كـل اشباحي الـتي حتسست
بـوجـودهـا حـقـا في بـاديء االمـر خـفت كـثـيـرا اال انـني صـبـرت نـفـسي بـشيء من
ـا احفـظه من الـقـرآن الـكر  ـان  يـالقـراءة في هـذه االجـواء سـور قصـيـرة  اإل
كـنت احـاول ان ابعـد االفـكار الـسـوداء من جمـجـمـتي  مابـ اسـتطـعت او فـشلت
غـلبـني النـعاس  بـنومـة  متـعبـة لم استطـع منهـا حتى اجـد القط الـذي لم يأتي وقت
ـرة يقفز صوب السراج بل تأخر كثيـرا لؤاديها دون وجوده  هذه ا صالة الفـجر 
عدة مرات لـيسقط متحطما وقـد افزعني ودفعني مباشرة بـالنهوض واقفا وصائحا

به
 _ما الذي فعلته ..? 

تبقي  احـسست بأالمه ومعـاناته لكني رغا جسـده بترابهـا ا سقط علـى االرض 
ال اعـرف ماذا افـعل له وانـقـذه هسـتـيريـا اصـابتـني واشـياء كـثـيره راودتي بـعـدما
ـنـقذ مع ـسكـ الـبـائس  جاءني ا خـسرت حالوة الـدنـيا بـاكـمـلهـا الـسراج وهـذا ا

ضربات أقدام جارتنا وهي تسألني
 _ما بك..? 

رجتفة قائال لم ارد عليها بل اشرأت لها باصبع يدي ا
 _انظريه..انه يرفس  .. لم يعد يهمني حتى هذا السراج..

قالت باستفهام
 _ومن حطم  هذا..

يأست من النطق ألقل لها
 _انه هو..

ابتسمت ضاحكة  وقالت
 _انا من وضعت السم له في الطعام.. يزعجني دائما..

همـدت انفـاسه وأصـبح جثـة بال حركـة  وانـا في حيـرة من امري وسـؤال واحد ال
غيره

 _ماذا افعل لهذه العجوز وما عقابها ..? وكيف يقولون ان للقطة سبعة ارواح..?

أكـــثــر مـن مـــــــائــة عـــام تـــــــــفــصـل بــ
Gertrudeالـــســـــــــيـــدة غــيــرتـــرود بــيل
  Bell(1868-1926) مِــفــراو (الــســيــدة
بـالهولـنديـة) جيـن هـينـيس بالسخارت
Jeanine Hennis Plasschaert
(1973-) لـكنـهـمـا لـعبـتـا دوراً مـثـيراً في
س بـيل الـتـاريخ الــسـيـاسي الــعـراقي. ا
ـة آثـار كــانت بـاحـثـة ومــسـتـكـشــفـة وعـا
إنـكليزية جاءت إلى العراق عام 1914مع
احلمـلـة العـسكـريـة البـريطـانـية وشـغلت
مـنصب الـسـكـرتـيـرة الـشرقـيـة لـلـمـندوب
الـسـامي الـبـريـطــاني. وكـانت تـقـاريـرهـا
وآرائـهـا حتــتل أهـمـيــة كـبـيـرة في وزارة
اخلـارجية الـبريطانـية  بل وتتـفوق على
ـندوب الـسامي تـقاريـر كبـار الـضبـاط وا
نـفسه وتـؤخذ بـآرائهـا واقتـراحاتـها في

إدارة الدولة العراقية الوليدة. 
كـان الـسـيـاســيـون الـعـراقـيـون من وزراء
وضـبـاط ووجــهـاء ورجـال دين يــتـمـنـون
لـــقـــاءهـــا وأن تـــرضى عـــنـــهم.  كـــانـــوا
يـسمونها باخلاتون. وقد كتبت مذكراتها
تــذكـر كـيف يــأتـيـهـا كــبـار الـشــخـصـيـات
العـراقيـة ملتـمسـ طلبـاً أو موافـقة على
ــعــسـول ــدحــونــهــا  أمــر مــا وكــيف 
الـكالم. وتراهـا في الصـور جتلس بـينهم
بـكل كبـرياء وأنـفة. وقـد لعبـت دوراً هاماً
في تـنصيب عـبد الـرحمن النـقيب رئـيساً
لــلـوزراء عـام  1920 ثم تـنــصـيب األمـيـر
فــيــصل مــلــكـاً عــلى الــعــراق عـام 1921
إضـافة إلـى تأثـيـرها في تـشـكـيل اجليش
الـــعــراقي ورسـم احلــدود الــعـــراقــيــة مع
األردن وسـوريـا والــكـويت والــسـعـوديـة.
وكـان لهـا مـوقف مـتـشدد ضـد ثـوار ثورة
رجعية الدينية العشرين 1920وتعادي ا
في الـنـجف بـزعـامـة الـشـيخ مـحـمـد تـقي
الشيرازي ثم شيخ الشريعة االصفهاني.
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أمـا مِفراو بـالسخارت فـقد بـدأت حيـاتها
الـســيـاسـيـة عـام 2017عـنـدمــا انـتـخـبت
ـان األوربي عام 2004 ثم نـائبـة في الـبر
عام 2009 حـيث انضمت إلى جلنة النقل
والـسياحة. بـعد ذلك  انتخـابها عضواً
ـان الـهـولـنـدي عام 2010 حـيث في الـبـر
ــان األوربي. تـــركت مــقــعـــدهــا في الـــبــر
وكـانت تركز على قـضايا السالمـة العامة
ــســاواة في والــشــرطــة الـــهــولــنــديــة وا
ـــثـــلـــيــ وإدارة ــعـــامـــلـــة وحـــقـــوق ا ا

 . الطوار
دخـلت الـكـابـيـنـة الـوزاريـة ألول مـرة عـام
2012كـوزيـرة لـلـدفــاع في حـكـومـة مـارك
روته الـثـانيـة. بـقـيت في مـنـصـبـهـا حتى
اسـتـقـالـتـهـا في عام 2017 نـتـيـجـة نـشر
تـقريـر مـجـلس الـسالمـة الهـولـنـدي الذي
سـلط الضوء على حاالت الفشل اخلطيرة
في وزارة الـدفاع ومـنهـا قضـية هاون في
ــان مـــالي. و اســتـــدعــاؤهــا إلى الـــبــر
الـهولـنـدي وأثـنـاء االستـجـواب اضـطرت
إلعالن اسـتـقــالـتـهــا من مـنـصــبـهـا في 3

تشرين األول 2017. 
وكـعـادة احلـكـومـات الـهـولـنـديـة ال تـفرط
بـسـياسـيـيـهـا بل تـدفع بـهم إلى مـناصب
دولـيـة ودبــلـومـاســيـة فـتم إرســالـهـا إلى
تحدة حتى قام األم العام لأل األ ا
تـحـدة أنطـونـيو غـوتيـريس بـتعـيـينـها ا
ــثـالً خــاصــا له في الــعــراق ورئــيــســاً
ـسـاعــدة الـعـراق ـتـحــدة  لــبـعـثــة األ ا

(يونامي). 
نصب هـولنـدي آخر هو وكـان قد شغـل ا
(   1958Ad Melkert ) أد مــيــلــكــيـرت
ــنـــصب فـي الــعـــراق عــام الـــذي شـــغل ا
2009- 2011. وكــــان قـــــبل ذلـك وزيــــراً
لــلــعــمل لــلــفــتــرة 1994- 1998. وبــعــد
خـسارة حزب العمل في االنتخابات أعلن
اعـــتــزالـه عن الـــعـــمل الـــســيـــاسي لـــكن
احلـكومة الـهولـنديـة أرسلـته دبـلومـاسياً

تحدة.  إلى األ ا
سـاعدة ـتحـدة  جـاء إرسال بـعثـة األ ا
الـعراق (يـونامي) بـناء عـلى قرار مـجلس
األمـن الـــــــــدولـي رقم (1500) فـي 14 آب

 . 2003
وكان أول مبعوث هو سيرجيو دي ميللو
الـذي قـتل بـعـد خـمسـة أيـام من اسـتالمه
مــنـــصـــبه في حـــادث إرهـــابي في 19آب
2003. وجـــــاء بـــــعــــده أشـــــرف قـــــاضي
(2004-2007)  سـتــيـفـان دي مــسـتـورا
(2007- 2009)  أد مــــلــــكــــرت (2009-
2011)  مـارتـن كـوبـلـر (2013-2011) 
نــيــكــوالي مالديــنــوف (2013-2015) و

يان كوبيتش (2018-2015). 
شورة وتتلخص مهام البعثة في تقد ا
فـوضـية االنـتـخابـات وكذلك ـساعـدة  وا
ـسـائل التي رسم شـكل إعـادة االعمـار وا
أوضــحــهــا الــقـرار (1283) الــصــادر في
ــفــروض انــتــهــاء تــمــوز 2003. وكــان ا
مـهامها في 14 آب 2004 لـكن احلكومات
ــتــعـاقــبــة كـانـت تـطــلب من الــعــراقـيــة ا

مجلس األمن الدولي تمديد البعثة. 
ــثـلــهـا أشـبه لــقـد أصــبـحت يــونـامي و
بوصية على العراق وأعطيت صالحيات
غــيــر مــوجــودة في بــقــيــة بــعــثـات األ

تحدة في دول أخرى.  ا
بالسـخارت  والشؤون الداخلـية العراقية

وصــــــــــلت فـي كــــــــــانـــــــــون األول 2018 
بالسـخارت إلي بغداد بعد عدة أشهر من
إجـراء االنتخـابات الـعراقيـة وفوز الـتيار

الـصـدري وحتالـف الفـتح كـأكـبـر كـتـلـت
. بدأت جـوالتها علـى الزعامات شـيعيـت
ـســؤولــ احلـكــومــيـ الــســيـاســيــة وا
ـــنـــظـــمـــات الـــشـــبـــابـــيــة إضـــافـــة إلى ا
ـدني. كمـا التقت واحلـقوقـية واجملـتمع ا
بــشــخــصــيــات ســيــاســيــة من مــخــتــلف

كونات العراقية.  ا
في بـدايـة مــجـيـئــهـا ظـهــرت بالسـخـارت
ـــتـــحـــدة يـــنـــاصـــر ـــثل األ ا كـــوجه 
تــظــاهـرات 1 تــشــرين األول 2019 الــتي
شــمـلت احملــافـظــات الـشـيــعـيــة وبـغـداد.
وكــانت تـقـاريـرهـا وتـصــريـحـاتـهـا تـثـيـر
اجلــــدل بــــ اجلـــهــــات الــــســـيــــاســــيـــة
واإلعالمــيــة والــشــعــبــيــة. وكــانت تــقـوم
ـتظـاهرين بـجوالت مـيدانـية مـثل زيارة ا
في سـاحـة الــتـحـريــر وركـوت الـتك تـوك
وزيـارة جرحى الـتظاهـرات أو والدة أحد
الــشــهـــداء. وهــذه مــواقف جــديــدة غــيــر
ـتـحـدة الذين ـثـلي األ ا مـتـوقعـة من 
سـبقوهـا حيـث كانـوا يكـتفـون بالـلقاءات
ـســؤولـ والـسـيـاسـيـ الـرسـمـيـة مع ا

والنواب. 
وحـضرت بالسخارت مـناسبات حـكومية
وسـياسيـة منهـا مراسم تـكليف مـصطفى
الـكـاظمي في 8 نـيـسان 2020 . وفي 13
تـشرين الثاني 2019 قـام مجلس النواب
بــاسـتــضـافــتـهـا حــيث ألــقت كـلــمـة أمـام
رئـاسة اجملـلس ورؤسـاء الكـتل الـنيـابـية
ــتـحـدة من تـنـاولـت فـيـهــا مـوقف األ ا
الـتـظاهـرات إضـافـة إلى خـارطـة الـطريق

التي كانت قد قدمتها قبل ثالثة أيام. 
ولـعل أشهـر زيارات ولـقاءات بالسـخارت
هي زيـــارة الــنـــجف األشـــرف ولــقـــائــهــا
ــرجع األعـلى الــســيـد الــســيـســتـاني. بــا
وكـانت تـنـقـل إلى سـمـاحـتـه وجـهـة نـظـر
ـــتــحــدة ومــجـــلس األمن ورأيــهــا األ ا
بـاألحداث العراقيـة  وتستمع إلى موقف
ــطـروحـة حـيث سـمـاحــته جتـاه األمـور ا
تـرفع بـهـا تقـريـراً إلى األمـ الـعام لأل
ـتحدة. وكـان مكتب الـسيستـاني يصدر ا
بــــيـــانــــاً عــــقب كل لــــقـــاء مـع الـــســــيـــدة

بالسخارت. 
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في 10 تشرين الثاني 2019 وقبل لقائها
بـالسـيد الـسيـسـتاني أعـلنت بالسـخارت
عن خـارطة الطـريق حلل األمة السـياسية
في الـعراق بعد تصاعد التظاهرات ومنع
دارس واجلـامعات وغـيرها. الـدوام في ا
طـالـبت فيـهـا بـضـمـان احلق في الـتـجمع
والـتظـاهـر الـسلـمي وحـريـة التـعـبـير عن
ــكن من ــارســة آقــصى قـدر  الـرأي و
ـظاهرات ضـبط النـفس في التـعامل مع ا
ـــا في ذلك عــدك اســتـــخــدام الــذخــيــرة
سلءلة الكـاملة للجناة احلـية وحتقيق ا
وإنـصاف الـضحـايا. كمـا طالـبت بإطالق
ـتــظــاهــرين الــســلــمــيـ ســراح كــافــة ا

والـــتـــحـــقــيـق في حـــاالت االخـــتـــطــاف 
ــســؤولـــ عن االســتــخــدام ومـالحــقــة ا
ـفـرط لــلـقـوة. كــمـا دعت كــافـة األطـراف ا
اإلقـليـميـة والدولـيـة إلى عدم الـتدخل في
الــشـؤون الـداخــلـيـة الــعـراقـيــة واحـتـرام

سيادته. 
تـسـتــمـر بـالسـخـارت فـي تـقــد خـارطـة
مثلي الـطريق وتتجاوز اخلطـوط احلمر 
ـتــحـدة فــتـذهب إلى الــتـدخل في األ ا
الـشـؤون الداخـلـيـة الـتي تـتـجـاوز تـقد
ان ـشورة بل تطلب من احلكـومة والبر ا

اتخاذ إجراءات مثل: 
1-اإلصالح االنـتـخـابي: يـتم االنـتـهاء من
وضع إطـار قانـوني مـوحد بـدعم فني من
ه بعـد فتـرة وجيزة ـتحـدة وتقـد األ ا
إلى مــجــلـس الــنــواب. ويـتـم اســتــكــمـال
ــانـــيــة فـي أقــرب وقت اإلجـــراءات الــبـــر

كن.
2- إصالح قـطاع األمن: يتم تطبيق األمر
الـتـنـفـيـذي رقم 237 بـالـكـامل وبـدون أي
تــأخــيـر ويــتم حــظـر أي أســلـحــة خـارج
سـيطرة الـدولة ويـتم اعتبـار أية كـيانات
مـسلـحـة خارجـة عن الـقـانون أو عـنـاصر
مــارقــة غـيــر قـانــونــيـة وتــقع عــلى عـاتق

الدولة مسؤولية القضاء عليها.
3- الــفـســاد: يـنـبــغي أن تـكــون الـنــخـبـة
الـسيـاسيـة قدوة في مـحاربـة الفـساد من
ـاليـة داخل البالد صـالح ا خالل كـشف ا
وخـارجــهـا ســواء أكـانت بــأسـمــائـهم أو
حتت أســـمــاء أخـــرى. إضـــافـــة إلى ذلك
تـــقــــوم األحـــزاب/الــــكـــتـل والـــتــــيـــارات

السياسية بإلغاء جلانها االقتصادية.
اإلجـراءات مـتـوســطـة األمـد (خالل شـهـر

إلى ثالثة أشهر) تشمل ما يلي:
1- الـدسـتور: تـسـتـمـر جلـنـة الـتـعديالت
ـراجـعـة الـدسـتـور وبـدعم الـدسـتـوريـة 
ـتـحـدة وطـرح أي تـعـديل فـني من األ ا
في الـدسـتــور لالسـتـفــتـاء عـلــيه من قـبل

الشعب العراقي.
2- الـفسـاد: تقـوم هـيئـة النـزاهـة بإحـالة
قــضــايــا الـفــســاد إلى مــجــلس الــقــضـاء
ـكــافــحـة ــركــزيــة  األعــلى أو احملــكــمـة ا
الـفسـاد. وتتـولى هذه احملـكـمة الـتحـقيق
ـسـتـويات في قـضـايا الـفـسـاد في كـافة ا
في الـدولة. وتـتم مساءلـة ومحـاكمـة كافة

سؤول الذين يثبت فسادهم. ا
: تقوم احلـكومة بإرسال 3- سن الـقوان
مـشروعـات القـوانـ التـالـية إلى مـجلس
الـنواب والذي بـدوره عليه أن يـستكـملها

كن: في أقرب وقت 

إجـراءات مفوضـية االنتـخابات ودعـمتها
 إضـافة إلى تأييدها لـقانون االنتخابات
اجلــديــد والــتــرشــيح الــفــردي وتــقـســيم
احملـافـظــات إلى عـدة دوائــر انـتـخــابـيـة
ـفـوضـيـة الذي اعـتـمـد تـرشيح وقـانون ا

 . فوض قضاة جمللس ا
بـعـد إجــراء االنـتـخـابـات في 10 تـشـرين
األول 2021 ظــــهـــــرت مــــجــــمـــــوعــــة من

االعتراضات عليها بعضها فنية مثل: 
1-تـوقف مئـات الصـناديق عن الـعمل في

يوم االنتخابات
2-غـلق قسم من الـصنـاديق بعـد السـاعة
فوضية. الـسادسة مسـاءً حسب تنظـيم ا
وبـــعض الـــصـــنـــاديـق أغـــلق في الـــلـــيل

وبعضها تأخر يوم أو أكثر. 
3-عـدد األوراق الـبـاطـلـة جتـاوز الـنـصف

مــلـيــون بــطـاقــة. وتـبــ أن بــعـضــهـا 
. وفي أحد الصناديق وجدت إبطاله عمداً
(214) بـطاقـة و اعتـبارهـا كـلهـا باطـلة

دون توضيح السبب. 
4- قـــيـــام بــــعض الـــنــــاخـــبـــ بـــاإلدالء
بـأصواتهم عدة مرات حـيث تب أن أكثر
من ثالثـة أالف بصـمة أصابع اسـتخدمت

بشكل متكرر. 
ـرشـحــ يـحـمـلـون 5- ظـهـر كـثـيــر من ا
ـطـبـوعــة من قـبل الـصـنـاديق الـشـرائط ا
وهي حتـمل أرقاماً أعـلى من األرقام التي
ـشكلة لم فوضيـة لهم. وهذه ا أعلـنتهـا ا

حتل بعد. 
Hensoldt ـانـية 6-تـبـ أن الـشـركـة األ
الـتي  تـكـلـيـفـهـا بـفـحص أجـهـزة الـعـد
والــفــرز األلــكــتــروني قــد قــدمت تــقــريـراً
ــفـوضــيـة حـول الــعـمــلـيـة مــفـصالً إلى ا
ــشـاكل الـفـعـلـيـة في االنـتـخـابـيـة شـمل ا
أجـهزة الـتحـقق وعدم قـدرتها عـلى قراءة
بــصـمــات الــنـاخــبـ قــبل االنــتـخــابـات
وكـذلك اعتماد بطاقات الـكترونية قصيرة
األمـد بـدال من الـبـطـاقــات الـبـايـومـتـريـة
وهي مـخالـفـة لـقانـون االنـتخـابـات. وأقر
الـتـقـريـر عـلـى آنه  حتـديث بـرمـجـيـات
الـصنـاديق وأجـهزة الـتـحق لكـن الشـركة
لم تـطـلع علـى التـحـديث وال فـحصه. وأن
الشـركة الفـاحصة طـلبت جتـميد عـمليات
الــتـغــيـيــر قـبل ســتـة أســابـيع مـن مـوعـد
ـشــكــلــة تــشـمل االنــتــخـابــات. كــمــا أن ا
بـرنامج عـرض الـنتـائج الـتي تـظهـر بـعد
غــلق الــصـنــاديق. كــمـا أوصى الــتـقــريـر
بــضــرورة حـذف وفــرمــتــة كل الـبــيــانـات
الـسابقة اخملزونـة في األجهزة قبل إعداد
ونـصب بيانات انـتخابيـة جديدة. وأشار
ـة كانت الـتقـريـر إلى وجـود بـيانـات قـد
مــوجــودة قـبل احملــاكــاة الـثــالــثـة تــعـود
لـلمـحـاكـاة األولى والـثانـيـة الـتي أجريت
من قـبل. وهذا يثـير الشـكوك حول إدخال
ـا أدى إلى بـيـانــات قـبل يـوم االقــتـراع 
فـــوضى ألـــكـــتـــرونــيـــة أدت إلـى نــتـــائج

متضاربة. 
ــفـــوضــ فـــقــد بــدا أمــا أداء مـــجــلـس ا
مـرتبكـاً بشـكل واضح. فقد  اإلعالن عن
نــتـائج أولــيــة بــعـد 24 ســاعــة دون ذكـر
ــفـرزة. وهــذه مــخـالــفـة نــســبـة األوراق ا
ـفوضية الـذي ينص على أعالن لـقانون ا
الـنتـائج الـكامـلـة بعـد يـوم واحد. كـما أن
ـفوضية أخطأت بفتح باب الطعون قبل ا
إكـمال الـعد والـفـرز األلكـتروني ألكـثر من
(13000) مـحـطـة تـشـكل قـرابـة  18% من
مـحـطات االنـتـخـابـات الـبـالـغة (55000)

محطة في كل العراق. 
وبـعـد إجـراء الـعـد والـفـرز الـيـدوي بدأت
تـظهر أخـطاء أخرى ومـعلومـات تؤكد أن
الــعـمـلـيـة االنــتـخـابـيــة تـعـرضت لـتالعب
سـيـبـراني فـي الـسـيـرفـرات أو خالل نـقل
الــنــتـائـج عـبــر اخلط الــنـاقـل أو الـعــصـا

األلكترونية. 
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بـعـد إعالن الـنـتــائج ظـهـرت إعـتـراضـات
ــرشـــحـــ والـــكــتل وشـــكــوك مـن قــبـل ا
ـكونات الشيعية السـياسية وشملت كل ا
والـكرديـة والسـنيـة واألقليـات. وانطـلقت
تــصـريـحـات وبـيـانـات تـشـكك بـالـعـمـلـيـة
االنـتخابية برمتها وأن أصوات الناخب

قد  التالعب بها بشكل منظم. 
إزاء ذلك دعـا االطــار الـتـنــسـيــقي لـلــكـتل
الـشـيـعــيـة الـسـيــدة بالسـخـارت لالطالع
عـلى االعـتــراضـات واألدلـة. فـفي يـوم ١٥
تـشــرين الـثـاني 2021 زارت بالسـخـارت
زعـيم حــركـة عـصـائـب أهل احلق الـشـيخ
قــيس اخلــزعــلي وأطــلـعــهــا عــلى (األدلـة
وعـلى مــا رافق االنــتــخـابــات من تــزويـر
وتالعب فـاضح) على حد بيان مكتبه. من
ـثلـة األمـ الـعام لأل جـهتـهـا; أبـدت 
ـتـحـدة في بــغـداد جتـاوبـهـا في دراسـة ا
ـــقــدمـــة مـن ســـمــاحـــة الـــشـــيخ األدلـــة ا
تحدة ثـلة األ ا اخلـزعلي والذي دعا 
ــشــاكل ألن تــكـــون طــرفــاً حــيــاديـــاً في ا
احلـاصلة لـتجـاوز األزمات احلالـية ومنع
الــوصــول بــالــبــلــد إلى حــالــة االنــســداد
الـسياسي كمـا تعهـد الطرفان بـاستمرار
الـتـواصل حلـلـحـلـة هـذا االنـسـداد وفـقـا

للبيان.
بـعـد ثالثـة أيام أي في 18تـشـرين الـثاني
2021 عـقــدت بالسـخــارت اجـتـمــاعـاً مع
ـثـلي كـتل االطـار الـتـنـسيـقي وعـرضت
فــيـــهــا األدلــة عـــلى عــمـــلــيـــات الــتالعب
بـاألصوات. وقد أصـدر االطار الـتنـسيقي

بياناً جاء فيه: 
إنه يـعــلن (لــلـشــعب الـعــراقي واجملــتـمع
ـــــنــــصـف عن تـــــوفـــــر األدلــــة الــــدولـي ا
ــعــطــيــات الـواضــحــة واألكــيــدة عـلى وا
اخلـــلل الــكـــبــيـــر الـــذي رافق مــجـــريــات
االنـتخـابـات العـراقـية في 10/ 10والـذي
يـب بـال أدنى شك وقوع عـمـليـات سـرقة
ـنـهجـة ألصـوات صـحـيـحـة اسـتـعرض
بـعـضـا مـنـهـا في اجـتـمـاعه األخـيـر الذي
ـثلـة األم حـضرته جـنـ بالسخـارت 
ـتــحـدة في الــعـراق حـيث الـعــام لأل ا
طـلبت استضـافتهـا في اإلطار التـنسيقي
لالسـتماع إلى االعتراضـات التي سجلها
اإلطــــار الــــتــــنـــــســــيــــقي عــــلـى نــــتــــائج

االنتخابات).
وأضـاف الـبــيـان (وقـد تـنــاول االجـتـمـاع
اإلشــكـــاالت الــفـــنــيـــة والــقـــانــونـــيــة في
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بغداد

ال شيء دافئ هـنـا سـوى رسـائـلي الـتي تـخـرج من مـوقـد قـلـمي إلى رصـيف
الورق... 

كـأنني أحـاول تـدفئـة أصابـعي وأنـفض منـهـا البـرد ح أدخـلـها في مـحراب
الكتابة... 

في هـذا الوقت مدينة الـضباب على مـوعد مع موسم البكـاء ... األمطار تهطل
فاتيح ليال ”مـنذ أن وصلت أسمع نقرهـا على نافذتي ...الشرفـات موصدة 

الصمت.. أجلس مع فنجان قهوتي وخربشات محبرتي....
في الـصـبـاح تـتـرك األمـطـار أثـر غـنــائـهـا عـلى كل شيء حـتى عـلى مـزاجـات
الـسكـان هنـا... كئـيبـة هي احلـياة بال قـرص الشـمس وأصوات مـذياع تـفوح
مـنه ترتيل اآليات الروحانية وضجيج الشوارع ودخان األفران ورائحة اخلبر

وصوتك... 
أحـاول أن أنـتشـل نفـسي من كل هـذا وأجـر قـلـمي لـكتـابـة سـطـرا أو أن أجر
قـدماي خارج غـرفتي قبل أن تـتكاثـر الثـلوج وتتـجمد الـبحيـرات وتثقل أوراق
األشـجـار وتـصـبح الـسـمـاء رمــاديـة عـنـدهـا ال أسـتـطـيع أن أجتـول في هـايـد

بارك... 

يـتة خالل سنوات ردمت القـوات االمريكـية ذراع دجلة في الـتاجي وميـاه آباره 
احـتاللهـا للـعراق بـعد عام 2003 بعـد ان كان قـضاء الـتاجـي شمـال العـاصمة
ثل الـسلـة الغـذائيـة لبـغداد بغـداد  زاهيـا بخـضرته ومـياهه من ذراع دجـلـة  و

واشي واالسماك . بانواع الفواكه واخلضر واحلبوب واالعالف ا
ــجـرد دخـول حـال االراضي الــزراعـيــة في الـتــاجي تـدهــورت واصـبــحت بـوراً 
الـقوات االمـريـكـيـة للـمـنـطـقة ,حيـث تمـركـزت تـلك الـقوات فـي معـسـكـر الـتاجي 
وقامت الـقوات االمريكية بردم ذراع دجلة واحد ونصف الكيلو متر وبعمق عشرة
نطـقة انـهم سينـفذون مـشروعا امتـار بالتـراب وتسـويته باالرض  وابـلغ سكـان ا
ـا جـديدا فـيه تـبـط صب  اال انـه لم ينـفـذ مـنذ ردمه في 2003 وحلـد االن  
يـاه عن االراضي الـزراعيـة الـواقعـة علـى ذراع دجلـة  والتي ادى الى انقـطـاع ا
زارع الى الـلجوء الى حفر تبـلغ مساحتهـا مئات الهـكتارات االمر الذي اجـبر ا
ــيـاة اجلـوفــيـة في ري مــزروعـاتــهم  فـلم تــنـجح زراعـة االبـار واحلـصــول عـلى ا
مـحاصـيل اخلـضـر الـصـيـفـيـة والـشـتويـة واحلـبـوب الـسـمـسم والـقـمح والـشـعـير
ياه االبار بعد ان كانت تزرع وبنجاح كبير ويغطي اش واجلت  الـتي رويت  وا

انتاجها  بغداد واحملافظات .
كمـا ان بـحيـرات االسـماك فـشـلت في االيام االولى من وضع اصـبـعيـات الـسمك
في الـبـحـيرات رغـم  استـعـمـال اجود االعالف وعـنـد تـوثـيقي لـلـواقع الـبـيئي في
قـضـاء التـاجي تـبـ ان هنـاك وفـيـات ب الـسـكـان بسـرطـان احلـنجـرة وسـرطان
اللـسان وسرطان الـغدد اللـمفاويـة  وكلهـا في منطـقة الراس وسرطـان العظم في
احد االطـفـال راعي الغـنم سـقط عـلى الـتربـة واصـيب في احلـال  وتزامـنت فـترة
االصــابــة بــفـتــرة قــصــيــرة من ردم ذراع دجــلــة  مع انــتــشــار ســرطــان الــثـدي
ركز الصحي سـؤولي ا ا حدى  تكررة والـتشوهات اخللقـية   واالسقـاطات ا

التاجي بنصح النساء بعدم االجناب .
اعز اسقاطات ووالدات ميتة قبل لم يقـتصر االمر على البشر وسجلت االغنام وا

موعد الوالدة  كما اصيب البقر بالعقم رغم توفر الرعاية الصحية لها .
يــعـاني سـكـان قــضـاء الـتـاجي من تــلـوث الـهـواء  حــيث اسـتـيـقــظـوا قـبل اشـهـر
ــادة زيـتــيـة صـفــراء لم تـزلــهـا كل انـواع ووجـدوا ان زجـاج الــسـيـارات مــلـطخ 
ضي اكثر من ثمان شهور اخذت تختفي شيئا  وفي مزيالت الدهون او حكها 
الوقت ذاته نـقلت الرقـابة الـوطنـية واالمن الوطـني عبـوه مشـعة الى طمـر النـفايات
عـاجلـات الـكـمـيـاويـة اخلـــــــطرة فـي مايس ابـلـغت عـنـهـا مـديـريـة ا في الـتـويـثة 

.2021
روحيات االمريكية ية على قضاء التاجي مقبرة ا اطلقت الـصحف االخبارية العا
قاومة العراقية لتمركز القوات االمريكية في قاعدة التاجي التي اسقطت بنيران ا
ـعـارك الـتي دارت بـ اجلـيش االمـريـكي واجلـمـاعـات  والـتي شـهــدت اشـرس ا
سلـحة الغير نظامية  ومن هنا السـؤال يطرح نفسه هل دفنت القوات االمريكية ا
ـشروع  ومـنه تـسرب الى في مشـروع ذراع دجـلة نـفـايات نـوويـة وعلـيه ردمت ا

ميتة .  ياه اجلوفية ا ا
وندعو احلـكومة العـراقية لتـشكيل جلان مـتخصصـة بالتلـوث االشعاعي للـتحقيق
ـشـروع  من قـبل االمـريـكان دون تـنـفـيـذ بـديل وفـحص الـتـربة في اسـبـاب ردم ا
وميـاه ابار قضـاء التـاجي باكـمله  وطالب سـكان قـضاء الـتاجي ضحـايا الـتلوث
ـعـنـوي من الـتـحـالف الـدولي بـقـيادة ـادي وا ـنـضب بـالـتـعـويض ا بـالـيـورانيـوم ا
ـزارعـ عن اخلـسـائـر واالضـرار الـتي ـتـحـدة االمـريـكـيـة وتـعـويض ا الـواليـات ا

حلقت باالراضي الزراعية منذ 2003 وحلد االن . 
خبيرة التلوث البيئي  

{ مدير مشروع حاضنة التعليم العالي والبحث
العلمي /دائرة البحث والتطوير 

ناخي عضو منظمة العفو الدولية / التغيير ا
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ــدرب الــشــاب وسـام طــالب عـن ضـرورة كــنـا نــتــحــدث مع ا
تفكيـره اجلدي من اجل ان ينتظـر فرصته التي يسـتحقها مع
فـريق نادي امـانة بـغـداد وان يضع هـذا الهـدف نـصب عيـنيه
ولكنه كان مـتأنيا ويـقول لم حتن الفرصـة بعد واالن اتت هذه
الـفــرصـة وقـد اصــبح طـالـب مـدربــا لـلـفــريق والـرجـل يـعـرف
ويدرك جيدا ان مهمة التدريب مع أي فريق يلعب في الدوري
متاز محفوفة باخملاطر ولكنه يتصدى االن لها بكل شجاعة ا
وثقة بعد ان تسـلح باخلبرة والعقلـية والثقافة التـدريبية ليثبت
لـنـفسه اوال انه مـدرب طـمـوح اليخـشى لـومـة الئم في مـشوار
ن يعرف ؤكد انه سيكون طويال وشاقا ومتعبا ومرهقا  من ا
ـهنـة واالخيـرة الترحم اي تـفاصـيل وخفـايا ومـتغـيـرات هذه ا
مدرب مـهمـا كان تاريـخه حافال بـاالجنازات خـاصة ان اغلب
الـهـيـئـات االداريـة تـديـر ظـهـرهــا لـلـمـدرب عـنـدمـا حتـدث تـلك

تغيرات في االداء والنتائج. ا
ا تكون الهيئة االدارية لنادي امانة بغداد اكثر صبرا على ر
ـدربـ الـذين عـمـلـوا مـع فـريـقـهـا  وهي كـانت كـذلك جـمــيع ا
ــؤكـد  بــحـكم قــربـنــا من االدارة فـهي فـعال وحــقـيــقـة ومن ا
ـا كـان ابـنـا بـارا سـتـكـون اكـثـر واول الـداعـمـ لــلـمـدرب طـا
لـلـنـادي وعمل مـعه بـكل اخالص وتـضـحـيـة وصبـر واجـتـهاد
ليـقطف ثـمار جـهد طـويل اكتـسب من خالله ملـفا يـبدو كـبيرا
مـدون في اوراقه كل صـغيـرة وكـبيـرة وتفـاصـيل دقـيقـة عاش
ـاضيـة ليـطـرحهـا االن فوق ـواسم ا مـعهـا وعاشـت معه في ا
طـاولته ويـختـار االفضل مـنهـا بـشكل مـتأن بال اسـتعـجال او
دربـ مـنذ مـدة لـيست تـسـرع وهو الـذي عـاصر نـخـبة مـن ا
بالـقصـيرة تخـللـتها احـداث ونتـائج ومتغـيرات وتـقلبـات جتبر

سؤولية اي مدرب على التعلم منها وتضعه في قلب ا
ركز 14وهو قبل ثالث جوالت من االن كان االمانة يقف في ا
هـمة درب وسـام طالب هـذه ا مـكان اليـستـحقه وبـعد تـسـلم ا
راحل خـطوة قفـز مع فـريقه الى الـتسـلسل 11 وقد يـتسـلق ا
اثـر اخـرى في حـال تـسـلـحه بـالــشـجـاعـة والـثـقـة واسـتـثـمـار
تـاح لديه بالـشكل االمثل مـثلما حصل مجموعـة الالعب ا
ــاضـيــة وخــرج بــنــتـائـج اكـثــر من مــعه في االدوار الــثالثــة ا
ـتـلك الـطـموح الـكـبـير درب  مـرضـيـة اذا ماعـرفـنـا ان هـذا ا
والـتـحـدي وهـو يــعـمل مع ادارة تـفـهـم عـمـلـهـا بــشـكل عـمـيق
وتمـتلك مقـومات الـنجاح واصـبح لديهـا خبـرة واسعة وكـببرة
دربـ حتى الـذين خذلـوها يـوم كان في كـيفـية الـتعـامل مع ا
فـريق امـانـة بــغـداد بـكـامل عــافـيـته وهي تـوفــر لـهم كل سـبل
الـنـجاح ولـكن لم يـتـحـقق مركـز مـتـقدم يـسـتحـقه االمـانـة وقد
درب الـذي ننـتظـره وانتـظرته االدارة كل يكـون وسام طـالب ا
ــــواسم الـــطــــويــــلـــة وبــــكل االحـــوال تــــلك ا
والظروف فهـو ابن النادي واحد ركائزه
ــهــمـة وســيــكــون كــذلك فـي مــفــكـرة ا
وافـــكـــار ومـــشــــــــــاريع االدارة وهي
طلـقة بقـدراته التدريـبية تضع ثـقتهـا ا

التي بنيت على اساس صحيح.

6

WO U Ëd «Ë …d(« W —UBLK  ‚«dF « W uD  sC % œ«bG

ÂuO « …«—U
وعــــودة الى مــــبـــــاراة  الــــيــــوم مع
مـنــتـخب عـمــان الـتي سـتــقـام  عـنـد
الرابعة  عصرا في مـهمة غير سهله
اطـالقـا  في ظل  الــفـوارق   الـفــنـيـة
وفي افـضـلــيـة لالشـقــاء في الـفـتـرة
اخلالـية وفي تـصفـيات كـاس العالم
حيث  حتـتل  عمـان التـرتيب الرابع
جموعتها بسبع نقاط  من فوزين
وتعـادل ولهـا اربعة اهـداف وعلـيها
ست فـيــمـا  يـقـف الـوطـني خــامـسـا
بــاربع نــقـــاط  من اربع مــواجــهــات
وســجل ثالثــة اهـداف وعــلــيه تـسع
ـنــتـخب الــعـمــاني افـضـل مـنـا اي ا
حاليا اذا مـا اخذنا الفـوارق  الفنية
لـتـصـفـيـات  كـاس الـعـالم لـلـبـطـولـة
الــعــربــيــة  واجملــمــوعــة الــصــعــبـة

لعمان.
U{d « Âb

ان الــكل  غــيــر راضــ عن الــوضع
نتخب والذي بات  يعد الذي عليه ا
لــلـمــنـاســبـات ولــكل مــشـاركــة عـلى
ـنتخب حالـها ويفـترض ان يـشهد ا
عمال منسـقا ومستقـرا  لكي تتحقق
ـــطــلــوبـــة ولــيس مــا ــشــاركــات ا ا

اخلبـرة واضافـة العبـ اخرين  في
تـغـيـر مـسـتمـر  في الـفـتـرة االخـيرة
بـامـر غـير مـفـهـوم  والتـحـدي اآلخر
قـوة فـرق اجملـموعـة الـعـر بـية  االي
يـلـعب فـيـهـا الـوطـني  ( قـطـر عـمان
البـحرين ) دون استـثناء  والـتحدي
ــتـدنـيـة الـرابع احلــالـة الـنــفـسـيـة ا
ـــنــــتـــخب بــــعـــد تـــراجع لالعــــبي ا
ــسـتـوى الـفـني و وضـعف الـدفـاع ا
والــهـجـوم  االسـوء في الـتـصـفـيـات
ــيــة وكـذلـك  تـراجع الــنــتـائج الــعـا
ـطـلـوب وفــقـدان ثـقـة تـقـد االداء ا
كما يظهر واضحا توتر العالقة  مع
اجلــمـهـور  وردود افـعـاله الـقـاسـيـة
بعد خسارة كوريا ج  وبسبب تاخر
الـــنـــتـــائج  الـــتـي ســـلـــبت افـــراحه
ـشـاركــة الـعـربـيـة والتـهـمه الــيـوم ا
ــنــتـخب اطالقــا  حـتـى ولـو جــلب ا
ـشـاركـة الـهـزيـلة  في الـلـقب  امـام ا
تــصــفــيــات كــأس الــعــالم  والنــريـد
الـتوسع بـاحلـديث عنـهـا  والتـحدي
ـنتـخب  بـات بـعـيدا عن اآلخـر  ان ا
حـسـابـات فـرق اجملـمـوعـة الـعـربـيـة
بــعــد الــذي جــرى في الــتــصــفــيــات
األخرى  ما جعل من نفسه  صغيرا.
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ـــــركــــزي حـــــدد االحتـــــاد الـــــعــــراقـي ا
لـلـمــصـارعـة  الـثــامن من كـانـون األول
ـقــبل مـوعــداً إلنـطالق بــطـولــة أنـديـة ا
صارعة العـراق للنـاشئ والـشباب بـا
احلــرة والـــرومــانـــيــة والـــتي ســتـــقــام
بـالـعـاصـمة بـغـداد عـلـى قـاعـة  االحتاد
في مــلــعب الــشـعـب الـدولـي وتـســتــمـر

حتى احلادي عشر منه .
ـركـزي وقـال رئــيس االحتـاد الـعـراقي ا
لــلــمـصــارعــة شـعالن عــبــد الـكــاظم في
تـصـريـح صـحــفي إنه سـيــتم في ضـوء
نـتــائج الــبـطــولــة اخـتــيــار الـعــنــاصـر
ـناسـبات ـؤهلـة لتـمـثيل الـعراق في ا ا
الـريـاضـيـة الـقـادمـة سـيـمـا وأن الـعـام
ــشــاركـات ــقــبـل ســيــكــون زاخــراً بــا ا
اخلـــارجـــيـــة الــتـي نـــأمل من خـاللـــهــا
احلـصـول عـلى نـتــائج إيـجـابـيـة تـلـيق

صارعة العراقية. بسمعة ا
وأكـد عـبـد الـكـاظم أن االحتـاد الـعـراقي
للمصارعة بعـد انتخاب الهيئة اإلدارية
اجلديدة وسيعمل بشكل كبير لتحقيق
شرفة وتطوير اللعبة نحو االجنازات ا

األفـضل. عـلى صـعـيـد آخـر دعـا رئيس
ـركــزي لـلـمـصـارعـة االحتـاد الـعـراقي ا
"شــعالن عــبــد الــكـاظـم" جـمــيع مــدربي
األنـديـة إلى اإلسـراع بـإصـدار جـوازات
السفـر لالعب االحداث ( 15-14 سنة)

بـياد وذلك حتـضـيراً لـلـمشـاركة فـي أو
ؤمل له أن يقام في االحداث الذي من ا

قبل . روسيا تموز ا
واكـد عـبـد الكـاظـم لـوكـالة شـفـق نـيوز
ـشـاركـة الــعـراقـيـة ضـرورة أن تـكــون ا

ي ـيــزة في هــذا الــتــــــــــجــمع الــعـا
ــركـزي الــكــبـيــر ســيــمـا وأن االحتــاد ا
سـيــــــــــقـيم مـعــــــــــسـكــر تـدريـبــــــــي
عــــلى مــــســــتــــوى عــــال  اســــتــــعــــداداً

رتقبة . للبطــــــــولة ا

ـتـواصــلـة حـالــيـاً في كـربالء وا
احــتـضــنت قــاعـة حـي الـعــبـاس
الـــريــاضـــيـــة ايـــضــاً مـــواجـــهــة
ـــــــــركـــــــــز االول في صـــــــــاحـب ا
اجملموعة الثالثة منتخب صالح
الدين مع ثاني اجملموعة االولى
مــنــتـخـب ذي قــار حـيـث انـتــهى
الـلـقـاء لـصـالح مـنـتـخـب ذي قار

 37-47 نقطة .

وضـمن مـبـاريـات نـصف نـهائي
بـطولـة اجلمـهوريـة لكـرة السـلة
والــتي احـتــضــنـتــهـا مــحـافــظـة
كـــــربـالء ايـــــضـــــا الــــــتـــــقى اول
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة مــنــتــخب
السـليـمانيـة مع ثاني اجملـموعة
الرابعة منتـخب نينوى في لقاء
اتـــــســـــمت فـــــتـــــراتـه االربـــــعــــة
للسـليمانـية وليعلـن حكم اللقاء
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ضــــمن مــــنــــافــــســــات بــــطــــولـــة
اجلـــمـــهــــوريـــة لــــكـــرة الــــســـلـــة
وحلـــســاب مـــبـــاريــات الـــنــصف
نـــهــائي احـــتــضــنـت قــاعــة حي
الــعـــبــاس الــريــاضــيــة بــكــربالء
ــبـــاراة االولى والــتي جـــمــعت ا
مــنــتــخـب الــنــجف مع مــنــتــخب
ديـالى اول اجملـمـوعـة االولى مع

ثـاني اجملـمـوعـة الــثـالـثـة والـتي
استطاع فيها النـجفي الهيمنة
ــبـاراة االربــعـة و عـلى فــتـرات ا
ليـعلن فـوزه على مـنتـخب ديالى
بــنــتــيــجـة 76 نــقــطــة مــقـابل 46

نقطة حملافظة ديالى .
وفـي ثـاني مـواجـهــات مـبـاريـات
الـــنـــصـف نـــهـــائي مـن بـــطـــولـــة
اجلـــمـــهــــوريـــة لــــكـــرة الــــســـلـــة
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حققت فـرق الشرطة واربيل والصـناعة والبحري والبـيشمركة وغاز اجلـنوب يوم السبت الفوز في دوري
ـباراة االولى فـاز فـريق نـادي الشـرطة عـلى فـريق نـادي مديـنـة الشـهداء ـمـتاز. فـفي ا الـطائـرة الـعراقي ا
بثالثـة اشواط مقابل شوط واحد. وحـقق فريق نادي اربيل فوزاً صـعباً على نادي مصـافي الشمال بثالثة
اشـواط مقـابل شـوط واحد. كـما فـاز فـريق النـادي الـبحـري على فـريق نـادي حديـثة بـثالثـة اشواط مـقابل
الشيء. واخـيرا وضمن اجملـموعة A فاز فـريق نادي الصـناعة عـلى نادي قره قـوش بثالثة اشـواط مقابل
ـمـتـاز للـمـجـمـوعة B فـاز فريق نـادي الـبـيـشمـركـة عـلى نادي شـوط واحـد . وضـمن مـنـافسـات الـدوري ا
بـسطـامـلي بـثالثة اشـواط مـقابل الشيء. وفـاز فـريق نادي غـاز اجلـنوب عـلى فـريق نادي احلـبـانيـة بـثالثة

اشواط مقابل الشيء.

قبلة. السنوات األربع ا
وشــــــــهـــــــــــــــد االجــــــــتـــــــمـــــــاع
حــــــــــضـــور عــــدد كـــبــــيـــر  من
ــــــــــــــــــــثـــــــــــــلـي رؤســـــــــــــاء و
االحتـــــــــادات الــــوطـــــــــــنــــيــــة
ـــنــــتـــمــــيـــة لالحتــــاد الـــدولي ا
ـــثــــلي لــــلـــمــــبــــارزة وكـــذلـك 

االحتادات القارية للعبة.
وكــان رئــيس االحتــاد الــعـراقي
لـلـمـبـارزة زيـاد حـسن فـاز بـثـقة
الـــهــــيــــئــــة الــــعـــامــــة لـالحتـــاد
اآلســـيـــوي لـــلـــعـــــــــــبـــة حـــيث
ــــكـــتب أُنـــتــــخب عـــضــــواً في ا
الــتـــنــفـــيــذي لـالحتــاد الـــقــارّي
لـلـمــبـارزة فــــــــي االنـتــخـابـات
الــتي كـانت أُقـيــمت خالل شـهـر
ـــــــاضـي في تـــــــشـــــــرين األول ا

العاصمة األوزبكية طشقند.
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أُنــــتــــخـب رئــــيس االحتــــاد
ـــــركــــــــــــزي الـــــعـــــراقـي ا
لــلــمــبــارزة الــســيــد زيــاد
حــــــسـن عـضـواً بـلـجـنـة
ـعــدّات والـتــجـهــيـزات ا
فـي االحتـــــــاد الــــــــدولي

للعبة.
وجــاء إنــتــخــاب حــسن
خالل حضـوره إجتـماع
اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيـة
لــالحتــــــــــــاد الـــــــــــــدولـي
للمبارزة في مدينة لوزان
الـسـويــــــسـريـة فـضالً عن
االنــتـخــابـات الــتي أسـفـرت
عن إخـتــيـار مـكــتب تـنــفـيـذي
جـديــد يـديـر الـعـمل في االحتـاد
الــــــدولي لــــــلــــــمــــــبــــــارزة خالل

زياد
حـــــسن

صارعة الرومانية W∫ احدى منافسات ا —UB

ســــــعــــــد مـــــحــــــمــــــود عـن فـــــوز
الـسـليـمـانيـة بـنتـيـجة 73 نقـطة
نتخب نينوى. مقابل 52 نقطة 
و اخـــتـــيـــار افــــضل العب في
باراة ديـاري اركان حيث لعب ا
40 دقــيـقــة انــتج مـن خاللــهـا 2
اســـيـــست و 12ريــــبـــاونـــد و33
نــقـــطــة وبــفــاعــلــيــة وصــلت 32

باراة. خالل ا
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ـساهمة بـالتعاقد وبدالت اللعب وا
مع مـــدربــ عـــامــلـــ في االحتــاد
ــنــتـــخــبــات الــدولي لـــلــعــمـل مع ا
الــعــراقــيــة.من جــانــبه اكــد رئــيس
االحتاد الـدولي ماريـوس فايزر انه
ـثـلــ عـنه الى الـعـراق ســيـرسل 
لـلتـواجـد اثـنـاء اسـتـضـافـة بـطـولة
الـــعــرب في شـــهــر ايــار مـن الــعــام
قبل من اجل مراقـبة قدرة العراق ا
عـلى استـضـافة احملـافل الـرياضـية

قبلة.كما وابدى رئيس في الفترة ا
االحتـاد االســيـوي عـبــيـد الــعـنـزي
سـعـادته الـكبـيـرة بـعودة نـشـاطات
االحتــاد الـــعــراقي بــعـــد فــتــرة من
الـغـيــاب مـؤكـدا ان اقـامــة بـطـولـة
الــعـرب في الـعـراق سـيـكـون بـادرة
خير لتقد مـلف الستضافة احدى
سـتـقبل الـبـطوالت االسـيـويـة في ا
لف بدعم القريب وسيحضى هذا ا
من االحتـاديـن الـدولي واالسـيـوي.
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الــتـــقى وفــد من اإلحتـــاد الــعــراقي
بـاجلـودو مـكـون من رئـيس اإلحتاد
ــوســـوي ونـــائـــبه عــدي ســمـــيـــر ا
الربـيـعي مع رئيس اإلحتـاد الدولي
لــلــعــبـة مــاريــوس فــايـزر ونــظــيـره
اآلسيوي عـبيد العـنزي على هامش
بطولـة اجلائزة الكـبرى گراند سالم

قامة حاليا في أبو ظبي. ا
واكـد الـربـيـعي فـي بـيـان أن الـلـقـاء

شــهـــد مــنــاقــشــة آلــيــة وطــرق دعم
اإلحتاد الـعراقي احلالي بـتشكـيلته
احلـالـيـة من قـبل االحتاديـن الدولي
ـومـة والـقــاري لـلـمــسـاهـمــة في د
الـتــطـور الـذي شــهـدته الـلــعـبـة في

العراق في السنوات األخيرة.
وبــ ان االحتــاد الــعـراقـي حتـصل
عــلى وعــد مـن االحتــاديــ الــدولي
واالســـيـــوي بــــتـــوفـــيــــر كل الـــدعم
الــلــوجــســتي والــفــني كــاالبــســطـة
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لــقــدرتــنـا وخــبــراتــنــا الــتي يــعــلم

اجلميع مكانتها وتميزها.
وتابع ان تنفـيذ خطة تـأم حماية
احملـيط اخلـارجي لـلـمـلعب مـن قبل
ـــاســكــة واإلجــراءات الـــقــطــعــات ا
األمــنــيـــة فــــــي الــداخـل مـــن قــبل
ــــنــــشــــآت مــــديــــريـــــة حــــمــــايــــة ا
العب) وهم والـشـخــصـيـات (آمن ا
من اصحـاب اخلبـرة واالختـصاص
ــشــهــودة  مــشــيــدا والـــتــجــارب ا

بــالـــدور االيـــجـــابي الـــذي تـــبـــذله
الـقـوات األمــنـيـة بـتــوفـيـر األجـواء
ــــهــــرجــــانـــات اآلمـــنــــة إلقــــامــــة ا
والـفعـاليات الـرياضـية إضـافة الى
واجـــبـــهـم بـــاحلـــفــــاظ عـــلى االمن
واالسـتـقــرار في الـعـاصــمـة بـغـداد
ــوفـقـيــة والـنـجـاح مــتـمـنـيــاً لـهم ا

خلدمة العراق.
ــلـــعب في ــقـــرر افـــتــتـــاح ا ومـن ا

نهائي بطولة غرب اسيا للشباب.

ÊU e « ≠œ«bG
اعــلـنت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
اتـــخــاذ اجـــراءات امــنــيـــة مــشــددة

دينة في بغداد. الفتتاح ملعب ا
وذكر بيان لوزارة الشباب  ان وزير
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال
بـرفـقـة الفـريق الـركن قـائـد عمـلـيات
ــديـــنــة ) بـــغــداد تـــفــقـــد (مــلـــعب ا
لالطالع عـــلى اإلجــراءات األمـــنــيــة
تـخذة لـتأم احلـماية واخلدمـية ا

وجــــــــمـــــــيع اجلــــــــوانب اإلداريـــــــة
والتنـظيميـة اخلاصة بحـفل افتتاح
ـلـعب.وشـدد درجـال عـلى ضـرورة ا
تنفيذ خـطة محكمة وبـتنسيق كبير
ـسـؤولة جـدا بـ جمـيع االطـراف ا
عن االفــتـتـاح واخــراجه الى الـعـالم
بــاجـــمـل صـــورة تــعـــبـــر عـن قــدرة
الـعـراق تـنـظـيم اكـبـر الـبـطوالت في
جـمـيع مـناطـق العـراق مـشـيرا الى
ان احلـفل سـيـكـون اختـبـار حـقـيقي

افـــراد  مــا جــعـل مــنــهـم عــاديــ و
نافسة نتـخب روح ا بسببـهم فقد ا
 وفي حــصـيــلـة  فــنـيــةفـقـيــرةضـمن
مـجـمــوعـته  كــاضـعف دفــاع  تـلـقى
تــســعــة اهـداف  واحلــال لــلــهــجـوم
بـتـسـجـيـله ثالثـة اهـداف من خـمس
مـــبـــاريـــات  النه اليـــوجـــد العـــبــون
قــادرون عــلى تــقــد األداء  وخــلق
ـهـارات الـفـرديـة الـفـرص و تـقـد ا
ــتــلك مـســتـوى بــصـراحــة نـحن ال

ستوانا. فريق وعلينا ان نقر 
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ـنـتــخب حتـديـات عـدة وتــواجه ا
ـتوقع ان في الـبـطولـة الـعـربيـة ا
تـســلط االضـواء عــلـيــهـا  بــشـكل
واسـع في ظل جــهـود دولــة قــطـر
الـكبـيرة اسـتـعدادا  لـكاس الـعالم
ـقبل وسط حـرص اللـجان الـعام ا
العـب التي ـشـرفـة عـلى تـام ا ا
القـت ارتـيـاح   رئـيس الــفـيـفـا
فـانتـينـو بسـبب جتهـيز
العب بـوقت متـقدم ا
كن القول ان قطر و
باتت عملة نادرة في
مـــيـــدان الـــريـــاضـــة
عــامــة وكــرة الــقــدم
خاصـة واثـبتت ذلك
امـــــــــام الــــــــعـــــــــالم
ووســـــــائـل  االعالم
الـــــتي وجـــــدت من
الئم ـكـان ا قـطــر ا
لـتــتــنــفس ريــاضـة
ـتابعة وكرة قدم  و
ي احلــــدث  الـــــعــــا
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وابرز التحديات التي
همة الـعربية ت اجه ا
ــدرب هي اســتــقــالــة ا
ادفـوكــات بــعــدمــا اكـد
عـــــــجــــــــزه  في  ادارة
االمور  مـا يـجعل من
ــــــــــــدرب اآلخـــــــــــر ا
بتروفيتش مواجهة
حتـمل تـركـة ثـقـيـلة
عـــــنـــــدمــــــايـــــصل
اجلـــمـــعـــة  عـــنـــد
ــبــاراة الـثــانــيـة ا
مـع الــــــبـــــحــــــرين
!والــتـحــدي االخـر
ابـــــــعــــــاد العـــــــبي
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ــنــتــخب احلــديث عـن مــشــاركــة ا
الــوطـنـي  بـبــطــولـة الــعــرب الـتي
تـنــطـلق الــيـوم الــثالثـاء فـي قـطـر
المـعـنـى لـها لـتـزامـن البـطـولـة مع
ـــــريـــــرة ـــــشــــــاركـــــة ا احـــــداث ا
ستوى بتصفيات كاس العالم  وا
 الباهت واخمليب سواء كفريق او

يـحصل االن   فـي  مشـاركة مـعـلعـلة
بـاهم حـدث كـروي  وكـان سـيـنـاريـو
ـشــاركـات  حـدث  يــتـكــرر مـثل كل ا

مرة.  
وعـــودة لــلـــقــاء  واهـــمــيـــة خــوضه
نتخب  نفسه بجدية   وان يفرض ا
في لــقــاء االفـتــتــاح  الـذي اكــثــر مـا
حترص الفـرق  على تدارك النـتيجة
ـنـتخب الـسـلبـية  والن مـبـا ريات  ا

معدودات وسيلعب  ثالث.
مــا يــتـطــلب الــلـعب بــشــعـار الــفـوز
وتــــغـــيــــر شــــكل األداء  وحتــــقــــيق
نـافسـة على اخلطـوة االولى لـدعم ا
احـدى بــطـاقـتي الــتـأهل واالنــتـقـال
للدور االخر وهذا مهم جدا  في مثل
هــكـذا مــنـافــسـات  والن لــلـنــتـيــجـة
االيــجــابــيـــة  تــاثــيــر فـي تــخــفــيف
ـــنــتـــخب الــضـــغـط عــلـى العــبـي  ا
باراة واجلمهور بـوقت واحد الن  ا
ــشــاركــة تــمـثل حتــديــا لــهــمـا و وا
ســيــكــون الالعــبــ  امــام عــمــلــيــة
التحـول في النتـائج  عبر مـنافسات
الـبطـولة الـعربـية وتـغيـر االمور من
اول  مـواجـهــة لـفـتح بــاب االنـتـقـال
ـبـاراتـ لـدور الـثـمـانـيـة   مع ان  ا

ـقــبـلـتـ اخــطـر من مـهــمـة الـيـوم ا
عــنـــدمــا يالعب الــوطـــني مــنــتــخب
البحرين عـند الساعـة الواحدة ظهر
اجلـمـعـة ثـم مـو اجـهـة قـطـر االثـن
عنـد العـاشرة ليـال  وكل شيء يبقى
مــرهـــون بـــيــد وجـــهـــود الالعـــبــ
لـلـدفـاع عن سـمـعـة الـكـرة الـعـراقـية
كما ان االجناز سيحقق لهم مردودا
مــالـيــا الن جــائـزة  الــفــريق الــبـطل
مـغـريـة   الـتي  تـبـلغ خـمـسـةمالي

دوالر.
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ـنـتـخب  قـد وصـلت وكــانت بـعـثـة ا
في الـسـادس والـعشـرين من الـشـهر
اجلــــــاري الـى الــــــدوحـــــــة وتــــــضم
عـلي يـاس الالعـبـ احـمـد بـاسل

شــيـركـو فـراس بــطـرس فـهــد طـالب
حــسـ عــمـار حــسن مــتـروك كـر
مـصـطفى مـيثم جـبـار مـنـاف يـونس
احــــمــــد ريــــبـــــ ســــوالقــــا  نـــــاظم
بـشــار رسن امــجــد عــطــوان فــاضل
حـسن عـبـد الـكــر مـحـمـد قـاسم
يـاسر مـنـتـظـر مـحمـد سـجـاد قـاسم
عالء عــبــاس عــلي احــمــد فــرحــان

. ن حس ا يوسف

نتخب الوطني قبل مواجهة عمان في كاس العرب V∫ تدريبات ا M

زيليكو بتروفيتش



{ لـنــدن- وكـاالت-قــال  رئـيس رابــطـة
مـحـترفـات الـتـنس إنـه مـازال قـلقـا عـلى
الالعــبـة الــصـيــنــيـة بــيــنغ شـواي بــعـد
اتهـماها مسـؤوال كبيرا سابـقا باالعتداء
ون اجلـنسـي علـيـهـا.وقـال سـتـيف سـا
إنه لن يــســـتــمــر فـي الــتــواصـل مــعــهــا
بـالبـريـد االلـكـتـروني ألنه لم يـقـتـنع بأن
ردودهــا الـســابـقــة لم تـكن "بــتـأثــيـر من

آخرين".
ــدة وقــد اخـــتــفت شــواي عـن األنــظــار 
ثالثـة أسابيع بـعدما اتهـمت نائب رئيس
الـوزراء الـسـابق جــانغ جـو لي.وطـلـبت
رابطـة محـترفات الـتنس دليال عـلى أنها
ـــــتـــــحــــدة فـي أمــــان.وطـــــالـــــبت األ ا
ـعلـومات عن ـتحـدة أيضا  والـواليات ا
مــصـيـرهــا رفـقـة عـدد مـن كـبـار العـبي
الـتــنس مـن بـيــنــهم ســيــريـنــا ولــيــامـز
ونـــــــعــــــــومـي أوســـــــاكــــــــا ونــــــــوفـــــــاك
ديـوكوفـيـتش.وكانت شـواي الـبالـغة من
الـــعـــمـــر  34عـــامـــا وهـي إحـــدى أهم
العـبات الـتنس في الـص كـتبت مـطلع
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ـانشستر يونايتد أنه صاحب ؤقت  دير الفني ا { لندن- وكاالت - أكـد مايكل كاريك ا
القرارات الفنية حتى اآلن في مباريات الشياط احلمر.

ووضع كاريك كريستـيانو رونالدو احتياطيًـا خالل تعادل مانشستر يـونايتد مع تشيلسي
يرليغ. بنتيجة 1-1 أمس األحد في اجلولة 13 من البر

وقـال كاريك فـي تصـريـحـات أبـرزتهـا صـحـيـفة إنـدبـنـدنت "هل رالف راجنـنـيك وراء قرار
جلوس رونالدو على دكة البدالء? "ال.. هذا ليس صحيحًا".

قبلة وسـئل كاريك أيضًا حـول فرص تولي راجننـيك قيادة مانـشستر يـونايتد في األيـام ا
وأجاب "حتى اآلن لم أحصل على أخبار أخرى".

وأضــاف "كـنت أركـز فــقط عـلى لـقــاء تـشـيــلـسي كـان هــنـاك مـا يــكـفي في رأسي إلعـداد
الالعب لهذا اللقاء".

ستجدات وأرى ما سيحدث بـاراة أنا متأكد أنني سأكون على علم بأحدث ا ونوه "بعد ا
قبلة". في األيام القليلة ا

ـباراة بخـطة كنـا نعرف ونـوه "حتى اآلن ليس لـدي أي شيء آخر ألقـدمه لكم. جئـنا إلى ا
نوعًا ما كيف سيلعب تشيلسي".

وأ "ولـذلك كــانت اخلـطـة تـدور حـول إيــقـاف الـتـمـريــرات الـصـغـيـرة جلــورجـيـنـيـو وروبن
لعب". لوفتوس تشيك في وسط ا

األحــــادي أمــــثـــال الــــبــــرازيــــلي
نــــيـــلــــســـون بــــيــــكـــيت (1987)
واإلنــكــلــيــزي نــايـجـل مــانـســيل
(1992) والـــــــــفـــــــــرنـــــــــسي أالن
بـروست (1993) خـطــوا قـدرهم
مع هذا الـفريق.تعـتبر احلـظيرة
الـبريـطانـية أيـقونـة خالل حقـبة
ذهبيـة: حقبة الـفرق اخلاصة أو
التي كـان يطلق عـليهـا اإليطالي
إنــــزو فـــيـــراري مــــؤسس فـــريق
"احلـــصـــان اجلـــامح" تـــســـمـــيــة
"غــاراجــيــســتــا" (مــرائب) وهي
فـــرق خــاصـــة بــدأت بـــتــجـــمــيع
سـيــاراتـهـا فـي مـرائب صــغـيـرة
قــبل أن تـصـل إلى الـقــمـة.شـارك
"الـــســـيـــر" فــرانـك الــذي أصـــيب
بــــشـــلل ربـــاعي عــــقب تـــعـــرضه
حلــادث سـيــارة فـي فـرنــســا في
آذار/مـــــــــارس عـــــــــام 1986 في
ـيـة مع سـيـاراته الـبـطـولـة الـعـا
لـلمـرة األولى في 1969 بـداية
عـن طـريق حتــضـيـر هــيـاكل
السـيارات لعالمـة جتارية
أخـــــرى ومن ثـم عـــــبــــر
تـــصـــمــيـم ســيـــاراته
ـقـعـد في األحـاديــة ا
حــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــرتـه
اخلــــــــاصــــــــة.قـــــــال
وليـامس لصـحيـفة
لـــــيـــــبـــــراســـــيــــون
الفـرنسـية في عام
1997 ال أستطيع
أن أشــــرح ســـبب
هـــــذا الــــشـــــغف
لـــــــــكـــــــــنـي أحب
ســـــــــــــيــــــــــــارات
الـــــــســــــــبـــــــاق
والـــضـــوضـــاء
واالرجتـاجات
والــــــرائـــــحـــــة

واخلطر".
في عام 1975
شــــــــــــــارك فـي
الـــــبـــــطـــــولـــــة
ـيـة حتت الـعـا
رايــــــة اســـــــمه
"فـــــــــــــــــــــــرانــك
ولـــــــــيــــــــــامس

AZZAMAN SPORT

ـدير الفـني لبـرشلونـة في موقف مثـير مع أوناي { مدريد- وكـاالت - دخل تشـافي هيرنـانديز ا
ري مدرب فياريال عقب مباراة الفريق في اجلولة 15 من عمر الليغا. إ

باراة بفوز برشلونة بنتيجة 1-3 على مـلعب ال سيراميكا وشهد اللقاء بعض القرارات وانتـهت ا
ا أثـار غضب ـري مـصافـحة تـشـافي  ـباراة رفض إ ـثيـرة لـلجـدل حتكـيـميًـا.وعقب نـهـاية ا ا
األخير أمـام الكاميرات من هـذا التصرف.ووفقًا لـصحيفة "سـبورت" فإن التوتر وصل إلى ذروته
نـحوك هـدايا.. األمر ـري قال لـتشـافي "إنهـم  البس حيث أن إ ؤدي لـغرف خـلع ا في النـفق ا

نفسه يحدث دائمًا معكم".
وأشـارت الـصحـيـفة اإلسـبـانـية إلى أنه مع ازديـاد حـدة الـنقـاش بـ الطـرفـ اضـطرت الـشـرطة
ـركز ـري.ويـحـتل نادي بـرشـلـونـة ا لـلتـدخل من أجـل الفـصل بـ تـشـافي هـيـرنانـديـز وأونـاي إ

السابع في جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد إشبيلية.
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ـــعـــهــد لـــشـــبـــونــة) ,أ ف ب) - أفـــاد ا
الوطـني الـصحي في الـبرتـغال (إنـسا)
اإلثـــنـــ بـــأن حـــاالت اإلصـــابـــة الـ13
بــفـيــروس كـورونــا في صـفــوف العـبي
بـيـلـيـنـيـنشـيش لـكـرة الـقـدم "قـد تـكون"
ـتـحــوّرة "أومـيـكـرون".وفي مـرتــبـطـة 

حال تأكدت معلومـات "إنسا" فسيكون
العــبـو بــيــلــيــنــيــنـشــيش أولـى حـاالت
ـــتـــحـــورة اجلــديـــدة في اإلصـــابــة بـــا
ـعـهـد "إنـسـا" سـافر الـبـرتـغـال.ووفقـاً 
أحد العـبي الـفـريق مؤخـراً الى جـنوب
إفــريـقـيـا حــيث اكـتـشــفت "أومـيـكـرون"

لـلـمـرة األولى.واضـطـر بـيـلـيـنـيـنشـيش
خلـــوض مــبــاراة الــســـبت في الــدوري
احمللي مع ضيفه بنفيكا بتسعة العب
بــســبب كــثــرة اإلصــابـات فـي صـفــوفه
بــفــيــروس كــورونــا حــيث بــلغ الــعـدد
اإلجـــــمــــالي 17 إصـــابـــة بــ العـــبــ

وعــامــلـ فـي طـواقـم الـنــادي.وفي ظل
افتقاده الى العدد الكافي من الالعب

اضـــطـــر الـــفـــريق الـى اشـــراك حــارس
مـرمـاه الـثـاني جـواو مـونتـيـرو كالعب
مـيـدان.وبـعـدمـا حـسم بـنـفـيـكـا الـشوط
األول بـــســبـــاعــيـــة نــظـــيــفـــة اضــطــر
بـيــلــيــنــيــنــشـيـش الى االنــسـحــاب في
مــســتــهـل الــشـوط الــثــانـي الــذي بـدأه
بــســبـعــة العـبــ بـســبب اإلصــابـة ثم
ســقط مـونــتـيــرو أرضـاً مــا دفع احلـكم
الى ايــقـاف الــلـقــاء بـســبب عــدم تـوفـر
الــــــعــــــدد الـــــــكــــــافـي من الـالعــــــبــــــ
باراة إلكمـاله.وأثار قرار اإلبـقاء عـلى ا
رغم عـدم تـواجــد الـعـديـد من الالعـبـ
الــذين يـخــضـعــون لـلــحـجـر الــصـحي
انتـقادات شديـدة في البـرتغـال خاصة
من جانب العب الـوسط أفونـسو سوزا
.وعبّر سوزا عن أحد الالعب الغـائب
سخطه في تغريدة قائال "كرة القدم لها
ـنـافسـة. كـرة القـدم لـها لـون فقط هـو ا
لون فقط إذا كانت لها حـقيقة رياضية.

ÊËdJO ËQ  WD d  gOAMOMOKO  ·uH  w  U Ë—u

أخبار النجوم

Ëb U Ë— XF{Ë s  U √ ∫p —U

ÎUO UO ≈

{ بــــــــــــــــــاريـس (أ ف ب) - دوّن
البـريطـاني فرانك ولـيامس الذي
تــوفي األحــد عن عــمـر نــاهـز 79
عــامـاً اســمه في تــاريخ بــطــولـة
الـعـالـم لـلفـورمـوال بـفـضل فـريـقه
الـذي حــمل اسـمه وأسـسه خالل
حقـبة الـسبـعيـنات.ومع 16 لقـباً
ياً ب 1980 و1997 منها 9 عا
عــــنـــد الــــصــــانــــعـــ و 7عـــــنــــد
الــسـائـقـ يـعـتـبـر
فـــريق ولـــيــامس
أحـــــــد أكـــــــثــــــر
الفرق تتويجاً
فـي الـــــفـــــئــــة
ـــــــــلـــــــــكــــــــة ا
لــــــريــــــاضـــــة
الـــســـيــارات.
فـأسـاطـير
ـقـعـد ا

1970 اثر تعرضه حلادث خالل
جائـزة هولنـدا الكبـرى على م
سيارة قام وليامـس بتحضيرها
بـنفـسه.ولم يـدع فرانك ولـيامس
الـــذي اشــــتـــهـــر بــــكـــونه بـــاردًا
وصـعــبًـا ومـتــطـلـبًــا إلى أقـصى
احلدود مع نفسه ومع موظفيه.
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 ومع الـســائــقـ الــذين دافــعـوا
ــآسي عن ألــوان فــريـــقه هــذه ا
ـتــتــالـيــة تــســقـطـه بـالــضــربـة ا
الــقــاضــيــة بـل انــتــفض في كل
مــــرة وعـــاد أقـــوى.ولـم يـــشـــعـــر
بـالنـدم إال قـليالً خالل مـسـيرته
لـــــذا ظل صـــــامــــداً فـي "بــــادوك"
الـــفـــورمــــوال واحـــد حــــتّى عـــام
2013 عندما قرر أن يسلم إدارة
الـفريق إلى ابـنـته كلـيـر ... التي
كــان عـلــيــهــا مع ذلك أن تــتــقـبل
ـسـاعـد ـديــر ا قـكـرة أن تــكـون ا
لـوالـدها.وحتـوّل فـريق ولـيامس

رايـــســـيــــنغ كــــارز" إالّ أنّ قـــلـــة
التـمويل دفـعت الفـريق ليـصبح
في عــام 1977 حتـت ســيـــطــرة
ـليـاردير الـكنـدي والتر وله ا
وولف.ومـــــرة جـــــديـــــدة وجـــــد
فـــرانك ولـــيــامس نـــفــسـه يــبــدأ
شـــغــــفه من نـــقــــطـــة الـــصـــفـــر
ــرة مع صـديق لــيـؤسس هـذه ا
ـــهـــنــدس الـــعــمـــر ومـــواطـــنه ا
بــاتــريك هــيــد فــريق "ولــيــامس
غــرانــد بـــري أجنــيـــنــيــيـــريــنغ"
ويــخـــطـــو خــطـــواته األولى في
اجلوائز الكبرى في عام 1978.
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وحتـقق الـفـوز األوّل لـلـحـظـيـرة
الـبـريـطـانـيـة عـلى أرض الـوطن
على حلبة سـيلفرستون في عام
1979 فــيــمــا حــصــدت لــقــبــهــا
األوّل عـــــــنــــــد الــــــســـــــائــــــقــــــ
والصانع معاً في 1980. هي
بداية "قـصة جناح" لـهذا الرجل
ـعـارك الـتي قـادها الـشـغـوف با
الــقــائــد الــعـســكــري الــفــرنـسي
نــــــابــــــلـــــــيــــــون بــــــونــــــابــــــرت
وبــــــالـــــــتـــــــكــــــنـــــــولــــــوجـــــــيــــــا
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة.وســـتـــظل
مـــحـــفــورة فـي ذاكــرتـــنـــا طــراز
سيارات "دبليو أف07 البيضاء
في حـقــبـة الـثــمـانـيــنـات والـتي
حـمــلت ألــوان شـركــة الـطــيـران
الوطنية الـسعودية كون فرانك
امـتـلك رؤيـة اسـتـبـاقـيـة لـألمور
ــمـــلـــكــة لـــيــنـــجح في اقـــنـــاع ا
الـعـربيـة الـسعـوديـة حيـنـها في
تــــمـــــويـل فـــــريـــــقه وحتـــــقـــــيق

النجاحات معه.
وعاش ولـيامس تـألق فريقه في
عـامي  1986و1987 مع مـزود
احملـــركـــات الـــيـــابـــاني هـــونــدا
والــثــنــائي نــيــلــســون بــيــكــيت
ـقود ونـايـجل مـانسـيل خـلف ا
وهــــــو يــــــرقــــــد فـي فــــــراش في
ستشفى عقب تعرضه حلادث ا
ســيـارة وهــو في طــريق عـودته
لاللـتـحاق بـرحـلته بـعـد جتارب
عـــلى حـــلـــبــة دو كـــاســـتـــيــلـــيه
الــفـرنــســيـة.ووجــد هــذا الـرجل
الــريــاضي بــامــتــيــاز وهــو أب
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كـرة الـقـدم لـهـا لـون فـقط عـنـدمـا تـكون
مثاال للصـحة العامة. الـيوم فقدت كرة
الــقـدم لـونــهـا".وكـتـب جنم مـانـشــسـتـر
سـيـتي اإلنــكـلـيـزي الـدولي الـبـرتـغـالي
بــرنـــاردو ســيـــلـــفــا عـــلى حــســـابه في
"تـويـتــر": "مـا هـذا? هل أنـا الـوحـيـد
الــذي ال يـفــهم ســبب عـدم تــأجـيل
ـبـاراة?".وقـرّرت عـشـرات الدول ا
مـــــنع الـــــرحـالت من جـــــنـــــوب
إفريـقـيا والـدول احمليـطة بـها
مــنــذ رصــد عــلــمــاء جــنـوب
ـــتـــحـــورة إفـــريـــقـــيــــون ا
"أومـــيــكـــرون" األســبــوع
ــــــاضـي.وصــــــنـــــــفت ا
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة

ـية "أومـيكرون" العا
بـــأنــهــا مـــتــحــورة
مثـيـرة للـقلق إال
أن الـعــلـمـاء مـا
زالـــــــــــــــــــــــــــوا

يقيّمونها.

بينغ شواي
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هـــذا الــشــهــر مـــنــشــورا عـــلى مــنــصــة
التـواصل االجـتـمـاعي الـصيـنـيـة ويـبو
تـروي فـيه مـزاعـمـهـا ضد جـانـغ البـالغ
من الـعـمر  75عـامـا.وهذه أكـبـر قـضـية
.وقــالت شـواي من نـوعــهــا في الـصــ
ــة عــبــر ـــاضي في مــكـــا يــوم األحــد ا
ــبــيـة الـفــيــديــو مع رئــيس الــلــجـنــة األو
الــدولــيـة تــومــاس بـاخ إنــهــا في أمـان
وبـصـحـة جــيـدة.وردت الـصــ بـغـضب
ي بـالقضـية خاصة علـى االهتمام الـعا
ـة مع ـكـا بـعـد الـتـشـكـيك الـذي أعـقب ا
ـبـية الـدولـيـة وسـلـسـلة من اللـجـنـة األو
الصـور ومـقاطع الـفيـديو الـتي تُظـهر أن
أمـــور الالعـــبــــة عـــلى مــــا يـــرام.واتـــهم

لـثالثـة أوالد نـفـسه مـشـلوالً في
سن الـ 43 عـــامــاً لـــيــمـــضي مــا
تبقى له من سـنوات على كرسي
مـتـحرك.الحـقـاً تعـاون ولـيامس
بـــشـــراكـــة نــــاجـــحـــة مع ريـــنـــو
(1997-1989) فحققـا معاً أكبر
عــدد مـن االنــتـــصــارات (63 من
ـية أصل  (144من األلـقاب الـعا

(9 من أصل 16). 
كما شهد الفريق حلظات سوداء
ومــحـزنـة في مــسـيـرته مع وفـاة
األســطـورة الــبــرازيــلي إيــرتـون
سينا في أيار/مايو 1994 عقب
حــادث تـــعــرض له عــلـى حــلــبــة
ـــوال خــــلـف مـــقــــود ســــيـــارة إ
وليامس-رينو بـعد فترة وجيزة
من انــضــمـــامه لــلــفــريق.وشــكّل
ـــة رحـــيل ســـيـــنـــا صـــدمـــة مـــؤ
"لـلسـير" ولـيامس الـذي استـعاد
ذكـريـات وفاة صـديـقه ومـواطنه
الــسـائق بـيــرس كـوراج في عـام كريستيانو رونالدو

ـون بإهمـال رسائل شواي الـبعض سا
االلـكترونيـة.وفي تصريح لـوكالة فرانس
بـرس لألنباء الـسبت قـال متـحدث باسم
ون "ال رابـطة محـترفـات التـنس إن سا
يـزال قـلـقـا جــدا عـلى أن شـواي لـيـست
في مــأمن من الــرقــابــة واإلكــراه. وقـرر
عــدم االســتـمــرار في الــتــواصل مــعــهـا
بـالبريـد االلكـتروني حـتى يتـأكد من أن
الـردود تأتي منهـا فعال وليس من الذين

يراقبونها".
وأضــاف أن رابـطــة مــحـتــرفـات الــتـنس
"قــلـقــة بــشــأن قـدرتــهــا عــلى الــتـواصل
بــــحـــــريــــة وبــــصـــــراحــــة وبــــطـــــريــــقــــة
ـــون بـــســـحب مــــبـــاشـــرة".وهـــدد ســـا
نـشاطـات رابطة مـحتـرفات الـتنس من
الـص وهـو أمر سـيكـون له تأثـير
كــبــيــر.فــهــنـاك 10 مــســابــقـات
مـــقــــررة في الـــصــــ الـــعـــام
ا فـيها بـطولة ووهان ـقبل  ا
ــفـتــوحــة ونـهــائــيـات رابــطـة ا

محترفات التنس في شنجن.

ونشطاء سوري خاصة الرافض
لـــلـــتـــدخـل اإليـــراني في الـــشـــؤون
السـياسـية الـسوريـة.وبدت احلـيرة
ظــــاهــــرة عــــلى وجــــوه الـالعــــبـــ
الــســـوريــ خالل عــزف الـــنــشــيــد

{ استانا- وكـاالت- شهدت مباراة
لـكـرة الـسـلـة بـ مـنـتـخـبي سـوريا
وكـازاخـسـتـان حـادثـة أثـارت جـدال
واســعــا بــ األوســـاط الــســوريــة
وذلـك بـعـد عـزف الــنـشـيــد الـوطـني
اإليــراني عــوضــا عن الــســوري في
ـنــتـخـبـان ـبــاراةوالـتـقى ا بـدايـة ا
الــسـوري والــكـازاخــسـتــاني ضـمن
تـصفـيـات كأس الـعالم لـكـرة السـلة
يـــوم اجلــــمــــعـــة فـي الـــعــــاصــــمـــة
الكازاخيـة نور سلطان.والحظ رواد
مواقع التواصل االجتماعي أنه في
باراة وعند تقد الفريق بداية ا
من خالل عزف أناشيـدهم الوطنية
عُــزف الــنـــشــيــد اإليـــراني بــدال من
الـسـوري. وتـداول مـغـردون مقـاطع
ا فيديـو تظهـر ذلك بشكل واسع 
أثــار مــوجــة واســعــة من الــغــضب
شملت متابعي كـرة السلة السورية
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Õd∫ فرانك وليامس يشرح للمالكات الطبية رؤيته

d… فريق كرة
السلة السوري
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خالل كـل هــــذه الـــســــنــــوات من
فريق مستقل وخاص إلى شركة
كـبـيـرة وحديـثـة ومـتداولـة تـقدمّ
خدمات لها عالقة بالتكنولوجيا
والهندسة في صـناعات متنوعة
مــــثل الــــســــيـــارات والــــفــــضـــاء

والدفاع والطاقة...
ولــكن بـــســبـب قــلـــة الــتـــمــويل
ـتالحـقـة ــــــــــالـيـة ا واألزمـات ا
الـــــتي عــــــصـــــفت بــــــالـــــفـــــريق
والرياضية أيضاً حـــــــيث غاب
عن األلـقاب ومـنـصات الـتـتويج
قرر "السير" بيعه في عام 2020
إلـى صـــــنــــدوق االســـــتـــــثـــــمــــار
األمـــيــــركـي "دورلـــيــــنــــتـــــــــــون
كـــابــيـــتــال" حـــيث كـــان ســبــاق
جــائــزة إيــطـــالــيــا الـــكــبــرى في
مــونـزا في 6 أيـلــول/ســبـتــمــبـر
ــشــاركــة األخــيـرة لــلــحــظــيـرة ا
الـبـريـطـانــيـة حتت إدارة عـائـلـة

وليامس.

{ رومـا- وكــاالت - خـيب الــهـولـنــدي ديـنـزل دومــفـريس ظـهــيـر إنـتــر مـيالن آمـال
الـنـيـراتــزوري رغم أن األخـيـر اســتـثـمـر 12.5 مـلـيـون يـورو فــيه خالل الـصـيف

اضي. ا
وفي هـذا الصـدد أشـار موقع "كـالتـشيـو ميـركـاتو" اإليـطالي إلى أن اجلـميع
ــغـربي أشـرف كـان يــتـحـدث عـن أن دومـفـريـس سـيـكــون خـلـيــفـة الــنـجم ا

حكيمي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.
لــكن الــظـهــيـر الــهـولــنـدي لم يــنـجح في حــجـز مــكـان فـي الـتــشـكــيـلـة

األساسية إلنتر.
وقع أن ماتـيو دارميان تعرض مؤخرًا إلصابة لذا من وأضاف ا
توقع أن يحـصل دومفريس على فرصة أكبر للمشاركة وإذا ا
لم يـتـطور أداؤه سـيـذهب النـادي عـلى الفـور لـلتـعـاقد مع العب
قبل.وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يركاتـو الشتوي ا بديل في ا
ـا بـضم األوروجـوائي نـاهيـتـان نـانـديز جنم إنتـر ال يـزال مـهـتمً
كـالـيـاري لكـنه سـيـواجه منـافـسة عـلى الـصـفقـة من نـابـولي.وكان

دومفـريس قد خطـف أنظار كـبار أوروبـا بفضل أدائه مـع منتـخب هولـندا في يورو 2020 إال
ستوى التطلعات برفقة النيراتزوري. أنه لم يرتق 

اإليـراني وتــداول مـغـردون فـيـديـو
يـظـهـر الالعـب وهـم يغـنـوا نـشـيد
بالدهـم دون مـوســيــقى عــقب عـزف
الـــنـــشـــيــــد اخلـــاطئ.وقـــال رئـــيس
االحتــاد الـــســوري لـــكــرة الـــســلــة

طـريف قـوطـرش في تـصـريح أدلى
به لـتـلـفـزيـون اخلـبـر الـسـوري إنه
تــــقــــدم بــــشــــكــــوى ضــــد االحتــــاد
الـــكــازاخـــســتــانـي. وقــال: "لـــســنــا
مسـؤولـون عن خطـأ عزف الـنشـيد
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- وكاالت - أشـاد توماس توخـيل مدرب تشـيلسي بـنجم وسط فـريقه جورجـينيو { بـرل
ـباراة الـتي انتهت بـعدمـا ارتكب خـطأ فـادحًا منح مـانشـستـر يونـايتد هـدف التـقدم في ا

بالتعادل (1-1) علمًا بأن اإليطالي هو من سجّل هدف البلوز من ركلة جزاء.
وقـال توخـيل إن أضـواء استـاد ستـامفـورد بريـدج أثرت عـلى رؤية جـورجيـنيـو ليـفشل في
ـهــاجم يـونـايـتــد جـيـدون سـانــشـو بـالـتــغـلب عـلـيه ـا سـمح  الــسـيـطـرة عــلى كـرة عـالـيــة 
والتـسجـيل بسـهـولة.وأبـلغ توخـيل الصـحـفيـ "خطـأ كهـذا واهتـزاز شـباكـنا بـهذا الـشكل
بصـورة عامـة أمر غيـر معتـاد وخاصـة مع جورجي".وأضاف "أعـتقـد أنه أخطأ في تـقدير
وقف وكـان منـزعجا بـشدة من األضواء لـذلك لم ير الـكرة في النـهايـة. لكن األمر يـتطلب ا
ـباراة لتـحظى بـالشـجاعة لـتنـفيذ الكـثيـر من الشـجاعة والـشخـصيـة حتى ال تتـأثر أثـناء ا
ركلة جزاء إلدراك الـتعادل في حلظة حاسمة".وأضاع جـورجينيو ركالت جزاء مع منتخب
إيطـالـيا فـي الفـتـرة األخيـرة وبـدا لـوهلـة في مـبـاراة األحد أن مـدافع تـشـيلـسي مـاركوس
ألونـسو أراد تنـفيذ ركـلة اجلـزاء بعد أن ارتـكب مدافع يونـايتـد آرون وان-بيسـاكا مخـالفة
ضـد تـياجـو سـيـلفـا.لـكن جـورجيـنـيو حـافظ عـلى تـماسك أعـصـابه وأرسل ديـفيـد دي خـيا

حارس يونايتد في االجتاه اخلاطئ بتسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.

فـاخلــطــأ يــقع عــلى عــاتـق االحتـاد
الكازاخـستاني واالحتـاد اآلسيوي
وســـــــيــــــــتـــــــرتب عــــــــلى االحتـــــــاد
ـسـتضـيف لـلـقاء الـكـازاخسـتـاني ا
غـــــرامــــة مــــاديـــــة نــــتــــيـــــجــــة ذلك
اخلـــطــأ".وبـــيـــنــمـــا قــال فـــريق من
علق إن األمر ليس سوى "مجرد ا
خــطــأ غــيــر مــقــصــود ال يـســتــحق
ـا يـستـحق" ذهب حتـمـيـله أكـثـر 
فـريق آخـر إلى حـد وصف احلـادثة
بـ"نـــتـــيــجـــة طــبـــيــعـــيــة لـالحــتالل
اإليراني لســــــــوريا" معتبرين ذلك
ـنـتـخب " إهــانـة صـارخـة"وخـســر ا
ـباراة بـنـتــــــــيـجة -84 الـسـوري ا
74. وسيـلتقي الـفريقـ مرة أخرى
ــبـــاراة اإليــاب يـــوم االثـــنــ في
ملعب الفيحاء في دمشق. وستكون
تلك أول مباراة رسميـة تستضيفها

دمشق منذ عام 2011.

U—∫خبير «
يختبر عينة من

كورونا
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شاعـر السلـبية البد أن في احلـديث عن ا
نـتطرق للخوف فاخلوف غالبا هو داخل
اإلنـسان من امـر متـخيل جملـريات أحداث
توقع من احلدث تـأخذ اجلانب السلبي ا
ـقابل وافتراض األسـوأ من السلوك أو ا
واألسـوأ من الـصــمـود فـيــتـغـلب اخلـوف
ـســار عـلى جـوانب الــتـفـكـيـر وفق هـذا ا
ـوقف أيـا كان لـيـتـحـول إلى الـهـرب من ا
ـواجـهـة ــا ال يـسـتــوجب ا ـواجـهـة  أو ا

ــوقف سـواء فـيــســبب اخلــسـارة هــذا ا
مـتــعـلـقـا بـاحلـيـاة أو الــكـرامـة يـسـتـثـيـر
غـــريــزة حب الـــبــقـــاء وهـــذه تــســـتــدعي
سارات مـسارات صـفريـة أما إن كـانت ا
تــتــوقع اإليــجــابــيــة فــســتـشــحن اإلرادة
وتـستثيـر غريزة حب السـيادة أو التملك
وبـالتالي سيـكون االندفاع نـحو مواجهة
ا تهبط الـعدو في القتال باستبسال ور
فـــجـــأة إن واجــهـت خــارج الـــتـــوقـــعــات

لـتـخفت وتـتـحـول إلى رعب كـذلك الـتـقدم
غـامـرة لـتدر نـحو عـقـد صـفقـة تـتـطـلب ا

ربحا متوقعا.
يـتحـول اخلوف إلى رهـاب عنـدما يـتوقع
األلم أو االنـكــسـار أو احلــاجـة وخــسـارة
عـمل مـا هـذا الـرهـاب لـيس عـقالنـيـا الن
وقف واجـهة ا الـعقل يـوجب التـخطـيط 
بـاستباق البطالة بالبحث عن فرص عمل
ـوت فـهـو أو خـلـقـهـا وأمــا الـرهـاب من ا
مـعـطل مـا لم يك عـقالنـيـا ولـعل مـشـاهـد
الـقتل واإلذالل الـتي تـنقـلـها الـفـضائـيات
تـزرع نــوعـ شــاذين من الــرهـاب فــإمـا
تــؤدي إلى حــالــة مـن الــعــنف بال حــدود
عــــشــــوائـــيــــا أو مــــوجــــهــــا فـال امل في
ـواجـهة ـستـقـبل أو تـنـتج عزوفـا في ا ا
ـروءة ويقـتل اإلبداع فـيضـعف اجلرأة وا

بادرة. وا
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الـكراهـيـة هي مـشـاعـر سـلـبـيـة تـعـبر عن
أحــكـام عـاطــفـيـة عــنـدمــا تـسـتــثـار األنـا
وتترك أثرا سلبيا في البيئة عندما تظهر

في السلوك.
إبـليس دفـعته األنـا والـكراهـية أن يـنسى
ـــا جلــأ إلى االســتـــغــفـــار والــتـــوبــة وإ

التهديد واالنتقام لكن آدم ندم فتاب الله
عليه. 

وذجا من السلوك اخلطأ الكراهية إذن 
ر عـلى موطن في تـوجيه رد الـفـعل وال 
الـعـقل كل إنـسـان له مـعـانـاته ومـشاكـله
ـا هي حتكم ظرفه في وقت يتذمر به ور
اآلخـر من مشكلة ال يهم أن تكون أكبر أو
أصـغر تأثيرا فإظهار البعض لرد فعلهم
جتـاه مـؤثرات احلـيـاة الـيـومـيـة تـضيف
ـتعاملـ معهم دون إمـكانية عبـئا على ا
ـسـاعدة أو فـرضـيـة انـهم قـادرون عـلى ا
في احلل فـتـتـولـد الـكـراهـيـة في تـعـاظم
الــنــفــور وغــيـــاب الــشــعــور بــرد الــفــعل
الــسـلــبي لــسـلــوك مـا يــقـوم به الــبـعض

اآلخر.
وقد تـكون الـكراهيـة نتـيجة حـسد يـتولد
عـند إنسـان فيـفرز مشـاعر سـلبـية جتعل
ن يحسده; وال ترى اإلنـسان متضايـقا 
عـند من يُـحـسـد سـلـوكا غـيـر طـبـيعي أو
عـدواني جتاه احلـاسد لـكن هذا احلـسد
يـتحول إلى كراهـية وفي ذات الوقت فان
ـشـاعـر الـشـخص الـذي تـتـفـاعل داخـله ا
الـسلـبـيـة ال يشـع منه إلـفه صـادقـة جتاه
ـا يـولد اآلخـرين فال يـكون مـحـبـوبا ور
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كـراهية عنـد البعض احلسـد لوحده يعد
ـشاعر السـلبية ألنه يـعبر عن فقدان من ا
ا ال الـرضـا ونقـص في الشـخـصـيـة ور
تــظـهــر هــذه أيــضـا لــكــنـهــا حــارقــة لـكل
الـطـاقــات ومـبـددة إلنــسـانـيــة الـعالقـات

ن يتفكّر. وذج إبليس وآدم عبرة  و
∫WO³K « dŽUA*«  «“dH

شاعر السلبية تقود إلى سلوكية  ا
سلـبية وبـالتالـي يتوالـد النفـور والتمزق
في العالقات وتضعف الثقة أو تستغرق
وقـتا قبل أن تبنى الثـقة ب العامل في
دائــــرة عـــمـل واحـــدة أو مــــعــــارف جـــدد
يـقتضي وجودهم في حـياة اإلنسان ولو
تـولـدت مـشـاعـر إيـجابـيـة لـكـان الـتـعـامل
سـهال سلسـا وألرتقي اجملـتمع بـإيجـابية
ــســتــجــدات واألحــداث تــفــاعـــلــهم مع ا
ــشـاعـر الـســلـبـيـة الــفـاعـلــة تـعـبـر عن وا
مـجــتـمـع هش سـهل االخــتــراق وأنـانــيـة
مـتفشـية فـاخلوف ال يأتي مع االسـتقرار
والـتكـافل وبـهـجـة احلـياة والـكـراهـية ال
تـــأتي مـع عالقـــات ســـلـــيـــمـــة وعـــواطف
إيـجابيـة وإحساس بـالتكـامل ب األفراد
وتـرابط يــجــعل اإلجنــاز مـصــدر اعــتـزازٍ
ــتـــفـــوق قــدوة والـــصــواب مـــطــلـــبــا وا
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أكـثـر من صـحـفي مـحـلي وأجـنـبي سـألـني هل سـتـنـسـحب الـقوات
االمريـكيـة من العـراق في نهـايـة هذه الـسنـة? وهل تراجـعت أمريـكا
عن تـعــهــدهـا بــاالنـســحـاب بــعــد االتـفــاق عـلــيه مع رئــيس الـوزراء
الـكــاظـمي بــنـاء عــلى مـخــرجـات احلــوار االسـتـراتــيـجي فـي تـمـوز
اضي? اجلـواب:نعم سـتلـتزم أمـيركـا بانـسحـاب قواتـها(الـقتـالية) ا
كــــمـــــا نص االتـــــفــــاق حـــــرفــــيــــاً عـــــلى ذلـك. هــــذا االنـــــســــحــــاب
لـقواتـهـا(الـقـتـالـيـة)الـقلـيـلـة اسـاسـاً في الـعـراق لم يـأتِ فـقط بـسبب
احلـاح او طــلب اجلـانـب الـعــراقي فـحــسب بل الن فـائــدة امـريــكـا
االستراتـيجـية من تواجـد حوالي الـفي عنصـر مقـاتل في العراق ال
ـترتبة عـلى بقاءهم توازي مطـلقاً الكـلف السيـاسية والـدبلومـاسية ا
بخاصـة بعـد ان شهـدت السـياسة االمـيركـية في عـهد بـايدن بعض
ـنطـقة والتي سـاوضحـها الحـقاً. لذلك التغـييـرات التـكتيـكيـة جتاه ا
ـشـككـة بـاالنـسحـاب  والـتي  تـداولـها في وتعـلـيـقـاً على االنـبـاء ا
أكـدت الـنـاطق بلـسـان الـبنـتـاغون العـراق بـهـذا اخلصـوص مـؤخراً
اضي التزام أمريكا بأتفاقها مع احلكومة العراقية. لكن االسبوع ا
ذلك ال يـعـني بـالضـرورة عـدم تـواجـد أي جـنـدي امـريـكي بـعـد هذا
التـاريخ. فـبـناء عـلى اتـفـاق االطار الـسـتـراتيـجي من جـهـة واحلوار
الـسـتـراتـيـجي بـ الـبـلـدين من جـهـة أخـرى فـان هـنـاك قـوات(غـيـر
ستبقى متواجدة في العراق بصفة قتالية) أسوة بقوات دول اخرى
سـاعـدة الـقـوات الـعراقـيـة في الـتـغـلب على مسـتـشـارين ومـدربـ 
والــتي التـزال جـديـة بــخـاصـة االرهـابــيـة مـنـهـا الـتـحـديــات األمـنـيـة

نطقة. وتشكل تهديداً المن العراق وا
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بخـاصة بـعد االنـسحـاب االمريكي وعلى الـرغم من أعتـقاد البـعض
اال ان كل ـنطـقة نهـائياً من أفغانـستـان ان أمريكـا ستنـسحب من ا
ـــصــــادر تـــشـــيـــر الى تـــفـــهـم ادارة بـــايـــدن لالهـــمـــيـــة الـــدالئل وا
االستـراتيـجيـة لـلشـرق االوسط وبالـذات اخللـيج الـعربي والـتزامـها
الحـة وتـدفق الـنــفط كـاحـد ثـوابت اسـتـراتـيـجـيـتـهـا بـضـمـان امن ا
الدولـيـة منـذ عـقود. كـما ان ضـمـان أمن(إسرائـيل)وتـفوقـهـا االمني
يبقى من اولويات السـياسة التي ال تستـطيع اي ادارة امريكية-في

نظور على االقل- ان تغيره. دى ا ا
أن هـنــاك فـهم مــشــوش لـدى الــبـعض بــخـصــوص إصـرار االدارة
- بـخــصـوص الـعـودة االمـيـركــيـة-والـذي بــدأ بـالـتالشـي تـدريـجــيـاً
لالتـفـاق الــنـووي مع ايــران. هـذا االصـرار لــيس نـابـعــاً من حـاجـة
بل من فـهم مخـتـلف لكـيفـية حتـقيق ـنطـقة امريـكا لالنـسحـاب من ا
امريـكا الولويـاتهـا فيـها. فـهذه االدارة تـرى ان الوصـول التفاق مع
ايران هـو الـكفـيل بـايقـاف خـطر الـتـهديـد الـنووي االيـراني واالبـقاء
كن حتـقيق غايات االمن على التفـوق االسرائيـلي. وهي تؤمن انه 
ــنـطــقـة من خـالل حـزمـة الـقــومي االمـريــكي وامن شــركـائــهـا في ا
متكاملـة من الوسائل الدبلـوماسية واالقتـصادية والترتـيبات االمنية

والعسكرية. 
بـنـاءً عــلى ذلك يـجب فــهم عـدم االرتــيـاح الـذي ابــداه وزيـر الـدفـاع
مـولي ومـبـعـوث أوسـ وكـذلك مـبـعـوث امـريـكـا اليـران االمـيـركي
مـاك گغـرك من عاصـفة االسـئلـة التي وجـهت لهم اميـركا لـلمـنطـقة
ـنـامة ـنطـقـة خالل قـمـة ا ـشكـكـة بـنـوايـا وسيـاسـة أمـيـركـا في ا وا

األمنية هذا الشهر!
 فبـحسب مصـادر موثـوقة حـاول اوس ايـضاح ان هـناك سـياسة
امريكية جديدة تتـشكل مبنية على ايجـاد وتطوير اطار تعاون امني
ـنــطـقـة بـ دول ا مـدعــوم من امـريـكــا  واقـتـصــادي ودبـلـومــاسي 
لـغـرض مـواجـهـة الــتـهـديـدات االقـلـيــمـيـة المن دول اخلـلـيج والـدول

العربية االخرى! 
ـسـتــوى تـبـديـد ـسـؤولــ االمـيـركــان رفـيـعـي ا وقـد حـاول هــؤالء ا
نطقة الشكوك حول نوايا امـريكا وتوكيد الـتزامها االستراتـيجي با
وان هناك كثير من االنـشطة الدبلومـاسية واالقتصاديـة والسياسية
التي تقـودها امريـكا لتـحقيق الـتزاماتـها بضـمنهـا استعـداد قواتها
الجراء مـناورات عـسـكريـة مشـتـركة بـ امريـكـا واسرائـيل وبعض
ـنــطــقــة الرســال رســالــة قــويــة(كــمـا عــبــر عن ذلـك احـد جــيــوش ا
) بـأنه في الــوقت الـذي ـســاعـدين الــكـبــار لـوزيــر الـدفــاع اوســ ا
تسعى فيه امريكا لعودة ايران لالتـفاق النووي فانها لن تتخلى عن

اخليارات العسكرية.
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ـشــكـكــ دومــاً بـاســتـمــراريـة االلــتـزام وعـلى الــرغم من اني مـن ا
ـؤكـدين عـلى أهمـيـة إخـتطـاط سـيـاسة امـنـيـة مسـتـقـلة االميـركي وا
ـصـادر الـتي حتـدثت معـهـا تـؤكـد جـديـة اخلـيار اال ان ا لـلمـنـطـقـة 

االستراتيجي االميركي.
 لــذلك أؤكــد ان من يــعــتـــقــد ان حتــول دور مــا تــبــقى من الــقــوات
االميركيـة في العراق الى دور استـشاري غيـر قتالي ال يعـني نهاية
الـنـفـوذ االمـني واالهـتـمـام الـعـسـكـري او االسـتـراتـيـجي االمـريـكي

فيها. 
ان مــا يــحــصل االن هــو كــمــا وصــفـــته في مــقــاالت ســابــقــة قــبل
ـنطـقة وليس عـبارة عن اعـادة تموضـع للقـوات على صـعيد ا اشهر
العراق فحسب. وان من يريـد إنهاء النفوذ الـسياسي او العسكري
ـنـطـقـة ـنـطـقـة فـان عـلـيه اوالً تـبـديـد مـخـاوف دول ا االمـريـكي في ا
مـثـلمـا فـعـلت مع النـظـام الـعراقي وحكـومـاتـها الـتي سـتـظل تسـعى
الـســابق الـى بـنــاء عالقــات واحالف اســتــراتـيــجــيــة جتـنــبــهـا اي

تهديدات اقليمية. 
ان ما تمتلكه دول اخلليج من امكانات اقتصادية وعالقات سياسية
من جهة ومـحاوالتـها الدائـمة لـلمحـافظـة على دولهـا التي ال تـمتلك
خـيـارات عـسكـريـة تـؤهـلـهـا جملـابـهـة الـقـوى االقـلـيـمـيـة الـكبـرى في
نـطـقـة من جـهـة اخرى سـيـجـعـلهـا قـلـقـة وتبـحث بـاسـتـمـرار عمن ا
ـنـطـقة ـتـوفـر لـدول ا يـهـدىء مـخـاوفـهـا. لـذا فـان اخلـيـار الـوحـيـد ا
بضمنها ايران وتركـيا والسعودية هو مـحاولة بناء الثقة واالمن من
قـد تـكـون مـرفـوضـة من(اسـرائـيل) لـكـنـها خالل تـرتـيـبـات اقلـيـمـيـة
بالـتـأكـيـد لن تكـون مـرفـوضـة من الـدول العـظـمى مـا دامت ال تـهدد
نـطقـة.  وبدالً مـن خلق اطـار امني اقـليـمي برعـاية مصـاحلهـا في ا
ـنـطـقـة ان تـطـور هي الـيس االفـضل لــدول ا امـريـكـيـة(اسـرائــيـلـيـة)
بـنـفـســهـا مـثل هــذا االطـار االمـني الـذي يــأخـذ بـاحلـســبـان أمـنـهـا

ومصاحلها بدال من أمن ومصالح امريكا واسرائيل ?!

واإلخالص مـــعـــبــرا ووســـيـــلــة األمـــانــة
لـلتـوازن في اجملتـمع هذه األمـور ليست
مـثـاليـة وكـانت واضـحـة في مـجـتـمـعـنا
لـــوقت قــــريب بــــعــــمـــر الــــتـــاريـخ لـــكن
ـهـام االنـحــراف عن الـتــوازن وحتـديــد ا
نـتيـجـة اإلدارة الـسـيـئـة لـلـمـجـتمـع خلق
تـخـلـخال واسـتـمـر لـيـنـهـار اجملـتـمع ولم
يـبق إال أثرا خليوط سائبة مازالت عالقة

من هذه القيمة أو تلك.
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كـمـا كـان فـقـدان الـتـوازن سـببـا فـإعـادته
ســتــكـــون من مــؤشـــرات اإلصالح وهــذا
يـــحــــتـــاج إلى إعــــداد خـــطط ودراســـات
لـتعـضـيد الـريف ورفع الـتـشابك الـقـيمي
ــديــنــة والـــريف وإعــادة الــقــدوة بـــ ا
ثقف وتـعريفه والـقيادة ما وتـعريفهـا وا
ــــــيــــــداني واإلداري والــــــريـــــادة بـــــ ا
والــصــدارة كـان تــكــون رائــدا فـي امـر ال
يـعني أن تـتـصدر حـراكه فـلكل امـر أطره
صـطـلحـات حتـتاج ـفـاهـيم وا ومـجمل ا
إعــادة الــتــعــريف هــذا ومن ثم اخــذ كل
لـدوره من خالل إعــادة الـقــنـاعــات لـهـذه
عاني األدوار وبـشكل يناسب الـعصر و

جديدة لالقتصاد والرفاهية.
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لندن

شـعـر نزار قـبّـاني يـحـضـرني ( أنـا أحبّك
أساة حـاول أن تساعـدني  فإنّ من بـدأ ا

ينهيها).
ومن بــ مــا أفــرزته األحــداث واألنــبــاء
وربّـما له تأثير مبـاشر في العقوبات هو
وقّـعة ب  مـذكرة التـفاهم اإلقتـصادي ا
ـدة  25ســنـــة قــادمــة إيــران والــصــ و
ـشــاريع بــإســتــثــمــار الـنــفـط اإليـرانـي 
مـتنوعة في ايران بضمنها طريق احلرير
التجاري الذي سيصل الى مدن إيرانيّة.
∫©JCPOA®w½«d¹ù« ÍËuM « ‚UHðù«

 -تاريخ اإلعالن عنه: �2015/7/14
 -تاريخ إعتماده والفاعليّة :

2015/10/18
تاريخ  التطبيق:

2016/1/16
وقعة عليه: الدول ا

ـثـلـوها وقـعـة والـتي يـحـضر  الـدول اا
فاوضات باإلضافة الى الوفد جـوالت  ا
اإليـراني  هي الـصـ وروسـيـاوفـرنـسا
ـتـحدة ـتـحدة  والـواليـات ا ـملـكـة ا  وا
ـانـيا  وتـسـمّى بـالـوثائق األمـريكـيّـة وأ
الـرسمـيّة ( (P5+1بـاإلضافـة الى اإلحتاد

األورپي.
ومن اجلــديــر بــالــذكــر فــأن هــنــاك قــرار
أمـيـركي مـنـفـرد بـاإلنـسـحاب مـن اإلتـفاق
في شـهر 2018/5 والـذي اتخـذه الرئيس

دونالد ترمپ في حينه.
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ـوجب هـذا اإلتفـاق يـتـرتّب عـلى ايران

الـــنــووي وإســـتــخــدام الـــذرة لألغــراض
السـلميّة.   لقد إستـعرضنا في القسم
ــقـاالت   (1) و (2) من سـلــسـلــة هـذه ا
ـنـشـورين في (الـزمـان) بـتاريخ /2021 ا
� 4/23و   2021/5/24عـــلى الــــتـــوالي
نـبـذة تاريـخـيّـة ومالمح وصـفـيّـة لـتـطوّر
الـبرنـامج عوضـاً عن شرح عـلمي مـبسّط
ــركــزي اإليــرانــيّـة ــنــظــومــات الـطــرد ا
وتـكنولـوجيـا تخصـيب اليـورانيوم.    
ـفاعل نـووي بحثي لـقد جُهّـزت  ايران 
قدرته 5 مـيگاواط إبان سـن حكم الشاه

وتوالت األحداث لغاية يومنا هذا
حـيث أنّ اإلدارة األمـريـكــيّـة قـلـقـة بـشـأن
الـبرنامج النووي اإليراني. وها هو بيت

∫WFł«d Ë .bIð 
تـسـتــعـد الـعـاصـمـة الـنــمـسـاويّـة ڤـيـيـنّـا
إلســتــقــبــال اجلــولــة/7 من مــفــاوضــات
اإلتـــــفـــــاق  الـــــنـــــووي اإليـــــراني(اإلسم
الـرسـمي له هـو -عــمل اخلـطّـة الـشـامـلـة
ــشــتــركـة - JCPOA) فـي يـوم  29من ا
هـذا الـشهـر تـشرين)� 2نـوڤـمـبر) .2021

  �وتأتي هذه اجلولة
بعد ست جوالت توقفت آخرها في نهاية
ــاضي شـهــر حــزيـران (يــونــيـو) 2021ا
إلعـطاء ادارة الرئاسـة اجلديدة في ايران
وقتـًا للـمراجـعة والـتهـيّؤ كـما تـناولـتها
وسـائط اإلعالم. أمّـا الـعـنـوان الـرئـيـسي
الـظـاهـر لـهـذا اإلتـفـاق فـهو نـزع الـسالح

fLOK ≈ f¹u

بغداد

الــصــادقـة لــفــرض األمن والــقــانــون عـلى
اجلـمـيع ومـنـع الـتـجـاوز عــلى الـدولـة من
جـانب مافـيات الالّدولـة وضعف اجلـهود
بـاجتــاه إعـادة الـلـحـمـة الــوطـنـيـة بـسـبب
الــفـاعـل الـطــائـفي شــديــد الـوطــأة وعـدم
ادخـار الـوسع بـجـعل الــبالد بـتـلك الـقـوة
ـطـلـوبة لـتـأخـذ مـوقعـهـا ومـكانـتـهـا ب ا
ـتــقـدمـة وكـثـيـر شـعـوب األرض والـدول ا
غـيــرهـا. فـمـذ ذاك ولـغـايــة الـيـوم مـازلـنـا
نــعـيش ضــمن ذوات الـدوائــر الـتــدويـريـة
ــنـتـجــة وغـيـر ـفـرَغــة غـيـر ا الـتـعــبـانــة ا
ـناصب اجلـديرة بـاحلـكم بـسبب اعـتالء ا
ــزوّرة وألســـبــاب بـــدواعي الــشـــهـــادات ا
حـزبيـة أو طـائـفـية أو قـريـبـة من زعـامات
دينـية أو سياسية "مقـدسة" فاسدة. وكلّما
سـعت جهات وطـنية في راس الـسلطة أو
في إحـدى مؤسساتها أو دوائرها إليجاد
ـآزق ومـا أكـثـرها مـخـارج لـلـنـجاة مـن ا
جنـد مَن يلجمُها ويضع العراقيل أمام أيّ
مـنحىً لـإلصالح والتـغـييـر ورأب الـصدع
في اسـتخدام كلّ أشكال الـقهر والتخويف
واالبتـزاز والتـهديـد واالغتيـال والتـسقيط

بشتى الوسائل.  
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إنّ اإلشـكالـيـة الـتي أفـرزتـهـا االنـتـخـابات
األخــيـرة مــردُّهــا قـصــرُ الــنـظــر في بــنـود
دسـتـور الـبالد األعـرج الـذي كُتـب لصـالح
فـئات كان لها نفوذ بارز في فرض ما تراه
صلحتها الفـئوية والطائفية على ـا  مالئمً
ـعنى آخر صلـحة الوطـنية. و حسـاب ا
كــانت مــؤامـرة لــوأد كلّ مــا يـعــ الـوطن
وأهـلَه علـى التـعـافي الـسـريع والـطـبـيعي
من أزمـاته ومـشـاكـله الـتي أصـابـته جـرّاء
الــعـنــجــهــيــات والــعــنــتــريــات واحلـروب
العـبثـية التـي رافقت فتـرة احلكم الـعائلي
الـــســــابق لـــســـنــــوات عـــجـــاف. كـــمـــا أنّ
االســتــفــتـــاء الــشــكــلـي الــذي جــرى عــلى
الــدســـتــور في  ?2005قــد أفـــســد احلسّ
الــوطــني وحــرمَ الــنــخب من إبــداء الـراي
واالعــتــراض عــلى مــا احــتــواه من بــنـودٍ
ومـطبـات وكـمـائن وقنـابل مـوقـوتـة بوجه
أيـة وسائل كانت تستـهدف انتشال البالد
من أمــراضـهــا الــسـيــاســيـة فـي مـحــاولـة
واضــحــة إلبــقــائـهــا والــشــعب في مــرمى
أعـداء البـالد داخـلـيًـا وإقـلـيـمـيًـا ودولـيًا
ــهــا تــدور في دوائــر مــفــرغــة وفي وجــعــلِ
أزمـــات مـــتـالحـــقـــة حلـــدّ اســـتـــنـــفـــاذ كلّ
الـية وحـلبِ مواردها اديـة وا مـقدّراتهـا ا
البـشرية واالقـتصاديـة بالطـرق والوسائل
اجلهنمية التي نعيشها ونشهدها اليوم.
قــد ال يـخــتــلف إثـنــان عــلى اإلشــكـالــيـات
ــنـغــصـة الــتي أنـتــجـهــا دسـتـور 2005 ا
ومنـها معانـاة البالد والعبـاد من خلفيات
كلّ دورة انــتــخـابــيـة ومــا تــشـهــده االيـام
ــتـهم في كلّ الالحـقـة لـالقـتـراع الــهـزيل ا
مـرة بالـتزويـر من مـاراثون طـويل ومرهق
شاركة في تـشكيل احلكومـة التي أخذت ا
فـيـهـا تـقـلـيـدًا طـائـفـيًـا القـتـنـاص الغـنـائم
ـوجب عدد وفـرض أتـاوات احملاصـصـة 
ـانيـة التي حتـصل علـيها كل قـاعد الـبر ا
كــتــلــة أو حــزب من دون بــروز مــعــارضــة
ــراقــبـــة أداء احلــكــومــة وطـــنــيــة قـــويــة 
ــا ومــؤســســاتـــهــا وتــقــو هــذا األداء 
ـقراطيـة الفـتيـة وغير حتتـمه مبـاد الد
ـكن أن يـوصف الـنـاضـجــة. وإنّ أقلَّ مـا 
هذا الـدستور غير القو أنه قد كبّلَ البلد
ثـلث احلاكم وجـعله رهـينـة بيـد أحـزاب ا
ــغــا وفق صــيــغـة الــتــوافق لــتــقــاسم ا

ـشهد الذي السـياسيـة نفسـها أمام ذات ا
ال تُحـسـدُ علـيه. فـالـصراع بـ مـعسـكري
القـوت الـشيـعيتـ في أشدّهـا اليوم وال
يــبــدو هــنــاك من مــخــارج ســوى بــعــودة
ـة أي بتـكرار حلـيـمة عـلى عـادتهـا القـد
ـبدأ التوافـقي في تشكـيل احلكومة ذات ا
الـقادمة ال قدّرَ الله! وهذا يعني من جملة
مـــا يــعــنـــيه تـــقــاسم الـــســلــطـــة وتــوزيع
ـكاسب بأي ثمن وإبقاء الشعب العراقي ا
لــسـنــوات أربع قـادمــات أسـيــرَ الـصـراع
ـنـظـومـة ـرتـبط بــشـكل ا األيــديـولـوجي ا
السـياسية الفاسـدة والفاشلة التي أسّسَ
ـدني سيّء لـهـا الـلّصّ الـكـبيـر واحلـاكم ا
ـثل ـر" عــرّاب أمـيــركـا و الــصـيت "بــر
مـجـرم احلـرب عـلى الـعـراق "بـوش االبن"

في إدارة حكم العراق. 
ــنـظـومـة ومــنه نـخـلص إلى حــقـيـقـة أنّ ا
اني السياسية القائمة وشكل احلكم البر
غــيــر الــنــاضج قــد شــلّــا حـركــة اإلصالح
وكـبّال أيـة مـسـاهـمـات أو مـسـاعٍ إلحـداث
الـتغـيـيـر نـحـو األفـضل في خـدمـة الوطن
والـشعب. وهـذا الـسـلوك غـيـر احلـضاري
مـن جــــانب اخلــــاســـــرين يــــبــــدو خــــارج
السـياقـات األخالقية الـسيـاسية ومـوجهًا
حــتـمًـا ضـدّ الـطـرف اآلخـر الـفـائـز بـأعـلى
األصــوات واتـــهــامـه بــالـــتــخـــوين وعــدم
االعـتـراف بـقدرتـه عـلى حتـقيـق مشـروعه
اإلصالحي الـوطني الذي يـنادي به لكونه
ســــيـــســــحب الــــبـــســـاط مـن حتت أقـــدام
منافسيه الذين لفظتهم قواعدُهم. لقد كان
عـاينة ـفروض منـحه هذه الـفرصـة  من ا
ـصـلحـة الـبالد وراحة مـا يدّعي حتـقـيقه 
الــعـــبـــاد في ضـــوء الـــتـــراجع فـي كـــافــة
ــنـظــومـة عــبـر مــجـاالت احلــيـاة. فــهـذه ا
الــسـنــوات الــتي تـولـت فـيــهــا حـكــومـات
شــيـعــيــة رئــاســتــهــا بــإيــعــازْ مـن خـارج
احلـدود لم تـتــوفق في انـتـشــال الـشـعب
ــــريـــر واحلــــيـــاة والـــوطـن من الــــواقع ا
الـرزيلة والـتذيّل في آخـر القوائم الـدولية
في كلّ شـيء وأيّ شيء. أمــا احلــديث عن
ـتـعــاقـبـة فـقـد تـعـدّى فـشـل احلـكـومـات ا
ـا ومـسـائل أسـاسـيـة كـثـيـرة مـنـها: نـقـاطً
ــســـؤول فـي تـــقــد انـــعـــدام احلـــرص ا
اخلــدمـات الـضـروريـة والـبـنى الـتـحـتـيـة
والفـشل في إدامة وتطوير شبكة احلماية
االجــتــمــاعــيــة وفي تــأســيس مــا يــشــمل
الــضــمـــان االجــتــمـــاعي والــصـــحي لــكلّ
مــواطن وغــيــاب الـتــخــطــيط الــصــحـيح
ووضع اسـتراتيـجيـات ماليـة واقتـصادية
صـحيحة ومـدروسة لإلعمار واالسـتثمار
شكلـة البطالة وشبـه خلوّ في إيجـاد حل 
ــتـفـاقـمـة وتـكــدّس جـيـوش اخلـريـجـ ا

وافـتقـار اخلطط الـناجـحة بل عـدم القدرة

في األمـانة الـوطـنيـة ال مـجـال للـتـنازالت
برهـانات خاسرة حتملُـها وجوه سياسية
خـائـبــة وأفـراد دخالء فـاقــدو اخلـبـرة في
حـسن اإلدارة وفي تسـيـير شـؤون العـباد
ـال الــعـام وتــخـطــيط اقـتــصـاد وصــون ا
الـبالد. فمَن جرّبَ حـظّه لسنـواتٍ خائبات
شهـد السـياسي والعـراق خيرُ وارتـقى ا
ـشــاهـد الـفـاشــلـة ال يُـمـكن مـثــالٍ لـهـذه ا
ائتـمانُه ثالثـةً ورابعةً أو كلّمـا ومَتَما حلمَ
بــهـذه عـلى هــواه فـاقـد الــرؤيـة والـرويـة.
رجعية الديـنية منذ سنوات وهذه رؤيـة ا
لء الفم. فـكيف بـاللـبيب عنـدما قـالـتهـا 
أن يفـهم غيـرها ويـفرض مـا ال تسـتوجبه
ـرجعـية الـتي قالت كـلمـتهـا الفصل هذه ا
فـي وقت ســابق ومــازالت عــلى مــوقــفــهـا
لـة إالّ في تقريب الـذي لم يتزحـزح قيد أ
ا يكفل ضمان ذهبية و وجهـات النظر ا
عدم فـقدان الـسلـطة الـطائـفيـة التي يروّجُ
لـها الكثـيرون إالّ العـقالء منهم من الذين
يــرون في خــيـــارَي الــســلــطـــة احلــاكــمــة
عـارضـة الـقـويـة أفـضلَ سـبـيلٍ لـلـحكم وا
الــرشــيــد وتــســيــيــر دفــة احلــكم مــثــلــمـا
ــقـراطــيــة الـتي تــسـتــوجــبه أصـولُ الــد
ـا فيها قبـلتها مـنظومـة احلكم اجلديدة 
من عـيـوبٍ فواحش ومـن كبـائـر فـساد في
ــكن كلّ شيء وأيّ شيء! فـــاخلــاســـرُ ال 

ّا حصل! ائتمانُه أكثر 
قــراءة سـريــعــة لـلــواقع الــسـيــاسي بــعـد
انــتـخــابـات الــعـاشـر مـن تـشـرين ?2021
تـدلّنـا على حـدّة االنـقسـامات في صـفوف
الــبـيت الــشـيــعي احلــاكم مـنــذ الـســقـوط
اخلــائب في نـيــسـان  .2003وإن دلّ هــذا
عـلى شيء فإنّما يـشيُر إلى هزالة اإلدارة
وفــقــدان اجلـــدارة ورداءة اخلــيــارات في
صالح تقـرير الـصالح الوطـني وتغلـيب ا
الطـائفية والفئوية والشخصية واحلزبية
عـلى مصلحة الـوطن والشعب. ناهيك عن
الـعــنـصـر الـوالئـي لـلـجـارة الــشـرقـيـة في
تـــوجـــهــات أغـــلب األحـــزاب الــشـــيــعـــيــة
اإلسالمـية الـتي تتـبـجح بهـذه السـمة في
العـلن. بل ويـعـلنـهـا البـعض عـشقًـا أزلـيًا
ومــشـاريع تــضـحـيــات لـقــادة هـذا الــبـلـد
اجلـار الـذي لم يــخـفي يـومًــا أطـمـاعَه في
عــــراق الـــــرافــــديـن بــــلـــــد احلــــضــــارات
والتـعددية الـفسـيفسـائيـة دينًا ومـكوّنات
ـقاربـة الـشـائكـة بـ ما وأعـراقًا. وأمـام ا
سـبق حصولُه في انـتخابات  2010حيث
ـخـرج الـكتـلـة األكـبر اكـر  االستـنـجـاد ا
الـتـي اسـتـنــبـطــتـهـا احملــكـمــة االحتـاديـة
نـحازة وغـير احلـياديـة حيـنها من أجل ا
عـدم ضياع احلكم الشـيعي وجتاوز ما قد
يـلحق ذلك من خـسـارة أو من تصـادم ب
نظومة معـسكري اخلاسر والفائز جتد ا

دسـتور جديد أو تعديل العديد من فقراته
علـى الشـعب لالسـتـفـتـاء بعـد إنـضـاجـها
ـا بكـل الـطرق والـوسـائل إعالمـيًـا ووطـنـيً
ولــيس بـأســلــوبٍ شـكــليّ كـمــا حـصل في
ّ إقــرارُه بـطــريـقـة دســتـور  2005الـذي 
قراطـية عـندمـا حسمت مخـجلـة وغيـر د
اجلمـعيـة الوطـنيـة "غيـر الوطـنيـة" أمرها
وأخـــرجه الــســـاســة لـــلــنـــاس بــطـــريــقــة
بهـلوانـية مـفروضـة على الـشعب لـضمان
مكاسب ومصالح وفوائد ألحزاب السلطة
وفـق صـيـغـة الـتـوافـقـات الـسـيـاسـيـة ب
ــثـلث الـشــيـعي-الـسـنّـي- الـكـردي الـتي ا
تـمـتـعت بـالـكـعـكة الـعـراقـيـة مـا طـاب لـها
ولـذَّ بـحـسب اعــتـرافـات زعـامـات وأفـراد

وعصابات.
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إن مـا ينتظر البالد ترقّبُ وصول حكومة
ـسؤولية الـكاملة أمام قويـة تتحمّل وزر ا
الـبلد والشـعب والعالم. وإنّ سـرّ جناحها
بـالـتــأكـيـد سـتـحــدّدُه سـمـتُـهــا الـوطـنـيـة
ـهـا اإلداريـة وجـدارتـهـا في خـدمـة وكـفـاءتُ
الـشـعب وتـأمـ أمـنـه الـسـلـمي ورفـاهـته
مــثل ســائــر شــعــوب األرض وفي تــنـويع
ــال الـعـام مــصـادر الــطـاقــة ووقف هـدر ا
ومــحــاســبـــة ســرّاق الــشــعب ولــصــوص
ــركــزيـة مــنــهــا وفي األقــالـيم اخلــزائن ا
واحملـافظـات من دون استـثنـاء. فاجلـميع
مـثل اجلـمـيع يـجب أن يـخـضع لـلـقـانون
ـواطن عـلى غـيـره. وال فـضل أو تـمـيـيـزًا 
فـالشـعب مـصدر الـقـوة والقـانـون وليس
أحزابُ الـسلطة ومافياتُها وكلّ مَن يتعكّز
عــلى غـطــاء مــهـلــهلٍ بــجـلــبــاب الـدين او
ـقـدس" ــذهب أو الـزعـيم "ا الـطـائـفـة أو ا
! مـــقــابل ذلك الــذي ال يـــنــبــغـي أن يُــمسّ
نتـرقب قـيام مـعـاضة قـويـة كمـا هي حال
تحضرة قراطيات في البلدان ا دول الـد
يكـون من ضـمن واجبـاتهـا واهـتمـاماتـها
مـراقبة أداء اجلـهاز الـتنـفيـذي في الدولة
العـراقـية أي احلـكـومة بـكل مـؤسـساتـها
ــعــاجلــات إلقــرارهـا وتــقــد احلــلـول وا
ــان الـشـعـب وجـهًـا ومـنــاقـشــتـهــا في بـر
بـــوجـه من دون تــــمـــلّـص أو مـــواربـــة أو
مـحـابـاة أو مـجــامـلـة لـطـرف أو فـردٍ دون
آخــــر. وهــــذه هـي حــــقــــيـــــقــــة احلــــيــــاة
ـقـراطـيـة في الـسـيـاسـة الـصـحـيـحة الـد

فهوم.  لهذا ا
ـتـاحـة ــا تـلـكم هي فـرصــة الـنـجـاة ا وحـقً
للـتـغـيـيـر واإلصالح بـقيـام حـكـومـة قـوية
ــراقـبـة األداء ــهـا مــعـارضـة قــويـة  تـقــابـلُ
ــــعــــوج وتــــقــــد الــــنــــصح وتــــقــــو ا
واالستشارة. فقد أثبتت الوقائع واألفعال
والـسـلـوكـيـات الـشـاذة عـقمَ وعـدم جـدوى
احلـكــومـات الـتـوافـقـيــة الـتي كـبّـلت هـذه
األخيـرة وجعـلتـها رهـينـة بأيـدي زعامات
ــتـاجــرة بـحــقـوق الـســلـطــة وأحـزابــهـا ا
الــوطن والــشـــعب من هــواة الـــطــائــفــيــة

والعرقية والفئوية. 
من جــمـلـة مـا نـنـتــظـره أيـضًـا من الـقـوى
سـتقلة والوطنية ومنها تلك التي تدّعي ا
ان اجلديـد أن يصونوا الـوطنية في الـبر
األمــانـة ويــحـثــوا اخلـطى بــاجتـاه قـراءة
جـادّة ألسباب وحـيثيـات بلـوغ البالد هذا
الـدرك من الــركـاكـة في األداء واســتـشـراء
الـفـســاد في كل مــفـاصل الــدولـة اإلداريـة
الـية الـذي مردُّه الـدستـور وتطـبيـقاتُه وا
ّـا يـنـذر الــهـزيـلـة وغــيـر اجلـادّة. وهــذا 
بــقــادم أســود فـيــمــا  غضّ الــطـرف عن
. في اعــتــقـادي هـذه األســبــاب أليـة دواعٍ

ــقــيت في مــشـهــد غــيــر وطــني عــجـيب ا
ــتــمــدّن. غــريب ال مـــثــيل له في الـــعــالم ا
فـالكلّ مشارك في الـسلطـة والكلُّ معارض
وينتقد اجلهاز التنفيذي في ذات الوقت. 
لــقــد أفــرزت األحــداث طــيــلــة الــســنــوات
نـصرمة ما بعد إقرار الدستور بصيغته ا
احلــالــيــة عن أزمــات مــتــفــاقــمــة بــســبب
تـبعة ـسؤولـة ا األسالـيب القـهريـة غير ا
تعاقبة في صيـغة احلكومات التوافـقية ا
ومنـها تولـيفات غـريبة ألشـكالٍ من احلكم
والــسـطــو خــارج ســلـطــة الــدولــة تــمـثلَ
بأدوات الـلّادولة التي فاقت في تـسليحها
وعديـدهـا قدرات الـسـلـطة الـرسـميـة. كـما
تــمــخض مــثل هــذا الــســلــوك عـن خـروجٍ
واضح لـشـرائح تــدّعي االنـتــمـاء جلـهـاتٍ
رسـمية ضـمن تشـكيالت الـدولة في فرض
قــوانــيـنــهـا وابــجـديــاتــهـا ومــفـاهــيـمــهـا
وايـديــولـوجــيـاتـهــا أحـيـانًــا عـلى الـواقع
االجـتمـاعي والسـيـاسي واالقتـصادي في
الــبـالد. وهـــذا كــلُّـه مـــعـــروف لــلـــقـــاصي
والـداني ولـستُ مــبـتـكــرًا إيـاه من بـنـات

أفكاري.
من هـنا كان لزامًا على النخب الفائزة في
سـتقلّة" االنتـخابات األخـيرة والسيّـما "ا
ـدّعيـة بـاالنتـماء الوطـنـية مـنـها أو تـلك ا
لـلــوطن والــشـعب أن تــضع في أولــويـات
ـانـيـة وفي حـجــجـهـا وفي عـهـدتـهــا الـبـر
بـرامجها إعـادةَ كتابـة دستور البالد وفق
رؤيــة وطـنـيـة صــحـيـحــة وصـادقـة ضـمن
ـقـراطيـة الـوليـدة. كـما نطـاق مـيزان الـد
ستقلة أننـا نضع ثقتنا في رقاب الكتلة ا
اجلـديـدة الـتي يـسـرّنا تـسـمـيـتهـا بـكـتـلة
"تـشرين الوطنية" كي تقوم بهذا الواجب
الـوطـني وتـكـثّف مـن جـهـودهـا الـصـادقـة
ـــنــظـــومــة إلحـــداث تــغـــيـــيــر في شـــكل ا
السـياسية لـلسنوات الـقادمة بدءً من هذه
الـــدورة الــتـي تــخـــتــلـف بــالـــتــأكـــيــد عن
الـدورات الـسابـقـة من حـيث فـرزهـا الغثّ
من الـسمـ واستـبعـاد اجلهـات والفـئات
غيـر الـوطـنـيـة الـتي أثـبـتت والءَهـا لـغـير
الـوطن وأهــله. وفي هـذا عــقـوبــة لـهـا من
مــوالـيــهـا الــسـابــقــ وخـروج عن عــقـدة
ـــقــدّس" طـــائــفــة وشـــخــوصًــا عــبــادة "ا
وزعـامـات. فال مـقـدّس بـعد الـله والـوطن!
وكلُّ خـــارجٍ عن خـــيــمــة الـــوطن أو مــوالٍ
كن ائتـمانُه الـبتة لغـير هـذا األخيـر ال 
صداقية وثقة لكـونه خسر الرهان وفقد ا

الشعب والوطن معًا. 
وهـنـا نــشـيــر إلى أنه ال بـدّ مـن الـوصـول
إلى حتـوّل عـمـيق في اإلدارة الـسـيـاسـيـة
وفـي الـــفــــكــــر الــــدســــتــــوري من جــــانب
اخملـتـصـ في هـذا الـشأن مـن أجل تـقبّل
فــكـرة حــصــول تـغــيــيـرات في الــدســتـور
الـعراقي وتـعـديله أو إعـادة قـراءة البـنود
مثار اجلدال. كما عليها عدم غضّ الطرف
سّ سـيــادة الــوطن ويــحـفظ عن كلّ مــا 
وحـدتَه ويـصـون تـرابه وسـمـاءه ومـيـاهه
وفق الـقوانـ الـدوليـة من دون خوفٍ وال
خـشية في مـواجهـة دول اجلوار الطـامعة
الـتـي تـسـتــخفُّ بـسـيــادة الـبـلــد وتـخـرق
هيـبَـته وتـسـتـسهلُ اغـتـصـابَ حـقوقه من
دون خـجل وال خوف وال محاسبة أو حتدٍّ
من جـانب ساسة البالد وزعامات السلطة
الــفـاسـدة لـألسـبـاب الــعـديـدة والــصـفـات
الرزيلة التي يستحقون نعتهم بها بسبب
مواقـفهم الـهزيلـة وال مباالتـهم في إحقاق
حـقوق الـوطن والشـعب. وحـبذا لـو جرى
ـرتـقـبة إلعـادة كـتـابة ـقـتـرحات ا عرض ا

بغداد
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ـكن تـأطيـرهـا بإخـتـصار في الـتزامـات 
العناوين اآلتية:

1- خزين إيران من اليورانيوم:
لـقـد شـرحـنـا هـذا الــعـنـصـر الـنـووي في
أكـثــر من مـقــال سـابق نــشـرتـه (الـزمـان)
بـإعـتــبـاره الــوقـود األســاسي لألســلـحـة
الـــنـــوويــة بـل ويـــســـتــخـــدم أيـــضـــاً في

األسلحة التقليديّة.
وحــسب مــضــمـون اإلتــفــاق سـتــحــتـفظ
ــــائـــة فــــقط من ايــــران بــــكـــمــــيّـــة 3 بـــا
الـيورانـيوم الـذي تمـتـلكه والـبالغ عـشرة
ـتبـقـية هي آالف كـيلـوغـرام. إنّ الكـمـيّة ا
ـكن أن 300 كــغم عـلى مـدى 15 عـامـاً 
تـكون كـافـية لـسالح نـووي واحد بـدرجة

طلوبةإذا ماأريد لها ذلك. التخصيب ا
 2- مستوى التخصيب:

ــســمــوح بــهــا في درجــة الــتــخــصــيب ا
ـائـة وهي اإلتـفـاق الـنـووي هي 3.67 بـا
كـافيـة إلنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيّة (وإنّ
ــائــة هــو مــســتــوى تــخــصــيب  20 بــا
 لـلمفـاعالت البـحثـية مخـتلـفة األغراض
). ويـفتـرض أنّ ايران سـوف تلـتزم بـهذا

. دة  15عاماً ستوى من التخصيب  ا
وهــنـا نــذكّـر بــأنّ تـصــنــيع قـنــبـلــة ذريّـة
يـتــطـلّب عــامل تـخــصـيب اكــثـر  من 90

ائة. با
ركزي: 3- أجهزة الطرد  ا

 تـــســـتــخـــدم ايـــران هـــذه األجــهـــزة في
عـملـيّـات تـخـصـيب الـيـورانـيـوم ولـديـها
القـاعدة التكنـولوجيّة إلنتاجـها. وتنفيذاً

شتركة  ألحـكام عمل اخلطّة الشـاملة ا
ستـقوم ايران بالـتخلّي عن ثلثـ تقريباً
ـــركـــزي لـــديـــهـــا من أجـــهـــزة الـــطـــرد ا
فــيــنــخـــفض الــعــدد من 19 ألف جــهــاز
مــسـتـخـدم  لــعـمـلـيّـات الــتـخـصـيب الى
ــــــــــدة عــــــــــشــــــــــر  5060 جــــــــــهــــــــــاز 
 مـضــافــاً الـيــهـا 1044 جــهـاز سـنــوات
 إلجـراء البـحـوث العـلـميّـة. وكـذلك على
ايــــران أن حتــــوّل مــــوقع (فــــورداو) الى
مــركــز  لــبــحـــوث الــفــيــزيــاء الــنــوويّــة

وتفاناتها.
ـتـبـقي من األجـهزة إنّ مـثل هـذا الـعدد ا
سـوف لن يكـون كـافيـاً إلنـتاج يـورانـيوم
مــــخـــصب لـــصــــنع سالح نـــووي إالّ إذا

إشتغلت  12شهراً دون رقابة دوليّة.
راقبةالدوليّة: 4- ا

ـتـحـدة بـزيـارة ـراقــبي األ ا  يُـسـمح 
مـــــــواقـع األنـــــــشـــــــطـــــــة الـــــــنـــــــوويّــــــة
اإليـرانيّة ومواقع أخرى غير معلن عنها
بضـمنهـا العسـكريّة. وهـناك مايـقال بأنّ
راقـبـ أو إعـاقـتـهم عن الـزيارة تـأخـر ا
ـدة 24 يـومــاً أليّ سـبب كــان سـيــكـون
بـاإلمـكـان رفع اآلثـار غـيـر الـطـبـيـعـيّة أو

اخملالفات في موقع ما.
 5- تخفيف العقوبات:

ومـقـابل مـاتـقـدمه ايـران كـمـا في أعاله
سـتـخـفّف الـعــقـوبـات عن ايـران من قـبل
ــــــتـــــــحـــــــدة واإلحتـــــــاد األورپي األ ا
ـــتـــحـــدة األمـــريـــكــيّـــة في والـــواليــات ا
ـالـيّة والـطـاقة. اجملـاالت اإلقتـصـاديّة وا

ـفــاوضـات وتــأشـيـر وبــتـقــيـيم نــتـائـج ا
ــكن أن ـــتــحـــقق من الـــبــنـــود أعاله  ا
تـــخـــفف مـــعـــانــاة حـــوالي 84 مـــلـــيــون
 مـواطن ايراني  بسبب هـذه العقوبات.
 فـمن نتـائج الـعـقوبـات األمـريكـيّـة على
ايـران هي تقليل صادرات النفط اإليراني
ــــائــــة وإنّ صــــادرات ايـــران الى 95 بــــا
انــخــفــضت لــنــصــفــهـا الـى دول اجلـوار
بسبب فرض العقوبات وجائحة كورونا.
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وأخـــيــراً اذا كــان عـــدد صــفـــحــات هــذا
  فـكـيف سـتـكون اإلتـفـاق 109 صـفـحـة
الـصفحة ذات الـتسلسل (110) من حيث
ـــضــمـــون? وكـــذلك الـــلـــون والـــشــكـل وا
ـاراثــونـيّـة الـتـتــابع الـزمــني لألحــداث ا
ـفاجأة ليس بـطبيعة الـتي ربّما حتمل ا
نـتـائج اجلـولـة/7 من مـفـاوضـات ڤـيـيـنّـا
وإنّـما لعـدم ظهور نـتائج تـفاوضيّـة لهذا

العام 2021 في احلد األدنى.
سطور اخلتام:

هيّا الى أعلى السطوح لنستريح
نـــلـــمـــلم  األنـــواء واألجـــواء والــتـــاريخ

واألمل الفسيح
العمر  محفور على حجر

ومنقوش بأكداس السن على الصفيح
التكتبي حرفاً على عقد القالدة
وإرسميه كورد لقيانا اجلريح

{ بروفسور  فيزياء الپالزما- عضو معهد
تحدة ملكة ا الفيزياء في ا

فـــإنّ تـــرافق الـــعــمـل الــرقـــابي مع األداء
ــان وكالهــمـــا من صــلب واجـــبــات الــبــر
ــثــلي الـشــعب ســيـكــفالن بــدرجـة أو و
بــأخــرى إجــراءَ تـــعــديالت جــوهــريــة في
جــــمــــيـع مــــواقع األداء واخلـــــدمــــات كي
ــرحـلــة الـراهــنـة. فــمـا كـان تــتـوافق مع ا
يصـلحُ بعد سقوط النـظام السابق لم يعد
يـنـفع بـعـد خـبـرة أكـثـر مـن ثـمـانـيـة عـشر
ـا من احلـكم غـيـر الـرشـيد والـفـوضى عـامً

في اإلدارة وغياب اإلرادة الوطنية. 
إن البـالد بحـاجة إلى تـغيـير مـرتقب بـعدَ
قرب مـحـاسـبة الـكـثـير من خـاليا الـفـساد
َّن ارتـهـنوا وبـلوغ رؤوسـهـا وعرّابـيـها 
الــبالد والــعـبــاد بــسـبـب نـظــام الــتـوافق
الــفــاسـد الــذي ضــمنَ أدواتٍ لـصــوصــيّـة
بدأت مـواسيرُها بـالصدأ والتـعفن بحيث
ـهـا بـسبب اشـتـداد وطـأتـها فاحـت رائحـتُ
عـلى الـبـسـطـاء والـفـقراء والـكـادحـ من
الــبــاحــثــ عن رزق حالل ولــقــمـة عــيش
بكـرامة وإنـسانـية بـعد طـغيـان الغالء في
ـعـيـشـيـة لـغـيـر الـسـلع وتـدهـور احلـالـة ا
ــلــتــحــقــ بــجـــيــوش وظــائف الــدولــة ا
ــشــروع ــنــتــجــة. فــا اخلــاســرة وغــيــر ا
رتـقب اجلديـد تتـحمّلُ الـكتل السـيـاسي ا
ـضيّ في واجلـهـات الـفـائزة مـسـؤولـيـة ا
ســبـيل إخـراجه لـلـوجــود مـهـمـا اقـتـضت

الظروف وزادت التحديات. 
ـثـابـة مــشـروع سـيـاسي فــهـو سـيـكــون 
واقـتصـادي واجـتـماعي وتـربـوي وعـلمي
نــاضـج بــدعـــائم قـــويـــة تـــؤسّسُ لـــدولــة
ــرة ال تــخــضـع لــلــمــحــاصــصــة مـــتــحــضّ
والـتــوافق بـقـدر مــا تـلـقي بـكـلّ طـاقـاتـهـا
وقــدراتــهــا في ســبــيل إنــضــاج مــشــروع
وطــني قــادر عـلى حــمــايـة الــبالد من ايـة
ـصالح مـزالق وعدم الـسـماح بـارتهـانه 
دول اجلــوار بـــعـــيـــدًا عن أيـــة نـــســـمــات
ونفـحـاتٍ وطـنـيـة صادقـة. وهـنـا سـيـكون
الـرابح األكبر هو الـشعب وقواه الـوطنية
ـؤمــنــة بــاالنــتــمــاء الــصـحــيـح لـلــوطن ا
والـشعب قـبل أي انتـماء دينـي أو مذهبي
أو طـائــفي أو عـرقيّ أو إقــلـيـمي أو دوليّ
وكلّ مـا من شأنـه أن يعـكـرّ صفـو األجواء
الـــوطــنـــيــة ويـــوقف عــجـــلــة االقـــتــصــاد
ــر والــسـلم األهــلي واخلــدمـات والــتــحـضّ
بعـمـومهـا ومـجمـلـها. أمّـا اخلـاسرون من
أحزاب الـسلطـة والسيّمـا اإلسالميـة منها
وزعامـاتُها فـلهم الـبكاء وصـريرُ األسنان
والــنـــدم عــلى أفــعــالــهم غــيــر الــوطــنــيــة
وخيـبتهم وخذالنهم لـلشعب الذي قدّسهم

وهرولَ باجتاههم سنوات مريرة. 
ـان اجلـديــد خـطـوات فــهل سـيــضع الـبــر
جـادّة بـاجتـاه مـشــروع وطـنيّ قحّ لـعـراق
جـديد بحـكومـة أكفـاء وخبـراء قادرة على
مـــقـــارعــة مـــكــايـــد األعــداء والـــفـــاســدين
ـزوّرين واللصوص وما أكثرهم? وهل وا
ستـحـزم الـكتـلـة الفـائـزة أمـرَها وتـتـحدى
أصـوات البـاطل بـعـدم الـتنـازل عن حـقـها
بتـشكيـل حكومـة وطنيـة عراقـية مخـلصة
قـويــة ال تـخـضع لــلـمـحـاصــصـة تـنـصف
احملـرومـ وحتـسّن اخلـدمـات وحتاسب
الفـاسدين وقاتلي األبرياء ومفتعلي الف
ـاراثـونـية ومـعيـقي تـقـدم الـبالد? األيام ا
بيـنـنـا لغـايـة تـشـكيل مـثل هـذه احلـكـومة
الـتي أصبحت ضرورة مـاسّة للخروج من
عــنق زجــاجـــة احلــكم الــعـــقــيم والــدولــة
ـنـتـجة. فال االستـهالكـيـة الـريـعـية غـيـر ا
ـنـمّق مــجـال بـعـد لــلـخـطـاب اجملــامل وا

داهن على حساب الوطن وأهله.  وا
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ـلك روايات التجـسس البريطـاني جون لوكاريه بـعنوان "سيـلفرفيو" بـعد حوالى سنـة على وفاته فيـما أعلن جنله عن صدرت في بـريطانيـا رواية جديدة 
التوجه لنشر روايـات جديدة مقبلة.وكان الروائي الذي باع ماليـ الكتب واسمه احلقيقي ديفيد كورنويل لـيحتفل بعيد ميالده التسع في  19تشرين
األول/أكـتوبر. وهو توفي في  12كـانون األول/ديسمبر  2020عن  89عاما بـسبب مضاعفات التـهاب رئوي.وخالل اإلعالن في الربيع الفائت عن طرح
ميز" جلـون لوكاريه.وفي هـذا الكتاب الـذي يعيد "سيـلفرفيـو" وعد وكيـله األدبي القراء بأنـهم سيجـدون في هذه الرواية الـسادسة والعـشرين "الصـوت ا
أجهزة االسـتخبارات إلى واجـهة األحداث يترك بـطل القصة جـوليان لونـدسلي منصـبا مرموقـا في لندن لتـولي زمام مكتبـة في منطقـة ساحليـة إنكليـزية صغيرة
سيـرة اجلديدة يـأتي زائر ليـعكّر صفـو حياة جـوليان الـهانئة. وفق ملخص الـكتاب الذي نـشرته دار "بنـغوين فايـكينغ".لـكن بعد بـضعة أشهـر فقط من بدء هـذه ا
دعو إدوارد وهـو مهاجر بولـندي مقيم في سيـلفرفيو يعـرف أمورا كثيرة عن عـائلة جوليـان ويبدي اهتمامـا مفرطا بأنـشطته اجلديدة.وقال ويـبدو أن هذا الرجل ا
ساعدة أخصائي في األرشفة على وضع جدول لطرح أعماله ب الراحل أن لوكاريه "أعطى مباركته" لنشر الرواية على يد أبنائه الذين يعملون  وكيل أعمال الكاتـ
نشورة سابـقا.وأكد نيكوالس كورنويل أصـغر أبناء جون لوكاريه أن محفـوظات والده تشمل قصصا غـير منشورة لشخصيـة جورج سمايلي اجلاسوس اخلجول غير ا
كن جمـعها وهذا أمر يـتع عليـنا اكتشـافه".وقد باع جون لو فضل للـروائي. وقال "ال نعلم حتى الـساعة إلى أي مدى هـذه القصص ناجـزة وجاهزة للنـشر و والبـطل ا

كاريه الذي حاز اجلنسية اإليرلندية قبيل وفاته تعبيرا عن رفضه خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي أكثر من  60مليون كتاب في مسيرته.

رسالة لندن
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يـستعرض الباحث اراء عـلماء مثل فريزر
وزيـنوفـانيس وفراس الـسراج فـمنهم من
يـراهـا طـقـسـا شعـبـيـا له قـوة روحـية في
نـفـوس النـاس ومنـهم من يراهـا اساطـير
ـة غـيـر ان سـقـراط يـرى ان وحـكــايـا قـد
ـــكن اكـــتــشـــافـــهــا من صـــفــات االلـــهه 

حتــــــليل اسماء االصنام.
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ـســلـمــون ان االسـاطــيـر في حــ يــرى ا
ثـابة ـعتـقد الـديـني وتكـون  تـنـشا من ا
امـــتــداد طـــبــيــعـي له فــهـي تــعـــمل عــلى
تــوضـــيــحه واغــنــاه وتـــضــعه في صــيغ
تساعد على حفظه وتداوله ب االجيال.
وحتـدث الـباحث عن الـدين وقدم شـروحا
الراء فـالســفـــة وعــلـــمـــاء في الـــد مــثل
مــاكس مــولـر وهــربـرت ســيــنـر وجــيـمي
فـريـزر .في البـاب الـثاني ص  51 يـقارب
الـبــاحث مـيـثـولـوجـيـا االله الـسـومـوريـة
تـعاقبة في بالد والـدين عن احلضارات ا
مــابــ الـنــهــرين كـون هــذه احلــضـارات
تـركت تراث ثريـا يعتـبر االصل واالساس
الـــذي اخــذت مــنه االحـــضــارات االحــقــة
تــراثـهـا الــديـني كــالـيـهــوديـة في شـؤون
الـعـقـائد والـطـقـوس. وحتدث عن اعـتـقاد
الـسـومـريـ وفـقـا لـعـقـيـدتـهم مـثل تـعدد
االلـه ومـا يــحــيط هــذه االعـتــقــادات مـثل
مـيـثـلـوجـيـا الـكـواكب والـنـجـوم والـرياح
ـيثـولوجـيا والـبـرق والعـواصف اضافـة 
الحـم واخللق كما يـتضمن مـيثيـلوجيا ا
ـدن الـفاضـلة والـطوفـان واخيـرا وليس ا
اخـــرا شــرح مـــيــثـــيـــولــوجـــيــا احلـــيــاة

وت وميثولوجيا الديانه واخلالص من ا
ـلـوك ورجـال الـشــخـصـيـة والـعـبـاديـة وا
الـديـن واالعـيـاد واخلـطـيـئـة والـعـقـوبـات
ـسـتــقـبل . وفـي هـذا اجملـال وتــنـبــؤات ا
كـــانت مــقـــاربــة مــوضـــوعــيــة ومـــفــيــده
ومـوسعـة واعطت البـجث قيـمة اعتـبارية
ـــنــهج وال نــنــسى كــبـــيــرة وتــوضــيح 
االمثلة التي ضربت كدليل على مصداقية
الــبـحـث ومـصــاديـقه. في الــبـاب الــثـالث
حتـدث عـن الـديـانـة الـزرادشـيه والـديـانـة
ـانوية الـلت  لهـما االثر عـلى الديانات ا
ـانــويـة الالحــقـة الســيـمــا الـيــهـوديــة وا
شـغـلت الـديانـة الـزرادشيـة الـفصل االول
من الــبـايـونــيـة بـيــان عن حـيـاة زرداشت
ونـــبــوته وعـــروجــة الى الــســـمــاء وذكــر
جـوانب من الكتاب االسـاسي الذي اعتمد
في شــريــعـتـه وهـو االبــسـتــاق مع بــيـان
جـوانب التشريعات والـطقوس االساسية
فـيه وتـنـاول الـفـصل الـثـاني ديـانه مـاني
وبـيـان االبـعـاد الـعـقائـديـة والـتـشـريـعـية
ـــتـــمم فـــيـــهـــا وانه خـــا االنـــبـــيـــاء وا
ــسـيح مع لــرسـالــتـهم والــذي وصى به ا
ـفجـعة له وذكـر اثر هـات ذكـر الـنهـاية ا

الديانت على من جاء بعدها.
فـي الفـصل اخلامس ويـقـسم الى فصـل
ـدراش والــتـلـمـود يــعـرفـان بـالــتـوراة وا
والــــهــــاجــــادا ونـــشــــاتــــهم وتــــطــــورهم
والــــتـــطــــورات الــــتي رافــــقت الــــتـــاريخ
الــيـهـودي قـبل اضـهــاد الـيـهـود في بـابل
وبـــروز حــــركـــة الـــقـــرائـــ واحلـــركـــات
الـيهوديـة الصوفيـة واثر ذلك على خروج

الـيـهود من الـعزلـة واخيـرا  بيـان عقـيدة
ـــصــيــر ــان بـــالــله وا الـــتــوحــيـــد واال
ــوت وتـنـاول  الــفـصل االنــسـاني بــعـد ا
دون الـثاني حتليل ونقـد تاريخ اليهود ا
همة البحث واضـيع ا ـسلمات ومن ا وا
الــتـــاريــخي في قــصــة الـــنــبي ابــراهــيم
اخلـلـيل من حـيـث هجـرتـه وفق نـصوص
قـدس في ح الـباب الـسادس الـكتـاب ا
ـــقــدس عالقـــتــهــا نـــصــوص الــكـــتــاب ا
بـحـضـارة سومـر وبـابل ويـتضـمن قـصة
اخلـــلـق والـــتـــكـــويـن بـــ الـــنـــصـــوص
الـســومـريـة والـتـواراة جـلـجـامش قـصـة
الـطوفـان اجلنـة في االساطيـر السـومرية
ــزارع والـراعـي قـابــيل وهـابــيل وعـالم ا
ـوت عنـد السـومريـ والبـابلـي وعلم ا
ــوت في الــتــوراة وتــطــور فــكــرة عــالم ا
ـوت. الـباب الـسـابع يتـنـاول قصـة بني ا
اسـرائـيل في الـقـران والتـاريخ االسالمي
ويـتـحدث عن رحـلـة ابراهـيم والـعبـران
وبــعـثه مـوسـى في مـصـر والــهـجـرة الى

مدين وحديث التيه لبني اسرائيل
فـي الـبـاب الـثـامن ص  279ويــقـسم الى
ثـالث اقـسـام بـيـان تـاريخ بـني اسـرائـيل
وقـصـة مـوسى مـع اخلـضـر وقـصـة مر
والــنــبي داوود وســلــيــمــان في الــفــصل
الـثاني من هـذا الباب امـا الفـصل الثالث
دور الـيـهـود في حتـريف الـتـوراة ويـهود

دينة ايام االسالم ا
في الــبــاب الــتــاسع االســرائــيــلـيــات في

التفسير احلديث ص 321
وقــصـة غـرانـيق وزواج الــنـبي من زيـنب

بنت جحش
وتـطور علم احلـديث والتفـسير ومواضع

عن التوراة وكتب اليهود
والــتـشــابه في كــتب احلـديث االسـالمـيـة
مـثل قـصـة شـجـرة الـطوبى  ,سـورة قـاف
ونــون,انــزال احلــديـد  ,تــســبــيح الــبـرق

السحاب 
امــا الــبـــاب الــعــاشــر فــيــتــحــدث عن ذو
الــقـرنـ في الـقـران واحلــديث تـاريـخـيـا
وواقـعيا وواصحاب الكهف وسفينة نوح
,ياجوج وما جوج والقران والتفسير

فـي البـاب احلادي عـشر ص 809يـتـحدث
عن تــفـســيـر بـعـض ايـات بـنـي اسـرائـيل
والـروايـة في الـتـراث الـيـهـودي فـي سـفر
حـزقـيـال وسـيـرة االسـكـنـدر والـرواية في
ـقارنـة بـ رويات الـتـراث االسالمي ثم ا
الـتراث اليـهودي واالسالمي وتفـسير ايه

كل الطعام حال  لبني  اسرائيل
WO «d  hB

امــا الــبـاب الــثـانـي عـشــر فـيــتــحـدث عن
قـصص مـن الـقـران مـثل قـدرات سـلـيـمان
اخلـارقـة والـقـران والـتـفـسـيـر وسـلـيـمـان
واجلن والـــنــمــلـــة وبــلــقــيـس والــهــدهــد
والـــتــوراة والـــهــاجـــادا الـــبــاب الـــثــالث
عــــشــــرفي هــــذا الــــبــــاب يـــتــــحــــدث عن
صلح واجملددين االسرائيليات ودور ا
اعـتــمـد الـكـاتب مـجــمـوعـة اراء الـعـلـمـاء
ومــخـتـصـ عـرب واجــانـبـا وارائـهم في
مـــواضــيع الـــقص الــقـــراني ومـــنــهم من
اعـتـبـره لـلمـثـال ومـنـهم من عـده جزء من

تاريخ االديان واستمراريتها

حتـت هـذا الــعــنــوان تــنــاول الــكــاتب
ي بـــحــثه الـــعــراقي د. رشـــيــد الـــظــا
ـــوسع عــلى ان احلــديـث مع الــعــقل ا
الـــواعـي والـــفـــكـــر الـــنـــيـــر ضــروري
واجلــمـــيع مــدعــوا لـــدراســة تــراثــنــا
الـــديـــنـي من جـــديـــد اي تـــراث االمـــة
االسـالمية ال تراث طائفة او مذهب ان
ــرويـات االسـرائـيــلـيـة في تــاثـيـرات ا
الـتـفسـير احلـديث قد جـرت ماسي في

. سلم تاريخ ا
قــسـم الــكــتــاب الى ثالث عــشــر بــابــا
تــضـمـن الـبـاب   13تــضـمــنت ابـواب
الـكتاب جزئ ما عدا الثامن  3اجزاء
امـــا الــســـابع فـــجــزئـــ فـــيــمـــا كــان

اخلامس والثالث بجزئ ايضا.
فـي الــــــبــــــدء حتـــــدث الــــــكــــــاتـب عن
ــيـثــولــوجـيــا مـعــرفـا وكــذلك احلـال ا
بـالنسبة للدين والـديانة ومعرجا على
عالقـة االنسان بالدين منذ عرف الدين
الول مــرة ومـنـذ نـشـات االسـاطـيـر مع

تــطـور االنــسـان مــنـذ الــعـصــر احلـجـري
احلـديـث النـيـولـيت  1200ق.م واليـخـفى
يثولـوجيا هو مصطلح تلقي ان ا عـلى ا
يـــونـــانـي يـــقـــصـــد به عـــلم االســـاطـــيـــر
واخلــرافـات واثـرهـا في حــيـاة الـشـعـوب
االجـتماعـية وسلـوكها الـديني وقد تـبلور
هـذا الـعـلم في القـرن الـثـامن عشـر ولـهذا
اط الدينية و عرفـة اال كـان له دور مهم 
االجــتـمــاعــيـة لــلـشــعــوب الـواقــعـة حتت
الـدراسة رغم اختالف العلـماء في تفسير
االســطــورة   myth واســـبــاب نــشــؤهــا
ـعـنى ادق ومــنع اخلالفـات واالخـتالف 
ــيـادين نــاجم عن طــبـيــعـة االسـاطــيـر وا
الـــتـي تـــتـــحـــرك فـــيـــهـــا وحـــسب رؤيـــة
اخـتـصاص الـباحـث اجتـماعـيـا او دينـيا

او في مجال االثار.
وارتـباطها بظواهر طـبيعية مثل الشمس
والـقمـر والريـاح ومنـها مـايتـعلق بـطقس
وتى الـفـرد وااللهه واحلـروب وتقـديس ا

والرمز الوطني والديني. 

اثـرت عـلى وجـود االنـسان وانـتـماءه
الـــــوطــــني والـــــوصــــول الـى الــــدين
احلــقـيـقي الـذي اراده الـله  ان يـكـون
دينا اخالقيا يهذب االنسان ويقومهم
وصــوال الى الـصـفــة الـفـاضــلـة الـتي
ارادهــا الــله لـه لــتــكـون طــريــقــة الى
الـــفالح واخلــلــود ( ومـــا خــلق اجلن

واالنس اال ليعبدون).
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قـــدم الـــبـــاحـث كـــتـــابــا
مــوســوعــيــا وان حـاول
اخـتـصار تـلك االساطـير
فـي مـواقع شـهـدت اصل
احلـــــــــــضـــــــــــارة واصـل
الــديــانـات الــتي ظــهـرت
بــعـد احلـضــارة لم يـذكـر
ـؤلـف بعـض االسـاطـير ا
الـتـي ادت الى دمـار االمة
االسـالمــــيـــــة كـــــمــــا وان
الــــبـــاحث اراد ان يـــتـــرك
لـلـمتـلقي بـاب االسـتنـتاج
مـن بحـثه وغـايـته من هذا
ــؤلف ورغم اسـتـشـهـاده ا
ـلـحمـة جلـجامش اال انه
اغــــــــفـل اجلــــــــانـب االدبي
ودور االسـطورة في الـعمل
االدبـي الى يومـنا هـذا كما
ــؤلف احــتــاط يـــبــدوا ان ا
كـثيـرا في عدم كـشف رؤيته
احلـقيقية وجـانبا كثيرا من
الــظن وحــسن الــنــيــة الـذي

ـتـلـقي غـيـر اخملـتص في هـذا يـعــتـري  ا
البحث.

واخــيـرا ولـيـس اخـرا كـوني ســمـعت عن
ي ولـم الـتـقــيه ولـكن من الــدكـتــور الـظـا
خالل مـطـالـعـتي لـبـحـثه ادركت انه يـريد
جتــديــدا وتــشــذيــبــا ان صح الــتــعــبــيـر
لـتـراثــنـا الـتـاريـخي والـديـني بـعـيـدا عن
ـذهـبـيه الـتي االنــتـمـاءات الـعـاطـفـيــة وا

تــشـظـيــة لـغـته الــعـربـيــة  لـلـتـعــبـيـر عن
مــــنـــظــــوره الــــروحي واألداء الــــنـــابض
ـعنى اخلـفي  بالرغم بـالداللـة والرمز وا
من هـناته  اللغويـة أو النحوية احملدودة
جــداً  إال أنـه يـرفـض أن تــكــون االجـادة
الـتامة لها سـبباً في حرمانه مـن التعبير
عن هـمـومـه وتطـلـعـاتـه التـي كـمـا يـراها
هي نـتيجـة والدة ومعانـاة شعب يـستمد

عشقه من إرث األجداد  :
اللغة ليستْ ميراثُ أحد  ..

اللغةُ   
تلد ُ من تقلص وإنبساط  الروح

فيما وراء الطبيعة !
ضي قره نطـلق       وهـكذا ومن هـذا ا
وهـــاب في إســـتـــلـــهــام قـــضـــيــة األرض
ومــوقــفه من مــحــاوالت الـتــجــزئــة الـتي
يــعـــمل الــبــعـض بــدأب مــتــواصل لــزرع
وحد حتت أسـف االنقـسام ب شـعبه ا
عـنـاوين ومـسـمـيـات شـتى فـيـضـعـها في
مرتبة اإلستحالة واحملذورات اإللهية : 

مكن  من ا
أن نقسم أرضنا فيما بيننا

ألنها قضية عائلية !
مكن  لكن من غير ا

أن نقسم شعبنا فيما بيننا
ألنها قضية إلهية 
ال شأن ألحد بها !

ــنـطــلق يــعـبــر الـشــاعـر       ومن هــذا ا
بـتـوق صـوفي  وإعـالن صريـح وعـنـيد 
وتــوظــيف رائع لــلــضــمــيــر (أنــا)  الـذي
يـجـعـله مرادفـاً  لـ (نـحن) عن حـبه  لـتلك
اجلـغرافية التي هي نضح  بعض مالحم
الـــعــشـق في الــتـــراث الـــعــربي الـــزاخــر
ــضي بــفــكـرتـه نـحــو مــديـات أوسع  وا
وكـثـافة إنـسـانيـة بـليـغـة   تتـجـاوز أطر

التقولب واإلنعزال :

وعـيناً دافـقة  للـمبدعـ وعشاق احلرف
ـــضئ  كــمـــا كــان  أرضــاً تـــدرّ الــيُــمن ا
الــوفــيــر لـصــنــاع احلــيــاة من أبــنـائه 
وهـوية إنتماءٍ سرمـدي يتجاوز مصدات

الوجل والتردد واجملابهة :
أرجوك ... ال تقل أنا حديد

كي ال يأكلك الصدأ
رجاءً قل أنا خشبة

لذلك من ذلك ما يبقى لك 
في جسدك مسمار .

لئ فمك  قل أنا وطن
طر عندئذ تبقى لك الغيمة وا

سمار واخلشبة .. وا
ثم الكتاب والقلم .
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    إن مـــعــادلــة الـــوطن ال تــكـــتــمل دون
نــاسـه  وفي نــصــوص قــره وهــاب فــإن
فـقراءه هم الذين يشكلون حلاءه ونسغه
الـصـاعـد  لذا فـإنه أجـاد بـلورة وتـأطـير
أوجــاعـهم بـلـغـة رمــزيـة نـقـيـة وفي ذات
الــوقت عــاريــة وصــادمــة لــلــتــفــاعل مع
ـــــأســــــاوي  واأللم الـــــذي واقــــــعـــــهـم ا
ور بغزارة يـشعلونه في وجدانه الذي 

فقود : عاناة ودفق األمل ا ا
نعم  قرأ عن اجلوع

لكن هل كتبتموه  ?
هو وجع متناثر 

باتت كتابته عمودياً أو أفقياً
ال يقدم وال يؤخر
فحل به كيفما تشاء
مكن  لكن من غير ا
أن تثبت له جناح  !

    وتــتـوالى أجــزاء هـذه الــسـمــفـونــيـة
ــبـهــرة بـومــيض يـتــسـاقط  كــقـطـرات ا
المــعــة حـــامــلــة في ثــنــايــاهــا  الــداللــة
ـوحـيـة والـرمز اخلـفي .. رمـز يـتـقـاطر ا

مـن وجـدان أبــنـاء يــجـدون أنــفــسـهم في
وحــدة ألـيـمــة  لـكـنـهـم يـصـرون عـلى أن
يــتــعــايــشــوا مع كل مــا فــيــهــا مـن قــهـر
واســـــتالب  وتــــعـــــسف دون أن يــــكــــون

للدخيل فيها حضوة :
وها نحن نبيع ثيابنا

مقابل فصوص من الثوم
اذا الثوم ? و

كي ال يدخل علينا 
من كان ليس مثلنا  . 

       لـنالحظ أنه هنا كيف يقشّر احلرف
ـوجـوعـة علـى شـفرة ويـلج الـى نـواته  ا
الـسـكـ  وكـيف يـتـنـاغم مع قـنـاعـاته  
ـتــلـقي بــقــدرته الـفــذة  عـلى ويــصـعـق ا
إإليـحاء   ثم كـيف يسـتكـمل أدوات لغته
ـعبرة التي يشحـنها باحلركة الـبسيطة ا
الـسـريـعـة مـتـقـلـبـاً عـلى ظـهـر أبـيـه الذي
يـستلـهم حضوره من الـغياب األبدي الى
حـيث مـفارقـات احليـاة  بكل مـا فيـها من

توتر وحركة وغرابة  :
بقائي على ظهره أتعب أبي

ولكنني إنسلختُ من عظمة سعفه
كي ألد في أحشاء نخلة رطباً

حتى ال تعيّر أمي بأنها عاقر !
ـــضـي قـــره وهـــاب  في رحـــلـــته       و
ـكـلـلـة بـاالشـجـان بـاثـاً هـمـومه الـثـقـال ا
ــتـــمــكـن من تـــنــاسـل حــروفه بـــفـــرادة ا
اهر نتقاة بحرفية الصانع ا ـتوهجة ا ا
  فـهـو يتـناغم مع  مـا ذهب إلـيه  النـاقد
وحـية االنـكـليـزي هيـوم الى أن الكـلمـة ا
التي يتم التعبيرعنها في اللغة  ال تتغير
بـاأللفاظ وال بنحت الـكلمات اجلديدة  بل
ـعـهودة بـتـغـييـر الـعالقـة ب الـكـلـمات ا
هارة ملحوظة : وهذا ما حققه الشاعر 

وألني حمار نفسي
لم أعر للموضوع أهمية 

كان في القدر أن أجنّ أنا
وليس قيس إبن ملوح
لكن ليس من حب ليلى
ا من حب العراق وإ

ا تأخرتُ عن اجلنون ر
بعض من الوقت

لكنني لم أتأخر قطعاً
عن هذا اجلنون يوماً .

ــقـتـرنــة بـالــيـسـر     وبــذات الـعـفــويـة ا
والـتـعـامل الـواعـي مع الـفـكـرة الـصـادمة
فـعم بـاألوجاع الـتي هي ولـيـدة الواقـع ا
ـــرارة  يـــعـــود قــره وهـــاب  الى ذات وا
ـــركــزي فـي حــيـــاته لـــيـــبــسط احملـــور ا
ــرّة أهـــداب الــقــضـــيــة  مــفـــضالً هــذه ا
الـضـميـر (نحن)  بـلغـة مـشعـة بالـداللة 
عـازفاَ عن احملسنات اللفظية إلثراء نصه
 لــكن بـتـدفـق حـيـوي مــعّـبـر إلســتـكـمـال
ــشــهــد اجلــمــعي بــأســلــوب فـي غــايـة ا
اجلــمـال والــروعـة  مــتـكــئـاً عـلـى سـحـر
ادية احملسوسة وجودات ا الـطبيعة  وا

واحلقيقة التي ال جدال عليها :
كنّا جزءَاً بدون الكل ..

واجلزء دون الكل حجرُ مدفون 
حتت أقدام اجلبال 

اليوم من دفء ماء ترابك
أصبحنا الكلّ في الكلّ 

ألنك لست شمساً  تشرق وتغيب
وال ميزاناُ تصعد وتنزل
أنت فينا وطن  وطنْ .

    ويــنـحـو قـره وهــاب بـإجتـاه الـدالالت
الـيومـية من حـولنـا  ويحـمل الوطن ب

جـوانـحه بـصـرامـة احلـريص عـلى غده 
ويـدرك أعباء التصدي حملاوالت التشظي
ــلـهــمــة الــتي ـعــانـي ا عــبــر شالل مـن ا
ـتـلـقي   لـيـبـقى وفـيـاً لـتـأريخ تـسـحــر ا
مــفــعم بــالــبــذل اإلنــســانـي واحلــضـاري

وفي منتصف غيابي  
وجدتُ  الرعد مصاباً بالطاعون

في مستنقعات الغيوم
ستنقعات تأتي البلهاريسيا قلت : من ا

ال الطاعون
في حلـظتها إضطـررتُ أن أشرب الغيوم

    وإلن قــره وهــاب يــجــيـد فـن الـعــشق
فــهـنــاك دائـمـاً ثــمـة وجع يــنـاديه   وبه
رأة وقد يـرى األشياء مختلـفة  فتغدو ا
تــكــون أمه أو حــبـيــبــته قــيــمـة رفــيــعـة
ومــصـدر إلـهـام  ونــفـور من الـوقـوع في
حـبائل اإلغتراب   لهـا حضورها البهي
بـ ثنـايا الـنص  فيـغذ الـسيـر متـأبطاً
بـوحه الساحر مـحتفظـاً بفرادته كفارس
يـدوس على سغـبه وشقاءه بـأباء وشمم

:
عندما أروم الرحيل

ال أحمل معي حقيبة السفر 
لكي ال أبحث فيها عن وجه أمي

وال أمد يدي للوداع
لكي ال يدسون فيها صدقة

وال أحمل معي قلبي
كي ال يسرقني من فم الطريق  !
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ــنـــوال ذاته  فـــقــره وهــاب      وعـــلى ا
ـرأة الـتي يــتـحـدث بـذات الـكــنـايـة مع ا
أحـبهـا  وكأنه  يديـر وجهه  لـتراث غني
شـاعر احلارة توهـجة وا من الـكلمـات ا
الــتـي يــحــفل بــهــا إرث الــعــشــاق عــبــر
الـعصـور  فيـمطـرها بـسيل من األسـئلة
الـتي هي نضح الشـجن والواقع الفاجع

ضنية  : ريرة ا و معاناته ا
كيف أقبلكِ وشفتاي خيط جرحك ?

كيف أشمك ِ ومنخراي جبهة حرب ?
كيف أراك وعيناي صقران جائعان ?

الـتسلـيم  بوجود إستـثناءات مهـمة  عبر
جتــارب جــادة  لــتـجــاوز أســار الــقـوالب
اجلـاهـزة واإلنغـماس في مـيدان احلـداثة
واإلنـتـمـاء لـلـعـصـر  .,وتـأتـي الـنـصوص
دهش ( الـشـعريـة لـلـشاعـر الـتركـمـاني  ا
قـــره وهــاب)  في مـــقــدمــة
هـذا التيـار  الذي وجد في
الـواقعـية اجلـديدة  تـقنـية
يــــوظف فـــيــــهـــا الـــصـــور
واأليـحـاءات (رغم اسـلـوبه
الــــتــــقـــريــــري  بــــ آونـــة
وأخــــــرى ) في أجــــــزاء من
الــنص  وســيــلـة لــتــكـريس
معظم إبداعه األدبي الغزير
ـتـمثل  بـتـسع مـجمـوعات ا
شــعـريــة بـالــلـغــة الـعــربـيـة
وسومة ودرّتـها مجموعته ا
ـطر أحـترق) وثالثة ( أنـا با
عـشـر ديوانـاً شعـرياً بـاللـغة
التركمانية  ,للتغني بالوطن
ونـــاسـه الـــفـــقـــراء وبـــاحلب

أيضاً حد الوله .
       ومـن الــواضـح تــمـــامــا
حــــرص  قــــره وهــــاب وهــــو
الــتـــركــمــاني الــعـــتــيــد عــلى

من يـتتـبع النتـاج الشـعري التـركماني
احلــديث يــجـد أن الــرومــانـســيـة وفي
بـعض األحيـان الكالسـيكـية التـقلـيدية
ال تـزاالن تبصمـان جلّ  ذلك النتاج مع
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كركوك
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إن كنتُ ال أشكل قيد عظمة في جسدك

..
فلماذا تغرسينني مسماراً 

على جدران قلبك ?
   وكـأنه أدرك معـضلـته العـاطفـية لذا
فـإنه بإنتـكاسة تـقطر بـالندم  وبـنبرة
دافـــقــة حــارّة  يــعـــود لــهــا  مع وعــد

يحفظ  له بعض الرجاء :
اء وجهي سأحتفظ 
ما أن تعود حبيبتي

كي ال جتدني صحراء ! 
     بـل إنه يـذهب بـعـيـداً بـاإلعالن عن
ــرئــيــة شــاعــراً بــحــضـوره دواخــله ا
الـتـلـقائي لـيـسـجل عـلى نفـسه مـوقـفاً
ـــتـــزج مع الـــرجـــاء واالمل في أن ال
ـرة  فـي أتـون اإلنـتـظـار تــتـركه هـذه ا

احملرق :
باألمس كنتُ بحراً فتركتيني سمكة
اآلن ... أنا غيمة فال تتركيني مطراً

تذكري
عندما كنا صغارا في احلب 

كنتِ أنت جبالً
فتركتيني حجراً

وها أنا كما ترينني ..
يسمونني قصر احلب  !

    قـــال رســـول حـــمـــزاتـــوف شـــاعـــر
داغـــســــتـــان الـــعـــظـــيم ذات يـــوم (إن
ـكنه أن يـكون ظالً بل إنه الـشـاعر ال 
نار ومصدر نور  بغض النظر عما إذا
ضــوءاَ  وشـمــسـاً كــبـيــرة  والـنـور ال
يــلـقي ظالً  فـالــنـور ال يـصـدر عـنه إالّ
الـنـور) وهـذا مـا فـعـله  قـره وهاب في
ـطــر)  إنه بـبــسـاطـة (أنــا أحـتــرق بـا
ــعـنـى والـداللــة في نــصـوصه حــوّل ا
الـى مــنــجم من الـــضــيــاء واإلنــتــمــاء

الرحب النبيل .

طر أحترق أنا با

ويتبعُها شجر عائليٌّ إلى آخر األرض..«
فـي أول نـصــوص هــذه اجملــمــوعـة الــتي
يـطلق عـليـها الـشاعـرُ سعـدي (ثعـلب ينامُ
) هــنــا مــعــظمُ فـي حـدائـق الـســريــالــيـ
الـنـصوص تُـقـارب نوع الـقصـة الـقصـيرة
جـداً سواء باحلكائية التي يشتغلُ عليها
ـعنى شخـصية كـمتحـدثٍ بضمـير األنا 
احلــكـايـة هي هـنـا »الـضـمـيـر «احلـاضـر
أو حـتى بـطـريقـة شـكل الصـيـاغة ?«أنـا»
ا الـتي ال تـهـتمُّ بـتوزيع الـتـراكـيب أو ر
يــقـتــربُ أيــضـاً صــوب مـا اصــطــلح عـلى
تــسـمـيـته بـ»الــقـصـيـدة الـعـاريـة ..«هـنـا
حـيث النص يـفتقـدُ أي موسيـقا حتى من
ـوسيـقا الـداخلـية لـلنص وكل ذلك نـوع ا
لـصـالح سـردٍ كـان حـريـصـاً في مـجـمـوعة
.. الــنـصـوص هــذه عـلى أال تـطــولَ كـثـيـراً
لـنقـرأ هنـا مثل هـذا النص الـذي حرصت
عـلى أن أنـقـلهُ كـمـا كُـتـب وذلك لـلـمـقـارنة
بـيـنه وب الـقـصة الـقـصيـرة جـداً سواء
مـن حـــيـث الـــســــرد احلــــكـــائـي أم حـــتى

بالكتابة على البياض:
«; َ طـويـلـة وأنا ال أفـعلُ شـيـئاً مـنـذُ سـن
فـــقط أحـــوّلُ أغــاني »الـــيــوتـــيــوب «إلى
مـنـاديل ورقـيـة أسـحـبـهـا بـلـطفٍ بـالغٍ من
الـــشــخــصي وأمـــسح بــهــا «البـــتــوبي»

الدموع التي تتكورُ على ضفاف قلبي.«
غــيـر أن مــثل هــذا الـشــكل الـقــصـصي لن
يــــبـــقى مـع اجملـــمــــوعـــة الــــثـــانــــيـــة من
الــنـصـوص تــلك الـنـصــوص الـتي أطـلق

الــنص الــذي يـنــهض عــلى مُــكـر نــوعـ
إبـداعـي »الـقـصـة والـقـصـيدة ?«يـأخـذ
مـن األولى احلــكـــائـــيـــة ومن الــثـــانـــيــة
الـشـعريـة ومن ثمّ نوع ثـالث يـكاد يـكون

مختلفاً عنهما:
آخــر الـلــيل عـنــدَ تـقــاطعِ حـلــمـ فـوق»

البياض
وعند ارتماء السكارى..

: هل مرَّ أعمى اشتهاءاته من هنا? تقول
وهـل مــدَّ قــلــبــاً حلــزنِ امــرأة?« غــيــر إن
الـشـاعـر وفي أبواب اجملـمـوعـة التـالـية
سـيتخـذُ منحىً ثالـثاً في شكل الـقصيدة
ومن دون أن يـبتـعد عـن منـاخات الـباب
الـسـابـقـ هـنـا سـتُـكـثف الـقـصـائـد إلى
مـتـواليـاتٍ شـعـرية يـجـمعُ كل عددٍ مـنـها
حتت عـنوانٍ عريض واحلقيقة اجلمالية
الـالفــتـــة في مـــجــمـــوعــة »اســـتـــعــارات
جـــســديــة «أن الـــشــاعــر كـــان مــشــغــوالً
بـتشكيل عـناوينه فقد جـاءت هي نفسها
بـتـراكـيب شعـريـة مُدهـشـة.. عـناوين هي
نفسها يضعها الشاعرُ في مهب تأويالت
الـقـار ومـنـهـا نـقرأ: »الـعـصـافـيـرُ رزقُ
ُـحب اشـتـهـاءاتُ قـلبٍ فـاشـل قـمـصانُ ا
زلـيخة احلبُّ كلب من النار ..«هـنا حيثُ
تـوالـيات الـشعـريـة من تأويالت تـنـسلُّ ا
الـعنوان متواليات ال يفصل بينها سوى

جموعةٍ من النقط:
الشاعرُ النزقُ األثيم»

شاغبُ واألليفُ الصاخبُ القطُّ ا

ُدلَّلُ الذئبُ والولدُ ا
واألميرُ الضالُ..

رايا وجههُ ضيّعَ في ا
ضيّعَ قلبَهُ في رغوةِ الصلصالِ

ِ األنوثةِ لألبد...« أو ط
¡«dF  ’uB

ومـنـذُ الـبدايـة أي مـنـذُ بدايـة اجملـمـوعة
سـعـدي مـاهـية الـقـصـيـدة التي «يـشـرحُ»
يُـشـكـلـهـا يُـحـددُ اخـتالفـهـا عـمـا اعـتـادت
عليه الذائقة العربية من نصوصٍ لشعراءٍ
عـرب كان لهم النصـيب األوفر بالتلقي في
مـحنة القراءة في الـليالي العـربية.. يُفسّرُ
سـعـدي قـصيـدته بـنفـسه من دون انـتـظار
ا نـاقـدٍ بل هو يـوجـههـا إلى نـاقدٍ مـا ر
قــد يــلـتــبسُ عــلـيه أمــرهــا.. يـتــحـدّثُ عن
المــحه في «نـصٍّ شــعــري» مُـــخــتــلـف 
كـتابـة القصـيدة وهو يـذكرُ كلَّ ذلك بنصٍّ
شــعـريٍّ أيـضــاً يـقـول: »قــصـيــدتي امـرأة
صـامـتة ال تـصـهلُ كأحـصـنةِ نـزار قـباني
وال تـذرعُ دهالـيزَ التّـبع كالـسيّاب وقـطعاً
ال حتـبو على األرضِ عاريةً كـجدّها جرير
.. وال تـصطـحبُ عشـيقـها في رحـلةٍ نـهريّةٍ
الـشيء الـوحيـدُ الـذي تفـعـلهُ عنـدمـا تأتي
هـو أن تمـدَّ يدها الـنحيـلة مثلَ عـودِ ثقابٍ
وبــدهـشـةِ طـفلٍ غــجـريّ تُـشـعلُ وردةَ دمي
ـا يكون الشاعرُ مُـحقاً فيما ُطفأة.. .«ر ا
يـوصفُ به نصه الـشعري أو »قـصيدته«
كـمـا يُـسـمـيـهـا وهـو يـقـولُ لك: ثـمَّة طـعم
آخــر لـلــشـعــر كـهــذا مـثالً وثــمـة شــجـرة

عـليهـا الشاعرُ »مـجازات وردةِ احليرة..«
هـنـا الـسـرد سـيـطـول من دون أن يـتـخـلى
عن »احلـكـائـيـة «لـكن مـن دون أن يصـبح
ُـتعـارف عـلـيه وإن كان قـصـة قـصيـرة بـا
الـكـاتب يـبقي عـلى مـناخـاته الـسوريـالـية
الــتي يـفــعــمـهــا بـالــكـثــيـر من الــشـعــريـة
الـعاليـة.. هنا تُـفارقُ النـصوص القـصيدة
إلـى مـــنـــاحٍ ســـرديـــة إلى »قــــلبٍ مُـــخـــرّم
بــالـسـفـرجل ?«حــيث يـبـلغُ الـسـرد ذروته
احلـــكـــائـــيـــة لـــكن من دون أن يُـــضـــحي
ُـدهشة التي نـسجها بـصياغـة التراكيب ا
من خـيوط مـفردات مـن سيـاقاتٍ مُـختـلفة
ولـيــزيـد في حـالـة الـسـرد فـإنّ الـشـاعـر ال
يـهتمُ بـشكلِ الـقصـيدة عـلى البـياض كأنّ
ثـمـة نـفـوراً بـينـه وب بـيـاض الـصـفـحة
فـيـزحـمـهـا بـتالحق الـتـراكـيـب وتـوالـيـها

خلف بعضها.
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إذاً الــــســـرد احلــــكـــائي حــــتى ال أقـــول
الـقـصـصي مـا يُـمـيـز الـبـابـ األول من
نـــصـــوص هـــذه اجملـــمـــوعـــة وهي بـــكل
األحـوال هـي غـواية  –احلـكـائـيـة  –وهي
لــيــست جـديــدة تــمـامــاً غـيــر إنه يــوجـد
الــكــثــيــرون الــيــوم في »ديــوان الــشــعــر
ن يــسـتـخــدمـهـا حــتى تـكـاد الــعـربي «
تُـمحى من خاللـها احلـدود ب الكـثير من
األنــواع األدبـــيــة الســيــمـــا بــ الــقــصــة
الـقـصيـرة والشـعـر فيـما يـتجـه بالـكتـابة
اجلــديــدة مــنـحى »األقــصـودة ?«أي ذلك

أخـرى لـلـقصـيـدة وهـذه بعضُ ثـمـارها..
غـير إنَّ ما أراهُ أنَّ لـدى الشاعرُ »غـواية«
ا دفعته في مختلف نصوص جـمالية طا
ـواربة.. أبـواب مـجمـوعته لـ»ارتـكابِ «ا
هــنـا ثـمَّـة نص مُـخــاتل تـمـامـاً كـاألبـواب
ـواربـة.. يذهب الـشـاعرُ من خاللـها إلى ا
الـكـتـابة »عـبـر النـوعـية« فـهو وإنْ دوَّن
عــلى غالف اجملـمـوعـة »شـعـر« غـيـر إنَّ
نـصه كثيراً ما فاضَ عن القصيدة أو قل

كـثـيـراً مـا انحـرف عـنـهـا صوب
أنــواع إبـداعـيـة أخـرى كـنـا قـد
ذكــرنـا بـعـضـهــا في بـدايـة هـذا
ـــــقــــال أو قـل إنّ الــــشـــــاعــــر ا
يـسـتـدعي أكثـر من نـوعٍ إبداعي
ـؤازرة قـصـيدتـه واحلقـيـقة أن
ا حترشت الـقصـة القصـيرة طـا
ـكرها اجلـمالي بالشـعر لدرجة
الـــتــمـــاهي مـــعه في كـــثـــيــر من
ـواربـة« األحـيـان ومن بـوابة »ا
أيــضــاً إنه يُـمــكن لــلـمــتــلـقي أن
يـتـلـمس األشكـال الـشـعريـة كـلـها
تــــقــــريـــبــــاً في نــــصــــوص هـــذه
اجملـمـوعـة من قـصـيـدة الـنـثر إلى
قــصــيـدة الــتــفــعـيــلــة إلى تــخـوم
ــــــوزون كـــــمــــــا يـــــســـــتــــــدعي ا
أيـــضـــاً ويُـــمــكن «الـــتـــشـــكــيل»
ــــشـــاهـــد احلــــديث مـــطــــوالً عن ا
الـبصـرية في نص الـشاعـر سعدي
السـيما وهو يقوم بجمع مفرداتها

ـعنى أن أول مـجـمـوعةٍ شـعـرية واحـدة? 
مـا يـتـبـادر لـقار »اسـتـعـاراتٍ جـسـدية«
هـو التنويع في سكب الـقصيدة في أوعية
الــبـيـاض سـواء من حــيث الـشـكل أم من
حـــيث بـــنـــيـــة الـــقـــصـــيـــدة وإن بـــقـــيت
هي نـفـسهـا التي تـكاد تـكون «الـشواغل»
ـلـمح الوحـيـد الذي يـأتي كـخيط عـقدٍ أو ا
سـلسلـةٍ جتمعُ ب مـجموعـات أبواب هذه

القصائد:
« راقصةُ الفالمنكو اجلميلةُ

تلكَ التي من حفيداتِ لوركا
النحيلةُ كالغصن..

راقـصـةُ الفالمـنكـو الـتي ال تُشـير إلى قـمرٍ
في السماء

ِ من ن يتـفحّـصُها مـن بعيـدٍ بعـين ولـكن 
وهجِ الهندباء;

ـكــانَ بـوشمٍ عــلى شـكـلِ حـوريّـةٍ تُــضيءُ ا
تتأهبُ للطيران

قـالَ شـاعـر كهـل لشـاعـرٍ شـاب: ال تكن»
تـعيسـاً مثلي وال حتـوّل عمرَك لدواوين
حبٍّ طــويـلــةٍ المـرأةٍ ال تــسـتـحـقُّ حـرفـاً
مـنهـا.. في النـهايـة وبعـدَ فوات األوان
ال فرق ب نظرات العاشق واألبله...«
هــذه الـدفــقـةُ الـشــعـريــة من مـجــمـوعـة
ـر «اســتـعـارات جــسـديـة» لــلـشــاعـر 
ون سـعدي الـصادرة مـؤخراً عن دار د
اجلـديدة بـدمشق هذه الـدفقـة لن تكون
ــتــلــقي هــذه الــنــمـــوذج الــذي يُــمــكن 
اجملـموعة أن يقيس عليها أو أن تكون
جـزءاً من كل اجملموعـة ذلك أن الشاعر
ســعـدي سـيــوزع نـصـوصه فـي سـبـعـة
أبــواب يـكـاد كلُّ بـابٍ فـيــهـا يُـفـارق مـا
ســبـــقه من أبــواب أو مـــا تــقــدّم عــلــيه
لــــــدرجـــــــة االخــــــتالف ومـــــــثل هــــــذا
ُـتــلـقي في «الــتــنـويع» قــلـمــا يـجــده ا
جتــربـةٍ كــامـلــة لــشـاعــر فـمــا بـالك في
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سوريا

وتـراكيـبهـا تمامـاً كمـصور فـوتوغراف
أو كملون في لوحة تشكيلية:

كــــنتُ أخــــفي دمـــوعـي في أكــــمـــامي»
كالثعالبِ العاشقة

وأنا أبحثُ عن تفاحةِ قلقٍ ناضجٍ
في مطالع اجلاهليَّة

وأبــتـسمُ في وجـهٍ ال تـعـبــيـريٍّ لــنـادلـةِ
حياتي...«
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في إستعاراته اجلسدية

غالف اجملموعة

غالف اجملموعة

غالف الكتاب
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     تـمـتلـك النـسـاء العـراقـيات تـاريـخاً
سـاهـمـة الفـعـالة طـويالً من الـكـفـاح وا
ـدنيـة والـسيـاسـية من أجـل احلقـوق ا
فـقـد شهـد اجملـتمع الـعـراقي في مراحل
مـــبـــكـــرة من الـــقـــرن الـــعـــشـــرين أولى
خــطـوات الــتـحــديث اإلجــتـمــاعي الـتي
والـســفـور شــمـلـت الـتــعـلــيم اخملـتــلط 
رأة في وظائف واحلـجاب وإشـتغـال ا
الـدولة في الوقت لـم تكن تلك الـقضايا
مـطروحة في عـدد كبيـر من دول الشرق
األوسـط ناهـيك عن الدول الـعربـية ذات

الثقافة احملافظة.
إشـتركت الـنساء الـعراقيـات في الثورة
الــعـراقـيــة الـكـبــرى ضـد االنـكــلـيـز عـام
1920م وكـــانت تـــســـتـــخـــدم األشـــعــار
الـعربية احلـماسية لدفع الـثائرين نحو
ســاحـات اإلشـتـبـاك مع قـوات اإلحـتالل

البريطاني .
كــمـا قـدمت الــسـيـدات الــعـراقـيـات أول
إحـــتـــجــاج ســـلـــمي لـــدى الــســـلـــطــات
الـبريطانية بتـقد مذكرة إحتجاج الى
ـــثــلـــتــهـم   مس بل عـــلى اإلجــراءات
الــتـعـســفـيــة الـتي تــرتـكـبــهـا ســلـطـات

اإلحتالل ضد الثوار.3
كـــمـــا ســاهـــمت في الـــعـــمل الـــســاسي
ـسـاهــمـاتـهـا فــعـالـيـة واحلــزبي وكـان 
الزالت تـذكر في الـتاريخ الـعراقي مـنها
شاركة في إنتفاضة ثال ا عـلى سبيل ا
اجلــســر وقــدمـت شــهــيــدة عـام 1948م

عرفت بشهيدة اجلسر.
فكريـن العراقي يـساندهن لفـيف من ا
والـــشــعــراء الـــذين كــرســـوا جــهــودهم
ـراة وحتـديث اجملـتـمع مـثل لـقـضـايـا ا
الـــشـــاعـــر جـــمــيـل صـــدقي الـــزهــاوي
والـشـاعر مـعـروف الرصـافي والـعالمة

ثال ال احلصر. النائيني على سبيل ا
ـــرأة الــعـــراقـــيــة في كـــمـــا ســاهـــمت ا
ــؤتــمــرات الــنــســويــة الــدولــيــة مــثل ا
ــؤتــمـر الــنــســائي الـشــرقي األول في ا
دمـشق  1930وهــو أول مـجـمع نـسـوي
ـؤتـمـر عـام تـشـارك فـيـه الـعـراقـيات ,وا
الـنسـائي  العربي في بـغداد عام 1932
ــؤتـمـر الـنـسـائـي الـشـرقي الـثـاني  ,وا
عـــام  1932الــــذي عـــقــــد في طــــهـــران
ـؤتـمر الـنـسائي الـعـربي األول الذي وا
عـــقــد  في الــقــاهــرة عــام 1945م الــذي
دعـت إلـيه الــسـيــدة هــدى الـشــعـراوي.
ي في ومــؤتـمـر الـسـلم الـنــسـائي الـعـا
ـــؤتــمــر الــنــســائي بــاريس 1947م وا
الـعربي في بـغداد عام 1952م ..الخ من
ـساهـمات الفـاعلة لـلنـساء العـراقيات ا

في سبيل قضايا النساء وحقوقهن.4
ــــراحـل األولى من كـــــمــــا وشــــهـــــدت ا
تــأسـيس الــدولـة الـعــراقـيـة في الــعـهـد
ـــلـــكي تـــأســـيس أولى اجلـــمـــعـــيــات ا
الـنسوية فكان نادي  النهضة النسائية
 أول جـمعية نسائـية عراقية عام 1924
 ?ثـم تـــأسس نــــادي أخـــوات احلـــريـــة
1944م  ,ونـشطت اجلمعيـات النسائية
ذات الـــطـــابع الـــديـــني الـــتي تـــمــارس
نــشــاطـاً إجــتــمـاعــيــاً وإنــسـانــيــاً مـثل
سيـحيات ,وجـمعية جـمعـية الشـواب ا
ـسـلـمـة الـراهــبـات وجـمـعـيـة األخت ا
وجـمـعـيـة الـرفق بـالـفـقـيـر واجلـمـعـيـة
اخلـيــريـة لـلـسـيـدات وجـمـعـيـة الـهالل
األحـــمـــر بـــرعـــايـــة مـــلـــكـــيـــة خـــاصـــة

1933...الخ 5
ورغم خــلــو الــدســتــور الــعــراقي لــعـام
1925م من  حـقوق سيـاسية تـتمثل في
حق الـترشيح واإلنتـخاب وهو دستور
بـاد  الثـورة الفـرنسـية لـعام مـتأثـر 
1789م  لــــذا فـــقــــد تـــضــــمن فــــقـــرات
تـتـحـدث عن احلـريـة الـديـنـيـة واحلـرية
الـشخصية ,وحـرية التعبير لكن احلال
تــغـيــيـر مـع إقـرار دســتـور عـام 1958م
ـــادة  9مــــنه عــــلى أن الــــذي أكــــد في ا

ـواطـنـون سـواسيـة أمـام الـقـانون في ا
احلـقـوق والواجـبات الـعـامة وال يـجوز
الـتمـيـيز بـينـهم في ذلك بسـبب اجلنس
أو األصـل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

6.
وفي الـعـهـد اجلـمـهـوري األول بـزعـامـة
عــبـد الــكــر قـاسم  عــيــنت الـدكــتـورة
نــزيـهـة الـدلــيـمي كـأول وزيــرة عـراقـيـة
وعــربـــيــة في مــنــصب وزارة األشــغــال

والبلديات وذلك بتاريخ 1959م.
أمـــا في الــعــهـــد اجلــمــهـــوري الــثــالث
وحـكـومـة حـزب الـبعث 17-/30 تـموز/
1968م ,فــــقـــد شـــهـــد عـــام 1980م أول
مـشـاركـة سـيـاسـيـة لـلـمـرأة في الـسـطـة
الــتــشــريــعــيــة عن طــريق تــرشــيــحــهـا
ـــان واحلــصـــول عــلـى عــدد من لـــلــبـــر
ــوجب قـانـون رقم 55لــسـنـة ــقـاعـد  ا
 1980واخلـــاص بــإنـــتــخـــاب اجملــلس
الـــوطــني الـــعــراقي. فـــقــد أجــريت أول
ـانـيـة مـنـذ ثورة1958م انـتـخـابـات بـر
وفازت  33امـرأة في اجلمعية الوطنية.
كــمـا ال نــنـسى إصـدار قــوانـ تــتـعـلق
بـإلـزامـيـة التـعـلـيم لـلـنسـاء ومـجـانـيته
وحـمالت مـحو األمـيـة للـمـرأة الريـفـية
ثـم إصــدار قـــوانـــ حـق الــنـــســـاء في
إجـــازة األمــومـــة وإســتـالم راتب كــامل
ـدة ســتـة أشـهـر ونـصف راتب لـسـتـة
أشـــــهـــــر اخـــــرى. وفـي ذات الـــــعـــــقــــد
الـثمـانيـنيات وبـسبب احلـرب العـراقية
اإليـرانـيـة وإنـصـراف الـرجـال جلـبـهات
الــقـــتــال فــقـــد ألت نــســبـــة عــالــيــة من
وجب قـانون أقر الـوظائف لـلنسـاء و
سـنة 1977م أصـبـحت النـسـاء يتـقـلدن
رتــبــة ضــابط إذا كـن يــحـمــلـن شــهـادة
هن الطبية وصار جامعية ذات صلة با
ــكن تـعـيـنـهن ضــبـاط في مـؤسـسـات
اجلـيش الـطـبيـة وقـد أدى عدد مـتـزايد
من الــنـســاء وظـائف قـتــالـيـة بــعـد عـام
1981م فـي سـالح اجلــــــو أو قـــــــيــــــادة

الدفاع اجلوي.7
ســاهـمت هــذه الـتــشـريــعـات بــتـطــويـر
ــرأة فـي اجملــتــمع وتـــعــزيــز مــكـــانــة ا
ـتـعـلـمـات وإرتـفـعت مـعـدالت الـنـسـاء ا

والعامالت في السلك احلكومي .
– w «dF « ÊU*d « v « …√d*« ‰u Ë

 W —u œ U bI
ـثـل عام  2003تـأريـخـاً مـفـصـلـياً      
في الــنـظــام الـســيـاسي الــعـراقـي فـقـد
ــؤقــتــة في /13 تــشـــكــلت احلــكــومـــة ا
تــمــوز/ 2003الى  / 1حــزيــران/ 2004
وعـملت حتت إشراف مبـاشر من سلطة
ــتــحـدة. اإلحــتالل بــقـيــادة الــواليـات ا
فـتـحـول نـظـام احلـكم إلى نـظـام نـيـابي
قراطـي يعارض سن قوان اني د بـر

قراطية. باد الد ال تتفق مع ا
ـا في ذلك  إن مــبـدأ حـقـوق االنــسـان 
ـارسـتـها مـنح احلـقـوق السـيـاسـية و
ــبــدأ لــلـــرجــال والــنــســاء مـــعــاً هــو ا
ــقــراطي. األســاسـي ألي إطــار عــمل د
كـمـا أن صيـاغـة أي برنـامج سـياسي ال
ــتـأثــرين به يــتــضـمن وجــهــات نـظــر ا
وأراءهم وجتـاربهم ليس جديراً بالثقة
ــــبـــدأ ســــنت فــــقـــرات 8. ووفـق هـــذا ا

الدستور العراقي اجلديد.
وتـعـد مـشـاركة الـنـسـاء والـرجـال على
سـاواة في احليـاة العـامة حـجر قـدم ا
الـزاوية في اتفاقية الـقضاء على جميع
رأة التي تبـنتها أشـكال التـمييز ضـد ا
تـحدة في عام اجلـمعـية العـامة لأل ا
 1979ودخـلت حـيـز الـتـطـبـيق إعـتـباراً
مـن عـــام  1981. والــــعـــراق من الـــدول

التي وقعت على هذه اإلتفاقية.
 لـذلك خالل هذه الفترة دعمت الواليات
ـنظـمـات النـسـوية ـتـحدة  تـأسـيس ا ا
غـيـر احلـكومـيـة وعمـلت عـلى تـمويـلـها
لـتؤدي دور الـداعم للـعملـية الـسيـاسية

ـــســـاهـــمـــة في إطالق الـــنـــاشـــئــــة وا
رأة في احلـمالت للحفـاظ على حقوق ا

دستور العراق اجلديد.
فـتم إقـرار نظـام الكـوتا الـنسـوية داخل
ـان الـعــراقي  ويـقـصـد بــالـكـوتـا الــبـر
قاعد في الـنسوية تخصيص عدد من ا
الـهـيـئـات الـتـشريـعـيـة لـلـنـسـاء وإلزام
األحـزاب السيـاسية بـتخصـيص مقاعد
لـلـنـسـاء في مـسـتـويـاتـهـا الـتـنـظـيـمـيـة
كــافــة ,وهـــو نــظــام عــرف أول مــرة في
ــتــحــدة االمــريـــكــيــة عــلى الــواليـــات ا
سـيـاسة تـعويض اجلـمـاعات احملـرومة
من الـتمثـيل داخل السلـطة التشـريعية.
ـدنــيـة وقــد نـتـج عن حـركــة احلـقــوق ا
ويـتـصل بـاألقـلـيـة الـسـوداء وقـد أطـلقه

الرئيس كندي ألول مرة عام 1961م.
ـاني وفـي دراسـة  أعدهـا اإلحتـاد الـبـر
ــــارســــة الـــــدولي عــــام  1992حــــول 
الــنـسـاء لــلـسـلــطـة الـســيـاسـيـة وردت
اإلشـــارة إلى أن الـــتـــشـــريع الـــداخـــلي
رأة لـلدول كافة تقريباً يؤكد على حق ا
فـي الـتــرشـيح واإلنــتـخــاب وبـدون أي
تـميـيز عن الـرجال. وبـالرغم من ذلك ما
تــزال الـــنــســاء يــعــانـــ من الــتــفــرقــة
والــتــمــيـيــز في غــالــبــيـة اجملــتــمــعـات
ولــلــعـديــد من األســبــاب اإلجــتـمــاعــيـة
والـثقافية واإلقتصادية ومن هنا كانت
الــتـوصــيـة بــتـبــني مــفـهــوم الـتــمـيــيـز
اإليـــجــابي والـــذي  يــضــمـن نــوعــاً من
ؤسـسـاتـية لـلـتـعويض عن ـسـاعـدة ا ا
الـتــمـيـيـز الـتـاريــخي الـذي تـعـاني مـنه

النساء. 9
ويــعــمل نــظـام الــكــوتـا عــلى تــشــجـيع
ـن تــــعـــــرضــــوا تـــــســــاوي الـــــفــــرص 
ــاضي لـإلضــطــهــاد واإلســتــغالل في ا
وهي غالباً الفئات العرقية ذات األقلية

والنساء.
لـذلك نص قانون إدارة الـدولة للـمرحلة
اإلنـتقـاليـة بنـظام الـكوتـا النـسائـية في
ادة 30 اجلـمـعـيـة الـوطـنـية وذلـك في ا
الــفــقــرة ج والــتي نــصت عــلى مــايـلي:
تـنتخب اجلمعية الوطـنية نسبة تمثيل
لــلـنــســاء ال تـقل عن الــربع من أعــضـاء
اجلـمـعيـة الوطـنيـة وعـلى احلكم نـفسه
نـص الــدســتـــور الــعــراقـي الــذي تــمت
ــوافــقــة عــلــيه من أغــلــبــيــة الــشــعب ا
الـعراقي فـي اإلستـفتاء الـذي أجري في
ـــــادة  /49  2005 / 10 /15وذلـك في ا
رابـعـاً من الـدسـتـور والـتـي جـاء فـيـها
قـانـون يـستـهـدف اإلنـتخـابـات حتـقيق
نـسـبـة تمـثـيل ال تـقل عن الـربع من عدد
أعــضــاء مـجــلس الـنــواب.  يــسـتــهـدف
قـانون االنتخابات حتقـيق نسبة تمثيل
لــلـنــســاء ال تـقل عن الــربع من أعــضـاء
مـجـلس الـنواب10. وهـو اشـتراط أن ال
قاعد اخملـصصة للنساء يـتجاوز عدد ا
ــقــاعــد نـــســبــة  % 25مـن مــجــمـــوع ا

انية وفق نظام الكوتا النسوية. البر
لـــذلـك يـــعـــد الـــعـــراق من الـــدول الـــتي
ـان خــصـصت مـقـاعـد لــلـمـرأة في الـبـر
بـنص الـدسـتـور وقـد طـبق هـذا الـنوع
من الــكــوتــا والــذي يــعــرف  بــالــكــوتــا
الـــدســـتـــوريــة في  14دولـــة اخــرى في
مـقدمتها فرنسـا واألرجنت كما حققت
ان في روانـدا أعلى نـسبـة تمـثيل لـلبـر
الـعـالم 48. %5بـاعـتـمـاد نـظـام الـكـوتـا
ــانــيـة الــدســتــوريــة.وفي الـدورة الــبــر
األولـى في عـام  2005تــمـكـنـت الـنـسـاء
مـن ضمان  70مـقـعداً مـن مجـموع 275

ان.  مقعد في البر
ـانية الـثانية في 2010 في الـدورة البر
. وفي بـلغ عدد مقـاعد النساء  83مـقعداً
إنـتخـابات  2014وصـلت  83إمـرأة إلى
ـان  22مـنـهن وصـلـن بـاألصوات الـبـر
الـتي حصـلن علـيهـا دون اإلعتـماد على

نظام الكوتا.
ــانـــيــة األخـــيــرة في فـي الــدورة الــبـــر
 ?2018حـازت الـنـسـاء عـلى  84مـقـعـداً
ـــاني مـن مـــجـــمــوع  329مـــقـــعـــد بـــر
بـــعــضـــهن إنــتـــخــ من خـــارج نــظــام

الكوتا.
شاركـة في احلكومات وعـلى مستـوى ا
ـتـشكـلـة في العـراق بـعد 2003م ومـا ا
يــقـارب عن  20عــامـاً من ســقـوط نـظـام
احلــكم الـدكـتـاتـوري شــهـدت مـشـاركـة
ــتــعــاقــبــة الــنـــســاء في احلــكــومـــات ا
انــحـسـاراً واضـحـاً. فـبـعـد عـام ?2003
تـــولت نـــســـرين بـــرواري مـــهــام وزارة

األشــغـال الــعـامـة في حــكـومــة مـجـلس
احلــكم ومــثــلت أول وزيــرة في الــعــهـد

اجلديد.
أمــا فـي احلــكــومــة اإلنــتـــقــالــيــة الــتي
تـرأسها أياد عالوي 2004-   2005فقد
تـضمنت أكبـر مشاركة نـسوية إذ بلغت
سـتة وزيـرات وهو الـرقم الذي لم تصل

إليه كابينة أخرى.
وفي احلـكومـة اإلنتـقاليـة التي تـرأسها
ابـــــراهــــيم اجلـــــعــــفــــري 2006-2005

إستلمت  5نساء مناصب وزارية.
وتـضمنت أول حـكومة عراقـية منـتخبة
ـان بـرئاسـة نوري نـالت الـثقـة من الـبر
ـالـكي 2006-  2010ثـالث نـسـاء أما ا
الكي 2010- الـكابينـة التاليـة لنوري ا

.  2014 ضمت وزيرت
احلــكــومـة الــتي تــشـكــلت بــعـد ظــهـور
داعـش برئـاسة حـيـدر العـبادي 2014-
  2018 شـــهــــدت مـــشـــاركـــة إمـــرأتـــ
إحـداهـمـا تسـلـمت منـصب وزيـرة دولة
و إلـغـاؤه فـيـمـا بـعـد الى أن أعـطيت
ـرشحـة أخـرى في عام حـقـيـبة وزاريـة 

.2016
الـكـابـيـنـة الوزاريـة الـتي أعـلـنـهـا عادل
ـهدي في عام  2018والـذي أجبر عـبد ا
تظاهرين عـلى اإلستقالة حتت ضـغط ا
فـي  2019لـم تــــــضـم أيــــــة وزيــــــرة في
الــبـدايـة  ولـكـن في األيـام األخـيـرة من
ان عـمر احلـكومـة نالت إمراة ثـقة الـبر

لتولي وزارة التربية.
أمـا الـكـابـيـنـة احلـاليـة الـغـيـر مـكـتـمـلة
بــرئـاسـة مــصـطـفى الــكـاظـمي  2019-

   2021فضمت وزيرة واحدة.11
ــعــهـــد الــعــراقي وقـــد أشــار تــقــريـــر ا
ــتــحــدة بــاإلشــتــراك مع بــعــثــة األ ا
ــســـاعــدة إلـى الــعــراق  ان لـــتــقـــد ا
ـرتبة 70 الـعراق يحتل في عام  2020ا
يـاً من حيث نـسبـة مشـاركة الـنساء عـا
ـان اذ يـشـغـلن  84مـقـعـداً من فـي الـبر
أصل  329فـي اجملـلـس الــنـيــابـي ومـا
ــقـــاعــد ــائـــة من ا يـــعــادل  25,5فـي ا
ائة في وتـبـلغ هذه الـنسـبة  16,6فـي ا
ائـة في ـنـطـقة الـعـربـية. و 24,9فـي ا ا
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يـــرى بــــعض اخلـــبـــراء فـي الـــقـــانـــون
الـدســتـوري ان إقـرار نـظـام الـكـوتـا في
الــدســتـور الــعــراقي يــشـوبـه مـخــالــفـة
لــبـــعض فــقــرات الــدســـتــور الــعــراقي
ـادة  14نــصت عـلى أن  الـعـراقـيـون فـا
مــتـسـاوون أمـام الــقـانـون دون تــمـيـيـز
بـسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو
ـعـتـقد ـذهـب أو ا األصـل أو الـلون أو ا
او الـوضـع االقـتـصـادي. كـمـا تـضـمـنت
ـادة  16مـن الدسـتور  تـكـافؤ الـفرص ا
حق مـكـفـول جلمـيع الـعـراقيـ وتـكفل
الــــدولــــة اتـــخــــاذ اإلجـــراءات الـالزمـــة
لـتـحـقـيق ذلـك.وهنـا يـتـضـح الـتـعارض
ــواد الــدســتــوريــة رقم  14و 16 بــ ا
ـادة الـدستـورية رقم  49رابـعـاً التي وا
ان أقـرت تخـصيص  25مـقعـد في الـبر
ـقاعد لـلنـساء وان عـمليـة تخـصيص ا

لـلـحـصـة الـنـسـائـيـة الـكـوتـا  لم يـحـدد
ا ال يزيد او يقل عن  25أي الـدستور 
ـكن أن تـكـون أكـثـر من هـذه الـنـسـبة
وال تـقل عن الربـع ولكن واقع احلال ان
الــنـــســبــة كــانت دائـــمــا أقل من الــربع
بـحـكم الـطـريـقـة اخلاطـئـة إلحـتـسـابـها
كـمــا حـصل في الـتـجـارب اإلنـتـخـابـيـة
الــسـابـقــة حـيث إكـمــال الـكـوتـا الى أن
تـصل الى الـربع بـاعـادة تـوزيع مـقـاعد
ـقــعـد الــنـســاء في الــقـوائم الــفـائــزة 
واحـد تطلب إستبـدال الرجال الفائزين
بـارقام عالـية  بامـراة من نفس الـقائمة
حـــاصــلـــة عــلى عـــدد أقل بـــكــثـــيــر من
األصـوات الـتي حـصـل عـلـيـهـا زمـيـلـها
ادة في الـقـائـمـة وهـذا يـتـعـارض مـع ا
ـسـاواة ب  14أعـاله التـي تـضـمنـت ا
الــعـراقــيـ بـغـض الـنـظــر عن اجلـنس

والعرق واللون..الخ.
كـــذلك فـــالــقـــانـــون اإلنــتـــخـــابي خــرق
ـادة  15الــتي تـتـضـمن الــدسـتـور في ا
حـق كل فـــــرد فـي  احلـــــيـــــاة األمـــــنــــة
راة واحلـرية ويـعني بـالضـرورة حق ا
بـان تنـافس إنتـخابـياً في نـظام الـكوتا
وخـــارجـــهـــا ولـــيس إجـــبـــارهــا عـــلى
ــارسـته من الــتـعــبـيــر عن حـقــهـا أو 
خـالل الكوتا فقط. وحلل هذا التناقض
يـقـتـرح اخلـبـراء أن يـكـون لـلنـاخب في
الـدائـرة اإلنـتـخـابيـة الـواحـدة صـوتان
األول لـكوتا النساء والـثاني للتصويت
الــعــام حـيث تــخــصص نـســبـة  25من
مـقـاعد الـدائـرة اإلنتـخـابيـة للـتـصويت
ــرشـحــات من الــنــسـاء ويــكـون عــلى ا
الـباقي مقـاعد الدائـرة اإلنتخـابية التي
تـمـثل  75مـخــصـصـة لـلـتـنـافس الـعـام
ن رجــاالً ونــسـاءاً وتــشـمـل الـنــسـاء 
يــرفـــضن الــدخــول فـي نــظــام الــكــوتــا
ويـعــتـمـدن عـلى شـعـبـيـتـهن في دخـول
الــتـنـافس اإلنـتـخـابـي. وبـذلك يـتـحـقق

تكافئ الفرص جلميع األطراف.13
وحــتى ال يـظـل تـطــبـيق نــظـام الــكـوتـا
ا يسبب يـشكل تعارضاً مع الدستور 
رفـضاً له من أطـراف قانـونيـة وشعـبية
ـا تصل تـرى فـيه إنـعدامـاً لـلـعدالـة. ر
الى رفـض نظام الـكوتـا كلـيا كـما حدث
في مـصـر الـتي إعـتـمـدت نـظـام الـكـوتا
قـتضى قانون رقم 21 ـقاعد الـنساء 
لــســنــة  1979فــتم تــخــصـيـص ثالثـ
مــقـعـد لــلـمـراة في اجملــلس عـلى األقل
فـوصل عـدد العـضوات الى  35عـضوة
فـي مجلس الـشعب من أصل  454سـنة
 1979بـــنـــســـبــة  %9تـــقـــريـــبــا إال ان
صري رفض هذا الـقضاء الدسـتوري ا
الـقــانـون و عـده مـتـضـمـنـا لـعـيب عـدم
رأة عن الرجل.14 دستوريته لتميزه ا
ـانـيـة يــنـبـغي أن حتـدد الـدورات الــبـر
الــتي يـطــبق فـيــهـا نـظــام الـكــوتـا بـأن
ثال حيث يكون  6دورات على سبيل ا
تساهم  24سـنة من موجود النساء في
ــشــاركـــة في الــتـــرشــيح ـــان وا الـــبــر
ــنــافـــســة عــلى تــهــيــئــة األرضــيــة وا
اإلجــتـمــاعـيــة الــكـافــيـة لــتـقــبل دخـول
الـنسـاء في اجملالـس التشـريعـة وحتى
ــنــاصب الــوزاريــة. وكل ذلـك مــقـرون ا

ـاذج نـسـويـة فـاعـلـة قـادرة بـصــعـود 
عـلى التـأثيـر والدفـع بالـقضـايا الـعامة
ــانــات وسن الــقــوانـ الـى قـلـب الـبــر
الـتي تـخـدم النـسـاء والرجـال عـلى حد

سواء ويكفل العدالة للجميع.
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ـا تقـدم أن تـطبـيق نـظام      يـتـضح 
الــكــوتـا الــدســتـوريــة ســاعـد الــنــسـاء
الــعــراقــيـــات عــلى حتــقــيق طــفــرة في
انـية جعـلت العراق في ـشاركة الـبر ا
ية من انات الـعربية والعا مـقدمة البر
ـان لـكن نـاحـيـة عـدد الـنـسـاء في الـبـر
يـظل السؤال هل إنعكس  إيجابياً على
واقع الــنــسـاء الــعـراقــيــات وحـيــاتـهن
ـان? هـل أدت هـذه الــهـبـة خــارج الـبــر
الــــتي قـــدمــــهـــا اإلحــــتالل لـــلــــنـــســـاء
العراقيات نتائج إيجابية طورت وضع
الـــنـــســاء فـي الــعـــراق إبـــان اإلحــتالل
األمــريــكـي ســنـة  2003وحــتـى خـروج

احملتل باتفاقية .....سنة ?2011.
رأة الـسـياسـية تـظل قـضيـة مـشاركـة ا
فـي مـواقع صـنع الـقــرار ومن ضـمـنـهـا
ـان  حتتـاج الى مـقـاربـة مخـتـلـفة الـبـر
وغــيـر تــقـلــيـديــة في الــتـعــامل مـعــهـا
مـقـاربة قـادرة على نـسج العالقـات ب
اجلــــوانب و األبــــعــــاد الــــتــــنــــمــــويـــة
واحلــقــوقـيــة والــسـيــاســيـة فــاألمـر ال
قـاعد للنساء يـقتصر على تـخصيص ا
ــان أو حــتى في احلــكــومــة فـي الــبــر
األمـر األهم هـو حتـقـيق هـدف مـشـاركة
سـيـاسـيـة ذات نـوعـيـة مـتـمـيـزة  تـؤثـر
بــشــكل واضح عــلى مـؤســســات صـنع
الــســيــاســة في الــبــلــد وتــنــتـج دمــجـاً
حـقيـقيـاً لقضـايا الـنسـاء في السـياسة

العامة واجلهود التنموية.15
ـاني وعــنــد الـتــوقف عــنـد األداء الــبــر
ودور الـنـساء في الـسـلطـة التـشـريعـية
ـان العـراقي يتـضح ضعف داخـل البر
األداء بـرغم الـدعم الـذي تـلقـته الـنـساء
في مـسألـة التـمثـيل النـسبـي ومقررات
الــدســتــور والـقــرارات الــدولــيـة. وذلك
يـعود الى هيمنـة البنى التقـليدية التي
ـــشـــاركـــة تـــتــــحـــكم بـــنـــوع وحــــجم ا
الـسـياسـيـة للـمـرأة فضال عـن الثـغرات
الـتي ينـطوي علـيها الـنظام اإلنـتخابي
ـــعــوقــات وعـــجــزه عن الـــقــفـــز عــلى ا
الـثقافية واإلجتـماعية التي حتول دون
حتــقـيـق مـشــاركـة فــعـلــيــة لـلــمـرأة في
احلــــيـــاة الـــســــيـــاســـيــــة وان نـــظـــام
احملـــــاصــــصــــة الــــذي يـــــتم مـن خالله
ـوافـقة عـلى القـوان او رفـضهـا يتم ا
ـنـح رؤسـاء ــا  مـن خالل الــتــوافق 
الــكـتل سـلــطـة أكـبـر في إتــخـاذ الـقـرار
ويـغــيب دور األخـرين السـيـمـا الـنـسـاء
مـنـهن وان خـريـطـة القـوى الـسـيـاسـية
ـرأة ثـابت مـهــمـا تـغـيـرت فـإن وضع ا
وحـراكـهـا ال يـتـجـاوز األطر الـتـقـلـيـدية
والــــتي عـــمـــلـت عـــلى إجنــــاحـــهـــا في
اإلنـتخـابات أو حـالت دون حتقـيق هذا

النجاح16.
{ باحثة في مركز دجلة للتخطيط
اإلستراتيجي
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فـي عام  1978حـضـرت لقـاء في مـنزل
الـشيخ عـبد الـله الشـيخ سام الـرئيس
األسـبـق لـطـائـفـتـنـا طــائـفـة الـصـابـئـة
ــنـدائـيــ حـ تــمت دعـوة عـدد من ا
ـوضـوع هـو الــشـبـاب أيـضــا. وكـان ا
مـناقـشة تـصورات بـناء قـطعة األرض
ـمــنــوحـة في مــنــطـقــة الــقـادســيــة وا
لـلطائـفة زمن حكم الـزعيم عـبد الكر
قـاسم لـتـكـون بـيت مـنـدا لـلـطـائـفة في
بــــغــــداد. ومن أجل مــــشــــاركـــة أوسع
عـرضت أن تـتـم دعـوة الـطـائـفـة لـلـقاء
فـي قــاعـــة نـــادي الـــتـــعـــارف الـــتـــابع
لــلـطــائـفـة. وحتــقق الـلــقـاء و إقـرار
الــبـــنــاء والــعــمل عـــلى إســتــحــصــال
ـوافـقات لإلكـتتـاب من أجل السـماح ا
بـجــمع الـتـبـرعـات من أبـنـاء الـطـائـفـة
لـتحـقيق هـذا الغـرض. كانـت الطـائفة
هدية في حي تـمتلك دارا في منطـقة ا
الـدورة مخصص بيت مـندا للطقوس
وقــد شــمــله الــتـوسع الــذي تــطــلــبـته
دائرة الكهرباء في منطقة الدورة فتم
الـــتـــعــويض عـــنه. وقـــد شـــكل مـــبــلغ

ـبـالغ الـتي جـمـعـتـها الـتـعـويض مع ا
الــطـائـفــة في بـغــداد مـيــزانـيـة لــبـنـاء
ــبــنى اجلــديـد احلــالي فـي مـنــطــقـة ا
الــقــادسـيــة. أجنــز الـبــنــاء عـام 1985
حــــيث  اإلفــــتــــتــــاح وكـــبــــســــاطـــة
ـنـدائـيـ في مـستـلـزمـات طـقـوسهم ا
وأبـنيـة معابـدهم كان البـناء بسـيطا:
قـاعـة كـبيـرة نـسـبيـا وحـوض إلجراء
طــقـــوس الــتــعــمــيــد والــزواج وأربع
غــرف لــلـخــدمـات ومــرافــقـهــا. مــيـزته
يـومـهـا أنه يـقع على جـرف نـهـر اخلر
الـــذي يــصب في نــهـــر دجــلــة قــبل أن

يجف اليوم.
بـنى حقا بـيتا لـلمنـدائي في صـار ا
لــقــاءاتــهم وبــحث شــؤونــهـم وإجـراء
طـقـوسـهم ومكـانـا إلسـتقـبـال زيارات
ـسـؤولـ قـدر ما يـخـصـونـهم بذلك ا
وإســـتــقـــبــال الـــوفــود الـــتي تــزورهم
ـثل قـداسـة الـبـابـا ووزير وأبـرزهم 
خــارجـــيــة الــفــاتـــيــكــان واألم تــريــزا
والــعـديــد من رجــال الـدين من جــمـيع
ــــيـــ األديــــان إضــــافـــة إلـى األكـــاد

ــعــنـــيــ بــشــأن هــذا واإلعالمـــيــ ا
ـكـون الـعـريق. وعـلى مـدى أكـثـر من ا
ــبــنى مــعــلــمــا ربع قـــرن صــار هــذا ا
ـنـدائـيـ بـعالمة مـؤشـرا لـلـصـابئـة ا
قـاعته التي يرتفع فـوق مدخلها قوس
يـــســـتــقـــر في أعـاله رمــزهـم الــديـــني
(درابــشـا) رايــة الـسـالم الـتي تــعـكس

نور احلي اخلالق.
لـقد إستـحضرتُ مراحل عـمليـة البناء
ـا عـايـشته في والـتـشـييـد والـكـثـير 
بنى يوم كنت أحتمل مسؤولية هـذا ا
أمــ سـر اجملــلس الـروحــاني األعـلى
لــلـطــائـفــة مـذ كــان مـجــرد قـطـة أرض
حـتى صـار عـامـرا بـكل مـا إسـتـطاعت
ـنـدائـيـ أن تـقدم طـائـفـة الـصـابـئـة ا
نـفسـها فـيه ليـكون بـحق (بيـت مندا).
فـهـو بيت جلـمع الـشمل وهـو لـلمـندا
ـــعــرفـــة وأرقــاهـــا مــعـــرفــة ـــعــنى ا
اخلـالق وهـو مـلـتـقى الـسالم وعالمة
نـدائـيـ وبـقـائهم وجـود الـصـابـئـة ا
كــمـكـون أصــيل من مـكـونــات الـشـعب
الـعـراقي بخـصـوصيـته الـدينـيـة التي
حتـفظ أول وأقدم التوحيد في بالد ما

ب النهرين.
إسـتـحضـرت ذلك وأنا أتـابع مشـاهدة
اإلحــتـفـالـيــة الـتي أقـيــمت هـذا الـيـوم
بنى من جـديد بعد اإلنتهاء إلفـتتاح ا
من أعـمال الـتجـديد الذي تـبنـاه البنك
ـصـارف ــركـزي الـعــراقي ورابـطــة ا ا
الـعراقيـة اخلاصة في مـبادرة متـميزة
وتـسـتـحق كل الـتـقـديـر والـثـنـاء ليس
ــبـنى وجتــديــده وإظــهـاره لــتــرمــيم ا
ـظهـر جمـالي زاه ولكـن أيضـا لهذا
الـتـوجه الـقـيـم الـذي يـؤشـر اإلهـتـمام
نـدائـي والـرعـايـة لكـيـان الصـابـئـة ا
ـــا يــــزيـــدهم إعـــتــــزازا بـــوجـــودهم

وبــرســالـة احملــبــة واألخــوة والـسالم
الـتي سعت اجلهات الداعمة إلرسالها
ان بالله لـتبلغ العراقي عامة أن اإل
هــو أســاس اإللـتــقـاء وأن الــتــعـايش
أخـوة في الوطن يلزم بالدعم وترجمة
احملـبة إلـى إسنـاد وحضـور. وهذا ما
ظـهـر أيضـا في حـرص احلكـومـة على
ــثــلــة بــوزيــرة الــهــجـرة احلــضــور 
الـسيدة إيـفان يعـقوب ووزير الـثقافة
الـدكــتـور حـسن نـاظم ومـا حتـدثـا به
ويـظهر التثـقيف بأهميـة رعاية جميع
ـكونـات العـراقيـة وأن يكـون التـنوع ا
الـــديـــني الـــذي يــتـــمـــيـــز به الـــشــعب
الـعـراقي مدعـاة رعـاية ودلـيل تـعايش
وتـسامح يبـرز ثقافـة العراقـي الذين
أنــــتـــجــــوا احلـــضــــارات مـــنــــذ أقـــدم
الــعـــصــور. وهــذا مــا أكـــده فــضــيــلــة
الــريش إمـا سـتـار جــبـار حـلـو رئـيس
ـنـدائـيـ وغـبـطـة طـائـفـة الـصـابـئـة ا
الــــكـــارديـــنــــال لـــويس ســــاكـــو راعي

الكنيسة الكاثوليكية في كلمتيهما.
تــابع الــكــثــيــر مــنــا في الــعــراق وفي
بـلـدان الشـتات حـفل اإلفـتتـاح وعشـنا
حلـظات سعـادة تملي عـلينـا أن نتقدم
ـسـاهـمـ في هـذا بـالــشـكـر جلـمـيع ا
الـعمل الذي يـنم عن الكثـير من اخلير
فـي الــذكـــر والـــتـــعـــبـــيـــر عـن األخــوة
ـشتـركة واألمل بـأن يشـمل مثل هذا ا
اإلهــتــمـام مــا يــتــعـلق بــإحــيـاء اإلرث
ـكـونــات واألهم هـو الــثـقــافي لـهــذه ا
ـنــاهج الــدراسـيـة لــتـتــضـمن تــوجه ا
بــشـكل واضـح ومـبــرز ثـقــافـة مــعـرفـة
اآلخـــر وقـــبـــوله وإحـــتـــرامه فـــلـــيس
أفـضل من أن ينشأ النشئ على احملبة
لــيـــتــشــربــهــا ويــســاهـم في بــقــائــهــا

وحفظها ليعيش شعبنا بسالم.
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(اين صوت االديب???? ) سـؤال طرحـته الكـاتبـة الكبـيرة غـادة السـمان مـنذ اكـثر من نصف
واضــعـة امـامه الــعـديـد من عالمــات االسـتـفــهـام الـضـمــنـيـة في مــقـال لـهــا نـشـر عـام قـرن 
ـقـاالت االخـرى ضـمـن كـتـاب(صـفـارة انـذار داخل راسي ),1968  جـمـعه مـع عـدد من ا

الصادر عام 1980...�
مؤكدة ان التاريخ العربي غـيب  قال تبـكي الكاتبة الرائـعة صوت االديب العربي ا في هذا ا
تعاقـبة منذ قرون ان حـاجة الفرد العربي الى االديب لم يثبت شيئـاً بقدر ما اثبـتت احداثه ا
ـر وبـنـدقيـة فـاسـدة السالح,وان (االديب احلـر هو بـوصـلة هي اهم من حـاجـته الى اخلـبز ا
واحلـيـلولـة بيـنه وبـ حريـته امر يـلـغيه ويـلغي اهـمـية شـهادته احلاكم النه حـنـجرة احملـكوم 
واذا كتمت الدولـة هذا الصوت فلن يعود عليها اال باخلسارة ) ...  الكاتبة الكبيرة وصوته 
ـفروضـة عـلى االديب عام 1968..ولـنضع جـمـيـعا خـطـوطا حـمـراء (وزرقاء تـشـكو الـقيـود ا
ـاضي واالديب (كمـا ذكرت وخـضراء )حتت هـذا التـاريخ ... اذ ان في   ستـينـيات الـقرن ا
الـكاتـبة)ال صـوت له !!! ذلك الـعهـد الذي كـان مـزهراً بـربيع االدب ,مشـرقـاً بشـمـوسٍ انارت
منـها غادة السمان ,غـسان كنفاني,نزار قباني,محمود درويش سماء االدب الـعربي احلديث
هؤالء الـرائـع الـذين كـانوا,والـقـائـمة تـطـول وتـطـول وتـطول ,مـيـخـائـيل نـعـيـمة,اجلـواهري ,

ضحية الغاء  _حرية الفكر_وتكتيم اصوات االدباء !!! 
فإذا  كـان احلـاكم اليسـمع صوت االديب فـي تلك الـفتـرة فكـيف وصـلت اصواتـهم وال تزال

حناجرهم تصدح الى يومناهذا???!!!!! 
من حقهم ان يـتسائلـوا (وبكل تعجب): نحن من حق  كُتّاب اليـوم ان يطرحوا هذا الـسؤال 

اليوم نصرخ لكن أ ين صوت االديب!!!!!!! 
انا شخصيـاً اتمنى ان ياتي حاكم ما (مـثل جندي مجهول )ليـكتم صوتي وصوت العشرات
من الشباب الـتي تصرخ وما صراخها اال هواء في شـبك!!!! نحن اليوم نصرخ في صحراء
قاحلة ,في سراب ال وجود له ,نصرخ وال وجـود اال لصدى صوتنا في وديان الصمم ..نحن

نصرخ واحلاكم يضحك...هو يريح حنجرته  ونحن نتلف حبالنا الصوتية ..
وله عقل يفكر به كيف يقيد بدعة_له اذان يسمـعكم بها  فان كان حاكمكم _ايتـها االديبة  ا
ولـه ردود افعال جتاه كتاباتكم وافعالكم ,فحـاكمنا اليوم ال يرى وال يسمع,انه -فقط فكركم 

-يتكلم... 
وابلغ فحـاكـمكم هـو من صـنـعكم ..هـو من حتـداكم فاثـمـر اروع ادب  بـدعـة عـذراً ايتـهـا ا
واصدق كتـابات...أنتـجتم  كـنوزاً ادبيـة بقيت وسـتبقى حـيّة دهورا من الـعمر االدبي انتـاج 
...حـاكـمـكم كان يـخـاف فـكركم ,يـخاف من تـاثـيـر قلـمـكم على شـعـوبكم ,يـحذر من ثـوراتكم
واصـواتـكم لـهـا النه  يـعـلم انـكـم اصـحـاب قـلم مـؤثـر ,وان كـلـمـاتــكم لـهـا بـصـمــة  االدبــيـة 

ثورة... 
قراطية فـحاكمنا ال يفـكر في تقييـد فكرنا ..فنحن امـا نحن اليوم,كُتّاب احلرية في زمن الـد
بنـضره (اغبيـاء)...حاكمنـا ال نيّة له لتـكميم افواهنـا فنحن بصـراخنا صامـتون ..الصوت لنا
و ـنـوعـة من الـتـجـول في طـرقـات االدب العـربي  اصـواتـنـا  وال تاثـيـر ..كـلـنـا الـيـوم بُـكـمـاء
اقالمنـا ال حـبر لـهـا وال لكـلمـاتـنا وجـود ...حـاكمـنا الـيـوم ال بوصـلـة له ... واحملكـومون بال
حناجر ..فـاالرض كلها للحـاكم مافائدة البـوصلة...واحملكوم صراخه

صامت فما فائدة احلنجرة!!!!! 
 نحن الـيوم نعيش اروع عصور االدب العربي ..االدب العربي
احلـر ..اذ ال قيـود وال رقابـة ...عصرنـا هو عـصر حـرية الـفكر
ــا يــكـتب .. الن( والــقــلم ..فــالـكــاتب الــيـوم(وبــكل فــخــر)حـر 

ن يقرأ!!!!!  ال وجود  ببساطة) 
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ـواطن كـركـور نـفـسه وقـرر الـذهـاب الى مدرسـة الـعـارضـيـات حـامالً غـضبـه معه شاورَ ا
ـاذا لم يـتم نقل ابـنه جـبار الى الـصف الـثاني االبـتدائي ـدرسة    لـيسـتـفسـر من مـدير ا
ـدرسـة بـعـد ان أرتدى كـان ذلك في الـعـام الدراسي  ?  1956وجـاء ذهـاب كـركـور الى ا
افضـل مالبـسه الـتي حتـرص زوجتـه علـى تبـخـيـرهـا بـ احلـ واألخـر اثـر مـضي شـهر
واحـد فقط من قـبول ابـنه جبـار في الصف األول االبـتدائي حـيث سأله ( بـيا صف صرت
ابني جـبـار ) فأجـابه جـبار ( بـعـدني بالـصف األول نـقـرأ دار دور   وميـزان قدوري   و

مازن دق بابنا )  . 
درسة اال ان كان كركور مـصراً على انتقال جبار الى الصف الـثاني فما كان من مدير ا
ـضيهـا  في الصف األول من اجل االنـتقال افـهمه ان هنـاك سنة دراسـية عـلى جبار ان 
درسة الى الصف الثاني لـكن كركور لم يقتنع بهذه االجابة  واعتبرها محاولة من مدير ا
لـتغـطـية عـلى بـقاء ابـنه في الـصف األول   وعاد مـكـسور اخلـاطر لـيـواصل عمـله الـيومي
عتاد في مضـيف عشيرة بني عارض يـدير عملية صـنع القهوة وتوزيعـها على الضيوف ا
ضيف يظل مـفتوحـا  ٢٤ ساعة في اليـوم الواحد دون توقف بـوجبات مـتكررة نظـرا الن ا
ضـيف العـامر وهـناك من يـأتي اليه لـيـنام فـيه اذا كان طـريقه بـعـيداً فـيغـتنم وجـود هـذا ا
ليـقـضي فـيه لـيـلـة او لـيـلـتـ عـلمـاً ان والـدي عـبـد احلـسن احلـسـون يـحـرص عـلى تـقد
الطعـام بثالث وجـبات يومـياً وكـانت مهمـة كركـور فقط هي االعتـناء بـصناعـة القـهوة حتى
ذاع صيته بالـقول ( ماكو مثل گهوة كركور في مضيف بني عارض ) وكان كركور يسمع
بـ احلـ واألخـر احـاديث والـدي مـعي عـنـدما يـسـألـني عن تـقـدمي في الـدروس   وعن
ضـيف يـتشـاركـون في احاديث من درسـيـة اضافـةً الى ان الـكثـيـر من زوار ا حـاجـاتي ا
هذا الـنـوع بـينـمـا يظل كـركـور كـاتمـاً غـضبه ألن ابـنه مـازال في الـصف األول وبعـد سـنة
عـلى هذه احلادثـة عاود كركور الـذهاب للمـدرسة متـوسال مديرها ان يـضع ابنه جبار في
ـدرسة ان الـصف الـسـادس  لـكـنه خـرج بـخـفي حـنـ من جـديـد  فـقـد  شَـرَحَ له مـديـر ا
ـدة ست سنـوات   ومرةً أخرى وصـول جبار الـى الصف السـادس يتـطلب مـنه الدراسة 
لم يقتنع كـركور بهذا الشرح   وقرر ان يعرض االمر عـلى والدي طالباً منه التوسط لدى
درسـة لنقل ابنه الى الصف السادس وقد افهمه والدي ان هذا ال يجوز مستنجداً مدير ا
بي ألفـهـام كـركـور ان وصـول جـبـار الـى الـصف الـسـادس تـقـتـضي مـنه الـنـجـاح و سـتـة
سـنوات من الـدراسة فشـرحت له ذلك لـكنه اصـر ان جبـار يستـحق الصـف السادس النه
درسة وانه كان يستعجل امر ابنه للحصول على الشهادة االبتدائية  .  بقى سنت في ا
واطن كـركور والعديد قارنـة ب قرار ا ان هـدفي من هذه الواقعـة التاريخـية الطريـفة   ا
من بـعض الـعــراقـيـ في مــواقفٍ مـخـجــلـةٍ قـرروا فــيـهـا شــراء شـهـادات لـهـم من كـلـيـات
وجامعات في سلوك معيب ينم عن فساد نية والبحث عن جاه علمي ليس لهم أصال   . 
ـزورة الى االالف   وان يــصـر مـنــتـحـلــوهـا عـلى ان يــصل عـدد الـشــهـادات الـدراســيـة ا
امـتالكـهـا من داخـل الـعـراق ومن خـارجه وان تـســتـثـمـر لـكـسـب مـادي وجـاه  اجـتـمـاعي
واسـتـعـراضـات لـلـمـعرفـة الـعـلـمـيـة الـزائـفة   فـان ذلك يـعـني ان هـنـاك  انـتـحـال  وسـرقة
ـواطن الـبـسـيط كـركـور يـريـد  ألبـنـه جـبـارحرق وكـسب مـادي غـيـرمـشـروع   واذا كـان ا
راحل بسـرعةٍ واالنتـقال من صف مدرسي الى صفٍ اعـلى فأن مزوري هـذه الشهادات ا
قد عمدوا الى حرق  كل مباد الشرف واالصول وانتزعوا ألنفسهم منزلة ال يستحقونها
ركبة اصالً ألنـهم بهذا التصـرف الشائن اضروا ضـرراً بليغاً ـا يستحـقون العقوبـة ا وا
بالـقيم االجـتماعـية واالخالقيـة  وهم خارجـون على االعراف االجـتمـاعية  الـتي تنص على

التصرف الشريف  . 
علينا ان نـتصور كم يتفاقم الضرر لو انه لم يحـصل كشف تزويرهم   سيزاحمون حتماً
اصـحاب الـشهـادات احلقيـقيـة وسيـضرون بـاحملصالت الـوظيـفيـة التي حـصلـوا علـيها  
وسـتـتـفـاقم مـحـنة الـعـراق  في االمـيـة الـعـلمـيـة  ولـذلك ان يـتم االكـتـفاء
ـزورة تـلك (وال من شـاف وال من درى) بـأهـمـال شـهـاداتـهم ا
ثل التـواطؤ  بعـينه   وانه تسـتر على هذه ـوقف  فان هذا ا

االنحرافات مع كل االسف. 
ان العراق امام حلـظة تاريخيـة في التطهيـر  من هذا الفساد
ـه للـقيم العـلميـة  اذ البد من معـاجلةٍ جذريـةٍ تضع حداً ا

لهذا االسفاف  .

ان في وقت متـأخـر من لـيلـة الـسادس والـعـشرين من تـشـرين الـثاني (نـوفـمبـر)  عـقد الـبـر
ان للـتصويت لالعتراف بـجرائم النظـام السابق في العراق الـفرنسي اجتـماعاً ألعضاء الـبر
بحق الشعب الكـوردي   ال سيما فيما يتعلق بعمليات األنفال واإلبادة اجلماعية خاصة في
ان الفـرنسي لم يصـوت على القرار  اضي  ورغم أن الـبر سـبعينـات والثمـانينات الـقرن ا
انـيـة يعـد تـاريـخيًـا لـلشـعب الـكـوردي وخطـوة صـحـيحـة نـحو إال أن عقـد تـلك اجلـلسـة الـبـر
االعـتراف خـاصـة من قـبـل أكبـر دولـة سـيـاسـيـة في أوروبـا وعـضـو دائم في مـجـلس األمن
الـدولي. كانت حـمـلة اإلبـادة اجلمـاعيـة للـنـظام الـسابق جـرائم بـحق ضد اإلنـسانـية في ذلك
الوقت  حـيث استـخدم الـنظـام جـميع األدوات واألسـلحـة احملظـورة أو احملظـورة دوليًـا ضد
شــعب أعــزل ويـكـافـح من أجل الـعــيش عــلى أرضه الـتــاريـخــيـة. كــان اسـتــخـدام األســلـحـة
الكـيـمـاويـة وعـملـيـات األنـفـال الـسيـئـة الـصـيت و الـسـمعـة عالمـة واضـحـة عـلى إبـادة شعب
بـأكـمـلـه.لـوال احـتالل دولـة الــكـويت وحـرب اخلـلــيج األولى  لم يـكن هـنــاك بـشـر عـلى أرض
ستحيل من أجل القضاء على الشعب الكوردي على كوردستان  نعم الـنظام السابق فعل ا
األرض  بـغض النظر عن عـمليات اإلبـادة اجلماعـية وتدميـر البنى الـتحتيـة. وشنت أكثر من
ـواطن في مـنـاطق كرمـيـان وسـوران وبهـديـنان وإبـادة الـكرد الـفـيـليـ بـحجج عـمـليـة لـقتل ا
واهـيـة. نـعم الـنـظــام الـسـابق من انـظـمـة من الــعـيـار االول في الـدمـار واخلـراب  واعـتـراف
تـنفذة  ستأخـذ هذه القضيـة االجتاه الصحيح و انات الدول  ال سيـما الكبيـرة منها وا بـر
سـتقـبلـية  ألن جـرائم النـظام خـطوات إلى األمـام وتكـون دروسًا وعـبرا لـألنظـمة احلـاليـة وا
الــسـابق دلـيل واضح عــلى ذلك اسـتـبــداد وديـكـتـاتــوريـة من قـبل حـزب
ـان الـفرنـسي صـحيح ـتـطرف . نـعم  حتـرك الـبر الـبـعث الـقومي ا
لـهــذا الـغــرض  ومن الـطــبـيــعي الــعـمل من اآلن فــصـاعــدا عـلى
ـزيـد من الـسـياسـيـ األوروبـي صـيـاغة ورقـة الـعـمل لـكسب ا
ـضـطـهـدة األخرى في ـسـاعـدة الـشعب الـكـوردي والـشـعوب ا
آسي احلصـول علـى حقـوقهـا الـتاريـخـية واالعـتراف بـهـا من ا

الالإنسانية.

ندائي W∫ بيت مندا الصابئة ا U

d…∫ نساء في تظاهرة احتجاجية ببغداد UE
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dO…∫ محطات من مسيرة بدري حسون فريد ازبداعية

وعرضت في كل من بيروت والرباط.
مثّل في الـعـديد من األفالم مـنـها: عـلـيا وعـصام
عام 1948 ارحموني عام 1958 و نـبوخذ نصر
عـرس بـابل حـبـيـبـتي  عـام 1962 و الـقـادسـيـة 

عراقي عام 1988.
سلسالت منها: كمـا اشترك في تمثيل عدد من ا
مـحـطــات الـذاكـرة عـام 1979 و الـذئـب وعـيـون
ـديـنـة عـام  ?1980أيـلـتـقي اجلـبالن  الـنـسـر ا
ذئـاب ـديـنـة 1983 االمـاني الـضــالـة  وعـيـون ا
الـلـيل .كـمـا ألف ومـثل تـمـثـيـلـيـات مـنـهـا: شـهر
ــكــحــلــة عـام عــسل في الــرمــيـلــة عـام 1973 و 

.1977
ومن ابرز إجنازاته: 

حـصـلت مـسـرحــيـته (احلـصـار) الـتي أخـرجـهـا
على جـائـزة أفـضل إنـتاج مـتـكـامل عام 1971م
وحــصل عــلى جــائــزة أفـضـل مـخــرج لــلــمـوسم
ــســرحــيـة ــسـرحـي عـام 1973م عـن إخـراجه  ا
(مركـب بال صـيـاد) وحصـل عـلى جـائزة أفـضل
ـسـرحي 1974م عن ـثـل مـسـرحي لـلـمـوسم ا
دوره في مسـرحية الـطوفـان (الكاهن آنـام) كما
حـصـلت مــسـرحـيـته الـردهـة ألفـضل إخـراج في

وزارة الثقافة عام 1995.
في اخلـتـام نـود أن نـذكـر ما قـاله الـفـنـان الـرائد
ـــســـرحي الــقـــديـــر بـــدري حــســـون فـــريــد في ا
احتـفالـية اقـيـمت له بعـد عـودته من أمريـكا الى
بغـداد أثنـاء أكمال دراسـته العـاليـة: ان ودعتكم
قريـبا أو بـعـيدا فـاكـتبـوا في وصـيتي: ( اني لم

اغنّ أغنيتي بعد )! 
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ــركـز الــثــقـافي ي االردني ضــيــفه ا رجـل الـدين االكــاد
ـســيــحــيـون ــلــكي بــعـمــان في حــفل إشــهــار كــتـابـه (ا ا
ـواطــنـة في الــبالد الـعــربـيـة بــ احلـقـوق والــواجـبـات وا

وذجاً). األردن أ
ÍdLA « d¹bſ

الـشــاعـر الـعـراقـي نـعـته االوسـاط
وت السبت الثـقافية بعد ان غيبه ا
ــاضي في الــعــاصــمــة االردنــيـة ا
عــمـــان ســائــلــ الـــله تــعــالى ان

يسكنه فسيح جناته.
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الــصــحـفــيـة االردنــيــة احـتــفت بــاشـهــار كـتــابــهـا (من
ـكـتـبـة الـوطـنـية حـقـيـبـتي) بـجـلـسـة اقـيـمت في دائـرة ا
وادارتـها اإلعالمية الرا طماش وقـدم الناقد  زياد أبو

ل قراءة حول الكتاب.
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بالتنشئة والتربية والثقافة لألطفال
والــفــتـــيــان والــنـــاشــئــة بـــحــضــور
ومـــشـــاركـــة وكــيـل وزارة الــثـــقـــافــة
ــشـرف عـلى والـســيـاحـة واآلثـار وا

 Íb U)« —ULŽ≠ œ«bGÐ
أقامت مؤسسة الهدى الثقافية حفالً
موسعاً بايقاد الشمـعة الثانية لقناة
(شــهـــاب) الــفـــضــائـــيــة اخملـــتــصــة

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تألقت
ية هايـلي بيبـر عارضـة االزياء العـا
غني الكندي جاست بيبر وزوجة ا
فـي عـــــــيــــــــد مـــــــيـالدهـــــــا الـ25 في
جـامــبـسـوت من عـالمـة (ايف سـانت

لورانت) الفرنسية الفاخرة. 
ونشرت بـيبـر على وسـائل التواصل
االجــتـــمــاعي صــوراً مـن حــفل عــيــد
مـيـالدهـا الـذي اقــتـصـر عــلى عـشـاء
حميم وظـهرت في جامـبسوت اسود
مخـمـلي  من مـجمـوعـة ربيع 2022
لــدار االزيــاء الــعـــريــقــة صـــمــمــهــا

انطوني فاكاريلو.
تميـزت اجلامـبسوت بـقماش مـعقود
عـــنـــد الـــصـــدر وحــــزام مع بـــكـــلـــة
مستطـيلة عند اخلـصر. لبست حذاء
مـتـنـاسـق ذات كـعب عـالي ووضـعت
كــــــأكـــــســـــســـــوار اقـــــراط بـــــشـــــكل

شاندولييه.

ـاضــيـة مــحـاضـرة ـي الـعــراقي الـقى اجلــمـعــة ا االكـاد
افـــتــراضـــيـــة عـن (االعالم الـــرقـــمي وحتـــديـــات الـــذكــاء

االصطناعي) عبر رابط لقاء الرحلة.

عـضـو اجمللس الـتنـفـيذي لالحتـاد العـام لالدبـاء والكـتاب
ـتحدث الـرسمي باسـمه ضيفـته امس االثن العراقـي ا
كليـة التربية للعلوم اإلنسانـية بجامعة واسط بالتعاون مع
فـرع واسط في االحتـاد بـجـلــسـة ادبـيـة حتـدث فـيـهـا عن

جتربته وقرأ بعضا من قصائده.

مديـر مـكـتـبـة االسـد الـوطنـيـة بـسـوريـا  ادار الـنـدوة التي
ــكـتــبـة بـعــنـوان (وراقــة أمس.. نـشــر الـيـوم). اقـامـتــهـا ا
وحتــدث عن صــنــاعـة الــورق ومــفــهــوم الــوراقـة وعــوامل

ازدهارها في العصرين العباسي واألندلسي.

ـطرب الـعـراقي صدرت له اغـنـية (كـلـيتـنـا حبـيبـتـنا) من ا
احلـانه وغــنـاءه وهي خـاصـة لـكـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة في
درس ومونـتـاج الطـالب نورس مـحـمد و اخـراج ا بـغـداد 
االشراف الـعـام عمـيـد الكـلـية مـساعـد ابـراهيم اخلـزعـلي

مضاد االسدي.
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اخلــبـيـر الــدولي الـعـراقي فـي اسـتـطالعــات الـرأي الـعـام
ـاليـة االقـتـصـادية لـوفـاة شـقـيقه تـلقى تـعـازي االوسـاط ا

سائل الرحمة لروحه الطاهرة. موفق 

هايلي بيبر

ـقـتـرح القــتـراحه.قـلت له رغـم جـمـال ا
لـكـنه يـزيد من خالفـاتـنا بـ من يـريد
ـــــلـــــكي ومـن يـــــريــــد عـــــلم الـــــعـــــلم ا
اجلـمـهـوريـة (عـلم عـبـد الـكـر قـاسم)
ومـن يـريــد عــلم الــوحـدة الــثالثــيـة ذا
الـنجمات الـثالث ومن يريد علم صدام
حــسـ الـذي يـحـمل عـبـارة الـله اكـبـر
بـخط يده وسط النجوم ثم علم النظام
ــســــح الـنــجـوم واالكــتـفـاء احلــالي 

بعبارة الله اكبر.
ونـــعـــود الـى ورقـــة الــعـــلـم الـــكـــنــدي
وشـجرة القيقب فقد بحثت عن اصلها
وفـصلها ووجدت انها تنمو في أماكن
مـختلـفة من العالـم ويوجد منـها أكثر
مـن مـــــــائـــــــة نــــــــوع من األشـــــــجـــــــار
والـــشــجــيــرات وتــنــمـــو مــعــظم تــلك
ــنـاطق الــشـمــالـيـة في األشــجـار في ا
روســـيــا وأوروبــا اضــافــة الى كــنــدا
وبـسـبب كثـافة تـلك األشـجار في كـندا
فــقـد جـعـلـت مـنـهـا شــعـاراً لـهـا جتـده
بــــالـــلــــون األحـــمــــر في وسط الــــعـــلم

درجـات احلـرارة بـ الـلـيـل والـنـهار 
فـيـحـدث أن يـنسـاب ذلك الـسـائل حـلو
الــطـعم من جــذوع األشـجـار  و كــلـمـا
زاد الــــتــــبــــاين أو الــــفـــرق فـي درجـــة
احلـرارة ب الليل و النهار كلما زادت
كــمـيـة الــسـائل الـذي يــخـرج من جـذع

الشجرة . 
ويـــقــوم مـــســتـــخــرجــو ذلـك الــشــراب
ومــنـتــجـوه بـصــنع فـتــحـات في جـذع
الــشــجـرة  كـل فـتــحـة أو ثــقب تــكـون

بـعـمق خمـسة سـنتـيمـترات 
ثـم يتم إدخال أنـبوب مجوف
مــصـنـوع من الــبالسـتـيك أو
ــعـدن  –وغــالـبـاً مــا يـكـون ا
ـعدن  –لـيتم مـصـنوعـاً من ا
جتـميع الـسائل الـذي يخرج
من جذع الشجرة في دلو .
 ولـكن وجد أن تلك الـطريقة
كـانت تـسـتـهـلك الـكـثـير من
الــوقت في جتـمـيع كـمـيـات
كـبيرة من الشراب  لذا بدأ

الــــكـــنـــدي.  وأشــــجـــار الـــقــــيـــقب من
األشــجــار الـنــفــضـيــة الـتـي تـتــسـاقط
أوراقـها كـلهـا في اخلريف من كل عام.
و بـالنـسبـة لطـول أشجـار القـيقب فإنّ
ترين أطـوال أنواعها تتراوح ما ب ا
إلـى اإلثــنـي عــشـــر مــتـــراً في األنــواع
الـقـصـيـرة  و هي الـسـائـدة بـالـنـسـبة
لـبـقـية األنـواع  و عـشـرين إلى ثالث
مــتـرا في األنـواع الـطــويـلـة . و تـنـمـو
أوراق شــجـر الـقـيـقب في شـكل أوراق
مــزدوجـة  و ألشــجـار الــقـيــقب ألـوان
جـميـلة و مـتنـوعة تـتغيـر في اخلريف
مـن كل عـام قـبـيل سـقـوطـهـا  لـذا تـتم
زراعــتـهـا بـغـرض الـزيـنـة.ويـسـتـخـرج
الـكـنـديـون من شـجرتـهم هـذه عـصـيرا
اصـبح مـطلوبـا ليس فـي كندا فـحسب
بـل في اوربــــا وهــــو شـــراب ســــكـــري
يـستخرج في فـصل الربيع من كل عام
 و يـطلق عـلى هذا الشـراب ( الشراب
الــذهــبي ) الــذي يـتم اســتــخـراجه في
األوقـات الـتـي يحـدث فـيـهـا تـبـاين في

ورق الــقـيـقب لـكن اتـضح انه الـقـيـقب
الـنـرويجي بـدالً من ورق قيـقب السـكر
الـكـنـدي وفـقـاً لـتـأكـيـد الـعـلـماء والـله

اعلم.
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ـثل بـدري حــسـون فــريـد فــنــان عـراقي وهــو 
ـسرح العراقي ومخـرج مسرحي وأحد رواد ا
ولــد في مــديــنـة كــربالء في 15 نـيــسـان 1927
تــوفي مـــســاء اجلــمــعــة 11/17 /2017  وفي
مــوضــوعـنــا هـذا نــواصل الــتـعــرف عــلى ابـرز

محطات حياته.
في الـعـام 1955 سـاهم الـفـنـان بـدري واخملـرج
الــسـيــنـمـائـي كـامـيــران حـســني والـشــاعـر طه
العـبيدي بـإصدار مجـلة (السـينمـا) حيث صدر
الـــــعــــدد األول في 9/21/ 1955كـــــانت تــــضم

مــقـاالت فـنـيـة مـتـنـوعــة ولـقـاءات مع الـفـنـانـ
إضــافــة الى أبــواب تــخص شــؤون الـســيــنــمـا
ـــــســــرح.وفي الــــعــــام 1956 أعــــدّ واخـــرج وا
ي هنريك مسـرحية (عـدو الشعب) لـلكاتب العـا
ـــســـمــوم) ـــورد ا إبـــسن ووضع لـــهـــا اسم (ا
إضـافـة الى مـسـرحـيـة (ايـريـد يـعـيش)  قـدّمت
سرحـيت الفرقة الشعبية للتمثيل في عرض ا
واحد من اخـراج جعفـر السـعدي عرضـتا على
مـــســرح قـــاعــة األمـــيــر عـــبــد االله وقـــد قــدمت
ــسـرحــيـتــ في صــيف عـام 1956 وهي اول ا
محـاولة اخراجـية له بعـد حصوله عـلى شهادة

الدبلوم عام 1956.
في الــعـام 1957م انـتــجت فــرقـة
شبـاب الـطلـيعـة مـسرحـيـتان هي
(الــلـص والــشـــرطي) من تـــألــيف
بـدري حــسـون فـريـد ومـسـرحـيـة
(روري الــــســـــالف الــــذكــــر) وهي
يـة من تألـيف جون مسـرحيـة عـا
بـردنــدان وتـرجـمــة بـهــاء فـهـمي
ــسـرحــيـتـ كــان دور فـريـد في ا
مـــؤلــفــاً فـي إحــداهــا ومـــخــرجــا
ـــثـالً في الــــثــــانــــيـــة قــــدمت و
ـنـفـعــة بـنـاء بـيت ـسـرحـيــتـان  ا
للطالبات اخلارجيات عام 1957.
أخرج مـسرحـيتي توفـيق احلكيم
(مـــفــتــاح الـــنــجـــاح) و(بــ يــوم
ولـيـلــة)  .في الـعـام  1957أخـرج
الــفـنــان بـدري ثالث مــسـرحــيـات
قــدمت فـي عــرض واحـــد لــفـــرقــة
ــــســــرح الــــعــــراقي هي: هــــواة ا
(الدب)  و(تـذكـرّ قيـصـر) و(عنـتر
وعــبـلــة)  قـدمـت الـعــروض عـلى
لك فـيـصل الـثاني مسـرح قـاعـة ا

عام 1957.
في نـــهــايـــة الــعــام 1957 اخــرج
مـســرحـيـة (عـشّـاق اخلـيـال) مـثّل
فــيــهــا دور الــشــاب الــعــاشق.في

الـعـام 1959 أخــرج ثالث مـسـرحـيــات قـصـيـرة
قــــــــدّمـت في عــــــــرض واحـــــــد هـي (حتـت ظالل
الـبـطــالـة) و(الـصالة اجلـامـعـة) و (عـنـدي ذراع
ـسرحـيات عـلى قاعـة الشعب واشتـغل) قدمت ا
عام 1959 حـيث حصل ألول مرة عـلى مبلغ 18
ديــنــار حــصــتـه عن اخــراج ثالث مــســرحــيــات
وتمـثيل دورين في مسرحـيت منـهما.في العام
1959 أخرج مـسرحيتـ لفرقـة شباب الطـليعة
هي (جنــاح) و (عــنــدي إذراع وأشــتـغـل) قـدمت

سرحيتان في عرض واحد عام 1960. ا
في الـعـام 1960م أخـرج ومـثل في مـسـرحـيـتي
قدمتـها فرقة شباب الطليعة للتمثيل هي (عائلة
أبـو مـهـيدي)  ومـسـرحـيـة (الشـاعـر روبـنـيول)
للكاتب الفرنسي بول بروال وقدمتا عام1960.
بــعــد أن حـصل فــريــد عــلى بـعــثــة دراســيـة في
مديـنة شيـكاغو االمـريكية فـي الفترة من 1962
ـسـرح في معـهـد (كـودمان 1965 –م  لدراسـة ا
تـيـثــر) ألف ومـثل وأخــرج الـعـديــد من االعـمـال
سـرحية هي: مدينتنا لـلكاتب (ثورتن وايلدر) ا
عـــــام 1962 والــــــدب جلــــــيــــــكــــــوف واخـــــراج
(جـوسـلـوك) أدى فـيـهـا دور (سـمـيـرونـوف) عام
1963 ومسـرحية (الـطريق الى الهـند) للـمخرج
(جــــارلس مـــاكـــو) أدى فـــيـــهـــا دور (الـــقـــاضي
الـهندي) عام 1963 واالشـتراك في التـمثيل في
مـسرحـيـة (كـرسـتـوفر  (20عـام 1963 والـقـيام
ـصري في مـسرحـية بدور شـخصـية الـطبـيب ا

ليونيرة لـ (بردنادشو) عام 1963. ا
في الـعام  1964 أخرج مـسرحيـة (رحلة طـويلة
الى الوطـن) للكـاتب األمريـكي (يوجـ او نيل)
وهي اول مسـرحية يخرجها وهي من متطلبات
نـــيل شــــهـــادة الـــبـــكــــالـــوريـــوس في اإلخـــراج
ــســـرحي قــدمـت في قــاعــة ( (20في مــعـــهــد ا
كـودمـان االشـتـراك في الـتـمـثـيل في مـسـرحـيـة
االم الـشجـاعة لـ (بريـخت) عام 1964 االشـتراك
في دور (رجل اجملـاري) في مسـرحيـة (مجـنونة
شـايو) عام 1964 اشتـرك كمـمثل فـي مسـرحية
فودفيـل (القبعـة القشيـة اإليطاليـة)  كما أخرج

عــام 1973 ألّـف مــســـرحــيـــة (نــشـــيــد األرض)
لـلـمـخـرج الـفـنـان مـحـسن الـعـزاوي عـام 1974
أخـرج مـسـرحـيـة (بــطـاقـة دخـول إلى اخلـيـمـة)
ـسرح تـألـيف عبـد األمـير مـعـلة وإنـتـاج فرقـة ا
الـوطــني عـام 1974 أخــرج مـســرحـيــة (اجلـرة
احملـطــمـة) تــألـيف (هــايــنـرش فــون كاليـست)
ــيـة الــفــنـون اجلــمـيــلـة وهي من إنــتــاج أكـاد
ـسرح الـتـجريـبي عام 1975م وعرضت عـلى ا
أخـرج مـسـرحـيــة (األشـجـار تـمـوت واقـفـة) من
تـألـيف (الـيـخـانـدرو كـاسـونـا) وهي من تـقد
الـفـرقة الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل قـدمت عـلى مـسرح
الـــــثـــــورة اجلـــــوال عـــــام 1977 ألّف وأخـــــرج
مسرحـية (بضـاعة عند الـطلب) لفرقـة اخلنساء
الـتـابـعـة لالحتـاد الـعـام لـنـسـاء الـعراق قـدّمت
عام 1979 ألّف وأخرج مـسرحـية (التـقرير) من
تـقـد الفـرقـة الـقومـيـة لـلتـمـثـيل عـرضت على
مـسرح (اجلـوّال) في حزيـران عام 1979 أخرج
مـسرحية (هوراس) عام 1987 أخـرج مسرحية
ـعـاصـر (جـسـر آرتـا) لــلـــــــمـؤلـف الـيـونـانـي ا
(جــرج ثــيــوتـوكــا) وهي مـن تـقــــــــد الــفــرقـة
نصور القـومية للتمثيل عـرضت على مسرح ا
ــنـاســبـــــــــــة مـهــرجــان بـغـــــــداد لــلـمــسـرح
الـــعـــربي وكـــــــــذلك فـي عــــــــــرض ثــان عـــلى
مــــســـرح الــــرشــــيــــد عـــام 1990 ألّف وأخــــرج
مسـرحية (احلاجز) عـرضت على مسرح (حقي
سرحي في العام هرجان ا ناسبة ا الشـبلي) 
1993 ألّف وأخـرج مـسـرحـيـة (خـطـوة من ألف
خـــــطــــوة) عـــــرضت عــــام 1994 أعـــــدّ وكــــتب
سيـناريـو وأخرج مـسرحـية (الـردهة) عن قـصة
ي (جـيـكـوف) من (ردهـة رقم  (6لـلــكـاتب الـعـا
ـيـة ـسـرحــيـة في اكـاد تـقـد قـسم الــفـنـون ا
الـفـنـون اجلـمـيـلـة عـرضت عـلى مـسـرح (حـقي
الــــشــــبـــلـي) في الــــعـــام 1994م ألّف وأخــــرج
مـــســرحــــــــــيـــة (اخلــاطف واخملـــطــوف) عــام

.1995
ـثالً ـصـطـبـة)  ـنـفـى مـونـودرامـا (ا قـدّم في ا
وهي من تـأليف وإخراج الـفنـان جواد االسدي

ـلــكي) عـلى في أمــريـكــا مـســرحـيــة (الـشــارع ا
مـسـرح االسـتـوديــو في مـعـهـد كــودمـان ثـيـتـر
اجـستـير في وهي من متـطلـبات نـيل شهـادة ا
سـرحي عام 1965م اشـترك كـممثل اإلخـراج ا
بـــدور الــــفالح الـــروسي فـي مـــســـرحـــيـــة (أنـــا

كارنينا) عام 1965.
ـــاجــســـتــيــر في 1965/6/11  نـــال شــهــادة ا
بــــــدرجـــــة (شـــــرف) واألول عــــــلى الــــــدورة في
ـــســرحي مـن مــعـــهــد اخــتـــصــاص اإلخـــراج ا

كودمان شيتر في أمريكا.
·dý W Q   

عـاد إلى الوطن في 7 نـيسان 1967 حـيث عمل
مــدرسـا في مــعـهــد الـفــنـون اجلــمـيــلـة  –قـسم
ـسـرح بـبـغـداد أخـرج لــلـمـسـرح بـعـد عـودته ا
للـعراق مسرحية (مسألة شرف) من تأليف عبد
اجلــبـــار تــوفـــيق ولي وهـي من تــقـــد فــرقــة
مـسـرح اخلـليج الـعـربي الـكويـتـيـة عرضت في
الــكــويت عــام 1967 وفـي نــفس الــعــام أخــرج
مــســـرحــيــة عـــدو الــشــعـب لـ (ابــسن)  أخــرج
ـسـرح مــسـرحـيـة (الــسـاعـة األخــيـرة) لـفــرقـة ا
الـشعبي عام 1968 كـما أخرج مسـرحية (بيت
ـســرح الـشــعـبي وهي من أبـو كـمــال) لـفــرقـة ا
تـأليـفه ايـضـاً عـرضت عام 1969 ألّف وأخـرج
ـسرح الـشـعـبي مـسـرحـيـة (اجلـائـزة) لـفـرقـة ا
قــدّمت عــلـى مـســرح بــغــداد األهــلي فـي الــعـام
1969 أخـرج مـســرحـيـة (احلـصـار) من تـألـيف
الـكــاتب (عـادل كــاظم) وهي من انــتـاج الــفـرقـة
الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل عـام 1971 ومـثـلت الـعـراق
ــــســـرحي ألول مــــرة في مــــهـــرجــــان دمــــشق ا
وعـرضت على مـسـرح احلمـراء عام 1971 مـثّل
شخصية (الكاهن آنام) في مسرحية (الطوفان)
لـلـكـاتـب عـادل كـاظم وإخـراج الــفـنـان إبـراهـيم
ــسـرح الـقــومي عـام 1972 أخـرج جـالل عـلى ا
مـــســـرحـــيـــة (مـــركب بال صـــيـــاد) من تـــألـــيف
ية الفنون اجلميلة (أليخـاندرو كاسونا) ألكاد
بــبــغــداد كــمـــشــروع انــتــاجي لــقــسم الــفــنــون
ـسـرح الـتـجـريـبي ـسـرحـيـة وعـرضت عـلى ا ا

ـهــرجــان اخلــطــابـة الــفــائــز االول 
لـلـمـدارس االبــتـدائـيـة بـلـواء كـربالء
عام 1963 يتسـلم جائـزته في قاعة
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حاول أن تفكر جيدًا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد
هنية. فى حياتك ا

qL(«

حترص على اسـتقرار عالقتك مع الـشريك. استشير
زمالئك فى حل مشاكلك.

Ê«eO*«

 حـتـى تـســتــطــيع الــتــقــدم خــطــوة لألمــام حـاول أن
اضية. تصحح أخطائك ا

—u¦ «

ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ .9

»dIF «

يـجـب أن تـعـتــرف بـتـقــصـيــرك جتـاه الـشــريك وتـقـدم
االعتذار له عما بدر منك.

¡«“u'«

ال تنفعل على الشريك عند مناقشة أى مشكلة تمرون
بها رقم احلظ.3

”uI «

زيد من  حتى تـتحسن عالقتك بزمالء العمل جتنب ا
شاكل. اخلالفات وا

ÊUÞd «

الـعـصـبـيـة مع الـشـريك لن حتل أى شىء وتـزيـد من
. مشاكلكم وخالفاتكم معاً

Íb'«

يـجب أن تــضـبط مـواعـيـد نـومـك  حـتى تـتـخـلص من
األرق وتسترخى طوال الليل.

bÝô«

حــاول أن تـتــخــلص من وزنـك الـزائــد من
Ë«b «

يـوم حـدوث تــغـيـرات إيـجـابــيـة فى حـيـاتك الــعـاطـفـيـة
السعد االربعاء.

¡«—cF «

هـنـيـة نتـيـجة  حـدوث تـغيـرات إيـجـابيـة فى حـيـاتك ا
اجتهادك فى عملك .
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اكـــتـب مــــرادف الــــكــــلــــمـــات ذات
االحـــرف االربـــعـــة حـــول نـــقـــطـــة
االرتــكـــاز حتــصل عـــلى الــكـــلــمــة
ـــطـــلـــوبــــة:(رســـول حـــمل دعـــوة ا

االسالم الى ملك احلبشة):
1- من فصول السنة

2- نيشان
3- من احليوانات

4- هيبة (م)
طربة لبنانية 5- االسم االول 

هن 6- من ا
7- جزيرة اماراتية
8- غامق اللون

9- شراب وطعام مفيد
10- لقب مطربة لبنانية

ية 11- ماركة عا
نقطعة عن الزواج  12- العذراء ا

13- مدينة اوربية
14- من الرسل (م)

15- جازف 
16- يعترف(م)

ي ـؤتمـر الـعا اقتـرح نـظـام (الكـوتـا) أو تخـصـيص حـصص لـلنـسـاء خالل ا
كن اسـتـخدامـها كـحل مـرحلي الرابع لـلمـرأة في بكـ عام 1995 كآلـيـة 
شاركة شكلة ضعف مـشاركة النساء في احلـياة السياسيـة وعزوفهن عن ا
في مراكـز صـنع القـرار ولـلحـد من اإلقـصاء وعـدم تـمثـيلـهن أو ضـعف هذا
التـمـثيل.لـكن ثـمة من يـرى في تـضيـيـفي سيـدة  بـعد آنـسة  وقـبل ارمـلة ثم
أمراة يـشـكلـن جمـعـا من نون الـنـسـوة ليس اال إجـحـافـا بحق الـرجـال الذين

يطالبون بكوتا رجالية عادلة ! 
إن احـدث  الـتـوقـعـات الـسـكـانـيـة في الـعـالم هي 3.82 مـليـار أنـثى و3.89

. مليار ذكر وهو ما يكشف فارقا ضئيال ب أعداد اجلنس
 وانا اشكو الـيكم قهر بـعض الرجال الذي في طـليعتـهم فنان تراجـيكوميدي
ـعلنة  يز اتفـقنا على ادق الـتفاصيـل النانويـة في سيرة حيـاته اخلافية وا
ولو كـنا سـجلنـا كل شيء حلـظتهـا  لكـانت من ارقى حـلقات اطـراف احلديث
..لـقـد اجل مـرت ثـم اتفـقـنـا عـلى الـتـحـاور قـبل الـسـفـر .. في زرقـة الـفـجر
ـبجل اعـتـذر لظـرف طـاريء عـزيز عـلى قـلبي وصلـني مـنه الـتالي : عـزيـزي ا

بحاجة أن اطير اليه  اليوم  اعتقد اننا سنلتقي في ظرف افضل !
 على صفـحته علـى الفيس  اليـدل ماكتـبه على مـعادل صوري لم يـسافر ولم

ا كان مزاجه مخربط ! يطر لم يحط  بل ر
ثـان اوصــلـني الى (حالقـه اخلـاص) واوصــاه ان يـعــتـني بي ودفع حــسـابي
اضي سلـفـا  النه يود ان نـظـهر كـالنا  بـاجـمل من جنمـة ظـهرت االسـبـوع ا
وشغلت الناس .. واحلالق يقترح ان اقصر سالفي قليال  جاءني هاتف من
صديق مـشتـرك : صاحـبنا مـزاجه لـيس كمـا يرام لن يـأتيك غـدا  كن لطـيفا
سيكـون بحالـة افضل  في االسبوع الـقادم ..اتعـهد بان اكون بـصحبته معه 

الى االستوديو !
 ثالث يرسم بطريقة مدهشة حـيرت مؤلف كتاب اخلشن والناعم والذي وقف
ـبـسـيــة اسـتـكـشـافــيـة  .. قـال لي : مـاكـو داعي ان ازاء احـداثه بـطـريــقـة كـو
احتدث وال اظـهـر وال اختـفي  االتـكيت يـفـترض ان احـضـر حفل االفـتـتاح 

قل عني ماتقول  ... صمت!
(إن كنت  تـبـحث عن شيء تـبـدي فيه بـسـالة فـتـأمل الـفنـون اجلـمـيلـة  هـناك
فـأعـمق مـجـرى لـلـغـرائـز الـقـتـالـية وارادة دافع لم يـعط حـتى االن حق قـدره 
الـقــوة لـيس الــريــاضـة  وال احلــرب  بل الـفن واكــالــيل غـار الــفن بـاقــيـة ..
فالـفنـانون يـتوقـون الى الشـهـرة  كمـا اليتـوق اليـها جـباة الـضرائب   وهـنا
الزم الثاني عـشية كما في الـروح القتـاليـة  عند الـرياضيـ والعسـكريـ وا
ــعـرضه االول  كـلــهم سـواء في تـعــلـقـهم ـعـركــة  والـرسـام الــذي يـهـيىء  ا
باحالم اجملـد  وكلـهم يـنشـد الظـهور بـ النـاس - الـكسـندر الـيوت : كـتاب
أفاق الـفن ترجـمة جـبرا ابـراهيم جـبرا ). هـذا عن الرجـال  الرجـال .. انغال
ـرأة في 60 دقـيـقـة ) تـقـول عن بـنـات تـروني صـاحـبـة كـتـاب  (كـيف تـفـهم ا
ـعـظم الـرجـال  وفـهـمـها ـرأة قـضـية مـحـيـرة  جـنـسهـا : (مـعـرفـة مـاتـريـده ا

اصعب من فهم نظرية آينشتاين عن النسبية).أهناك من ينكرهذا ?
 لــكن وجـــدت خالف ذلك فــقـــد جــئن لـــتــجــاذب اطـــراف احلــديث  زرافــات

ووحدانـات من دول اسـكـنـدنـافـيا وكـيـنت قـبل لـنـدن وبـغداد
قبل بـيروت ومـاتزال بـعضـهن في حـالة انـتظـار .. ولم تقل
واحـــدة مـــنـــهن أف وال اوف  كـن ايـــســـر من مـــاء دجـــلـــة

واصفى من زالل الفرات  ..  كوتة ايش ايها الرجال ?!

ـغني الكـندي جـاست بـيبر وكتب ا
كــلــمــات مــعــبــرة لــزوجــته فـي عــيـد
مـيالدهـا جـاء فـيـهـا(لم يـكن لـلـحـياة
معـنى اال حـ أصبـحت زوجتي. لن
أتوقف عن حبك أبدًا  ولن أتوقف
عن إمساكـك ولن أتوقف أبدًا عن

حمايتك. 
أنت مـلــكـتي أكـثــر من كـافـيـة
بالـنـسبـة لي وسـأحاول كل
يـوم ان اجـعــلك تـشـعـرين
ــلـكــة. كــمـا تــقـول أنك ا
جـــدتك بـــلـــهـــجـــتـــهــا
الــبـرتــغــالـيــة "عــيـد
مــيالد ســعــيــد يــا
حـبـيـبـتي" أحـبك
حـــتى نـــهـــايـــة
الــــــــــــــــــوقـت
وحتى ما
بعـد ذلك

دار ثـقـافـة االطـفـال نوفـل أبو رغـيف
ؤسسة محمد البيضاني. ورئيس ا
وتـــــخــــــــلـل احلــــفـــــــل الــــذي أداره
وقــدمه ســفـيــر الـطــفــولـة الــعـراقــيـة
الفنان هاشم سلمان كلمات
وفـعالـيـات فـنيـة وريـاضـية
وأناشـيـد قدمـتـها مـجـاميع
ـشـاركـة  تـكلـلت األطـفـال ا
االحـتــفـالـيــة بـتـوزيع دروع
تذكـاريـة على الـشـخصـيات
ــــؤســـســــات الـــداعــــمـــة وا
لـــلــــطـــفـــولــــة الـــعــــراقـــيـــة
ـشـاركـة في االحـتـفـالـيـة وا
وفي مـقــدمـتـهـم أبـو رغـيف
لدوره الـبارز في دعم ثـقافة
االطـفــال والـطـفـولــة بـشـكل
عــــام ومـــســــانـــدتـه لإلعالم
الـــهــادف ولـــقــنـــاة شــهــاب

الواعدة.

االدارة احمللـيـة ويـظهـر في الـصورة
ــــــــــتــــــصـــــرف والــــــراحل طـــــارق ا

اخلفاجي .
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ـــا اســتــرعى انــتـــبــاهي وفــضــولي
الـصحفي خالل وجـودي  في كندا عام
1916 تــــقـــديـــر الـــكـــنـــديـــ الشـــهـــر
اشـجـارهم (شجـرة القـيـقب) فوضـعوا
ورقــة مـنـهـا وسط عـلـمـهم تـمـامـا كـمـا
فـعل الـلـبـنانـيـون بـوضع شـجرة األرز

وسط العلم  اللبناني.
 يــقــول الـلــبـنــانــيـون ان شــجـرة األرز
الـتي اسـتـمـدت من جـبل لـبـنـان تـرمز
إلـى الــقــداســة واخلـــلــود والــصــمــود

والعراقة.
امـا في كندا فان شــــــجرة القيقب لها
اسـماء اخـرى  سمـعتـها مـن االصدقاء
الــعـراقـيـ مــنـهـا شـجــرة اإلسـفـنـدان

يبل. اوشجرة ا
وقـــال لـي احـــد االصـــدقـــاء مـــا دمـــنــا
نـــخــتــلف عـــلى الــعــلـم الــعــراقي لم ال
نـسـتـخـدم شـجـرتـنا (عـمـتـنـا الـنـخـلة)
لـــتــكــون وسط الــعـــلم الــعــراقي. وفي
ــــوذجـــا الــــيــــوم الــــتــــالي قــــدم لـي 

ـنـتـجـون بـتـوزيع أنـابـيب عـلى جذع ا
ـضخات و مرتبطة الـشجرة مرتبطة 
بــبـعــضـهــا الـبــعض  وتـقــوم بـزيـادة
الـــفــارق بــ الــضــغط داخل و خــارج

الـشجرة فيخـرج السائل بشكل
أسـرع و يـجمع بـطـريقـة أسهل
إلى براميل كبيرة للتجميع في
مــكـان خـاص.ومن الـطـريف ان
األوراق الـــنـــقــديـــة الـــكــنـــديــة
الــصــادرة حـديــثــاً حتـمل رسم

فعالية فنية   - عدسة ادهم يوسف
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حـالـيــا لـدرجــة أنـنى أحتـدث إلى
نـفــسي لــيال). كالم هــبــة رشـوان
ووالــدهـــا رشـــوان تــوفـــيق جــاء
خالل حلولهمـا ضيف مع أحفاد
تــوفــيق عــلى بــرنــامج واحــد من
الـنــاس .وحتـدث رشـوان تــوفـيق
في أول ظـــهـــور إعالمي لـه بـــعــد
رفع ابــنـــته قــضــيـــة حــجــر عــلى
أمـــواله مــــشـــيـــراً إلـى أنه كـــتب
ـتــلــكـاته بــاسم زوجـته جـمــيع 
الراحـلـة وأبـنائه بـسـبب شـعوره

بأنـه سيـرحل عن احلـيـاة قـبـلهم
وأضــاف إنه (كـــان يــســـعــد بــأي
جنــاح في عــمــله ويــريــد إســعـاد
ـتلـكاته زوجته وكـان يكـتب كل 
بـاسمـهـا وعـاش من أجل أسـرته
طـــوال عــــمـــره حــــتى أنه اآلن ال
لك سوى هاتفه احملمول فقط)
ر ووصف األزمة احلـاليـة التي 
بـهـا (بـأصـعب مـحـنـة مـرت عـلـيه
في حــيــاتـه رغم أنه مــر بــأزمــات

كثيرة).
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ـقـراطـيـة ـســارات الـد فــكـرة تـداول الـسـلــطـة عـبـر ا
واداتها الـرئيسية االنـتخابات تقـوم في جوهرها على
مواكـبة تـطلـعات النـاس وحاجـة اجملتـمعـات للـتحديث
وعـدم ترك مفـاصل الدولـة تتكـلس أو يصيـبها الـنخر

والتسوس ومن ثم االنهيار. 
وتــغـيـيـر احلــكـومـات كـنــتـاج لالنـتـخــابـات يـصب في
ـبـدأ . اجتـاه الـتــحـديث وجتـديـد الـدمـاء  من حـيث ا
لـكـن الـذي يحـدث فـي الـبـلـد هـو ان احلـكـومـة يـجري
ـــتـــداولــة وبـــنــفس اشــتـــقــاقـــهــا مـن نــفس الـــقــوى ا
ـتقـيد بـها  واذا كان ـتعارف عـليـها وا واضـعات ا ا
هـذا احلــاجــز صــعب االجــتــيـاز بــحــكم عــدم تــأهـيل
ـشـهد الـسـيـاسي العـراقي إلنـتـاج حـكومـات كـفوءة ا
من خــارج الـهــيـمــنـة احلــزبــيـة ولــكـون ان الــتـجــربـة
الـعراقيـة الكسـيحـة ال تزال حتلم بـأن حتاكي جتارب
ـقراطيـة على تداول احلكم تنـافس أحزاب الدول الد
 مع استـمرار الفـوارق العظـيمة فـإنَّ احلجج تسقط
تـكـلسـة في إدارة الوزارات ـفـاصل ا في استـمرار ا
في الـدرجـة الــتي تـلي الـوزيـر من دون أي تـغـيـيـر اال
وافـقة احلزب الـذي جاد بتـلك األسماء الـفارغة من
ـعـتاشـة عـلى متـوالـية تـكـرار االمتـيازات أي عـطاء وا

مع كل تغيير وزاري . 
ناصب الـعسكرية واألمنـية مشمولة  التغـييرات في ا

 . بهذه الرؤية ايضاً
 حـتى في حال وجود مـديرين عـام ناجـح نسـبياً
كن الـركون الى هذه النـتيجة وترك في دوائرهم ال 
دوائـرهم من دون تغـييـر خلمس عـشرة سـنة كـما في
كن أن يكون أبدي دير الناجح ال  بعض احلاالت. ا
الــبـقــاء في مـنــصـبه وال بــدّ من نـقــله الى مـســؤولـيـة
أخـرى في سـياق فـكرة تـداول السـلطـة واإلدارة التي
ـقـراطـيـة إذا ارتقى تسـيـر في ضـوئـهـا العـمـلـيـة الد

شهد السياسي الى حافاتها األولى.  ا
 أي رئــيس حــكـومــة مـقــبل عــلـيـه أن يـقف أمــام هـذا
ـــتـــصــدع ـــتـــعب وا اجلـــزء من الـــواقع احلـــكـــومي ا

نخور بالفساد.  وا
 ال يكفي تغيير الرأس فقط اذا بقيت األطراف تعمل

كما يحلو لها . 
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ـــصــري عــمــرو ــطــرب ا اعــلـن ا
ديـــاب اصـــدار أغـــنــيـــة جـــديــدة
بــعــنـوان (لــو بــتــحب) اذ نــشـر
صورة اإلعالن الدعـائي لها على
حـــســــابه اخلـــاص عــــلى مـــوقع
الـتـواصل االجــتـمـاعـي مـشـوّقـا
اجلـمــهـور لــهـا.ونـالـت الـصـورة
تابع الذين رواجا كبيرا ب ا
عـبــروا عن تـشـوقــهم لـطــرحـهـا.
وكــــان قــــد كـــشـف ديــــاب عــــبـــر
صــفــحـتـه اخلــاصـة عــلى مــوقع
التـواصل اإلجتـماعي أنـه تصدر
قـائمـة الفـنـان األكـثر إسـتمـاعاً
ومــــشــــاهــــدة فـي مــــصــــر عــــلى
ـرتبة (يوتيـوب).اذ إحتل دياب ا
ـطـرب عصـام صـاصا األولى وا
ــرتــبـة ــرتــبــة الــثــانـيــة أمــا ا ا
ـطـرب الـثـالــثـة فـتـمـركــز فـيـهـا ا

محمد حماقي.
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ـصـريـة هـبـة كـشـفت االعالمـيــة ا
رشـوان تــوفـيق عن مــوقـفــهـا من
شــقـيــقــتـهــا بــعـدمــا قــامت بـرفع
دعوى قـضائـية ضـد والدهـما من
أجل احلجـر عـلى أمـواله وأكدت
أن ما قـامت به شقـيقـتهـا وحفـيد
الــفـنــان رشــوان تــوفــيق من رفع
دعــوى قــضـائــيــة لــلــحــجـر عــلى
أمواله قـد حدث بـالفعـل وأنها ال
ــــكن تــــعـــــرف هل األمــــر بـــــات 
إصالحه أم ال وحتــديــدا بــعــدمــا
فـشـلـت في إقـنـاع شــقـيـقــتـهـا في
التـراجع عن اخلـطوة الـتي قامت
ا طلب منها بها ضد والدهـا وو
عـمـر الـلـيــثي تـوجـيه رسـالـة إلى
أختـهـا آيـسة عـلـقت :(مش هـقول
حاجة .. ال تعليق الن اللي حصل

حصل هقول ايه).
ولــفـــتت تـــوفـــيق إلى أن جـــمــيع
أموال والدهـا رشوان تـوفيق قام
بـتــوزيع أمــواله عــلى أبــنـائه في
حـيــاته وكـذلك زوجــته الــراحـلـة
كـمـا أن والـدهـا كـان أبـا صـارمـا
فـقالـت:( والدي أعـطي كـل أمواله

ألبـنــائه أثــنـاء حــيـاتـه فـكل شيء
ـلوك مـكتـوب بـاسـمـنـا رغم أنه 
ـسـؤولة له وكانت والـدتي هي ا
عـــلـى كـــافــــة األمـــوار اخلــــاصـــة
ـــــنـــــزل). وتـــــابـــــعـت هـــــبــــة بـــــا
رشــــوان(والــــدي طـــــوال الــــوقت
بيدعي ألختي أية ويوصيني بها
خيرا رغم كل ما فاعـلته وعندما
كانت مـرضيـة كان يـطمـأن علـيها

ويردد دائما انا حياتي هما).
ووجه الــفــنـــان رشــوان تــوفــيق

رســـالـــة إلى
ابـــنــــته أيـــة
الــتى رفــعت
عليه قـضايا
بـــــــــســـــــــبب
ـــــــيــــــراث ا
متابـعا: (أنا
مـــــــــــــــــــريـت
بــــتـــــجــــارب
قاسية خالل
حـــــــيـــــــاتى
أقــــــــــــــــــسـى
جتــربـــة هي
اللـى عايـشه
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